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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЛЕБАНЕ

Конто:

478.

- 733251 - Капитални наменски трансфери од
републике у корист нивоа општина увећава се
за износ од 100.000.000,00 динара.

На основу члана 43. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС” број 54/09 и 73/10), Закона о
изменама и допунама закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС” број 101/10, 101/11, 93/12 и
108/13) члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС” број 129/07 и 93/2012) и Закона
о изменама и допунама закона о финансирању
локалних самоуправа („Сл. гласник РС” 47/11 и
93/12) и члана 17. 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 8. 6. 2017. године донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ
У одлуци о буџету општине Лебане за 2017.
годину вршиће се следеће измене и допуне:
Члан 1.
Укупни приходи и примања буџета општине Лебане за 2017. годину износе 894.715.662,00 динара.

- 733151 - Наменски транефери од републике
увећава се за износ од 4.797.500,00 динара.
- 841151 - Примања од продаје земљишта увећава
се за износ од 2.517.050,00 динара.
Члан 3.
Члан 3. се мења и гласи:
У оквиру раздела 4 - Општинска управа
Апропријација 425000 - Текуће поправке и одржавање увећава се за износ од 200.000.000,00
динара;
Апропријација 424000 - Специјализоване услуге
умањују се за износ од 7.000.000.00 динара;
Апропријација 511000 - Изградња зграда и објеката
умањује се се за износ од 114.500.000,00 динара;
Апропријација 511000 - Пројектно планирање
увећава се за износ од 7.000.000,00 динара;
Програми националних мањина и расељених
лица

Укупни расходи износе 893.552.212,00 динара.

Апропријација 481000 - Учешће у суфинансирању
националних мањине и расељених лица увећава
се за износ од 4.797.500,00 динара.

Утврђује се суфицит у износу од 1.163.450,00
динара.

Уоквиру раздела 9 Основно образовање - Основна школа „Вук Караџић"

Члан 2.
Члан 2. се мења и гласи:

Апропријација 643000 - Текући трансфери осталим
нивоима власти увећава се за износ од 7.500.000.00
динара;

Укупна примања буџета и приходи из осталих
извора:

Раздео Урбанизам и просторно планирање ЈП Лебане
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Апропријација 424000 - Специјализоване услуге
увећава се за износ од 2.000.000,00 динара.

ОПШТИ ДЕО
Члан 1.

Апропријација 425000 - Текуће поправке и одржавање увећава се за износ од 7.000.000,00 динара.

Остварени укупни приходи и примања, као и извршени укупни расходи и издаци у завршном
рачуну буџета, општине Лебане у 2016. години
износе у динарима:

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику града Лесковца”.

I. Укупно остварени текући приходи, примања
и пренета средства
582.231.348,85
1. Текући приходи и примања 531.615.599,52

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 400-763

2. Примања од задуживања и продаје финансијске
имовине
50.001.500,00

Председник
Срђан Јовић

2. Пренета средства изранијих година 614.249,33
II. Укупно извршени текући расходи и издаци
579.710.753,77
1. Текући расходи и издаци

479.
На основу члана 32. став 1. тачка 2.) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/2007), члана 63. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, број 9/2002, 87/2002,
61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006, 85/2006 и
73/2010) и члана 39. тачка 2. Статута Општине
Лебане („Службени гласник града Лесковца”,
број 16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009 и 04/2010,
14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015), а на
предлог извршног органа општине Лебане, Скупштина општине Лебане на седници одржаној
дана 8. 6. 2017. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

576.450.311,79

2. Отпплатпа главнице кредиша код пословне
банке
3.260.441,98
III. Разлика укупних примања и укупних издатака - суфицит (I-II)
2.520.595,08
Члан2.
У Билансу стања на дан 31. децембра 2016. године
(Образац 1) утврђена је укупна актива у износу
од 209.774.494,90 динара и укупна пасива у
износу од 209.774.494,90 динара.
Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1.
јануара до 31. децембра 2016. године (Образац
2) утврђени су:
ПРИХОДИ
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Члан 4.

Члан 5.

Остварени вишак прихода - буџетски суфицит из
члана 3. ове Одлуке, у износу 2.520.595,08 динара,
преноси се у 2017. годину за ненаменско опредељење у износу од 2.520.595,08 динара.

У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра
2016. године (Образац 3), утврђени су укупни
извори финансирања у износу од 50.001.500,00
динара и укупни издаци у износу од 68.289.471,75
динара.

20. јун 2017.
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Члан 6.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 4),
утврђени су укупни кориговани новчани приливи у износу од 581.617.099,52 динара, укупни кориговани новчани одливи у износу од 579.710.753,77 динара и салдо готовине на крају године у
износу од 2.520.595,08 динара.
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Члан 7.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1.
јануара до 31. децембра 2016. године (Образац
5), утврђена је разлика текућих прихода и примања
- буџетски суфицит (вишак новчаних прилива), у
износу од 5.882.612,83 динара између укупних
прихода и примања у износу од 581.617.099,52
динара и укупних расхода и издатака у износу од

20. јун 2017.

579.710.753,77 динара по нивоима финансирања
из Републике, општине, донација и осталих извора.
Текући буџетски суфицит коригован је за износ
примања по основу задуживања и примања од
продаје финансијске имовине у износу од
50.001.500,00 динара и за издатке за отплату главнице у износу од 3.260.441,98 динара. Утврђена
је укупна разлика новчаних прилива - вишак од
1.906.345,75 динара.

20. јун 2017.
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ПОСЕБАН ДЕО
Члан 8.
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према еконимској класификацији износе
у динарима:

Члан 9.
Укупно планирани и извршени расходи и издаци према економској класификацији износе у динарима:
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Члан 10.
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480.

Завршни рачун буџета општине Лебане садржи:
1)
Биланс стања на дан 31. 12. 2016. године
(Образац 1);
2)
Биланс прихода и расхода (Образац 2) у
периоду 1. 1. 2016. до 31. 12. 2016. године;
3)
Извештај о капиталним расходима и финансирању (Образац 3) у периоду 1. 1. 2016. до
31. 12. 2016. године;

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и
68/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС", број 129/2007,129/2007 и
83/2014), и члана 39. Статута општине Лебане
(„Сл. гласник Града Лесковца" број 16/08 и 21/08,
09/09,17/09 и 04/10), СО Лебане на седници одржаној дана 8. 6. 2017. године донела је:

4)
Извештај о новчаним токовима (Образац
4) у периоду од 1. 1. 2016. до 31. 12. 2016. године;
5)
Извештај о извршењу буџета (Образац 5)
у периоду од 1. 1. 2016. до 31. 12. 2016. године;

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 11.

I.

Ову Одлуку доставити Одељењу за привреду и
финансије општине Лебане.

План јавних набавки општине Лебане за 2017.
годину од 21. 12. 2017. године мења се и допуњује
новим јавним набавкама.

Члан 12.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 400-758

У табеларном приказу у делу који се односи на
добра иза тачке 1.1.10 додаје се тачка 1.1.11, која
гласи „Набавка грађевинског материјала за избегла
и интерно расељена лица" и тачка 1.1.12 која
гласи „Набавка добара за економско оснаживање
интерно расељених лица".

Председник
Срђан Јовић, с.р.

У тачки 1.2.8 „Услуге физичког обезбеђења и
одржавања хигијене", мења се врста поступка,

Ова одлука ће се објавити у „Службеном гласнику”
града Лесковца.
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процењена вредност и датум извршења уговора.
Иза тачке 1.2.8 додаје тачка 1.2.9, која гласи
„Услуге одржавања објеката ОУ Лебане", и тачка
1.2.10, која гласи „Набавка услуге израде пројектно-техничке документације за објекат „15. мај
Експортекс".
У делу који се односи на радове у тачки 1.3.10
„Реконструкција индустријуске хале „15. мај Експортекс" у Лебану III фаза" повећава се процењена
вредност набавке.
II.
Трећа измена и допуна плана јавних набавки за
2017. годину чини саставни део ове одлуке.
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Члан 1.
Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити општине Лебане (у даљем тексту: Одлука)
утврђују се права и услуге у социјалној заштити
за чије је остваривање надлежна општина Лебане.
Члан 2.
Права и услуге у социјалној заштити, утврђене
овом одлуком, могу да остваре лица са пребивалиштем/боравиштем на територији општине Лебане, изузетно лица која се затекну на територији
општине Лебане у стању социјалне потребе.

III.

Поједине услуге могу се пружати лицима са територије других општина/градова на основу потписаног Споразума о сарадњи.

Одлуку о усвајању треће измене и допуне плана
јавних набавки за 2017. годину, доставити Одељењу за привреду и финансије.

II. ПРАВА И УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ
ЗАШТИТИ

IV.

Члан 3.

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

Права у социјалној заштити представљају различите облике материјалне подршке у циљу обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке
социјалној интеграцији појединца и породице.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 4-169

Права утврђена овом одлуком су:
Председник
Срђан Јовић, с.р.

1. Право на једнократну помоћ;
2. Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу;
3. Право на путне трошкове и исхрану пролазника;

481.

4. Право на накнаду трошкова сахране;

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. Статута 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 8. 6. 2017.
године доноси:

5. Право на беспалатан оброк;

ОДЛУКУ
О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У
СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Услуге у социјалној заштити су активности пружања подршке и помоћи грађанима и њиховим
породицама ради побољшања, односно очувања
квалитета живота, отклањања или ублажавања
ризика, неповољних животних околности, као и
развоја потенцијала корисника за самосталан живот.
Општина Лебане, у складу са Законом, може да
уведе следеће услуге:
1. Дневни боравак за децу и младе са сметњама
у развоју;
2. Дневни боравак за децу са проблемима у понашању;
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3. Предах смештај за децу и младе са сметњама
у развоју;
4. Услуге Центра за децу и омладину;
5. Помоћ и нега у кући за одрасла и стара лица;
6. Помоћ и нега у кући за децу са сметњама у
развоју;
7. Социјално становање у заштићеним условима;
8. Саветовалиште за брак и породицу.
III. ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
1. ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ
Члан 5.
Право на једнократну помоћ може се признати
појединцу или породици који се изненада или
тренутно нађу у стању социјалне потребе, коју
не могу сами превазићи. Право на једнократну
помоћ се признаје у:
1. натури;
2. новчаном износу и
3. новчаној накнади за добровољно радно ангажовање.
Члан 6.
Једнократна помоћ у натури и новчаном износу
може се признати у следећим случајевима:
- прибављања личне документације ради остваривања права у области социјалне заштите;
- задовољавања основних животних потреба (набавка намирница, огрева, хигијенски пакет);

20. јун 2017.

етходи месецу подношења захтева, не прелазе
износ бруто минималне зараде у Републици
Србији, познате у моменту подношења захтева;
- за остале случајеве из става 1. овог члана ако
приходи, у месецу који претходи месецу подношења захтева, не прелазе износ нето минималне зараде у Републици Србији, познате у
моменту подношења захтева.
Изузетно, ово право се може признати појединцу
или породици који не испуњавају услове из става
1. овог члана, по процени Центра за социјални
рад.
Члан 7.
Новчана накнада за добровољно радно ангажовање
у локалној заједници припада радно способним
лицима, која се налазе у стању социјалне потребе.
Ако лице упућено на добровољно радно ангажовање неоправдано одбије ангажовање не може
остварити право на једнократну новчану помоћ.
Лица која прихвате добровољно радно ангажовање,
не могу остварити право на једнократну новчану
помоћ у случајевима дефинисаним чланом 6.
осим за лекове, медицинска помагала и помоћ у
лечењу.
Организовање добровољног радног ангажовања
радно способних лица из става 1.овог члана ради
остваривања права на једнократну новчану помоћ
врши се у јавним предузећима и установама чији
је оснивач Општина Лебане, као и у другим правним лицимаса којима је закључен Протокол осарадњи.

- изласка младих из система социјалне заштите;

Општина Лебане, Центар за социјални рад Лебане,
јавна предузећа и установе као и друга правна
лица из става 4. Овог члана потписују Протокол
о сарадњи у погледу начина остваривања добровољног рада радно способних лица која се налазе
у стању социјалне потребе.

- изласка жртава насиља у породици из Прихватилишта;

Члан 8.

- других ванредних ситуација, када се не може
превазићи стање социјалне потребе.
Право на једнократну новчану помоћ може се
признати појединцу или породици:

Једнократна помоћ може износити највише 20%
од износа просечне месечне нето зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем
објављеном податку Републичког завода за статистику.

- за набавку лекова, медицинских помагала и помоћи у лечењу ако приходи, у месецу који пр-

Појединац или породица могу право на једнократну помоћ остварити највише три пута у току

- набавке лекова, медицинских помагала и помоћи
у лечењу (ако не постоји други основ за
- набавке уџбеника и школског прибора за децу
која се редовно школују;
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календарске године, осим једнократне новчане
помоћи за добровољно радно ангажовање.
Породици или појединцу може се током календарске године одобрити исплата једнократних
помоћи и више пута у мањим износима тако да
укупно исплаћени износ не преће двоструки
износ из става 1. овог члана.
Изузетно, у случајевима болести, лечења у специјализованим установама, набавке медицинских
помагала, тешке материјално-стамбене угрожености радно неспособних лица која живе сама
без ближих сродника и у другим ситуацијама
према процени Центра за социјални рад, појединац
или породица могу остварити право на једнократну
помоћ у увећаном износу, а највише до износа
просечне месечне нето зараде по запосленом у
Републици Србији, према последњем објављеном
податку Републичког завода за статистику.
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који су, према прописима о породичним односима,
дужни да учествују у његовом издржавању.
Члан 11.
Опрема корисника обухвата набавку најнужније
одеће, обуће, накнаду трошкова за превоз корисника до установе, односно породице и друге
нужне трошкове по процени Центра за социјални
рад.
Право на опрему корисника може се признати у
износу стварних трошкова, а највише до износа
просечне месечне нето зараде по запосленом,
остварене у општини Лебане познате у моменту
одлучивања о праву.
0 праву на опрему за смештај корисника у установу
социјалне заштите или другу породицу, одлучује
Центар за социјални рад.

О праву на једнократну помоћ одлучује Центар
за социјални рад.

3. ПРАВО НА ПУТНЕ ТРОШКОВЕ И
ИСХРАНУ ПРОЛАЗНИКА

Члан 9.

Члан 12.

О праву на једнократну помоћ одлучује Центар
за социјални рад ценећи околности случаја, а нарочито да ли се пружањем других облика социјалне
заштите може ефикасније постићи задовољавање
потреба корисника.

Право на путне трошкове и исхрану пролазника
признаје се лицу које се нађе на територији општине Лебане, ван свог пребивалишта/боравишта,
у стању социјалне потребе, за повратак у место
пребивалишта/боравишта или за одвођење у прихватилиште.

Рок за одлучивање за једнократну помоћ је 7
радних дана од дана подношења захтева или
службене белешке уз потпуну потребну документацију.
Рок за одлучивање за једнократну помоћ у хитним
слушајевима је 2 радна дана од дана подношења
захтева или службене белешке уз потпуну потребну
документацију.

Лицу које није у стању да се само врати у место
пребивалишта/боравишта одређује се пратилац.
Новчани износ за реализацију овог права одређује
се:
- за превоз, у висини стварних трошкова;
- за исхрану, до 10% од основице за утврђивање
новчане социјалне помоћи.

ПОРОДИЦУ

Центар за социјални рад потражује средства за
остварено право од центара за социјални рад са
подручја на коме лице има пребивалиште/ боравиште.

Члан 10.

4. ПРАВО НА ТРОШКОВЕ САХРАНЕ

Право на опрему корисника за смештај у установу
или другу породицу се признаје лицу које се
смешта:

Члан 13.

2. ПРАВО НА ОПРЕМУ КОРИСНИКА ЗА
СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ ИЛИ ДРУГУ

- у установу социјалне заштите;
- удругупородицу,
под условом да нема опрему, нити је може обезбедити, а не могу му је обезбедити ни сродници

Право на трошкове сахране може се признати:
- за лица без прихода смештена у установу социјалне заштите или другу породицу за чији
смештај трошкове сноси буџет Републике
Србије;
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- за кориснике права на новчану социјалну помоћ
у складу са Законом;
- за лица неутврђеног идентитета;
- за лица која немају сроднике који су по закону
обавезни на издржавање;
- за лица која имају сроднике за које је Центар
за социјални рад утврдио да нису у могућности
да сносе трошкове сахрањивања;
- за лица непознатог пребивалишта/боравишта,
која се у тренутку смрти нађу на подручју општине Лебане;
- изузетно за лица која нису у систему социјалне
заштите, а налазила су се у стању социјалне
потребе по процени Центра за социјални рад.
Члан 14.
Право на трошкове сахране може се признати, уз
приложене доказе о стварним трошковима, лицу
које је извршило сахрањивање.
Накнада трошкова сахране се утврђује у висини
стварних трошкова учињених за набавку најнеопходније погребне опреме (сандук најниже вредности, покров, крст са натписом) превоз покојника,
сахрањивање и таксу за гробно место.
О праву на трошкове сахране одлучује Центар за
социјални рад.
5. ПРАВО НА БЕСПЛАТАН ОБРОК
Члан 15.
Право на бесплатан оброк има појединац или
породица из категорије најугроженијих грађана
и реализује се као:
- ужина у ђачкој кухињи.
Члан 16.
Право на ужину у ђачкој кухињи признаје се
ученицима основних школа из социјално угрожених породица.
Корисници овог права могу бити деца:
- без родитељског старања;
- самохраних родитеља;
- из вишечланих породица;
- са инвалидитетом;
- из породица које остварују право на новчану
социјалну помоћ.

20. јун 2017.

Сагласност на предлог школе о корисницима
овог права даје надлежна Општинска управа.
IV. УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
1. ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ
СА СМЕТЊАМА УРАЗВОЈУ
Члан 17.
Дневни боравак за децу и младе са сметњама у
развоју обезбеђује структуриране активности
усмерене на стицање практичних вештина, подстицање развоја и одржавања социјалних, когнитивних и физичких функција корисника, у складу
са њиховим способностима, склоностима и испољеним интересовањима.
У оквиру услуге пружају се социјалне, здравствене,
едукативне и услуге подршке и помоћи у активностима свакодневног живота.
Члан 18.
Корисници услуге могу бити деца и млади са
сметњама у развоју (телесним, интелектуалним,
менталним, сензорним, говорно-језичким, социоемоционалним, вишеструким). Услуга се обезбеђује:
- деци предшколског узраста;
- деци и младима узраста до 18 година;
- младима узраста од 18 до 26 година.
Дневни боравак се може реализовати у предшколској установи, школама и другим адекватним
просторима.
О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални
рад.
2. ДНЕВНИ БОРАВАКЗА ДЕЦУИ МЛАДЕ
СА ПРОБЛЕМИМА УПОНАШАЊУ
Члан 19.
Услуга Дневног боравка за децу и младе са проблемима у понашању обезбеђује структуриране
активности кроз подршку у образовању и развоју
социјалних вештина, радно-окупационим, саветодавно-терапијским третманима, едукативним,
спортско- рекреативним садржајима и другим
активностима, у складу са способностима, склоностима и испољеним интересовањима корисника.
Корисници услуге могу бити:
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- деца и млади узраста од 7 до 18 година који
манифестују проблеме у понашању, по процени
органа старатељства;

задовољавање других потреба деце и младих у
складу са способностима, склоностима и испољеним интересовањима.

- деца и млади узраста од 14 до 18 година
односно до 21 године по одлуци тужилаштава
или судова у оквиру примене васпитног налога,
васпитне мере или посебне обавезе.

Пружањем услуга Центра за децу и омладину омогућава се квалитетно коришћење слободног
времена, развој вештина, креативних способности,
талената и превенција социјалних ризика код
деце и младих.

О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални
рад.
3. ПРЕДАХ СМЕШТАЈ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Члан 20.
Предах смештај је услуга која подразумева привремени и повремени смештај, до 48 сати, деце и
младих са сметњама у развоју.
Предах смештај је услуга која подразумева и
привремени боравак деце и младих са сметњама
у развоју у време летњег као и зимског распуста
а као могућност подразумева и „викенд боравак”.
Овом услугом обезбеђује се краткотрајни смештај
и третман деце и младих са сметњама у развоју
кроз адекватне и планиране активности у циљу
социјализације, стицања и унапређења дневне
рутине, изградњу нових односа, подстицања осамостаљивања, смањења социјалне изолације и
помоћ и подршку породици.
Критеријуме и мерила за учешће корисника у
трошковима услуге утврђује надлежни орган Општине.

Услуге Центра за децу и омладину се пружају
континуирано, у складу са индивидуалним потребама и интересовањима корисника.
Корисници услуга Центра за децу и омладину
могу бити деца и млади до 30 година старости.
Услуге Центра за децу и омладину се могу користити на основу препоруке/упута Центра за социјални рад, препоруке других социјалних актера
и по личном избору деце и младих.
5. ПОМОЂ И НЕГА У КУЋИ ЗА ОДРАСЛА
И СТАРА ЛИЦА
Члан 22.
Услуга Помоћи и неге у кући за одрасла и стара
лица обезбеђује подршку у задовољавању свакодневних животних потреба у стану корисника,
како би се унапредио квалитет живота старих
лица и спречио одлазак у институцију. Помоћ у
кући пружа се када је породична подршка недовољна или није расположива, у складу са идентификованим индивидуалним потребама старих
лица која услед немоћи или смањених функционалних способности нису у стању да живе без
помоћи других лица.

О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални
рад.

Члан 23.

4. УСЛУГЕ ЦЕНТРА ЗА ДЕЦУ И
ОМЛАДИНУ - МЕЂУОПШТИНСКИ
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

Корисници услуге могу бити лица старија од 65
година која имају ограничења физичких и психичких способности, живе сама и нису у стању
да се старају о себи или живе са сроДницима
који нису у стању да им пруже адекватну помоћ.

Члан 21.

Изузетно, услугу Помоћи и неге у кући могу
остварити и лица млађа од 65 година која не испуњавају услове из става 2. овог члана и то:

Центар за децу и омладину реализује: Активности
Саветовалишта за превенцију болести зависности и Клуба за децу без родитељског старања
(активности едукативног карактера; креативне и
културно-забавне радионице; спортско-рекреативне
активности; психо-социјалну подршку; помоћ у
савладавању школског градива; информативне
активности; дружења; социјалну интеграцију и

- особе са инвалидитетом;
- лица која имају закључен уговор о доживотном
издржавању, уз плаћање пуне цене услуге;
- друга лица по процени Центра за социјални
рад, уз плаћање пуне цене услуге.
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Члан 24.

Члан 27.

Помоћ и нега у кући обезбеђује ангажовање геронтодомаћица ради одржавања личне хигијене
корисника и хигијене стана, набавке намирница,
припремања оброка, плаћања рачуна, помоћи при
кретању и обављања других послова у зависности
од потреба корисника.

Услуга социјалног становања у заштићеним условима се обезбеђује појединцу и породици у стању
социјалне потребе, који немају решено питање
становања и пружа се у наменски изграђеним
објектима, без могућности откупа.

Услуга Помоћи и неге у кући се може пружати
интегрисано са здравственим услугама.
Критеријуме и мерила за учешће корисника у
трошковима услуге Помоћи и неге у кући, утврђује
надлежни орган Општине. Здравствене услуге
се обезбеђују у складу са прописима у области
здравствене заштите.
О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални
рад.
6. ПОМОЋ И НЕГА У КУЋИ ЗА ДЕЦУ И
МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Члан 25.
Право на помоћ и негу у кући могу да користе
деца и млади са сметњама у развоју и њихове породице.
Члан 26.
Помоћ и нега у кући обезбеђује се обављањем
неопходних кућних послова (одржавање чистоће
стана, припремање лаких и брзих оброка, прање
и пеглање), помоћ око одржавања личне хигијене,
набавка намирница, лекова и других потрепштина,
помоћ при шетњи, комуникација са другим институцијама које су значајне за корисника и помоћ
око остваривања здравствених услуга.
Услуга Помоћи и неге у кући се може пружати
интегрисано са здравственим услугама.
Критеријуме и мерила за учешће корисника у
трошковима услуге Помоћи и неге у кући, утврђује
надлежниорган Општине. Здравствене услуге се
обезбеђују у складу са прописима у области
здравствене заштите.
О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални
рад.
7. СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У
ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА

Кориснику социјалног становања у заштићеним
условима обезбеђује се:
- становање у наменски изграђеним објектима;
- стручна подршка и одговарајући облици помоћи
у самосталном живљењу.
Корисници социјалног становања у заштићеним
условима могу бити:
- корисници новчане социјалне помоћи;
- самохрани родитељи;
- стара лица;
- лица која су као малолетна била под посебном
заштитом државе (старатељство, хранитељство,
смештај у установу социјалне заштите или
другу породицу;
- особе са инвалидитетом;
- избегла и интерно расељена лица;
- друга лица по стручној процени Центра за социјални рад.
Члан 28.
О објекту социјалног становања у заштићеним
условима се стара домаћин социјалног становања
који се бира из реда корисника социјалног становања по критеријумима за избор хранитељске
породице.
Домаћин се стара о поштовању кућног реда, о
одржавању заједничких просторија, очувању имовине у објекту и пружа помоћ и подршку корисницима у вези са правима и обавезама везаним
за становање.
Члан 29.
Корисници права чији су приходи већи од износа
новчане социјалне помоћи породице у складу са
Законом, учествују у плаћању комуналних услуга
и других трошкова социјалног становања, осим
ако посебним актом није другачије утврђено.
За кориснике чији су приходи до или испод
износа новчане социјалне помоћи породице,
трошкови из става 1. овог члана обезбеђују се из
буџета Општине и то:
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- за потрошњу електричне енергије до 300 kwh
по домаћинству;
- за потрошњу воде до 3 m3 по члану домаћинства.
Општина Лебане сноси трошкове текућег одржавања објеката социјалног становања у заштићеним условима.
8. САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА БРАК И
ПОРОДИЦУ
Члан 30.
Саветовалиште за брак и породицу обезбеђује
стручну помоћ и подршку појединцима и породицама у кризи, кроз саветодавно терапијски рад,
социјално едукативне и информативне услуге у
циљу унапређења породичних односа, решавања
животних тешкоћа, како би се спречили социјални
проблеми и ублажиле последице.
Корисници услуге Саветовалишта могу бити лица
са пребивалиштем/боравиштем на подручју Града.
Услуге Саветовалишта могу се користити по препоруци/упуту Центра за социјални рад, институција образовања, здравствене и социјалне заштите,
правосудних органа и самоиницјативним доласком.
Услуге Саветовалишта могу користити и лица са
пребивалиштем/боравиштем ван подручја општине, по упуту надлежног Центра за социјални
рад. Међусобна права и обавезе општине, пружаоца услуге и упутног центра регулишу се посебним уговором.
V. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ПРАВА И УСЛУГА
Члан 31.
Поступак за признавање права и коришћење
услуга спроводи Центар за социјални рад по
службеној дужности или на захтев корисника.
Пружање услуга врше пружаоци услуга социјалне
заштите у складу са законом.
Пружалац услуге дужан је да услугу пружа у
складу са најбољим интересом корисника и прописаним стандардима у социјалној заштити.
Пружалац услуге биће изабран на јавном позиву
и биће обавезан да организује пружање услуге,
као и праћење и евидентирање исте и преиспитивање права на годишњем нивоу.
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Члан 32.
Поступак за остваривање права и пружање услуга
из ове Одлуке води се по одредбама Закона о општем управном поступку и одредбама Закона о
социјалној заштити.
Члан 33.
0 жалби на решење Центра за социјални рад, одлучује надлежна Општинска управа, у року од
30 дана.
Жалба не одлаже извршење решења.
Члан 34.
Ревизију решења и упута о признатим правима и
пруженим услугама из ове Одлуке врши, једном
годишње, надлежни орган општине Лебане.
Члан 35.
Центар је дужан да води евиденцију о признатим
правима и издатим упутима, доставља годишње
извештај о раду Општинском већу и Скупштини
општине Лебане.
VI. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 36.
Средства за остваривање права и пружање услуга
из ове одлуке обезбећују се у буџету општине
Лебане, учешћем корисника и лица која су у
складу са законом дужна да учествују у њиховом
издржавању, од донатора и из других извора у
складу са законом.
Члан 37.
Надлежна Општинска управа врши финансирање
права и пружање услуга из ове Одлуке, у складу
са уговорима о финансирању које закључује Општина Лебане и Центар за социјлни рад са одабраним пружаоцем услуга.
Члан 38.
На број и структуру стручних и других радника
потребних за извршење послова из ове Одлуке
сагласност даје Општинско веће.
VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Ближи услови, поступак и начин за остваривање
права и пружање услуга утврђују се посебним
Правилницима, које доноси Општинско веће на
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предлог надлежних органа општинске управе у
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 40.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о правима и услугама у Локалној
заједници општине Лебане („Сл. гласнику града
Лесковца" бр. 21/2011).
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Члан 2.
Општинска управа непосредно обавља послове
на основу и у окриву Устава, закона, Статута општине Лебане и других аката општине.
Рад Општинске управе организује се.тако да се
омогући ефикасно остваривање права и интереса
грађана.
Члан 3.
Рад Општинске управе доступан је јавности.

Члан 41.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном тту града Лесковца".
Република Србија
Општина Лебане
Скупштина општине Лебане
02 Број 02-162
У Лебану, 8. 6. 2017. год.
Председник
Јовић Срђан

482.
На основу члана 32. и 59. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС", бр. 129/07,
83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана
39. ст.1. тачка 7. 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
од 8. 6. 2017. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

Члан 4.
Општинска управа:
1) припрема нацрте прописа и других аката које
доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће,
2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника општине и Општинског
већа,
3) решава у управном поступку у првом степену
о правима и дужностима грађана, предузећа,
установа и других органа из изворног делокруга
општине,
4) обавља послове управног надзора над извршењем прописа и других општих аката Скупштине
општине,
5) извршава законе и друге прописе чијеје извршавање поверено општини,
6) обавља стручне и друге послове које утврде
Скупштина општине, председник општине и
Општинско веће,
7) доставља извештај о свом раду на извршењу
послова и надлежности општине из изворног
делокруга и поверених послова, иредседнику
општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње,

ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

8) обавља и друге послове утврђене законом, статутом, одлукама скупштине и другим актима.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.

Члан 1.

Општинска управа у обављању управног надзора
може:

За вршење послова локалне самоуправе у општини
Лебане (у даљем тексту: општине), утврђених
Уставом, Законом и Статутом општине Лебане,
образује се Општинска управа.

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

Општинска управа образује се као јединствена
служба.

2) изрећи мандатну казну,
3) поднети пријаву надлежном органу за учињено
кривично дело или привредни преступ и поднети
захтев за покретање прекршајног поступка,

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 1700 - Број 10

4) издати привремено наређење, односно забрану,

1) Одељење за управу, скупштинске и заједничке послове и јавне службе;

5) обавестити други орган ако постоје разлози за
предузимање мера за које је тај орган надлежан,

2) Одељење за урбанизам, имовинско-правне,
комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске послове;

6) предузети друге мере за које је овлашћена законом, прописима или општим актом.

3) Одељење за привреду, пољопривреду, водопривреду и финансије.

Овлашћења и организација за обављање послова
из става 1. овог члана ближе се уређује овом Одлуком.

2. Делокруг рада:

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Одељење за управу, скупштинске и заједничке
послове и јавне службе врши следеће послове:
а) У области управе
- спровођење прописа о Општинској управи,

1. Организација

- унапређење организације рада Општинске управе,

Члан 6.

- праћење законитости, ефикасности и ажурности
рада Општинске управе,

Рад Општинске управе организује се тако да се
омогући ефикасно остваривање права и интереса
грађана.
Општинска управа дужна је да сваком грађанину
обезбеди једнаку правну заштиту у остваривању
његових права, обавеза и интереса.
Члан 7.
У поступку пред Општинском управом у ком се
решава о правима, обавезама и интересима грађана
и правних лица примењују се прописи у управном
поступку.
Акта у управном поступку и поступку инспекцијског надзора доноси начелник Општинске
управе, односно овлашћено лице.
Члан 8.
Општинска управа образује се као јединствени
орган.
У оквиру Општинске управе образују се основне
организационе јединице за вршење сродних послова као одељења.
Основне организационе јединице обављају послове
у складу са законом, статутом општине и овом
одлуком.
У Општинској управи се као посебна организациона јединица образује Кабинет председника
општине.
Члан 9.
У Општинској управи образују се следећа одељења:

- решавање у управним стварима ако прописима
није одређена надлежност другог одељења Општинске управе,
- послови писарнице,
- матичне књиге, лична имена и држављанство,
- канцеларијско пословање, овера потписа, рукописа и преписа,
- издавање радних књижица,
- радне односе радника Општинске управе,
- бирачке спискове и
- издавање уверења и потврда на основу података
о којим се не води службена евиденција када
је доказивање тих чињеница прописано законом.
б) У области скупштинских послова
- стручне и друге послове за потребе председника
општине, Скупштине општине, Општинског
већа и њених радних тела,
- припремање програма рада и извештаје о раду
Скупштине општине и Општинског већа,
- пружање стручне помоћи одборницима у остваривању њихове функције,
- објављивање одлука и других аката,
- стручну и техничку обраду материјала са седница Скупштине, Општинског већа и радних
тела, обезбеђивање техничких услова за одржавање седница, чување изворних аката и докумената о раду Скупштине и Општинског
већа, умножавање материјала,
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- послове који се односе на представке, притужбе
и предлоге грађана,
- послове протокола и информација.
ц) У области заједничких послова
- текуће и инвестиционо одржавање и обезбеђивање зграде,
- одржавање и употреба путничких возила,
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- иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта,
коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, здравства, културе,
равноправност полова, спречавања насиља и
криминалитета, приступа правима, одрживог
развоја и животне средине и другим областима
од значаја за младе;

- курирске послове, доставу материјала, одржавање чистоће и грејања у просторијама Општинске управе,

- учествује у изради посебних локалних акционих
планова, програма и политика у сагласности
са Националном стратегијом за младе и прати
њихова остваривања;

- кување кафе и дистрибуција безалкохолних
пића,

- даје мишљење о питањима од значаја за младе
и о њима обавештава орган општине;

- обезбеђивање других послова рада Општинске
управе.

- иницира припрему пројеката или учешће општине у програмима и пројектима за младе у
циљу унапређења и обезбеђења остваривања
њихових права који су у надлежности општине;

д) У области јавних служби:
- послове друштвене бриге о деци, борачко-инвалидске заштите, здравствене и социјалне заштите, предшколског, основног и средњег образовања, културе, физичке културе, информисања и остваривања надзора над законитошћу
рада установа у области делатности чији је оснивач општина,
- послови у вези стипендирања и кредитирања
ученика и студената,
- послове Скупштине општине и њених органа
у области одбране.
е) У области писања и управљаља пројектима;
- припрема предлоге пројеката за потребе Општинске управе;
- помаже при писању предлога пројеката јавним
предузећима и установама чији је оснивач општина;
- прати реализацију пројеката и ствара мониторинг систем;
- одржава контакте са донаторима;
- систематски прати домаће и стране конкурсе;
- тражи партнере за спровођење пројеката дефинисаних у стратегији развоја;
- прикупља податке и информације, води евиденцију и формира дадотеку пројеката;
- припрема информације, анализе и извештаје
за потребе органа локалне самоуправе.
ф) Одсек за младе:

- подстиче сарадњу између општине и Омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности;
- подстиче остваривање међуопштинске сарадње
која се односи на омладину и о томе обавештава
органе општине;
- даје мишљење о предлозима пројеката од
значаја за младе који се делимично или потпуно
финансирају из буџета општине, прате њихово
остваривање и даје своје мишљење надлежном
органу општине.
Члан 10.
Ради обављања појединих послова из надлежности
овог Одељења, оснивају се Месне канцеларије
што ближе месту становања грађана.
Месне канцеларије оснивају се за следеће подручја:
1. Месна канцеларија Бошњаце, за насељена
места: Бошњаце, Велико Војловце, Мало Војловце, Доње Врановце, Лугаре, Пертате, Тогочевце,
Ћеновац и Цекавица.
2. Месна канцеларија Клајић, за насељена места:
Клајић, Липовица, Радевце, Бувце, Пороштица,
Рафуна и Дрводељ.
3. Месна канцеларија Прекопчелица, за насељена
места: Гегља, Прекопчелица, Свињарица, Секицол и Штулац.
4. Месна канцеларија Слишане, за насељена
места: Бачевина, Петровац и Слишане,
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За насељена места: Лебане, Поповце, Горње Врановце, Лалиновац, Гргуровце, Шумане, Шарце,
Голи Рид, Нова Топола, Ново Село, Кривача,
Шилово, Радиновац, Коњино и Ждеглово, грађани
остварују права у седишту Одељења у Лебану.
Месне канцеларије обављају послове према стручним упутствима, а под надзором органа Општинске
управе из чије се надлежности обављају послови.
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- стручне и административне послове у вези са
враћањем утрина и пашњака селима на коришћење,
- утврђује право коришћења на неизграђено
остало грађевинско земљиште,
- даје право на закуп земљишта ради исправке
граница суседских грађевинских парцела,
- издавање тапија и уверења,

Члан 11.
Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске
послове обавља следеће послове:
а) У области урбанизма:
- израду аката за припремање и доношење урбанистичких планова и остали послови у поступку њиховог доношења,
- издавање акта о урбанистичким условима,
- издавање решења о одобрењу за изградњу,
- издавање употребне дозволе,
- издавање одобрења о могућностима и органичењима уређења простора (изводи из урбанистичког плана),
- евидентирање бесправно подигнутих објеката
и њихово усклађивање са планским актом (легализација),
- предлагање програма израде урбанистичке документације и учествовање у припреми и
других програма за грађење насеља и уређење
простора,
- праћење стања уређења простора и насеља у
општини,
- потврђивање усклађености техничке документације са урбанистичком дозволом,
- уређење јавних површина путем одговарајућих
планских докумената.
б) У области имовинско-правних послова:

- стручне и администаривне послове у вези са
прометом непокретности којима располаже општина,
- закључује уговоре о откупу станова на које је
носилац права својине општина Лебане.
в) У области комунално-граћевинских и стамбених послова:
- припремање одлуке на основу Закона о комуналним делатностима за које је надлежна општина из области чистоће, комуналног уређења,
одржавање паркова и градског зеленила, постављања мањих монтажних објеката на јавним
површинама, сахрањивања,
- припремање и других одлука везаних за комуналне потребе, развој и обављање комуналних
делатности, старање о обезбеђењу материјалних
и других услова за трајно обављање комуналних
делатности,
- остваривање основних комуналних функција
(снабдевање водом и одвођење отпадних вода,
чишћење јавних површина, одржавање јавних
зелених површина, јавне расвете и др.)
- праћење доношења програма и планова комуналних предузећа на територији општине и
праћење њихове реализације,
- врши надзор над обављањем комуналних делатности,
- води регистар улица, тргова и зграда и одређује
кућне бројеве,

- експропријацију непокретности,

- прати остваривање програма уређивања грађевинског земљишта,

- одузимање, ограничење и пренос права на непокретности у државној својини (административни пренос),

- прати и послове везане за изградњу, одржавање
и коришћење некатегорисаних путева, улица и
јавних објеката од значаја за општину,

- стручне и административне послове у вези са
враћањем земљишта одузетог по основу Закона
о пољопривредном земљишном фонду и конфискованог због неизмирених обавеза и обавезних откупа,

- у области заштите животне средине обавља
послове који се односе на: мере заштите животне
средине, заштиту ваздуха, заштиту земљишта,
заштиту шума, вода, биљног и животињског
света, природних добара, заштиту од буке, за-
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штиту од јонизирајућег зрачења, заштиту од
отпадних и опасних материја, држање и заштиту
животиња,
- мере заштите у планирању и изградњи објеката.
г) у области инспекцијских послова;
- инспекцијски надзор над изградњом објеката
за које грађевинску дозволу издаје општина,
- вођење поступка за рушење објеката,
- инспекцијски надзор комуналног реда и јавне
хигијене,
- инспекцијски надзор заштите и унапређења
животне средине и друге послове из ове области
у складу са законом и овлашћењем општине,
- надзор над спровођењем прописа везаних за
саобраћај које доноси општински органи.
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- израда прописа које доноси Општинска управа
а тичу се области финансија,
- припрема прописа из области финансија које
доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће,
- контрола захтева за плаћање, плаћање и праћење
извршења буџета општине,
- обезбеђење средстава за финансирање корисника
буџетских средстава општине,
- материјално-финансијско пословање Општинске
управе, месних заједница и осталих корисника
буџета,
- обезбеђење средстава за делатности које се
финансирају из буџета и вођење рачуноводствених послова,
- послови благајне и ликвидатуре,
- управљање јавним дугом,

Члан 12.
Одељење за привреду, пољопривреду, водопривреду и финансије обавља следеће послове:
а) У области привреде:
- праћење стања и развоја приватног предузетништва и укупног привредног развоја општине
Лебане,
- старање о унапређењу општег оквира за привреду,
- доношење програма развоја делатности за које
је надлежна општина и програма локалног економског развоја и њихово усклађивање са програмом развоја Републике Србије,

- послови локалне пореске администрације (утврђивање, контрола и наплата локалних изворних прихода),
- контрола програма и планова јавних и јавно
комуналних предузећа и праћење њиховог извршења,
- јавне набавке за Општинску управу, као и пружање стручне помоћи директним и индиректним
буџетским корисницима у поступцима јавних
набавки, и други послови у области јавних набавки у складу са законом и прописима,
- послови разматрања и анализирања захтева
директних и индиртектних кориџсника средстава
и предлог висине апропријације за исте,

- предлагање стратегије и политике развоја општине,

- разматрање примедби директних корисника на
висину предложених апропријација,

- израда краткорочних и дугорочних прогноза о
условима и могућностима развоја општине,

- припрема и израда месечних и тромесечних
планова директних корисника и

- предлагање мера развојне и локалне економске
политике,

праћење прихода и расхода у буџету,

- предлагање цена у комуналним и другим делатностима за које је надлежна општина.
б) У области Финансија:
- врши послове из области финансија који се
односе на нормативно-правне и финансијскоматеријалне послове,
- израда нацрта Одлуке о буџету општине Лебане
и Одлуке о завршном рачуну општине Лебане,

- припрема и израђује одлуке о измени и допуни
Одлуке о буџету,
- предлаже решење о привременом финансирању
и доноси решење о одобрењу средстава из текуће буџетске резерве,
- обавља послове интерне контроле буџета и
послове буџетске инспекције и ревизије над
директним и индиректним корисницима средстава буџета општине,

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

- прати и билансира средства за исплату плата,
додатака и накнада изабраних, именованих,
постављених и запослених лица код директних
и индиректних корисника буџета општине,
- даје препоруке директним корисницима по питању буџета,
- врши обрачун ревалоризације за откуп станова,
- обавља финансијско-материјалне и студијскоаналитичке послове финансијког плана који
обухватају пројекцију и праћење правила на
консолидованом рачуну трезора и захтева за
плаћање,
- обавља финансијске послове који се односе на
финансијко извештавање и послове на изради
консолидованог завршног рачуна трезора,
- обавља аналитичке послве добављача, купаца,
личних доходака и кредита;
- обавља послове борачко-инвалдске заштите,
- води послове регулисања породиљског права,
- води главну књигу трезора,
- обавља аналитику основних средстава, ситног
инвентара и бифеа.
в) У области пољопривреде и водопривреде:
- врши послове рационалног коришћења пољопривредног земљишта,
- доношење програма заштите, коришћења и
унапређења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу,
- одређивање ерозивних подручја,
- старање о коришћењу пашњака и превођење
пашњака у друге културе,
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- пружање помоћи грађанима у вези са регистрацијом пољопривредних газдинстава.
III. РУКОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОМ
УПРАВОМ
Члан 13.
Општинском управом као јединственим органом
руководи начелник који је службеник на положају.
Члан 14.
За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има стечено високо образовање
из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни
испит (положен правосудни испит) и најмање 5
година радног искуства у струци.
Члан 15.
Начелника Општинске управе поставља Општинско веће већином гласова од укупног броја чланова
већа на основу јавног огласа на 5 година.
Начелник Општинске управе може имати заменика
који га замењује у случају његове одсутности
или спречености да обавља своју дужност.

- санација штете од елементарних непогода,

Заменик начелника Општинске управе се поставља
на исти начин и под истим условима као и начелник Општинске управе.

- предузимање мера на унапређењу сточарства,
воћарства, и др.,

Општинско веће разрешава начелника и заменика
начелника општинске управе.

- старање о спровођењу основних радова у пољопривреди (сетва, жетва и др.),

Члан 16.

- подстицање задругарства и развоја села,
- прописивање водопривредних услова и издавање
решења о испуњености тих услова,

Начелнику, као службенику на положају, престаје
рад:
1) протеком времена на које је постављен,

- издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за сеоске водоводе и изворе,

2) подношењем писмене оставке,

- доношење програма развоја и санација ерозивних подручја на територији општине Лебане,

4) укидањем јединице локалне самоуправе,

3) ступањем на функцију у државном органу или
органу јединице локалне самоуправе,

5) укидањем органа управе ( у случају када управа
не буде организована као јединствени орган)
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6) даном навршења 65. година живота ако има
најмање 15 година стажа осигурања,
7) ако му радни однос престане његовим писменим
отказом,
8) разрешењем,
9) укидањем положаја.
Члан 17.
Разлози за разрешење са положаја ако престане
радни однос због:
1) правноснажне пресуде на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци-даном правноснажности пресуде,
2) коначног решења којим му је изречена дисциплинска казна престанка радног односа,
3) коначног решења којим му је изречена оцена
„не задовољава" на ванредном оцењивању,
4) спровођењем иницијативе за разрешење на основу мере јавног објављивања препоруке за
разрешење коју изрекне Агенција за борбу
против корупције,
5) других разлога предвиђених општим прописима
о раду којима се урешује престанак радног односа независно од воље запосленог и воље послодавца.
Службеник се разрешава са положаја:
1) ако орган јединице локалне самоуправе - Општинско веће прихвати препоруку за разрешење
заштитника права грађана,
2) два пута, без обзира на редослед оцена решењем
буде одређена оцена „не задовољава".
Члан 18.
Престанак рада на положају утврђује се решењем
које доноси Општинско веће у року од 8 дана од
дана наступања разлога због којих је рад на положају престао.
Решење садржи образложење са разлозима због
којих је рад на положају престао и дан кад је
престао рад на положају.
Против решења жалба није допуштена али може
да се покрене управни спор.
Члан 19.
Службеник коме је престао рад на положају из
разлога:
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- протеком времена на које је постављен,
- подношењем писмене оставке, и
- укидањем положаја, има право да код послодавца буде распоређен на друго радно место
за које испуава услове.
Уколико не постоји радно место на које може
бити распоређен цлужбеник има право на накнаду
плате у трајању од три месеца у висини коју је
имао у време престанка рада на положају, из разлога утврђених учлану 16. ст.1. тачка 1. и 9.
Право на накнаду плате из става два овог члана
може се изузетно продужити до три месеца
уколико у том случају службеник стиче право на
пензију.
Право из става два овог члана престаје пре истека
рока од три месеца заснивањем радног односа
или стицањем права на пензију према прописима
о пензијском или инвалидском осигурању.
Службеник право из става 2. или 3. овог члана
остварује код послодавца код кога је остваривао
права по основу рада на положају.
Право из става 2. или 3. овог члана утвршује Општинско веће.
Захтев за остваривање права из става 2. овог
члана службеник може упутити најкасније у року
од 15 дана од дана престанка рада на положају с
тим што права из става 2. овог члана остварује
наредног дана од дана престанка рада на положају.
Члан 20.
Службеник коме је положај укинут услед укидања
јединице локалне самоуправе или укидања органа
управе има иста права и дужности као службеник
коме је протекло време на које је постављен или
који је поднео оставку на положај.
Члан 21.
Уколико није постављен начелник општинске
управе, односно његов заменик, до постављења
начелника општинске управе, као и када начелник
општинске управе није у могућности да обавља
дужност дуже од 30 дана, веће може поставити
вршиоца дужности-службеника који испуњава
утврђене услове за радно место службеника на
положају, који ће обављати послове начелника
општинсле управе, најдуже на три месеца без
спровођења јавног конкурса.

20. јун 2017.
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Уколико службеник на положају није постављен,
јавни конкурс за попуњавање положаја се оглашава
у року од 15 дана од постављења вршиоца дужности.
У случају да се јавни конкурс не оконча постављењем на положај, статус вршиоца дужности
може се продужити нај дуже још три месеца.
По истеку рока из става 1. и 3. овог члана постављени службеник се распоређује на радно
место на коме је био распоређен до постављења.
Члан 22.
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већу у складу са Статутом општине и овом одлуком.
IV. КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Члан 29.
Кабинет председника општине је посебна организациона јединица која се образује за обављање
саветодавних и протоколарних послова, послова
за односе с јавношћу и административно-техничке
послове који су значајни за рад председника општине.

Послове из делокруга рада Општинске управе
обављају се у оквиру унутрашњих организационих
јединица - одељења.

Радом Кабинета председника општине као посебне
организационе јединице руководи лице одређено
Правилником о организацији и систематизацији
посебним решењем.

Члан 23.

Запослени на радним местима у кабинету заснивају
радни однос на одређено време - док траје дужност
председника општине.

Радом одељења у Општинској управи руководе
руководиоци одељења.
Руководиоце из става 1. овог члана распоређује
начелник Општинске управе на време од 4 године,
а по истеку тог времена могу бити поново постављени.
Члан 24.
За руководиоца одељења може се поставити лице
са одговарајућом високом стручном спремом, положеним државним стручним испитом и 5 године
радног искуства.
Члан 25.
Распоређена лица из члана 24. ове Оддуке могу
бити разрешена пре истека мандата, на лични захтев, на предлог председника општине.
Члан 26.
Распоређена лица остварују права и обавезе из
радног односа као и запослени у Општинској
управи на основу закона и аката донесених на
основу закона.
Члан 27.
Начелник Општинске управе и руководиоци Одељења не могу вршити никакву јавну и другу
дужност која је неспојива са њиховим положајем
и овлашћењима у складу са законом.
Члан 28.
Начелник за свој рад и рад Општинске управе
одговара Скупштини општине и Општинском

Запослени на радним местима у кабинету за свој
рад одговарају председнику општине и начелнику
општинске управе.
Кабинет председника општине поред осталих запослених одређених Правилником о организацији
и систематизацији чине и три помоћника председника општине, који могу обављати послове
из области:
- привреде и економског развоја,
- заштите и унапређења животне средине, рурални
развоја, развој туризма и социјална питања,
- заштите и унапређења младих на територији
општине.
Помоћнике председника општине поставља председник општине.
Помоћници председника општине покрећу иницијативу, предлажу пројекте, дају стручно мишљење и анализу у вези са питањима која су од
значаја за развој у областима за које су постављени
и врше друге послове по налогу председника општине.
V. ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРАВА
СЛУЖБЕНИКА
Члан 30.
Акти којима се одлучује о правима, обавезама и
одговорностима службеника из радног односа
доноси се у форми решења, сагласно закону
којим се уређује општи управни поступак и има
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карактер управног акта, ако законом о запосленима
у аутономној покрајини и јлс није другачије одређено.
Члан 31.
Жалба на решење изјављује се у року од 8 дана
од дана достављања решења, осим уколико закон
није одредио краћи рок.
Жалба не одлаже извршење решења, само када
је то законом изричито одређено.
Члан 32.
Жалбена комисија је колегијални орган који у
другом степену одлучује о жалбама службеника.
Члан 33.
Жалбену комисију образује општинско веће.
Жалбена комисија одлучује о жалбама службеника
на решења окојима се одлучује о њиховим правима
и дужностима, као и о жалбама учесника интерног
и јавног конкурса.
Жалбена комисија примењује закон којим се уређује општи управни поступак.
Жалбена комисија је дужна да одлучи по жалби
у року од 15 дана од дана њеног пријема, осим у
изузетним случајевима предвиђеним законом.
Против одлуке жалбене комисије може да се покрене управни спор.
Члан 34.
Жалбена комисија је самостална у свом раду и
ради у саставу од три члана.
Жалбена комисија одлучује већином од укупног
броја чланова и доноси пословник о раду жалбене
комисије.
Жалбена комисија има свој печат, сходно одредбама
закона којим се уређује печат државних органа.
У саставу жалбене комисије најмање два члана
морају да имају стечено високо образовање из
научне области правне стру на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године или специјалистичким студијама
на факултету и најмање 5 година радног искуства
у струци.
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Предссдник и чланови комисије именују се на 5
година и могу бити поново именовани чија се
имена објављују на страници интернет презентације општине Лебане. У оквиру интернет презентације могу се објављивати мишљења о питањима која су најчешће предмет одлучивања у
складу са прописом о заштити података о личности.
Чланови жалбене комисије имају право накнаде
за рад чију висину одређује општинско веће.
Члан 35.
Члану жалбене комисије дужност члана жалбене
комисије престаје кад протекне време на које је
именован, ако поднесе писмену оставку, када испуни услов за старосну пензију или када буде
разрешен.
Уместо члана жалбене комисије коме је дужност
престала пре времена именује се нови до окончања
мандата жалбене комисије.
Председник или члан жалбене комисије биће
изузет од вршења дужности у појединачном жалбеном поступку уколико постоји лични интерес
који он, или с њиме повезано лице може имати у
вези са одлуком у чијем доношењу учествује.
Решење о изузећу члана жалбене комисије доноси
председник комисије, а решење о изузећу председника жалбене комисије доноси општинско
веће.
Против решења о изузећу жалба није допуштена
али се може покренути управни спор.
Члан жалбене комисије разрешава се ако несавесно
врши своје дужности или ако је осуђен на казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво
дело које га чини недостојним дужности у жалбеној комисији.
Председник жалбене комисије разрешава се дужности председника ако је несавесно или неуспешно
врши.
Против решења о разрешењу жалба није допуштена али се може покренути управни спор.
Жалбена комисија најмање једном годишње подноси извештај о свом раду општинском већу.
VI. ОДНОС ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ПРЕМА СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ,
ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ, ПРЕДСЕДНИКУ
ОПШТИНЕ, ГРАЂАНИМА И
МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ

20. јун 2017.
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и запослени у Општинској управи дужни да грађанима, правним лицима и другим субјектима:

Члан 36.

- омогуће несметано, благовремено и ефикасно
остваривање права, обавеза и правних интереса,

Однос Општинске управе према Скупштини општине заснива се на правима и дужностима утврђеним законом, Статутом општине и другим
актима.
Општинска управа је дужна да Скупштину општине обавештава о вршењу послова из свог делокруга, даје обавешатења и податке који су неопходни за рад Скупштине општине.
Члан 37.
Однос Општинске управе према председнику општине заснива се на правима и дужностима утврђеним законом, Статутом општине, Одлуком о
Општинском већу и другим актима.
Председник општине у спровођењу одлука и других аката органа општине, може Општинској
управи издавати упутства и смернице за рад.
Члан 38.
Однос Општинске управе према Општинском
већу заснива се на правима и дужностима утврђеним законом, Статутом општине, Одлуком о
Општинском већу и другим актима.
Општинско веће врши контролно-надзорну функцију над радом Општинске управе.
Начелник за свој рад и рад Општинске управе
којим руководи, одговара Општинском већу у
складу са Статутом општине, Одлуком о општинском већу и овом одлуком.
Општинска управа подноси Општинском већу
извештај о свом раду, када то оно захтева, а
најмање једном годишње.
Члан 39.
Послове Општинске управе који се односе на
остваривање права, обавеза и интереса грађана,
правних лица и других субјеката, могу обављљти
лица која имају прописану школску спрему, положен испит за рад у органима државне управе и
одговарајуће радно искуство у складу са законом
и другим прописима.
Члан 40.
Однос према грађанима, правним лицима и другим
субјектима заснива се на чињеници да су начелник

- дају потребне податке, обавештења и упутства,
- пружају одговарајућу правну помоћ,
- поштују достојанство личности и чувају углед
органа општине.
Члан 41.
Организационе јединице - одељења којима је у
надлежности решавање о правима, обавезама и
интересима грађана, правних лица и других странака у управном поступку, дужне су да решавају
у роковима утврђеним законом.
Члан 42.
Међусобни односи између организационих јединица заснивају се на правиима и дужностима утврђеним законом, Статутом општине и овом одлуком.
Организационе јединице дужне су да међусобно
сарађују када то захтева природа послова и да
размењују потребне податке и обавештења неопходна за рад.
Члан 43.
Када у вршењу надзора над радом Општинске
управе утврди да поједина акта нису у складу са
законом, Статутом општине или одлуком Скупштине, Општинско веће може да их укине или да
поништи уз налагање да се донесе нови акт у
складу са законом.
Уколико Опшгинска управа не поступи по налогу
Општинског већа и донесе нови акт, може се покренути питање одговорности службеника који
је непосредно радио на доношењу акта или одговарајућих руководећих службеника.
Члан 44.
У вршењу права надзора над радом Општинске
управе Скупштина општине и Општинско веће
могу да предузму одговарајуће организационе,
кадровске и друге мере утврђене Законом о
радним односима у државним органима ради
обезбеђења ефикасног извршавања послова и задатака Општинске управе.
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Општинска управа је дужна да, на захтев Скупштине општине и Општинског већа и надлежног
министарства преузме одговарајуће организационе,
кадровске и друге мере којима се обезбеђује ефикасно извршење задатака и послова из њеног делокруга.

Закључком се одлучује о питањима која се тичу
поступка и о питањима која се као спорна појаве
у вези са спровођењем поступка, а о којима се не
одлучује решењем.

VII. ЈАВНОСТ РАДА

Акта Општинске управе доноси начелник, односно
овлашћено лице.

Члан 45.
Општинска управа обезбеђује јавност рада : давањем информација средствима јавног информисања, издавањем службених информација, одржавањем сталних конференција за штампу, организовањем дежурних служби за жалбе, примедбе
и сугестије грађана и обезбеђивањем услова за
несметано обавештавање јавности о обављању
послова из свог делокруга и свим променама
које су у вези са организацијом, делокруга и
свим променама које су у вези са организацијом,
делокруга и свим променама које су у вези са органзацијом, делокругом послова, распоредом радног времена и другим променама.
Члан 46.
Начелник Општинске управе даје информације о
раду Општинске управе средствима јавног информисања, а може овластити и друго лице из
Општинске управе да то чини у име Општинске
управе.
VIII. АКТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 47.
Општинска управа доноси правилнике, наредбе,
упутства, решења и закључке. Правилником се
разрађују поједине одредбе закона и аката општине
или уређују одређена права запослених из радних
односа.
Наредбом се, ради извршавања појединих одредаба
закона и општинских аката, наређује или забрањује
поступање у одређеној ситуацији која има општи
значај.
Упутством се ближе прописује начин рада и
вршења одређених послова у складу са прописима
општине.
Решењем се одлучује о појединачним управним
и другим стварима у складу са законом и прописима општине.

Члан 48.

IX. РАДНО ВРЕМЕ У ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ
Члан 49.
Решење о одређивању почетка и завршетка радног
времена Општинске управе доноси Општинско
веће на предлог председника општине.
X. РЕШАВАЊЕ СУКОБА НАДЛЕЖНОСТИ
Члан 50.
Општинско веће решава сукоб надлежности
између Општинске управе и других предузећа,
организација и установа, кад на основу одлуке
Скупштине општине одлучују о појединачним
правима грађана, правних лица или других субјеката.
О поднетом захтеву за решавање сукоба надлежности из става 1. овог члана, Општинско веће,
без одлагања, а најкасније у року од три дана
обавештава председника општине који сазива
седницу Општинског већа.
Акт из решавања сукоба надлежности из става 1.
и 2. овог члана, Општинско веће доноси у року
не дужем од 15 дана од дана пријема захтева.
Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих
јединица - одељења у оквиру Општинске управе.
Члан 51.
По жалби против првостепених аката - решења
Општинске управе којима се не оддучује о правима
и дужностима службеника на решење и учесника
интерног о јавног конкурса, решава Општинско
веће, ако законом или одлуком Скупштине општине није утврђена надлежност другог органа.
Општинска управа на чији првостепени акт је
уложена жалба, дужна је да, без одлагања, а
најкасније у року од три дана од дана пријема
жалбе достави Општинском већу са списима
предмета.

20. јун 2017.
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О достављеној жалби из става 2. овог члана, Општинско веће, без одлагања, а најкасније у року
од три дана обавештава председника општине
који сазива седницу Општинског већа.
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односа донесе Акт о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Општинској
управи уз сагласност Општинског већа.

Решење у другом степену Општинско веће доноси
у року не дужем од 15 дана од дана пријема
жалбе од стране Општинске управе.

Начелник Општинске управе је дужан да у року
од 15 дана од дана ступања на снагу акта из
става 1. овог члана изврши распоређивање запослених у Општинској управи.

XI. ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА

XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 52.

Члан 58.

О изузећу начелника Општинске управе решава
Општинско веће. О изузећу запослених, односно
службеног лица у Општинској управи решава
начелник.
XII. РАДНИ ОДНОСИ

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о Општинској управи („Службени
гласник општине Лесковац", број 21/2008) и Одлука о измени и допуни одлуке о Општинској
управи („Службени гласник града Лесковца",
број 54/2016).

Члан 53.

Члан 59.

О правима, обавезама и одговорностима запослених у Општинској управи одлучује начелник.

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

О правима, обавезама и одговорностима начелника
и заменика начелника Општинске управе одлучује
Општинско веће.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-172
Председник
Срђан Јовић, с.р.

Члан 54.
Акт о унутрашњој организацији и систематизацији
Општинске управе доноси начелник Општинске
управе уз сагласност Општинског већа.
XIII. СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 55.
Средства за финансирање послова Општинске
управе обезбеђују се из изворних и уступљених
јавних прихода, у складу са Законом о буџету
општине, као и из допунских средстава.
Члан 56.
Средства за финансирање рада Општинске управе
обезбеђују се у буџету општине и воде се на посебном рачуну.
За законито коришћење ових средстава и финансирање послова Општинске управе одговоран је
начелник.
Члан 57.
Начелник Општинске управе је дужан да у року
од 30 дана од дана постављења на основу јавног

483.
На основу члана 4. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", бр. 119/12,
116/13 - аутентично тумачење и 44/14 - др. закон),
члана 39. став 1. тачка 9. Статута општине Лебане
(„Службени гласник општине Лесковац", број
16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009 и 04/2010,
14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015), члана
7. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. Закон и
101/16- др. Закон), Скупштина општине Лебане,
на седници одржаној 8. 6. 2017. године, донела је
ОДЛУКА
О ИМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ПРОМЕНИ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ВЕТЕРИНАРСКА
СТАНИЦА ЛЕБАНЕ" ИЗ УСТАНОВЕ У
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЛЕБАНЕ"
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Члан 5.

Члан 1.
У Одлуци о промени облика организовања јавне
установе „Ветеринарска станица Лебане" из установе у Јавно комунално предузеће „Ветеринарска
станица Лебане" мења се члан 3. став 2. тако да
сада гласи:
Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Ветеринарска станица Лебане" Лебане.
Члан 2.
У Члану 10. став 1. мења се и гласи:
Основни капитал предузећа чине новчана средства
у укупном износу од 60.000,00 динара.

20. јун 2017.

После члана 22. додаје се члан 22а. који гласи:
ИМЕНУЈЕ СЕ на функцију в.д. директора у Јавно
комуналног предузећа "Ветеринарска станица
Лебане" Лебане, Горан Ковинић доктор ветеринарске медицине, ул. Војводе Мишића 13 Лебане.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 400-758

У истом члану став 2 брише се.

Председник
Срђан Јовић, с.р.

Члан 3.
После члана 16. додаје се члан 16а. који гласи:
Организација рада и пословања предузећа заснива
се на рационалној подели рада, како у погледу
организационих јединица, тако и послова и радних
задатака које обављају поједини радници.
Предузеће је организовано као јединствена целина,
са седиштем у Лебану, улица Никола Тесла 22,
са огранком Ветринарске амбуланте у Медвеђи
улица Омладинска бб, а своју делатност обавља
на начин да се обезбеде услови прописани Законом
о комуналним делатностима. Законом о ветеринарству, Законом о добробити животиња и другим
законима и подзаконским актима и то преко организационих јединица.
Унутрашња организација рада, организациони
делови, ситематизација послова и радних места
у предузећу ближе се уређује општим актом који
доноси директор предузећа.
Члан 4.
После члана 18. додаје се члан 18а. који гласи:

484.
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС, број 15/2016"),
члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС, број 129/07 и 83/2014"), члана
39. став 1. тачка 10. Статута општине Лебане
(Сл. Гласник града Лесковца број 16/08, 21/08,
09/09, 17/09, 04/10, 14/14, 21/14, 12/15, 18/15 и
27/15), Скупштина општине Лебане на седници
одржаној дана 8. 6. 2017. године доноси:
ОДЛУКА
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног
Одбора Јавно комуналног предузећа „Ветеринарска
станица Лебане" Лебане о доношењу Статута
Јавно комуналног предузећа „Ветеринарска станица Лебане" Лебане од 1. 6. 2017. године.

ИМЕНУЈУ СЕ за председника и чланове надзорног
одбора у Јавно комуналног предузећа „Ветеринарска станица Лебане" Лебане, и то:

2. Одлуку доставити Јавно комуналном предузећу
„Ветеринарска станица Лебане" Лебане и објавити
у „Сл. гласнику града Лесковца”.

1. Јовановић Жарко, ул. Јабланичка 81, Лебанеза председника

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-164

2. Мнтић Владица, доктор ветерипарске медиципе
из Трљапа- за члана,
3. Јовановић Зоран, ул. Цара Лазара 75, Лебанеза члана.

Председник
Срђан Јовић, с.р.

20. јун 2017.
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485.
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС, број 15/2016"),
члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС, број 129/07 и 83/2014"), члана
39. став 1. тачка 10. Статута општине Лебане
(Сл. Гласник града Лесковца број 16/08, 21/08,
09/09, 17/09, 04/1.0, 14/14, 21/14, 12/15, 18/15 и
27/15), Скупштина општине Лебане на седници
одржаној дана 8. 6. 2017. године доноси:
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љопривредног земљишта од пољске штете, као и
мере заштите пољопривредног земљишта од пожара и елементарних непогода (мраз, град и
слично) на територији општине Лебане.
Мере заштите пољопривредног земљишта од
пољске штете, које су уређене овом одлуком
односе се и на скинути род док се налази на пољопривредном земљишту.
ПОЉСКА ШТЕТА

ОДЛУКА

Члан 2.

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног
Одбора Јавно комуналног предузећа „Имовина"
Лебане о доношењу Статута Јавно комуналног
предузеће „Имовина" Лебане од 28.04.2017. године.

Под пољском штетом, у смислу ове одлуке, подразумева се штета која је настала уништавањем
усева и засада, паљењем биљних остатака као и
крађом пољопривредних производа и сл.

2. Одлуку доставити Јавно комуналном предузећу
„Имовина" Лебанеи објавити у „Сл. гласнику
града Лесковца”.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА ОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ
Члан 3.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-165
Председник
Срђан Јовић, с.р.

Забрањено је уништавање и оштећење усева,
садница и пољопривредне механизације на имањима, оштећења која доводе до смањања продуктивности, структуре и слојева пољопривредног
земљишта, као и свако друго оштећење на пољопривредном земљишту које производи или може
произвести пољску штету.
Члан 4.

486.
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС" бр. 129/2007), члана 28. и 29.
Закона о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник
РС", 62/2006) и члана 39. Статута општине Лебане
("Службени гласник Града Лесковца" бр. 16/2008
и 21/2008), Скупштина општине Лебане, на седници од 8. 6. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЉСКЕ
ШТЕТЕ, ОД ПОЖАРА И ДРУГИМ
МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се мере заштите усева
и засада на пољопривредном земљишту од пољске
штете коју могу починити људи и животиње. Потребно је организовање непосредне заштите по-

Сопственици, односно држаоци стоке и живине
дужни су да чувају и држе стоку и живину тако
да она не причињава пољску штету на пољопривредном земљишту.
Члан 5.
Испаша стоке може се вршити искључиво на пашњацима и на сопственом земљишту.
Члан 6.
Сопственици односно корисници могу своје обрадиво земљиште да користе за испашу стоке у
време када оно није засејано пољопривредним
усевима.
Сопственици односно корисници могу дозволити
држаоцима стоке да на њиховом обрадивом пољопривредном земљишту напасају стоку, о чему
су дужни да писменим путем обавесте месну
заједницу најмање три дана пре почетка напасања
стоке.
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Члан 7.
Ради заштите усева и засада од пољске штете
сопственици односно корисници пољопривредног
земљишта дужни су да:
1. Не остављају стоку у пољу без чувара и не повере на чување лицу које по свом узрасту, душевној и телесној способности, није у стању
да њоме стално и потпуно влада,
2. Не прогоне и не напасају стоку и живину-на
туђем пољопривредном земљишту без одобрења
сопственика односно корисника,
3. Нечине штету пољопривредним усевима и засадима, на туђем полАопривредном земљиилу
и да не оштећују направе и објекте (ограда,
колиба) који служе при коришћењу пољопривредног земљишта,
4. Не растурају и не разбацују сложене плодове
и остатке пољопривредног усева у пољу (пластови и сл.),
5. Не прелазе запрежним и моторним возилима
преко туђег пољопривредног земљишта,
6. Не прекопавају и не преоравају пољске путеве,
пашњаке и утрине, не бацају отпатке и друго
смеће,
7. Не уништавају и неовлашћено уклањају катастарске објекте или друга слична катастарска
обележја.
Члан 8.
Месне заједнице на територији општине Лебане
могу организовати посебну пољочуварску службу
(чувар поља), ради заштите усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете у
складу са Статутом Месне заједнице и овом одлуком.
Служба из става 1. овог члана може се организовати ако се за то изјасни већина сопственика односно корисника пољопривредног земљишта са
територије те месне заједницс на начин утврђен
статутом или општим актом месне заједнице.
Средства за обављање послова службе из става
1. овог члана обезбеђује се из сопствених прихода
месне заједнице.
Ради процене причињене пољске штете месна
заједница образује Комисију за процену пољске
штете (у даљем тексту: Комисија).
Начин рада, састав и начин избора чланова Комисије врши председник Општине и Општинско
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веће Општине Лебане по посебном поступку
предвиђеном за њен избор.
Сопственик односно корисник пољопривредног
земљишта коме је пољска штета причињена и
лице које је одговорно за учињену штету могу да
присуствују раду Комисије.
Сопственици односно корисници пољопривредног
земљишта могу договорно или путем суда остварити накнаду за причињену штету на њиховом
земљишту.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Члан 9.
ПОСТУПАК ИЗБОРА КОМИСИЈЕ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОЉСКЕ ШТЕТЕ
Чланове Комисије именује Општинско веће на
период од четири године.
Комисија се састоји од пет сталних чланова различитог профила пољопривредне струке (ратарства, сточарства, заштите биља, воћарства, виноградарства и сл.), геометра и једног промењивог
члана, представника савета месне заједнице на
чијем подручју је причињена штета, који ће учествовати у раду Комисије, према месној надлежности.
Актом о именовању чланова Комисије може се
одредити и висина накнаде за њен рад.
Члан 10.
ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА
ПОЉСКЕ ШТЕТЕ
На захтев оштећеног лица врши се процена
пољске штете.
Захтев за процену пољске штете подноси се Пољочуварској служби уколико постоји, а руководилац Пољочуварске службе прослеђује га Комисији за процену пољске штете (у даљем тексту:
Комисија), уколико не постоји Пољочуварска
служба захтев се прослеђује председнику Комисије
за процену штете.
ЧланП. Комисија је дужна да у складу са поднетим
захтевом за процену пољске штете изађе на место
настанка штете и о томе сачини записник.
Власник, односно корисник, пољопривредног
земљишта којем је штета причињена и лице које
је одговорно за учињену штету може да присуствује раду Комисије.
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Записник о процени пољске штете садржи: дан и
час вршења процене, основне податке о идентитету
оштећеног и учиниоца, чињенични опис радње
(време, место и начин извршења радње) и стручну
процену настале штете исказану вредносно или
количински.
Записник садржи и доказе о начину вршења процене штете (фотографије, стручно образложење,
прорачуне и сл.).
Комисија доставља записник о процени пољске
штете руководиоцу Пољочуварске службе уколико
постоји, а уколико не онда председнику Комисије
за процену штете а он оштећеном лицу и надлежним органима у сарадњи са Републичким пољопривредним инспектором.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Члан 12.
Забрањено је ложење отворене ватре на удаљености мањој од 6 метара од зграда, штала, кошева,
сењака и осталих објеката који су подложни паљењу.
Члан 13.
Забрањено је спаљивање органских остатака на
пољопривредном земљишту (њиве, воћњаци,
вртови, виногради, ливаде, пашњаци, рибњаци,
трстици и мочваре) и у шумама.
Члан 14.
Забрањено је спаљивање у близини:
- парцела засејаних усевима у времену сазревања
до завршетка жетве и уклањања пожњевених
усева са њива,
- места на којима се обавља вршидба и машинама
којима се обавља вршидба.
Члан 15.
Забрањено је употребљавати светиљке са отвореним пламеном и пушити на местима где се
обавља жетва и вршидба.
Изузетно из става 1. овог члана, може се пушити
на месту које је означено као место за пушење, а
које је удаљено најмање 30 метара о места рада и
снабдевено посудом напуњеном водом за гашење
опушака и палидрваца.
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Члан 16.
Жетва, вршидба и транслорг стрних усева и сламе, обавља се машинама за вршидбу, комбајнима,
тракторима и другим теретним моторним визилима
која су обезбеђена од избијања пожара.
Члан 17.
Лица која учествују у жетви и вршидби морају
бити упозната са мерама за спречавање избијања
пожара и оспособљена за руковање средствима
и опремом за гашење пожара.
Члан 18.
Забрањено је спаљивање органских остатака
после жетве усева на пољопривредном земљишту.
Члан 19.
Забрањује се складиштење сена, сламе, кукурузовине и друге сточне хране на удаљености мањој
од 6 метара од стамбеиих и других објеката у
којима бораве људи и животиња осим у економским објектима намењеним за складииштење
хране.
Члан 20.
У шумама и поред ивица шуме, забрањено је ложење отворене ватре, паљење корова, лиишћа и
другог материјала.
Изузетно до става 1. овог члана, лица која се из
оправданих разлога задржавају у шуми (шумарски
радници за време рада у шуми, туристи који
бораве на прописаним местима за боравак туриста),
могу ложити отворену ватру, осим у шумама са
четинарском културом, на одређеним и за то
обезбеђеним местима, уз примену превентивних
мера предострожности да не дође до пожара и уз
придржавање сигурносних мера, које прописује
предузеће које газдује шумом. Пре одласка са
места ложења ватре у шуми, огњиште се мора
угасити.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ГРАДА
Члан 21.
Заштита пољопривредних усева од дејства града
спроводи се у сарадњи са Републичким хидрометеоролошким заводом-центром у Нишу а преко
противградних станица на територији општине
Лебане.
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Пољопривредници су дужни да своје усеве осигурају.
Члан 22.
Комуналну инспекцију о стању на терену информише пољочуварска служба (чувар поља),
уколико је формирана.
У случају да није формирана пољочуварска служба
о стању на терену, односно о случајевима причињавања пољске штете, паљењу органских остатака
на пољопривредном земљишгу и другим понашањима и радњама супротним одредбама ове
одлуке комуналну инспекцију општинске управе
обавештава председник Месне заједнице.
Члан 23.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Комунална инспекција Општинске управе опшгине
Лебане.
Комунална инспекција о утврђеном стању на терену информише надлежне органе Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, као
и друге надлежне државне органе.
Комунална инспекција овлашћена је да надлежном
органу подноси захтев за покретање прекршајног
поступка за прекршаје из њене надлежности.
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487.
На основу члана 32. Став 1. Тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС" бр. 129/07,
83/2014 и 101/16) члана 39. став 1. тачка 7.
Статута општине Лебане ("Сл.гласник града Лесковца", бр. 16/08, 21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 14/14,
21/14, 12/15, 18/15 и 27/15), и у складу са одредбама
Националне стратегије за побољшање положаја
жена и унапређења родне равноправности („Сл.
гласник. РС" бр. 115/09), Скупштина општине
Лебане, на седници од одржаној дана 8. 6. 2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
I
Приступа се изради Локалног акционог плана за
унапређење положаја жена и родне равноправности
у Општини Лебане за период 2017-20120. године.
II
Административно техничке послове на реализацији ове одлуке обавља Одељење за управу, скупштинске и заједничке послове и јавне службе.
III
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-166

Члан 24.

Председник
Срђан Јовић, с.р.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о мерама заштите од пољске штете,од
пожара и другим мерама за заштиту пољопривредног земљишта на територији општине Лебане
од 8. 5. 2009. године,број 02 217 - 1.
488.
Члан 25.
Ова оддука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена у "Службеном гласнику Града
Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 217-32
Председник
Срђан Јовић, с.р.

На основу члана 34. и 35. Закона о култури (Сл.
Гласник РС број 72/2009, 13/2016 и 30/2016) и
члана 39. став 1. тачка 10. Статута општине
Лебане ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 16/08,
21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 14/14, 21/14, 12/15,
18/15 и 27/15), Скупштина општане Лебане, на
седници од одржаној дана 8. 6. 2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
БИБЛИОТЕКЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
ЛЕБАНЕ
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I

Председник
Срђан Јовић, с.р.

ИМЕНУЈЕ СЕ на функцију директора библиотеке
„Бранко Радичевић" Лебане Михајло Илић из
Лебана на период од четири године.
II
Решење доставити библиотеци „Бранко Радичевић"
Лебане и именованом директору.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 112-120/1

490.
На основу члана 39. став 1. тачка 10. Статута општине Лебане ("Сл. гласник града Лесковца", бр.
16/08, 21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 14/14, 21/14,
12/15, 18/15 и 27/15), члана 8. Одлуке о оснивању
туристичке организације општине Лебане и 43.
став 2. Статута тристичке организације општине
Лебане, Скупштина општине Лебане, на седници
од одржаној дана 8. 6. 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

Председник
Срђан Јовић, с.р.

I

489.
На основу члана 34. и 35. Закона о култури (Сл.
Гласник РС број 72/2009, 13/2016 и 30/2016) и
члана 39. став 1. тачка 10. Статута општине
Лебане ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 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 од одржаној дана 8. 6. 2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА
КУЛТУРЕ „РАДАН" ЛЕБАНЕ

ИМЕНУЈЕ СЕ Бојан Јовић из Лебана, на функцију
директора Туристичке организације општине Лебане на период од четири године.
II
Решење доставити Туристичке организације општине Лебане и именованом директору.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-169

I

Председник
Срђан Јовић, с.р.

ИМЕНУЈЕ СЕ на функцију директора Дома културе „Радан" Лебане Марко Тодоровић из Лебана
на период од четири године.
II
Решење доставити Дому културе „Радан" Лебане
и именованом директору.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-137/1

491.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(Сл. гласник РС број 129/07, 83/2014 и 101/2016),
члана 31. и 34. Закона о јавним предузећима
(„Сл. гласник РС" број 15/2016) и члана 39.
Статута општине Лебане (Сл. Гласник града Лесковца број 16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009 и
04/2010, 14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015),

Страна 1717 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

и Решења о образовању комисије за спровођење
конкурса за избор директора јавних предузећа
чији је оснивач скупштина општине Лебане (Сл.
Гласник града Лесковца број 31/16) Скупштина
општине Лебане на седници одржаној дана 8. 6.
2017. године доноси:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

492.
На основу члана 32. тачка 19. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007
и 83/2014-др. закон) и члана 39. тачке 26. Статута
општине Лебане ("Службени гласник града Лесковца", број 16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009 и
04/2010, 14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015),
Скупштина општина Лебане на седници одржаној
дана 8. 6. 2017. године, донела је

ПРЕДСЕДНКА КОМИСИЈЕ ЗА

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ

I

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
I
РАЗРЕШАВА СЕ председник Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач скупштина општине Лебане,
и то:
1. Срђан Младеновић из Лугара,
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ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за употребу имена општине Лебане као саставног дела свог имена
привредном друштву „ЛЕБАНТЕКС" Д.О.О. ЛЕБАНЕ.
II
Решење доставити привредном друштву „ЛЕБАНТЕКС" Д.О.О. ЛЕБАНЕ.

II

III

ИМЕНУЈУ СЕ председник Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа
чији је оснивач Скупштина општине Лебане, и
то:

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

1. Марко Стевановић, дипломирани економиста
из Лебане.

Председник
Срђан Јовић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-163

III
Решење доставити разрешеном и именованом
председнику Комисије за спровођење конкурса
за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Лебане.
IV
Решење објавити у "Службеном гласнику града
Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-168
Председник
Срђан Јовић, с.р.

493.
На основу члана 16.17. и 21 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, 04/2010), Скупштина
општина Лебане на седници одржаној дана 8. 6.
2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП „КОМУНАЛАЦ" ЛЕБАНЕ

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности председника надзорног
одбора ЈКП „Комуналац” Лебане, и то:
1. Драган Ђокић из Лебана,
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1. Зоран Станковић, професор из Богојевца - из
реда запослених,
2. Мирко Пешић, професор из Лебана- из реда
запослених.
II

II
ИМЕНУЈЕ СЕ за председника надзорног одбора
ЈКП „Комуналац" Лебане, и то:
1. Др Владан Станојевић, спец. Гинекологије из
Лебана,

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора СТШ
"Вожд Карађорђе" Лебане и то:
1. Јелена Стојилковић, стручни сарадник (педагог)
из Лебана- из реда запослених,
2. Столе Трајковић, професор из Лебана - из реда
запослених.

III
Решење доставити разрешеном и именованом
председнику Управног одбора и ЈКП „Комуналац"
Лебане.

III

IV

Решење доставити разрешеним и именованим
члановима Школског одбора и СТШ "Вожд Карађорђе" Лебане.

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

IV

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-167

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-176

Председник
Срђан Јовић, с.р.

Председник
Срђан Јовић, с.р.

494.
На основу члана 54. став 2. Закона о основа
система образовања и васпитања ("Службени
гласник РС", број 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 68/2015) члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007,
83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон ) и члана
39. Статута општине Лебане ("Службени гласник
града Лесковца", број 16/08 и 21/08, 09/09, 17/09,
04/10, 14/14, 21/14, 12/15, 18/15 и 27/15), Скупштина општина Лебане на седници одржаној
дана 8. 6. 2017. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СТШ
"ВОЖД КАРАЂОРЂЕ" ЛЕБАНЕ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Школском одбору
СТШ "Вожд Карађорђе" Лебане, и то:

495.
На основу 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 и
04/2010, 14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015),
Скупштина општина Лебане на седници одржаној
дана 8. 6. 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЛЕБАНЕ
I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Управног одбора
Туристичке организације Лебане, и то:
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III

1. Милош Миленковић, професор из Лебана,
II
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног одбора Туристичке организације Лебане, и то:

20. јун 2017.

Решење доставити разрешеном и именованом
члану Управног одбора и библиотеке „Бранко
Радичевић" Лебане.
IV

1. Ненад Стојилковић из Лебана.

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

III
Решење доставити разрешеном и именованом
члану Управног одбора и Туристичкој организацији
Лебане.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-177
Председник
Срђан Јовић, с.р.

IV
Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-170
Председник
Срђан Јовић, с.р.

496.
На основу 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,
04/2010, 14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015),
Скупштина општина Лебане на седници одржаној
дана 8. 6. 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" ЛЕБАНЕ
I

497.
На основу члана 14. Закона о локалним изборима
(«Службени гласник РС», број 129/2007 и 54/2011),
члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007), и члана 39.
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, наседници одржаној дана
8. 6. 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У
СТАЛНОМ САСТАВУ
I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности чланства испред ОГ
СПС-а у Општинској изборној комисији у сталном
саставу именован решењем 02 Број 02-37 од 1. 2.
2016. године, и то:
1. Срђан Младеновић, из Лугара.
II

РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Управног одбора
библиотеке „Бранко Радичевић" Лебане, и то :

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана испред ОГ СПС-а у Општинској изборној комисији у сталном саставу и
то:

1. Срђан Младеновић, раник из Лугара,

1. Бобан Станковић, радник из Цекавице.

II

III

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног одбора библиотеке „Бранко Радичевић" Лебане, и то:

Решење доставити разрешеном и именованом
члану Општинске изборне комисије у сталном
саставу.

1. Маја Цекић, из Лебана.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

IV
Решење ступа на снагу даном доношења, а биће
објављено у "Службеном гласнику Града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-175
Председник
Срђан Јовић, с.р.
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V. Признање, процењивање и презентација позиција финансијских извештаја (Рачуноводствене
политике);
VI. Усклађивање пословних књига, попис имовине
и обавеза и усаглашавање потраживања и обавеза;
VII. Закључивање и чување пословних књига и
рачуноводствених исправа;
VIII. Састављање и достављање финансијских
извештаја и
IX. Утврђивање одговорности запослених у буџетском рачуноводству.

498.
На основу члана 32 став 1. тачка 6 Закон о
локалној самоуправи („СЛ. РС" 129/07 и 83/14 др. Закон) члан 7 Закона о рачуноводству („Сл.
гласник РС", бр. 62/2013), члан 6 Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС", бр. 54/2009,
73/2010, 101/2011,93/2012, 62/2013 - исп. 108/2013,
142/2014, 68/2015 - др. Закон, 103/2015 и 99/2016).
Статут општине Лебане (Сл. гласник општине
Лесковац 16/2008, 21/2008, 9/2009, 17/2009, 4/2010,
14/2014, 21/2014, 12/2015, 18/2015 и 27/2015).
Скупштина општина Лебане на седници одржаној
8. 6. 2017. године доноси:
ПРАВИЛНИК
О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ И
РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
I. Овим правилником уређује се:
1. организација буџетског рачуноводства;

Члан 2.
Под буџетским рачуноводством у смислу овог
правилника подразумева се основ и услови вођења
пословних књига и других евиденција са документацијом на основу које се евидентирају све
трансакције и други догађаји који исказују стање
и промене имовине, потраживања, обавеза, извора
финансирања, расхода и издатака, прихода и примања, као и утврђивање резултата пословања.
I. ВОЂЕЊЕ БУЏЕТСКОГ
РАЧУНОВОДСТВА
1. Организација буџетског рачуноводства
Члан 3.
Послови буџетског рачуноводства се обављају у
оквиру јединственог дела као међусобно повезани
послови, утврђени актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, којим
руководи стручно лице које није кажњавано за
кривична дела (рачуновођа, самостални рачуновођа, овлашћени рачуновођа), односно лице које
мора имати најмање звање "рачуновођа".

2. основа за вођење буџетског рачуноводства;
3. пословне књиге;
4. рачуноводствене исправе;
II. Именовање лица која су одговорна за законитост,
исправност састављање рачуноводствених исправа о насталој пословној промени или другом
догађају;

Члан 4.
Послови буџетског рачуноводства се организују
и обављају у оквиру ОУ Лебане -Одељења за финансије, служба за рачуноводство, трезор и буџет.

III. Кретање рачуноводствених исправа и рокови
за њихово састављање и достављање;

Послови буџетског рачуноводства обављају се
за све директне и индиректне кориснике који су
дефинисани у складу са Законом о буџетском систему, као и Одлуком о буџету.

IV. Интерни рачуноводствени контролни поступци;

Министар посебним актом (Наредба о списку
директних и индиректних корисника буџетских
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средстава Републике, односно локалне власти и
организација обавезног социјалног осигурања,
који су укључени у систем консолидованог рачуна
трезора) утврђује списак директних и индиректних
корисника буџета општине Лебане који се објављује у "Службеном гласнику РС".

Аналитичко рашчлањавање прописаних суб-аналитичких конта (на суб-суб-аналитичка конта)
врши руководилац, начелник, односно шеф Службе
за буџетско рачуноводство.

Члан 5.

Пословне књиге чине: дневник, главна књига и
помоћне књиге и евиденције.

Послове буџетског рачуноводства у Одсеку Одељења за финансије обављају стручна лица која
су распоређена за обављање ових послова у
складу са актом о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места, и то: начелник
одељења, шеф службе, извршиоци и стручна
лица која су распоређена за вршење ових послова
(билансиста, контиста, књиговођа, ликвидатор и
др.).
2. Основа за вођење буџетског рачуноводства
Члан 6.
Вођење буџетског рачуноводства заснива се на
готовинској основи по којој се трансакције и
остали догађаји евидентирају у тренутку када се
готовинска средства приме, односно исплате, у
складу са Међународним рачуноводственим стандардом за јавни сектор, у делу који се односи на
готовинску основу.
Рачуноводствене евиденције за потребе интерног
извештавања се воде према обрачунској основи,
под условом да се финансијски извештаји израђују
на готовинској основи ради консолидованог извештавања (за директне кориснике који у својој
надлежности имају индиректне кориснике).
Према обрачунској основи се воде евиденције
потраживања и обавеза, а могу и други потребни
подаци.
3. Пословне књиге
Члан 7.
Пословне књиге су свеобухватне евиденције о
финансијским трансакцијама, којима се обезбеђује
увид у стање и кретање имовине, потраживања,
обавеза, извора финансирања, расхода и издатака,
прихода и примања и резултата пословања.
Пословне књиге се воде по систему двојног књиговодства на субаналитичким (шестоцифреним)
контима, прописаним правилником којим се уређује стандардни класификациони оквир и контни
план за буџетски систем.

Члан 8.

Дневник је обавезна пословна књига у којој се
хронолошки и систематично евидентирају све
настале пословне промене.
Главна књига садржи све пословне промене систематизоване на прописаним суб-аналитичким
(шестоцифреним) контима, а у оквиру конта хронолошки по редоследу њиховог настајања.
Члан 9.
Систем главне књиге чине: главна књига трезора
и главна књига индиректних корисника који своје
финансијско пословање обављају преко сопствених
рачуна код Управе за трезор.
Главна књига трезора садржи рачуноводствене
евиденције за сваког директног и индиректног
корисника и представља основу за састављање
консолидованих финансијских извештаја.
Главну књигу трезора води Одељење за финансије.
Подаци из главне књиге директних и индиректних
корисника се синтетизују и књиже у главној
књизи трезора на основу периодичних извештаја
и завршних рачуна.
Директни корисници који своје финансијско пословање не обављају преко сопствених рачуна,
воде само помоћне књиге и евиденције.
Индиректни корисници воде главну књигу, јер
своје финансијско пословање обављају преко
сопствених рачуна (уколико их имају) код Управе
за трезор.
Члан 10.
Помоћне књиге су аналитичке евиденције које
су субаналитичким контима повезане са главном
књигом и воде се у циљу обезбећења аналитичких
података у извршавању одређених намена и праћења стања и кретања имовине и обавеза.
Помоћне књиге обухватају:
1. помоћну књигу основних средстава;
2. помоћну књигу залиха;

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

3. помоћну књигу купаца;
4. помоћну књигу добављача;
5. помоћну књигу плата;
6. остале помоћне књиге по потреби (благајна
готовине, благајна бензинских бонова, књига
донација и сл.).
Помоћне евиденције обухватају:
1. помоћну евиденцију извршених исплата;
2. помоћну евиденцију остварених прилива;
3. помоћну евиденцију пласмана;
4. помоћну евиденцију дуга;
5. остале помоћне евиденције по потреби.
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промени и другом догађају који садржи све
податке на основу којих се врши књижење у пословним књигама.
У пословне књиге могу се уносити пословне
промене и други догађаји само на основу валидних
рачуноводствених исправа (докумената) из којих
се може сазнати основ настале промене.
Рачуноводственом исправом сматрају се и рачуноводствене исправе које се састављају у финансијској служби директних корисника, на основу
којих се врши књижење у пословним књигама,
као што су: одлуке, решења о ликвидацији мањкова
и вишкова по попису, записници о усаглашавању
потраживања и обавеза, обрачуни, прегледи, спецификације и др.

Члан 11.

Члан 15.

Вођење пословних књига мора бити уредно,
ажурно и да обезбеди увид у хронолошко књижење
трансакција и других пословних догађаја.

Валидном рачуноводственом исправом сматра се
исправа добијена телекомуникационим путем у
електронском, магнетном или другом облику, у
ком случају је пошиљалац одговоран да подаци
на улазу у телекомуникациони пренос буду засновани на рачуноводственим исправама, као и
за чување оригиналне исправе.

Рачуноводствена исправа се књижи истог дана
када је примљена, а најкасније наредног дана од
дана пријема.
Члан 12.
Пословне књиге имају карактер јавних исправа.
Пословне књиге се воде за период од једне буџетске године, изузев појединих помоћних књига
које се могу водити за период дужи од једне године.
Пословне књиге отварају се на почетку буџетске
године или у току године по оснивању новог корисника буџетских средстава уколико је основан
нов корисник буџетских средстава.
Члан 13.
Пословне књиге се воде у слободним листовима
или у електронском облику, при чему је обавезно
коришћење софтвера који обезбеђује очување података о свим прокњиженим трансакцијама, а
омогућава функционисање система интерних
рачуноводствених контрола и онемогућава неовлашћено брисање прокњижених пословних
промена.
4. Рачуноводствене исправе
Члан 14.
Рачуноводствена исправа је јавна исправа која
представља писани доказ о насталој пословној

II. ИМЕНОВАЊЕ ЛИЦА КОЈА СУ
ОДГОВОРНА ЗА ЗАКОНИТОСТ,
ИСПРАВНОСТ И САСТАВЉАЊЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА О
НАСТАЛОЈ ПОСЛОВНОЈ ПРОМЕНИИЛИ
ДРУГОМ ДОГАЂАЈУ
Члан 16.
За веродостојност, тачност и потпуност рачуноводствених исправа одговорно је лице из финансијске службе директног корисника које, према
акту о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места, саставља рачуноводствене исправе
и то потврђује својим потписом.
За законитост рачуноводствених исправа одговоран
је старешина директног буџетског корисника, односно лице овлашћено од старешине органа, што
потврђује својим потписом.
Функције наведене у ст. 1, 2. и 3. овог члана не
могу се поклапати.
За тачност, потпуност и законитост изведене
рачуноводствене исправе одговорни су извршиоци
за рачуноводство, шеф службе рачуноводства,
начелник одељења, као и наредбодавац, односно
лице овлашћено од стране наредбодавца за извршење буџета.
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III КРЕТАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ
ИСПРАВА И РОКОВИ ЗА ЊИХОВО
ДОСТАВЉАЊЕ
Члан 17.
Ток кретања рачуноводствених исправа подразумева пренос и услове преноса рачуноводствених
исправа од места њиховог састављања, односно
уласка екстерног документа у писарницу буџетског
корисника, преко места обраде и контроле, до
места књижења и архивирања.
Ток кретања рачуноводствених исправа је прописан
Стручним упутством о раду трезора филијала
Лесковац, експозитура Лебане које је донело Одељење за финансије ОУ Лебане.
Члан 18.
Рачуноводствена исправа саставља се на месту и
у време настанка пословног догађаја у три примерка, од којих један примерак задржава лице
које је исправу саставило, један примерак се доставља одељењу за плаћање, односно за књижење
у финансијском књиговодству, а трећи за књижење
у помоћним књигама и евиденцијама.
Члан 19.
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- садржина пословне промене;
- вредност на коју гласи исправа;
- послови који су повезани са исправом и
- потпис овлашћеног лица.
IV. ИНТЕРНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ
КОНТРОЛНИ ПОСТУПЦИ
Члан 22.
Под интерним рачуноводственим контролним поступцима, у смислу овог правилника, подразумевају се поступци вршења интерне контроле
рачуноводствених исправа.
У поступцима интерне контроле контролишу се
рачуноводствене исправе у погледу законитости,
потпуности, истинитости и тачности података
садржаних у њима.
Члан 23.
Поступак интерне контроле обухвата:
- контролу планирања расхода;
- преузимање обавеза и
- извршавање налога за плаћање.

Рачуноводствена исправа пре књижења у пословним књигама мора бити потписана од стране
лица одговорног за насталу пословну промену и
други догађај, лица које је исправу саставило и
лица које је исправу контролисало.

Поступак интерне контроле подразумева нарочито:

Лица из става 1. овог члана својим потписом на
исправи гарантују да је исправа истинита и да
верно приказује пословну промену.

- контролу исправности коришћења буџетских
апропријација и квота у складу са Одлуком о
буџету општине Лебане;

Члан 20.

- контролу преузимања обавеза и извршавање
налога за плаћање;

Рачуноводствена исправа се путем доставне књиге
доставља на књижење у пословне књиге наредног
дана, а најкасније у року од два дана од дана настанка пословне промене и другог догађаја.
Члан 21.
Основни подаци које треба да садржи рачуноводствена исправа су следећи:
- назив буџетског корисника, односно име физичког лица које је саставило, односно издало
исправу;
- назив и број исправе;
- место и датум издавања исправе;

- проверу и утврђивање да ли су расходи планирани у складу са стварним потребама за извршавање функције директног корисника;

- контролу документованости пословних промена;
- проверу исправности и законитости трансакција
(првенствено да ли је у складу са Законом о
јавним набавкама);
- проверу тачности класификације и оверу трансакције.
Члан 24.
Интерни рачуноводствени контролни поступци
се воде на начин прописан Стручним упутством
о раду трезора филијале Лесковца експозитуре
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Лебане које је донело Одељење за финансије општине Лебане.
Члан 25.
Служба за интерну ревизију обавља послове интерне ревизије код директних и индиректних корисника, јавних предузећа за које је град оснивач;
врши оцену система интерне контроле свих трансакција које се тичу буџетских примања и издатака,
управљање имовином и обавезама, што потврђује
својим потписом.
V. ПРИЗНАВАЊЕ, ПРОЦЕЊИВАЊЕ И
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОЗИЦИЈА
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
Члан 26.
Признавање, процењивање и презентација позиција финансијских извештаја врши се у складу
са рачуноводственим политикама.
Рачуноводствене политике
Члан 27.
Пословне промене у рачуноводству буџета, односно трезора Одељења за финансије, воде се по
обрачунској основи на прописаним шестоцифреним суб-аналитичким контима садржаним у контном плану правилника којим се уређује стандардни класификациони оквир и контни план за
буџетски систем.
Уколико прописана суб-аналитичка конта не задовољавају потребу корисника средстава буџета,
односно трезора Одељења за финансије, евиденција се обезбеђује на седмоцифреном и вишем
нивоу.
Финансијски извештаји у рачуноводству буџета,
односно трезора Одељења за финансије, састављају
се на ГОТОВИНСКОЈ' основи, а у складу са међународним стандардима за јавни сектор на прописаним шестоцифреним суб-аналитичким контима садржаним у контном плану правилника
којим се уређује стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски систем.
Текући приходи и примања
Члан 28.
Текући приходи обухватају порезе (порези на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имо-
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вину, порез на добра и услуге и друге порезе),
донације (капиталне и текуће) као бесповратно
примљена средства од међународних и домаћих
организација за финансирање појединих намена
и за финансирање редовне делатности, трансфере
са других нивоа власти, друге приходе (приходе
од имовине, приходе од продаје добара и услуга,
новчане казне и одузета имовинска корист, добровољне трансфере од физичких и правних лица
и мешовите и неодређене приходе), меморандумске
ставке за рефундирање расхода и трансфере
између буџетских корисника на истом нивоу и
приходе из буџета.
Примања се односе на примања од продаје нефинансијске имовине (примања од продаје основних средстава, залиха и драгоцености) и примања од задуживања (примања од домаћих и
иностраног задуживања) и примања од продаје
финансијске имовине (примања од продаје домаће
и стране финансијске имовине, што обухвата и
средства од продаје капитала у поступку приватизације).
Члан 29.
Текући приходи и примања се, сходно готовинској
основи, утврђују у моменту наплате, односно
прилива средстава на рачун буџета општине Лебане.
Обрачунати ненаплаћени текући приходи евидентирају се у оквиру пасивних временских разграничења.
Повраћај неутрошених буџетских средстава од
стране буџетских корисника евидентира се у
главној књизи трезора као сторно расхода, а у
корист потраживања од буџетских корисника, а
код буџетског корисника као сторно прихода и у
корист обавезе према буџету општине Лебане.
Текући расходи и издаци
Члан 30.
Текући расходи обухватају: расходе за запослене,
коришћење услуга и роба, амортизацију и употребу
средстава за рад, расходе камата и трошкова задуживања, субвенције, донације, дотације и трансфере и остале расходе.
Амортизација и употреба средстава за рад у
оквиру текућих расхода се обрачунава и исказује
за стална средства набављена из сопствених прихода (не буџетских) применом процента оства-

Страна 1725 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

рених сопствених прихода у укупно оствареном
приходу.
Издаци се односе на издатке за нефинансијску
имовину (издатке за набавку основних средстава,
залиха, драгоцености и природне имовине) и издатке за набавку финансијске имовине.
Члан 31.
Текући расходи и издаци се евидентирају у моменту када је плаћање извршено.
Расходи који су настали, а нису плаћени, евидентирају се задужењем обрачунатих неплаћених
расхода (активних временских разграничења) уз
одобрење обавеза.
Расходи који су унапред плаћени, сходно готовинској основи, евидентирају се у категорији
расхода према одређеној намени.
Нефинансијска имовина
Нефинансијска имовина у сталним
средствима
Члан 32.
Стална средства која се односе на некретнине и
опрему, драгоцености, природну имовину и нефинансијску имовину у припреми се евидентирају
по набавној вредности. Набавну вредност чини
фактурна вредност увећана за зависне трошкове
настале до момента стављања у употребу. Извршене набавке током године повећавају средства
и изворе капитала.
Сталним средствима сматрају се она средства
чији је очекивани корисни век употребе дужи од
једне године.
Амортизација сталне нефинансијске имовине основних средстава, обрачунава се за свако средство појединачно сходно законом прописаним
стопама које су одређене тако да се набавна вредност основних средстава амортизује применом
пропорционалне методе у току предвиђеног века
употребе основног средства. Стопе амортизације
су прописане Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са
стопама амортизације.
Обрачун амортизације основних средстава се
врши од првог у наредном месецу у односу на
месец набавке, а приликом отуђивања/расходовања
амортизација се врши до краја месеца у коме Ј-е
основно средство отуђено/расходовано.

20. јун 2017.

Обавези амортизације не подлежу земљишта и
шуме као и природна богатства која се не троше,
споменици културе и историјски споменици, дела
ликовне, вајарске и друге уметности, локални
путеви са земљаном и макадамском подлогом
као и објекти у њиховом саставу, књиге и часописи
које послују по Закону о библиотекама.
Једном отписано основно средство, без обзира
што се и даље користи, не може бити предмет
поновног процењивања вредности.
За нефинансијску имовину која се расходује или
отуђује, пре искњижења из књиговодствене евиденције врши се обрачун амортизације, након
чега се искњижава задужењем одговарајућег
конта исправке вредности за износ отписане вредности и конта извора нефинансијске имовине у
сталним средствима за износ неотписане (садашње) вредности, а одобрењем одговарајућег
конта нефинансијске имовине за износ набавне
вредности. Износ средстава за који се прода нефинансијска имовина евидентира се у корист
примања од продаје нефинансијске имовине.
Нефинансијска имовина у залихама
Члан 33.
Залихе нефинансијске имовине у залихама процењују се по набавној вредности. Набавну вредност чине нето фактурна вредност и зависни
трошкови набавке. Под зависним трошковима
набавке подразумевају се сви директни трошкови
у поступку набавке до ускладиштења.
Залихе робних резерви и робе за даљу продају
евидентирају се по набавној цени, а обрачун
излаза са залиха врши се по методи просечне
цене. Залихе робних резерви и робе за даљу
продају исказује се, у тренутку набавке, као
издаци за нефинансијску имовину, а у тренутку
продаје, као примања од продаје нефинансијске
имовине.
Залихе ситног инвентара и потрошног материјала
се евидентирају по набавноЈ' цени, а обрачун
излаза са залиха врши се по методи просечне
цене. Ситан инвентар и потрошни материјал се
отписују у целости приликом стављања у употребу.
Финансијска имовина
Дугорочна финансијска имовина

20. јун 2017.
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Члан 34.
Дугорочна финансијска имовина састоји се од
учешћа капитала у међународним финансијским
институцијама, учешће капитала у домаћим јавним
нефинансијским предузећима и институцијама,
учешћа капитала у осталим домаћим финансијским
институцијама, учешћа капитала у домаћим нефинансијским приватним предузећима и учешћа
капитала у домаћим пословним банкама.
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вероватне ненаплативости потраживања, а директно за насталу и документовану ненаплативост.
Краткорочни пласмани обухватају краткорочне
кредите, дате авансе, депозите, кауције и остале
краткорочне пласмане.
Краткорочни кредити обухватају кредите одобрене
правним и физичким лицима у земљи.

Новчана средства

Дати аванси обухватају авансе дате за набавку
материјала, робе и за обављање услуга. За износ
неискоришћених, односно непокривених датих
аванса, на дан састављања завршног рачуна исказују се текући расходи и пасивна временска
разграничења (разграничени плаћени расходи),
у складу са готовинском основом за вођење буџетског рачуноводства.

Члан 35.

Активна временска разграничења

Новчана средства обухватају: текуће рачуне; издвојена новчана средства и акредитиве; благајну;
девизни рачун и остала новчана средства.

Члан 38.

Учешће у капиталу процењује се по набавној
вредности.
Учешће у капиталу на основу уплате нових улагања евидентира се као повећање учешћа у капиталу и издатака за финансијску имовину.

Новчана средства се процењују по номиналној
вредности.
Краткорочна потраживања
Члан 36.
Краткорочна потраживања се процењују по номиналној вредности умањеној индиректно за
износ вероватне ненаплативости потраживања, а
директно ако је немогућност наплате извесна и
документована.
Краткорочна потраживања обухватају потраживања буџетских корисника по основу продаје од
купаца у земљи и иностранству и друга потраживања - за камате, потраживања од запослених,
потраживања од других органа и организација,
по основу преплаћених пореза и доприноса и
остала потраживања.
Краткорочна потраживања се у моменту настанка
промене евидентирају задужењем, а одобрењем
обавеза из групе пасивних временских разграничења. У моменту наплате се затвара конто пасивних временских разграничења и одобрава се
одговарајућем конту у класи прихода.
Краткорочни пласмани
Члан 37.
Краткорочни пласмани се процењују по номиналној вредности умањеној индиректно за износ

Ова категорија обухвата разграничене расходе
до једне године (премије осигурања, закупнине,
претплата за стручне часописе и литературу, расходи грејања и други расходи), обрачунате неплаћене расходе и остала активна временска разграничења.
Активна временска разграничења обухватају настале обавезе буџетских корисника, које терете
расходе будућег обрачунског периода у коме ће
бити плаћене.
Обавезе
Члан 39.
Обавезе се процењују у висини номиналних
износа који проистичу из пословних и финансијских трансакција. Смањење обавеза по основу
закона, ванпарничног поравнања, и сл. врши се
директним отписивањем.
Обавезе обухватају домаће и стране дугорочне
обавезе, домаће и стране краткорочне обавезе,
обавезе по основу расхода за запослене, обавезе
по основу субвенција, донација и трансфера, обавезе за социјално осигурање и обавезе из пословања.
Пасивна временска разграничења обухватају: разграничене приходе, разграничене плаћене расходе,
обрачунате (фактурисане) ненаплаћене приходе
и примања и остала пасивна временска разграничења.
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Разграничени приходи обухватају разграничене
приходе из донација и остале разграничене приходе.
Разграничени плаћени расходи обухватају износе
који су у обрачунском периоду исплаћени, а у
моменту извршене исплате нису евидентирани
као текући расходи или издаци за набавку нефинансијске имовине (аконтација за службено путовање, аванс за материјал, аванс за набавку нефинансијске имовине и др.). На дан билансирања
за износ извршене исплате евидентирање се врши
задужењем одговарајућег конта текућег расхода
или издатка, а одобрењем конта разграничени
плаћени расходи.
Обрачунати ненаплаћени приходи и примања
обухватају фактурисање ненаплаћене текуће приходе и примања по основу продаје нефинансијске
имовине.
Остала пасивна временска разграничења обухватају обавезе фондова за рефундирање на име накнаде по основу боловања запослених у трајању
преко 30 дана, накнада за породиљско одсуство,
накнада за инвалиде рада друге категорије, као и
остала пасивна временска разграничења.

20. јун 2017.

Члан 42.
Усклађивање стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним стањем које
се утврђује пописом се врши на крају буџетске
године, са стањем на дан 31. децембра текуће године.
2. Попис имовине и обавеза
Члан 43.
Редован попис имовине и обавеза врши се на
крају пословне године за коју се саставља годишњи
финансијски извештај - завршни рачун.
У току године се, у изузетним ситуацијама, може
вршити и ванредан попис у случајевима прописаним законом.
Пописом се утврђује стање имовине, потраживања,
обавеза и извора капитала.

Ванбилансна актива и пасива

Туђа имовина која се налази на коришћењу код
буџетског корисника или имовина буџетског корисника која се налази на коришћењу код другог
правног лица, пописује се на посебним пописним
листама. Један примерак оверен од стране пописне
комисије доставља се власнику имовине.

Члан 40.

Члан 44.

Ванбилансна актива обухвата основна средства
у закупу, примљену туђу робу и материјал, хартије
од вредности ван промета, авале и друге гаранције
и осталу ванбилансну активу.

Редован попис може да почне 30 дана пре краја
буџетске године, а по потреби и раније, с тим да
попис буде завршен до 15. јануара наредне године.

Ванбилансна актива обухвата обавезе за основна
средства у закупу, примљену туђу робу и материјал,
хартије од вредности ван промета, авале и остале
гаранције и осталу ванбилансну пасиву.
VI. УСКЛАЂИВАЊЕ ПОСЛОВНИХ
КЊИГА, ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА
И УСАГЛАШАВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И
ОБАВЕЗА
1. Усклађивање пословних књига
Члан 41.
Буџетско рачуноводство врши усклађивање промена и стања главне књиге са дневником, као и
помоћних књига са главном књигом, пре пописа
имовине и обавеза и пре састављања финансијског
извештаја - завршног рачуна.

Члан 45.
Попис имовине и обавеза врше службе (директни
корисници), сагласно одлуци начелника општинске
управе Лебанње о вршењу пописа и посебном
решењу о образовању комисија за попис, којим
именује чланове и заменике комисија, утврђује
рок у коме су комисије дужне да изврше попис,
као и рок за достављање извештаја о извршеном
попису.
Члан 46.
Подаци из рачуноводства, односно одговарајућих
књиговодствених евиденција о количинама не
могу се давати комисији за попис пре утврђивања
стварног стања у пописним листама које морају
бити потписане од стране чланова пописне комисије.
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Члан 47.
Чланови пописне комисије, односно њен председник, одговорни су за тачност утврђеног стања
по попису, за уредно састављање пописних листа
и исказивање у натуралном и вредносном облику,
као и за благовремено вршење пописа.
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а, у року од пет дана од дана пријема обрасца
ИОС.
VII ЗАКЉУЧИВАЊЕ И ЧУВАЊЕ
ПОСЛОВНИХ КЊИГА И
РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА

Члан 48.

Члан 54.

По завршеном попису, Централна комисија за
попис дужна је да састави извештај о резултатима
извршеног пописа коме се прилажу пописне
листе са изворним материјалом који је служио за
састављање пописних листа и да га доставе начелнику општине Лебане.

На крају буџетске године, после спроведених
евиденција свих економских трансакција, по изради финансијског извештаја - завршног рачуна
за претходну годину, закључују се пословне књиге.

Члан 49.
Начелник општинске управе разматра извештај
о попису и доноси одговарајућу одлуку о усвајању
извештаја о попису и закључак о:
- поступку са утврђеним мањком/вишком,
- расходовању имовине која је дотрајала или
није више употребљива и
- поступку са сумњивим и спорним потраживањима и обавезама и друго.
Члан 50.
Утврђеми мањкови се не могу пребијати вишком,
осим у случају очигледне замене појединих сличних материјала и робе.
3. Усаглашавање потраживања и обавеза
Члан 51.
Усаглашавање стања финансијских пласмана, потраживања и обавеза врши се на дан састављања
завршног рачуна (31. децембра текуће године).
Члан 52.
Поверилац је дужан да достави свом дужнику
попис неплаћених потраживања најкасније 25
дана од дана састављања финансијског извештаја,
а то значи до 25. јануара текуће године са стањем
на дан 31. децембра на обрасцу ИОС - Извод
отворених ставки, у два примерка.
Члан 53.
Дужник је обавезан да у року од пет дана од дана
пријема ИОС -а провери своју обавезу и о томе
обавести повериоца на овереном примерку ИОС-

Главну књигу трезора оверава начелник одељења
за буџетско рачуноводство и наредбодавац - старешина органа.
Члан 55.
Пословне књиге, рачуноводствене исправе и финансијски извештаји се чувају:
1. 50 година - финансијски извештаји;
2. 10 година - дневник, главне књиге, помоћне
књиге и евиденције;
3. 5 година - изворна и пратећа документација и
4. 4. трајно - евиденција о зарадама,
а време чувања почиње последњег дана буџетске
године на коју се документација односи.
Изузетак су пословне књиге које се користе две
и више година и оне се не закључују по завршетку
године, већ по престанку њиховог коришћења.
Пословне књиге, рачуноводствене исправе и финансијски извештаји се чувају у оригиналу и на
рачунару или другом облику архивирања.
Пословне књиге, рачуноводствене исправе и финансијски извештаји се чувају у просторијама
корисника буџетских средстава и архиви Управе
за трезор.
Члан 56.
Уништавање пословних књига, рачуноводствених
исправа и финансијских извештаја, којима је прошао рок чувања врши комисија коју је формирао
наредбодавац уз присуство представника Архива
и извршиоца за трезорско пословање, начелника
одељења за буџетско рачуноводство и извештавање
и уз помоћ лица које је задужено за чување наведене документације.
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Комисија саставља записник о уништењу пословних књига, рачуноводствених исправа и финансијских извештаја.

средстава и извршења, као и извештај о примљеним донацијама и кредитима и о извршеним отплатама дугова.

VIII БУЏЕТСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ

Члан 62.

Члан 57.

Периодични, тромесечни предлози извештаја о
извршењу буџета се достављају Трезору на разматрање и усвајање у року од 45 дана од истека
периода, а нацрт годишњег извештаја - консолидовани завршни рачун градоначелнику најкасније
до 15. маја.

Директан корисник буџетских средстава на свака
три месеца саставља периодичне (тромесечне)
извештаје о извршењу финансијског плана за период јануар-март, јануар-јун, јануар-септембар,
као и јануар-децембар, на основу којих Трезор
саставља консолидовани извештај о извршењу
буџета за одређени период.
Члан 58.
Периодични извештаји о извршењу финансијских
планова, односно извештај о извршењу буџета
за одређени период се врши применом готовинске
основе.
Члан 59.
Периодични финансијски извештаји и годишњи
финансијски извештај - завршни рачун састављају
се на основу евиденције о примљеним средствима
и извршеним плаћањима која су усаглашена са
главном књигом трезора, као и на основу других
аналитичких евиденција које се воде.
Члан 60.
Периодични финансијски извештаји и годишњи
финансијски извештај - завршни рачун састављају
се на основу упутства и инструкција на обрасцима
које прописује министар финансија у складу са
овлашћењем из закона.
Члан 61.
Периодичне финансијске извештаје индиректни
корисници буџетских средстава достављају надлежном директном кориснику у року од десет
дана по истеку тромесечја, а годишњи финансијски
извештај - завршни рачун најкасније до 28. фебруара текуће године.

IX УТВРЂИВАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ
ЗАПОСЛЕНИХ У ОДЕЉЕЊУ ЗА
ФИНАНСИЈЕ
Члан 63.
Начелник одељења за буџетско рачуноводство и
извршилац за рачуноводство -шеф рачуноводства
су одговорни за вођење пословних књига (главна
књига трезора и помоћних књига и евиденција)
и припремање, састављање и подношење финансијских извештаја.
Члан 64.
Уколико су у пословним књигама нетачно искажу
подаци, одговоран је извршилац у финансијској
служби директног корисника и извршиоци Трезора
- Сектора за рачуноводствене услуге и контролу
издатака буџетских корисника. Одговорност за
пропусте, који су супротни одредбама наведеног
правилника, утврђује се у складу са одредбама
Уредбе о буџетском рачуноводству
X ПРЕДЛОЗИ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 65.
На све што није регулисано овим Правилником
примењују се одредбе одговарајућих законских
прописа.
Члан 66.

Директни буџетски корисници достављају периодичне финансијске извештаје Трезору најкасније у року од 20 дана по истеку тромесечја, а годишњи финансијски извештај - завршни рачун
најкасније до 31. марта текуће године.

Овај правилник ступа на снагу даном доношења,
а објавиће у "Сл. гласнику града Лесковца".

Уз ове извештаје се доставља и образложење великих разлика (одступања) између одобрених

Председник
Срђан Јовић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 400-764
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499.
На основу члана 32 став 1 тачка 6 Закон о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС" 129/07 и 83/14 др. Закон), члан 6 Закон о буџетском систему
("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013 - исп. 108/2013, 142/2014, 68/2015
- др. Закон, 103/2015 и 99/2016). Статут општине
Лебане (Сл. гласник општине Лесковац 16/2008,
21/2008, 9/2009, 17/2009, 4/2010, 14/2014, 21/2014,
12/2015, 18/2015 и 27/2015). Скупштина општине
Лебане на седници одржаној 8. 6. 2017. године
доноси:
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ПРИПРЕМЕ, САСТАВЉАЊА И
ПОДНОШЕЊА ЗАВРШНИХ РАЧУНА
КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
Члан 1.
Овим правилником уређују се начин припреме,
састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава и садржина образаца
за завршни рачун (у даљем тексту: обрасци).
Одредбе овог правилника, сагласно Уредби о буџетском рачуноводству и Наредби о списку директних и индиректних корисника буџетских
средстава Републике, односно локалне власти и
организација обавезног социјалног осигурања,
који су укључени у систем консолидованог рачуна
трезора ("Службени гласник РС", бр. 141/2004 и
7/2005), примењују се и на индиректне кориснике
средстава организација обавезног социјалног осигурања.
Члан 2.
У поступку припреме завршног рачуна, на готовинској основи из члана 5. Уредбе о буџетском
рачуноводству, треба извршити књижења на следећи начин, и то за:
1) неутрошена буџетска средства на крају године,
тако што се врши сторно књижење на одговарајућем конту класе 700000 - Текући приходи,
уз одобрење конта 254111 - Обавезе према буџету;
2) наплаћене приходе у текућој години који се
односе на наредну годину, а књижени су на
одговарајућим субаналитичким контима синтетичког конта 291100 - Разграничени приходи,
тако што се преносе на одговарајући субана-
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литички конто класе 700000 - Текући приходи,
а што утиче на резултат пословања, који је исказан у Обрасцу 2 на ознаци за обраду података
(у даљем тексту: ОП) број 2259;
3) плаћене авансе за набавку материјала и куповину услуга, који су књижени на одговарајућем
субаналитичком конту синтетичког конта 123200
- Дати аванси, депозити и кауције, тако што се
прокњиже и на одговарајући субаналитички
конто класе 400000 - Текући расходи, уз одобрење конта 291211 - Плаћени аванси за набавку
материјала, односно конта 291213 - Плаћени
аванси за куповину услуга;
4) исплаћене аконтације за пословна путовања
исказане као потраживања на субаналитичком
конту 122141 - Аконтација за службено путовање
у земљи, односно конту 122142 - Аконтација
за службено путовање у иностранство, тако
што се прокњиже и на одговарајућа субаналитичка конта класе 400000 -Текући расходи, уз
одобрење конта 291221 - Аконтација за пословна
путовања;
5) унапред плаћене расходе за наредну годину,
из средстава прихода текуће године, који су
књижени на субаналитичким контима категорије
130000 - Активна временска разграничења,
тако што се прокњиже и на одговарајућа субаналитичка конта класе 400000 - Текући расходи,
уз одобрење одговарајућих субаналитичких
конта категорије 130000 - Активна временска
разграничења;
6) износ извршене исплате који је књижен на
конту 015210 - Аванси за набавку нефинансијске
имовине, када се имовина набавља из текућих
прихода, тако што се задужује одговарајући
субаналитички конто у оквиру класе 500000 Издаци за нефинансијску имовину, уз одобрење
конта 599999 - Контра књижење - издаци за
нефинансијску имовину, с тим да се истовремено, за исти износ, задужује и субаналитички
конто 321211 - Распоред вишак прихода, уз
одобрење субаналитичког конта 311511 - Утрошена средства текућих прихода за набавку нефинансијских средстава.
Члан 3.
Подаци из завршног рачуна исказују се на обрасцима:
1) Биланс стања - Образац 1;
2) Биланс прихода и расхода - Образац 2;
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3) Извештај о капиталним издацима и финансирању - Образац 3;
4) Извештај о новчаним токовима - Образац 4;
5) Извештај о извршењу буџета - Образац 5.
Обрасци из става 1 овог члана одштампани су уз
овај правилник и чине његов саставни део.
Члан 4.
Подаци се уносе у обрасце према броју конта из
колоне 2 обрасца, односно према опису из колоне
3 обрасца.
У погледу броја и описа конта у колонама 2 и 3
образаца поступа се према одредбама Правилника
о стандардном и класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем - "Службени гласник РС", бр. 92/2002, 64/2003, 125/2003, 58/2004,
63/2004, 85/2004, 99/2004, 117/2004 и 137/2004
(у даљсм тексту: Контни план).
Износи у обрасцима уписују се у хиљадама динара.
Члан 5.
Обрасци се састављају у три примерка у писменој
форми, а директни корисници буџетских средстава
и у електронском облику који се може преузети
са сајта Министарства финансија и економије
\\^у\у.мфин.ср.гов.уу и достављају Управи за јавна
плаћања (у даљем тексту: Управа).
Управа, по извршеној контроли, по један примерак:
1) враћа подносиоцу;
2) доставља Министарству финансија и економије,
односно локалном органу управе надлежном
за послове финансија - за директне кориснике
буџетских средстава, а надлежним директним
корисницима буџетских средстава - за индиректне кориснике буџетских средстава;
3) задржава ради обраде.
Индиректни корисници средстава организација
обавезног социјалног осигурања обрасце састављају у три примерка у писменој форми, а један у
електронском облику, које достављају надлежној
организацији обавезног социјалног осигурања.
Организација обавезног социјалног осигурања,
по извршеној контроли, по један примерак:
1) враћа подносиоцу;
2) доставља Управи;
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3) задржава ради обраде, заједно са примерком у
електронском облику.
Члан 6.
У Образац 1 - Биланс стања уносе се подаци у
колоне 4-7, према броју конта из колоне 2 обрасца,
односно према опису из колоне 3 обрасца.
У колону 4 уносе се подаци са одговарајућих
конта активе и пасиве из претходне године
(почетно стање).
Подаци за текућу годину, односно за период за
који се саставља образац, уносе се у колоне 5 и 6
активе и колону 5 пасиве, преузимањем стања са
конта на крају периода за који се обрачун саставља.
Подаци у колони 7 активе утврђују се одузимањем
износа у колони 6 од износа у колони 5.
Под ознаком ОП број 1213, уноси се износ вишка
прихода - суфицит из Обрасца 2 - Биланс прихода
и расхода са ознаке ОП број 2262.
Под ознаком ОП број 1214, уноси се износ мањка
прихода - дефицит из Обрасца 2 - биланс прихода
и расхода са ознаке ОП број 2263.
Члан 7.
У Образац 2 - Биланс прихода и расхода уносе се
подаци у колоне 4 и 5, према ознакама конта из
колоне 2 обрасца, односно према опису из колоне
3 обрасца.
Подаци се уносе са одговарајућих конта означених
у колони 2, тако што се у колону 4 уносе подаци
са одговарајућих конта из претходне године, а у
колону 5 подаци са конта из књиговодствене евиденције на крају периода за који се обрачун саставља.
Резултат пословања исказује се на ознаци ОП
број 2252 као вишак прихода - суфицит и на
ознаци ОП 2253 као мањак прихода - дефицит.
Вишак прихода односно мањак прихода, утврђује
се као разлика између остварених прихода који
су исказани на ознаци ОП број 2001 и текућих
расхода који су исказани на ознаци ОП број 2096.
На ознаци ОП број 2254 уноси се податак о
оствареном износу примања од продаје робе и
производа и део нераспоређеног вишка прихода
из претходне године који се користи за покриће
дефицита текуће године.
На ознаци ОП број 2260 уноси се износ издатака
за набавку нефинансијске имовине из текућих
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прихода који су евидентирани на одговарајућем
субаналитичком конту у оквиру класе 300000 и
истовремено евидентирани на одговарајућим субаналитичким контима класе 500000.
На ознаци ОП број 2261 уноси се износ за покриће
утрошених средстава за отплату обавеза по кредитима коришћеним за набавку нефинансијске
имовине и покриће дефицита из претходних
година из текућих прихода, који су евидентирани
на одговарајућем субаналитичком конту у оквиру
класе 300000 и истовремено евидентирани на
одговарајућим субаналитичким контима класе
600000.
На ознаци ОП број 2265 уноси се део вишка
прихода који је исказан на конту 321121 - Вишак
прихода - суфицит и наменски опредељен за наредну годину. Наведена средства су наплаћена у
текућој години, а наменски су опредељења за
покриће расхода и издатака у наредној години
(наплаћене школарине за целу школску годину,
наменске донације, као и наменска средства за
обавезе настале по основу набавке нефинансијске
имовине у нареднсј години и слично).
На ознаци ОП број 2266 уноси се нераспоређени
вишак прихода за пренос у наредну годину, који
је исказан на конту 321121 - Вишак прихода - суфицит.
Члан 8.
У Образац 3 - Извештај о капиталним издацима
и финансирању уносе се подаци у колоне 4 и 5,
према броју конта из колоне 2 обрасца, односно
према опису из колоне 3 обрасца.
Подаци се уносе са одговарајућих конта означених
у колони 2, тако што се у колону 4 уносе подаци
са одговарајућих конта из претходне године, а у
колону 5 подаци са конта из књиговодствене евиденције на крају периода за који се обрачун саставља.
Резултат Извештаја о капиталним издацима и
финансирању утврђује се на ознаци ОП број
3150 -вишак примања, тако што се укупно остварена примања умањују за износ укупних издатака,
односно на ознаци ОП број 3151 - мањак примања,
као разлика између укупних издатака и укупних
примања.
Члан 9.
У Образац 4 - Извештај о новчаним токовима
уносе се подаци у колоне 4 и 5, према броју
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конта из колоне 2 обрасца, односно према опису
из колоне 3 обрасца.
Подаци се уносе са одговарајућих конта означених
у колони 2, тако што се у колону 4 уносе подаци
са одговарајућих конта из претходне године, а у
колону 5 подаци са конта из књиговодствене евиденције о оствареним приходима и примањима и
извршеним расходима и издацима на крају периода
за који се обрачун саставља.
На ознаци ОП број 4401 исказује се вишак новчаних прилива.
На ознаци ОП број 4402 исказује се мањак новчаних прилива.
На ознаци ОП број 4404 исказују се кориговани
приливи за примљена средства у обрачуну, тако
што се укупни новчани приливи (ознака ОП број
4401) увећају за приливе који су исказани на
ознаци ОП број 4405,а умање за износ на ознаци
ОП број 4406.
На ознаци ОП број 4407 исказују се кориговани
одливи за исплаћена средства у обрачуну, тако
што се укупни новчани одливи (Ознака ОП број
4163) умање за износ на ознаци ОП број 4408, а
увећају за износ исказан на ознаци ОП број 4409.
На ознаци ОП број 4410 исказује се салдо готовине
на крају године који одговара салду на жиро
рачуну последњег дана периода за који се обрачун
саставља, а резултат је почетног стања на жиро
рачуну (ознака ОП број 4403) који је увећан за
износ коригованих прилива за примљена средства
у обрачуну (ознака ОП број 4404) и умањен за
износ коригованих одлива за исплаћена средства
у обрачуну (ознака ОП број 4407).

Члан 10.
У Образац 5 - Извештај о извршењу буџета уносе
се подаци у колоне 4 - 11,. према броју конта из
колоне 2 обрасца, односно према опису из колоне
3 обрасца.
У колону 4 уносе се планирани приходи из буџета
и планирана примања, као и расходи и издаци
одобрени буџетом.
Изузетно од става 2 овог члана код састављања
завршног рачуна за 2003. годину, колону 4 попуњавају само директни корисници буџета Републике
и територијалне аутономије.
У колону 5 уноси се износ укупно остварених
прихода - примања, односно извршених расхода
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-издатака и представља збир колона 6, 7, 8,9, 10
и 11.
У делу I - Укупни приходи и примања, у колонама
6, 7, 8, 9, 10 и 11, садржани су подаци по изворима
финансирања.
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III
Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-173

У делу II - Укупни расходи и издаци, у колонама
6, 7, 8, 9, 10 и 11, садржани су подаци о коришћењу
средстава према изворима финансирања.

Председник
Срђан Јовић, с.р.

У делу III - Утврђивање разлике између одобрених
средстава и извршења, утврђује се укупан резултат
пословања по изворима средстава, укључујући
све приходе и примања, као и све расходе и издатке.
Члан 11.

501.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања,
а објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 400-762
Председник
Срђан Јовић, с.р.

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима
("Сл. гласник РС", бр. 15/2016) и члана 39. став
10. Статута општине Лебане ("Сл. гласник града
Лесковца", бр. 16/08 и 21/08, 09/09, 17/09, 04/10),
Скупштина општине Лебане, на седници од одржаној дана 8. 6. 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП
"КОМУНАЛАЦ" ЛЕБАНЕ

500.
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима
("Сл.гласник РС", бр. 15/2016) и члана 39. став
10. Статута општине Лебане ("Сл.гласник града
Лесковца", бр. 16/08 и 21/08, 09/09, 17/09, 04/10),
Скупштина општине Лебане, на седници од одржаној дана 8. 6. 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ЛЕБАНЕ" ЛЕБАНЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ на функцију в.д. директора ЈП
"Лебане" Лебане, Миодраг Младеновић, машински
инжењер из Лебана.
II
Решење доставити ЛТ "Лебане" Лебане и именованом в.д. директору.

I
РАЗРЕШАВА СЕ функције вршилац дужности
директора ЈКП "Комуналац" Лебане, Милан Васиљевић из Лебана.
II
Решење доставити ЈКП "Комуналац" Лебане и
разрешеном В.Д. директору.
III
Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-174/1
Председник
Срђан Јовић, с.р.

20. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ВЛАСОТИНЦЕ
502.
На основу чл. 36 и 38 Одлуке о Општинском
већу општине Власотинце („Службени гласник
града Лесковца", бр. 12/08), чл. 40. ст.1 тач. 5.
Статута Општине Власотинце („Сл. гласник града
Лесковца" Сада", број 12/08 и 24/11), чл. 19. Пословника о раду општинског већа општине Власотинце (01 Бр. 06-10/08 од 30. 6. 2008.) и чл. 17,
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „ Комуналац"; Власотинце („Сл.
гласник града Лесковца", бр. 40/16), Општинско
веће Општине Власотинце на 60. седници одржаној
22. 6. 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о изменама и
допунама Правилика о унутрашњој организацији

Страна 1734 - Број 10

и систематизацији радних места у ЈКП „Комуналац" Власотинце, број 1059 од 16.06.2017 године,
који је код општине Власотинце заведен под 01
бр.110-9/17дана 21. 6. 2017. године, са следећим
изменама:
1. да се тачка 2. "ветеринарски техничар" брише
и
2. да се у тачки 4 "зоохигијеничар - хватач паса"
број извршилаца повећава са 3 на4.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
диспозитив решења ће се објавити у „Службеном
гласнику града Лесковца".
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
Општинско веће
01 бр. 06-48-4/2017
22. 6. 2017. године
За Председника Општинског већа
Зоран Тодоровић

Страна 1735 - Број 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

20. јун 2017.
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