
ЛЕСКОВАЦ

211.

На основу члана 71. став 1.тачка 39. Ста-

тута Града Лесковца („Службени гласник

Града Лесковца", број 28/2018), а у вези са

чл. 60, 61, 61.а и 64.а Закона о пољопривред-

ном земљишту („С.лужбени гласник ", бр.

62/06, 65/08, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 -

др.закон), Градско веће града Лесковца, на

23. седници одржаној 9. априла 2021. године,

донело је

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА

ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ

ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И

КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ

ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ

ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I

Образује се Комисија за израду предлога

Годишњег програма заштите, уређења и ко-

ришћења пољопривредног земљишта на те-

риторији града Лесковца (у даљем тексту:

Комисија), на мандатни период од четири

године.

II

У Комисију се именују:

Председник:

Драгана Миљковић, дипломирани инже-

њер пољопривреде, Градска управа града

Лесковца – Одељење за привреду и пољо-

привреду.

Чланови:

1. Срђан Дојчиновић, правник, Градска

управа града Лесковца – Одељење за при-

вреду и пољопривреду.

2. Весна Цветковић, дипломирани инже-

њер технологије, Градска управа града Лес-

ковца – Одељење за привреду и пољопри-

вреду,

3. Александра Јоцић, дипломирани ин-

жењер пољопривреде, Градска управа града

Лесковца – Одељење за привреду и пољо-

привреду

4. Небојша Станковић, дипломирани ин-

жењер пољопривреде, Градска управа

града Лесковца – Одељење за привреду и

пољопривреду,

5. Верица Мићић, дипломирани инже-

њер технологије, Градска управа града Лес-

ковца – Одељење за привреду и пољопри-

вреду,

6. Ненад Милићевић, дипломирани ин-

жењер индустријског менаџмента.

III

Задатак Комисије је да:

– пре израде предлога Годишњег про-

грама заштите, уређења и коришћења по-

љопривредног земљишта на територији

града Лесковца (у даљем тексту: предлог

Годишњег програма) обавести образовне
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установе - школе, стручне пољопривредне

службе, социјалне установе, високообра-

зовн установе -факултете и научне инсти-

туције чији је оснивач држава, установе за

извршење кривичних санкција и правна

лица у државној својини регистрована за

послове у области шумарства, да Комисији

доставе захтеве за признавање права на ко-

ришћење пољопривредног земљишта у

државној својини без плаћања накнаде у

површини која је примерена делатности

којом се баве, да размотри достављене за-

хтеве и донесе одлуку о истим; 

– пре израде предлога Годишњег про-

грама обавести правна и физичка лица која

су власници функционалних система за на-

водњавање и одводњавање, рибњака, више-

годишњих засада старијих од 3 године, а

млађих од 30 година у роду, функционал-

них пољопривредних објеката, а који се на-

лазе на земљишту у државној својини и

правна и физичка лица која су власници

објеката за узгој и држање животиња и која

се баве узгојем и држањембживотиља, а у

циљу производње хране за животиње, да

Комисији доставе за признавање права

пречег закупа са потребном документа-

цијом, најкасније до 30. октобра текуће го-

дине за наредну годину, да размотри до-

стављене захтеве и донесе одлуку о истим;

– изради предлог Годишњег програма у

складу са одредбама чл. 60, 61, 61 а и 64а

Закона о пољопривредном земљишту, упут-

ствима и Инструкцијама Министарства по-

љопривреде, шумарства и водопривреде о

изради Годишњег програма заштите, уре-

ђења и коришћења пољопривредног зем-

љишта и поступка јавног надметања; -при-

бави мишљење Комисије за давање миш-

љења на предлог Годишњег програма за-

штите, уређења и коришћења, коју образује

градоначелник,

– прибави писану сагласност Мини-

старства пољопривреде, шумарства и водо-

привреде на предлог Годишњег програма;

– достави предлог Годишњег програма

заштите, уређења и коришћења пољопри-

вредног земљишта на територији града

Лесковца Градском већу на доношење по

претходно прибављеној сагласности над-

лежног Министарства, у складу са закон-

ски прописаним роком;

– по истом поступку, уколико буде по-

требно, изради предлог измене и допуне

Годишњег програма заштите, уређења и

коришћења пољопривредног земљишта на

територији града Лесковца.

IV

Комисија ће обавити свој задатак у

складу са законом прописаним роковима.

Стручну обраду аката, других материјала,

организационе и административне послове

за Комисију обавља Градска управа Града

Лесковца-Одељењеза привреду и пољо-

привреду.

V

Овим Решењем ставља се ван снаге Ре-

шење о образовању стручне Комисије за

израду предлога Годишњег програма за-

штите, уређења и коришћења пољопри-

вреднбг земљишта на територији града

Лесковца број 061-6/20-11.

VI

Решење објавити у "Службеном глас-

нику Града Лесковца".

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Број: 061-8/21-П

У Лесковцу 9. априла 2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

др сци. мед. ГОРАН ЦВЕТАНОВИЋ с.р.
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212.

На основу члана 32. ст. 1. тачка 11. Закона

о локалној самоуправи („Службени гласник

РС“, бр. 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/16 -

др. закон и 47/2018), члана 41. ст. 1. тачка

15. и 60 став 6. Статута Скупштине оп-

штине Лебане („Службени гласник града

Лесковца“, бр. 8/19) и члана 55. став 2. и 56.

став 2. Пословника Скупштине општине

Лебане („Службени гласник града Лес-

ковца“, бр. 8/19) Скупштина општине Ле-

бане, на седници одржаној дана 05. 04. 2021.

године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ

ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I УТВРЂУЈЕ се престанак функције за-

меника секретара Скупштине општине Ле-

бане Николе Цветковића, дипломираног

правника из Пертата.

II Функција заменика секретара Скуп-

штине општине Лебане престаје закључно

са 05.04.2021. године.

III Решење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном глас-

нику града Лесковца“.

IV Решење доставити: Николи Цветко-

вићу, Одељењу за привреду, пољопри-

вреду, водопривреду и финансије ОУ Ле-

бане, служби за људске ресурсе ОУ Лебане

и архиви ОУ.

О б р а з л о же њ е

Чланом 32. ст. 1. тачка 11. Закона о ло-

калној самоуправи, и чланом 41. ст. 1. тачка

15. Статута општине Лебане, прописано је

да Скупштина општине у складу са зако-

ном поставља и разрешава секретара и за-

меника секретара скупштине.

Чланом 60. ст. 6. Статута општине Ле-

бане и чланом 56. став 2. Пословника Скуп-

штине општине Лебане, прописано је да се

заменик секретара Скупштине општине Ле-

бане поставља и разрешава на исти начин

и под истим условима као и секретар.

Чланом 55. Пословника Скупштине оп-

штине Лебане прописано је да секретар

Скупштине може поднети оставку. У слу-

чају подношења оставке, секретару Скуп-

штине престаје функција даном одржавања

седнице на којој је поднео оставку, односно

на првој наредној седници Скупштине, ако

је оставку поднео у периоду између две

седнице. О поднетој оставци не отвара се

расправа, нити се одлучује, већ се преста-

нак функције секретара по овом основу

само констатује.

Чланом 56. став 2. Пословника Скуп-

штине општине Лебане, прописано је да се

заменик секретара Скупштине поставља и

разрешава на исти начин и под истим усло-

вима као и секретар Скупштине и може

поднети оставку.

Заменик секретара Скупштине општине

Лебане Никола Цветковић, из Пертата дана

31.03.2021. године, поднео је Оставку на

место заменика секретара Скупштине оп-

штине 02 број 02-89 од 31.03.2021. године,

па је на основу свега наведеног донето је

решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ

Против овог Решења може се покренути

спор пред надлежним Управним судом у

року од 30 дана од дана достављања Ре-

шења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број: 02-93

ПРЕДСЕДНИК

Бобан Пeјић, с.р.
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213.

На основу члана 32. Закона о локалној

самоуправи ("Сл.гласник РС", број

129/2007, 83/2014 - др. Закон и 101/2016 и

47/18), члана 41. став 1. тачка 29. Статута

општине Лебане („Службени гласник града

Лесковца”, број 08/19), Скупштина оп-

штине Лебане, разматрајући Годишњи Про-

грам заштите, уређења и коришћења пољо-

привредног земљишта, на седници одржа-

ној дана 05.04.2021. године, донела је

ОДЛУКУ

I УСВАЈА СЕ Годишњи програм за-

штите, уређења и коришћења пољопри-

вредног земљишта општине Лебане за

2021. годину, на који је сагласност дало

Министарство пољопривреде шумарства и

водопривреде број 320-11-3306/2021-14 од

02.04.2021. године.

II Одлуку доставити Министарству за по-

љопривреду, шумарство и водопривреду РС

и Одељењу за привреду, пољопривреду, во-

допривреду и финансије Општинске упра -

ве Лебане.

Образложење:

Чланом 41. став 1. тачка 29. Статута оп-

штине Лебане предвиђено је да Скупштина

општине, у складу са законом доносиго-

дипш>ипрограмзаштите,уређењаи кориш-

ћења пољопривредног земљишта, утврђује

противерозионе мере и њихово спрово-

ђење,одлучујео привођењу пашњака другој

култури;

Комисија за израду годишњег програма

заштите, уређења и коришћења пољопри-

вредног земљишта израдила је Предлог го-

дишњег програма заштите, уређења и ко-

ришћења пољопривредног земљишта на

територији ошптине Лебане на који је Ми-

нистарство пољопривреде шумарства и во-

допривреде дало сагласност број 320-11-

3306/2021-14 од 02.04.2021. године и до-

ставила га Скупштини на разматрање и

усвајање.

Скупштина општине Лебане је на сед-

ници одржаној 05.04.2021. године размат-

рала Предлог годишњег програма заштите,

уређења и коришћења пољопривредног

земљишта на територији општине Лебане,

те је на основу члана 32. Закона о локалној

самоуправи, и 41. став 1. тачка 29. Статута

општине Лебане донела Одлуку као у дис-

позитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 320-9

ПРЕДСЕДНИК

Бобан Пeјић, с.р.

214.

На основу члана 536. Закона о привред-

ним друштвима (“Службени гласник РС“,

број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон,

5/2015, 44/18, 95/18, и 91/19), члана 32. За-

кона о локалној самоуправи („Службени

гласникРС“, број 129/07, 83/14-др. закон,

101/16 и 47/18) и члана 41. Статута Оп-

штине Лебане („Службени гласник оп-

штине Лесковац“, број 08/2019), Скуп-

штина општине Лебане, на седници одржа-

ној дана 05.04.2021. године, донела је

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ

ЛИКВИДАЦИОНОГ БИЛАНСА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ

ПРЕДУЗЕЋА „ИМОВИНА“ ЛЕБАНЕ -

У ЛИКВИДАЦИЈИ

Члан 1.

УСВАЈА СЕ Почетни ликвидациони би-

ланс Јавног комуналног предузећа „Имо-

752 страна – Број 13 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА 24. aприл 2021. године



вина“ Лебане - у ликвидацији број 43 од

11.03.2021. године,

Члан 2.

Почетни ликвидациони биланс Јавног

комуналног предузећа „Имовина“ Лебане

- у лиоидацији број 43 од 11.03.2021. го-

дине, саставни је део ове Одлуке.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доно-

шења а објавиће се у „Службеном гласнику

Града Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 02-99

ПРЕДСЕДНИК 

Бобан Пeјић, с.р.

215.

На основу члана 92. Закона о буџетском

систему („Сл. гласник РС“ број 54/2009,

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012., 62/2013,

63/2013-испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015-

др Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,

95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана

41. Статута општине Лебане („Сл. гласник

града Лесковца“ број 8/2019), Скупштина

општине Лебане је на својој седници одржа-

ној дана 05.04.2021. донела

ОДЛУКУ

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА 

ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ

РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА

БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

ЗА 2020. ГОДИНУ

I

АНГАЖУЈЕ СЕ ревизор Завршног ра чу -

на буџета општине Лебане за 2020. годину

уз претходну сагласност државне ревизор-

ске институције број 037- 540/2021-04 од

02.03.2021. године да екстерну ревизију за-

вршног рачуна буџета општине Лебане за

2020. годину обави друго лице које испу ња -

ва услове за обављање послова ревизије

финансијског извештаја прописане законом

којим се уређује рачуноводство и ревизија.

II

Екстерну ревизију Завршног рачуна бу-

џета општине Лебане за 2020, годину оба-

виће лице које испуњава услове за обав-

љање послова ревизије финансијских из-

вештаја прописане законом којим се уре-

ђује рачуноводство и ревизија.

III

Поступак набавке услуге екстерне реви-

зије Завршног рачуна буџета општине Ле-

бане за 2020. годину, обавиће се у складу

са одредбама Закона о јавним набавкама.

IV

Средства за спровођење набавке услуге

екстерне ревизије рбезбеђена су из буџета

општине Лебане, сагласно Одлуци о бу-

џету општине Лебане за 2021. годину.

V

Уговор о регулисању међусобних односа

у вези са обављањем послова’ ревизије За-

вршног рачуна општине Лебане за 2020.

годину закључиће председник општине

или лице које он овласти.

VI

Ова Одлука ступа на снагу даном доно-

шења и објавиће се у „Службеном глас-

нику града Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

2 Број: 400-657

ПРЕДСЕДНИК 

Бобан Пeјић, с.р.
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На основу члана 26. Закона о јавној

својини („Сл. гласник РС“ број 72/11, 88/13,

105/2014, 104/16-др. закон, 108/16, 113/17 и

95/2018), члана 99. став 5. Закона о плани-

рању и изгадњи („Сл, гласник РС“ број

72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-

УС, 50/13- УС, 132/14, 145/14, 83/2018,

31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020), члана

41. тачка 36. Статута општине Лебане („Сл.

гласник града Лесковца“ бр. 8/2019), члана

10. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл.

гласник града Лесковца“ бр. 41/2016), и

члана 9. Одлуке о прибављању, отуђењу и

давању у закуп грађевинског земљишта у

својини општине Лебане („Сл. гласник

града Лесковца“ бр. 8/2019), Скупштина

општине Лебане на седници одржаној дана

05.04.2021. године, донела је:

ПРОГРАМ

О

ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ

ЛЕБАНЕ И ПРИБАВЉАЊУ 

У ЈАВНУ СВОЈИНУ

ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

ЗА 2021. ГОДИНУ

Овим програмом о отуђењу и давању у

закуп грађевинског земљишта у јавној сво -

јини општине Лебане за 2021. годину, ут-

врђује се рок за покретање и спровођење

поступка отуђења или давања у закуп, као

и начин отуђења и давања у закуп грађе-

винског земљишта.

Програм се заснива на решењима и

условима садржаним у законима, подза-

конским актима и одлукама Скупштине оп-

штине, Лебане, којима се уређују односи у

обдасти земљишне политике и грађења.

Отуђење или давање у закуп грађевинског

земљишта у јавној својини општине Ле-

бане ради изградње спроводи се јавним

надметањем или прикупљањем понуда јав-

ним огласом, по тржишним условима у

складу са Законом и Одлукама Скупштине

општине Лебане којима је регулисана ма-

терија грађевинског земљишта.

Грађевинско земљиште у јавној својини

општине Лебане, не може се отуђити ако

није донет плански документ на основу

кога се издају локацијски услови, односно

грађевинска дозвола, с тим да се постојеће

и планиране површине јавне намене не

могу отуђити из јавне својине.

Изузетно општина Лебане, може от-

уђити грађевинско земљиште по цени која

је мања од тржишне цене или отуђити га-

рађевинско земљиште без накнаде, уз

предходно прибаљену сагласност Владе,

РС, а на начин и под условима прописаним

законом и подзаконским актима.

Грађевинско земљиште у јавној својини

се отуђује из јавне својине или даје у закуп,

полазећи од тржишне вредности, коју је ут-

врдио орган Општинске управе, општине

Лебане, надлежан за утврђивање пореза на

имовину, односно други надлежни орган, у

поступку јавног надметања, односно при-

купљања писмених понуда, ако законом

није другачије одређено.

I. За отуђење или давање у закуп грађе-

винског земљишта у 2021. години, при-

премљене су следеће грађевинске парцеле:

– к.п. бр. 1538/8 у К.О. Лебане, у по-

вршини од 28549m², уписана у л.н. бр. 3034

К.О. Лебане, на основу Плана детаљне ре-

гулације „Пословне зоне у улици Николе

Тесле“ у Лебану;

– к.п. бр, 3491/3 у К.О. Лебане, у по-

вршини од 390m², уписана у л.н. бр. 42

К.О. Лебане, на основу Плана генералне

регулације Лебане 2025;

– к.п. бр. 3491/6 у К.О. Лебане, у по-

вршини од 408m², уписана у л.н, бр. 42

К.О. Лебане, на основу Плана генералне

регулације Лебане 2025;

– к.п. бр. 3278/1 у К.О. Лебане, у по-

вршини од 388m², уписана у л.н. бр. 3731

К.О. Лебане, на основу Плана генералне

регулације Лебане 2025.
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– к.п. бр. 87/2 у К.О. Лебане, у површини

од 530m², уписана у л.н. бр. 42 К.О. Ле-

бане, на основу Плана генералне регула-

ције Лебане 2025;

– к.п. бр. 971/2 у К.О. Лебане, у по-

вршини од 83m², уписана у л.н. бр. 549

К.О. Лебане, на основу Плана генералне

регулације Лебане 2025;

– к.п. бр. 3496/3 у К.О. Лебане, у по-

вршини од 224m², уписана у л.н. бр. 42

К.О. Лебане, на основу Плана генералне

регулације Лебане 2025; к.п. бр. 3047/1 у

К.О. Лебане, у површини од 718m², упи-

сана у л.н. бр. 42 К.О. Лебане, на основу

Плана генералне регулације Лебане 2025;

к.п. бр. 3057/2 у К.О. Лебане, у површини

од 718m², уписана у л.н. бр. 42 К.О. Ле-

бане, на основу Плана генералне регула-

ције Лебане 2025; к.п. бр. 524 у К.О. Ле-

бане, у површини од 311m², уписана у л.н.

бр. 42 К.О. Лебане, на основу Плана гене-

ралне регулације Лебане 2025;

– к.п. бр. 2593/14 у К.О. Лебане, у по-

вршини од 634m², уписана у л.н. бр. 42

К.О. Лебане, на основу Плана генералне

регулације Лебане 2025; к.п. бр. 2593/15 у

К.О. Лебане, у површини од 591m², упи-

сана у л.н. бр. 42 К.О. Лебане, на основу

Плана генералне регулације Лебане 2025;

к.п. бр. 2593/16 у К.О. Лебане, у површини

од 643m², уписана у л.н. бр. 42 К.О. Ле-

бане, на основу Плана генералне регула-

ције Лебане 2025; к.п. бр. 2593/17 у К.О.

Лебане, у површини од 597m², уписана у

л.н. бр. 42 К.О. Лебане, на основу Плана ге-

нералне регулације Лебане 2025; к.п. бр.

2593/18 у К.О. Лебане, у површини од 1m²,

уписана у л.н. бр. 42 К.О. Лебане, на ос-

нову Плана генералне регулације Лебане

2025; к.п. бр. 2593/1 у К.О. Лебане, у по-

вршини од 505m², уписана у л.н. бр. 42

К.О. Лебане, на основу Плана генералне

регулације Лебане 2025;

– к.п. бр. 2593/9 у К.О. Лебане, у по-

вршини од 585m², уписана у л.н. бр. 42

К.О. Лебане, на основу Плана генералне

регулације Лебане 2025;

– к.п. бр. 2593/13 у К.О. Лебане, у по-

вршини од 671m², уписана у л.н. бр. 42

К.О. Лебане, на основу Плана генералне

регулације Лебане 2025;

– к.п. бр. 751/1 у К.О. Лебане, у по-

вршини од 1658m², уписана у л.н. бр. 287

К.О. Лебане, на основу Плана генералне

регулације Лебане 2025;

– к.п. бр. 748/2 у К.О. Лебане, у по-

вршини од 94m², уписана у л.н. бр. 3731

К.О. Лебане, на основу Плана генералне

регулације Лебане 2025;

– к.п. бр. 749/2 у К.О. Лебане, у по-

вршини од 95m², уписана у л.н. бр. 3731

К.О. Лебане, на основу Плана генералне

регулације Лебане 2025;

– к.п. бр. 1399 у К.О. Кривача, у по-

вршини од 933m², уписане у листу непок-

ретности бр. 1 К.О. Кривача, на основу

Просторног плана општине Лебане;

– к.п. бр. 1849/5 у К.О. Коивача. у по-

вршини од 606m². уписане у листу непок-

ретности бр. 1 К.О. Кривача, на основу

Плана генералне регулације Лебане 2025;

– к.п. бр. 966 у К.О. Лугаре, у површини

од 764m², уписане у листу ненокретности

бр. 480 К.О. Лугаре, на основу Просторног

плана општине Лебане;

– к.п.бр. 3177/3 у К.О. Бошњаце, у по-

вршини од 1295m², уписана у л.н. бр. 461

К.О. Бошњаце, на основу ПГР за насеља

Бошњаце-Пертате-Ћеновац;

– к.п.бр. 3177/12 у К.О. Бошњаце, у по-

вршини од 1083m², уписана у л.н. бр. 2323

К.О. Бошњаце, на основу ПГР за насеља

Бошњаце-Пертате-Ћеновац;

– к.п.бр. 3177/13 у К.О. Бошњаце, у по-

вршини од 1062m², уписана у л.н. бр. 461

К.О. Бошњаце, на основу ПГР за насеља

Бошњаце-Пертате-Ћеновац;

– к.п.бр. 3177/15 у К.О. Бошњаце, у по-

вршини од 1035m², уписана у л.н. бр. 461

К.О. Бошњаце, на основу ПГР за насеља

Бошњаце-Пертате-Ћеновац;

– к.п.бр. 3177/17 у К.О. Бошњаце, у по-

вршини од 370m², уписана у л.н. бр. 461

К.О. Бошњаце, на основу ПГР за насеља

Бошњаце-Пертате-Ћеновац;

– к.п.бр. 3177/18 у К.О. Бошњаце, у по-

вршини од 308m², уписана у л.н. бр. 461
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К.О. Бошњаце, на основу ПГР за насеља

Бошњаце-Пертате-Ћеновац;

– к.п.бр. 3177/19 у К.О. Бошњаце, у по-

вршини од 1440m², уписана у л.н. бр. 461

К.О. Бошњаце, на основу ПГР за насеља

Бошњаце-Пертате-Ћеновац. 

– к.п.бр. 3439/51 у К.О. Пертате, у по-

вршини од 676m², уписана у л.н. бр. 2418

К.О. Пертате, на основу ПГР за насеља

Бошњаце-Пертате-Ћеновац.

– к.п.бр. 3440/2 у К.О. Пертате, у по-

вршини од 987m², уписана у л.н. бр. 267

К.О. Пертате, на основу ПГР за насеља

Бошњаце-Пертате-Ћеновац,

1. Отуђење или давање у закуп наведе-

них парцела спровешће се или према

тржишним условима у складу са законом и

подзаконским актима или на основу посеб-

них одлука општине Лебане, по цени која

је мања од тржишне цене или без накнаде,

уз прдходно прибављену сагласност Владе

Р.С., а на начин и под условима прописа-

ним законом и подзаконским актима.

2. Грађевинско земљиште у јавној

својини може се отуђити непосредном по-

годбом у случајевима и поступку који је

уређен законом, односно одлуком општине

Лебане, којима се регулише материја гра-

ђевинског земљишта ради:

– изградње објеката за потребе обав-

љања послова из надлежности државних

органа, и организација, органајединицате-

риторијалне аутономије и локалне само-

управе, као и других објеката у јавној

својини;

– исправке граница суседних катастар-

ских парцела;

– формирање грађевинске парцеле у

складу са чланом 70. Закона о планирању

и изградњи;

– отуђења из члана 99, став 10. и 12. За-

кона о планирању и изградњи, односно да-

вања у закуп из члана 86;

– споразумног давања земљишта раниј

ем власнику непокретности која је била

предмет експропријације, у складу са про-

писима о експропријацији;

– отуђење неизграђеног грађевинског

земљишта у поступку враћања одузете

имовине и обештећења у складу са посеб-

ним законом;

– размене грађевинског змљишта;

– парцеле које представљају предмет от-

уђења непосредном погодбом, не могуће је

унапред предвидети Програмом, а дина-

мика спровођења поступка отуђења зависи

од сваког појединачног случаја.

Отуђење или давање у закуп других пар-

цела-грађевинског земљишта у јавној

својини општине Лебане, које нису обу-

хваћене овим Програмом, могуће је спро-

вести уколико су испуњени сви услови

прдевиђени законом и важећом планском

документацијом, уколико је њихово от-

уђење од интереса за општину Лебане и

уколико не утиче на реализацију овог Про-

грама.

III Прибављање неизграђеног грађевин-

ског земљишта у јавну својину општине

Лебане вршиће се за потребе уређења по-

вршина јавне намене, осим у поступку

прописаним законом којим се уређује екс-

пропријација и споразумом са власником

грађевинског земљишта.

Прибављање грађевинског земљишта у

јавну својину општине Лебане, сматра се и

размена непокретности.

Овај Програм ће се промењује даном до-

ношења и биће објављен у „Сл. гласнику

града Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 464-14

ПРЕДСЕДНИК 

Бобан Пeјић, с.р.
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На основу члана 146. Закона о плани-

рању и изградњи („Сл. Гласник РС“ број

72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,

121/12, 14/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,

83/2018, 31/2019-др. закон и 9/2020 ), члана

32. Закона о локалној самоуправи („Служ-

бени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-

др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и

члана 41. Статута оппхтине Лебане („Слу -

ж бени гласник онпггине Лесковац“, број

8/2019), Скупштина општине Лебане, на

седници одржаној 05.04.2021. године, до-

нела је:

ОДЛУКУ

О ПОСТАВЉАЊУ МОНТАЖНИХ

ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ

КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА

ЈАВНЕ НАМЕНЕ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.

Овом одлуком прописују се услови и на-

чин постављања и уклањања мањих мон-

тажних објеката на територији општине

Лебане .

Члан 2.

Објектима (у даљем тексту: објекти) у

смислу ове одлуке сматрају се објекти који

се постављају привремено у складу са до -

не тим Планом постављања монтажних

објеката привременог карактера.

Члан 3.

Постављање и уклањање монтажних

објекта привременог карактера (балон хале

спортске намене, надстрепгаце за склања -

ње људи у јавном превозу, објекти за депо-

новање и сепарацију речних агрегата, и сл.)

на јавним и другим површинама, обезбе-

ђује и уређује Планом постављања привре-

мених објеката Општинско веће општине

Лебане.

Мањи монтажни објекти из става 1. овог

члана су: објекти монтажно демонтажног

типа, и то искључиво киосци до 10,00m²,

баште угоститељских објеката, тезге и

други покретни мобилијар, који се по-

ставља и уклања на основу Плана који се

доноси на период од најдуже 2 (две) го-

дине.

Члан 4.

Право на постављање објеката на по-

вршинама јавне намене имају правна и фи-

зичка лица.

Члан 5.

Површина јавне намене у смислу одре-

даба ове одлуке, јесте простор одређен

планским документом за уређење или из-

градњу јавних објеката или јавних по-

вршина за које се утврђује општи интерес,

у складу са посебним законом (улице,

тргови, паркови и сл.)

I. ВРСТЕ ОБЈЕКАТА

Члан 6.

Киоск је типски објекат за пружање услу -

га чија површина не може бити већа од 10m²

и који се поставља као готов објекат, тј. у фи-

налном облику, или се формира од готових

монтажних типских елемената.

Летња башта је отворени монтажно-де-

монтажни објекат који се поставља непо-

средно уз објекат у чијој је функцији и то

у периоду од 1. априла до 31, октобра.

Зимска башта је затворени монтажни

објекат, који се поставља непосредно уз

објекат у чијој је функцији и то у периоду

од 31. октобра до 1. априла.

Покретни мобилијар је тезга макси-

малне површине 2м² бруто простора, апа-
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рати за сладолед, кокице, расхладне вит-

рине за пиће, наменска возила за продају

пића и брзе хране, објекти за извођења за-

бавних програма (трамболине, дечији тобо-

гани, позорнице, бине ), шатори за прославе

и слични објекти микро опреме  телефон-

ске говорнице, надстрешнице за ауто буска

стајалишта, рекламне табле, билборди и

други слични објекти без укопавања те-

меља и анкерних стопа ) чија је максимална

бруто поврпшна 2 m² и који се постављају

за период од 1. априла до 31. октобра.

III. УСЛОВИ И НАЧИН

ПОСТАВЉАЊА ОЕЈЕКАТА 

НА ПОВРШИКАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Члaн 7.

Објекти из ове Одлуке могу се постав-

љати на површини јавне намене под следе-

ћим условима:

– да се не омета прилаз и нормално ко-

ришћење суседних објеката и да се не омета

нормално и безбедно кретање пешака,

– да се не смањује видљивост на рас-

крсницама и угловима улица и не угрожава

безбедност саобраћаја,

– да се не нарушава изглед амбијенталне

и друге вредности насеља и да се не угро-

жава заштићени културни објекат,

– да се испуне минимални санитарно-

хигиј енски услови,

– да се обављањем делатности не угро-

жава и не загађује животна средина.

– површина јавне намене за постављање

монтажних објеката може се издати у закуп

власнику/закупцу/кориснику монтажног

објекта-пословног простора.

Члан 8.

Власницима/закупцима/корисницима

угоститељских, трговинских и других по-

словних простора, може се одобрити по-

стављање платнених конзолних надстреш-

ница- тенде изнад улаза, излога и светлих

отвора.

Ове тенде могу да имају конзолни испуст

максимално 2м, рачунајући од фасадног

зида објекта према улици и минималну ви-

сину 2,5 м, рачунајући од коте уличног тро-

тоара до доње ивице тенде, уз услов да тенда

не омета нормално коришћење и функцију

објекта на коме се поставља, околне објекте

и безбедност пролазника и саобраћаја.

Члан 9.

Постављање столова-башти испред обје -

ката угоститељских услуга, може се одоб-

рити на уличном тротоару чија је пшрина

најмање 3,00м уз обезбеђење чистог сло-

бодног пролаза за пешаке од најмање 1,20

м и под условом да се не угро жава нор-

мално коришћење суседних објеката, при-

лаз тим објектима и да не угрожава безбед-

ност пролазника и саобраћаја.

Постављање расхладних уређаја испред

објеката трговинских радњи, може се одоб-

рити на уличном тротоару чија је ширина

најмање 3,00м уз обезбеђење чистог сло-

бодног пролаза за пешаке од најмање 1,20

м и под условом да се не угрожава нор-

мално коришћење суседних објеката, при-

лаз тим објектима и да не угрожава безбед-

ност пролазника и саобраћаја.

Скицу начина коришћења површине тро -

тоaра са дефинисаним постављањем рас-

хладних уређаја израђује ЈП „ Лебане“, Ле-

бане.

Члан 10.

Место за постављање привременог обје -

кта на површини јавне намене, одређује се

Планом постављања монтажних објеката (у

даљем тексту: План) чији предлог израђује

Одељење заурбанизам, имовинско-пра вне,

комунално-грађевинске, стамбене и инспек-

цијске послове, Општинске упра ве општине

Лебане, на основу екице ЈП „Лебане“, Ле-

бане.

Планом се одређују локације-меета на

којима се постављају привремени објекти

за које се расписује оглас, за давање у закуп

локације на површинама јавне намене.
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IV. ПОСТУПАК ДАВАЊА У ЗАКУП

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Члан 11.

Површина јавне намене даје се у закуп

за локације и намене утврђене Планом по-

стављања објеката путем јавног надметања

и прикупљањем писмених понуда.

а) Јавно надметање

Поступак јавног надметања, спроводи

Комисија коју именује Општинско веће (у

даљем тексту Комисија) и исти поступак је

обавезан приликом давања у закуп по-

вршина јавне намене за постављање ки-

оска, привремених гаража, аутобуских

стајалишта када садрже простор за рек-

ламне поруке или киоск, покретних тезги

за излагање и продају робе, уређаја за

печење и продају кокица и слично, ауто-

мати и фрижидери за продају сладоледа и

објекти за извођење забавних игара.

Одлуку о расписивању огласа и давања

у закуп површине јавне намене, доноси

Општинско веће општине Лебане, на пред-

лог Комисије.

Члан 12.

Јавни оглас остаје отворен најмање 8

дана од дана објављивања и садржи на-

рочито:

– податке о површини јавне намене (кат.

парцелу, локацију и сл.),

– површину локације на површини јавне

намене,

– податке о објекту који се може поста-

вити,

– делатност која ће се обављати на лока-

цији која се даје у закуп,

– висина износа депозита,

– почетни износ накнаде за закупа по-

вршине јавне намене,

– критеријуме по којима ће се утврдити

најповољнија понуда,

– време за које се јавна површина даје у

закуп, а које неможе бити дуже од 2 године,

– начин и рок подношења пријаве-понуде

по огласу као и друге потребне податке.

Члан 13.

На јавном надметању могу учествовати

правна и физичка лица која у затвореној ко-

верти доставе писану понуду у року ут-

врђеном у огласу.

Пријава-понуда треба да садржи:

– Све податке о подносиоцу (тачан назив

правног лица, седиште, матични број, ПИБ

и име овлашћеног лица за заступање, од-

носно тачан назив предузетничке радње,

име и презиме предузетника, његов ма-

тични број и тачну адресу);

– Уредну пуномоћ за лице које ће засту-

пати правно или физичко лице на јавном

надметању;

– Све податке о локацији на површини

јавне намене за коју се пријава-понуда под-

носи;

– Изјаву да ће у о бј екту о бављати де-

латно ст кој а ј е прописана Планом;

– Изјаву да ће се локација на површини

јавне намене преузети у виђеном стању;

– Доказ о уплати депозита чија је висина

предвиђена огласом;

– Доказ о власништву/закупу монтажног

или рекламног објекта (ако објекат већ по-

стоји).

Закупци који су били у праву закупа на

локацији из огласа у обавези су да уз по-

нуду доставе и доказе да су измирили све

обавезе по дотадашњем уговору о закупу,

у супротном понуда се неће разматрати и

неће учествовати у лицитацији.

Јавни оглас се објављује на огласној

табли општине Лебане, огласној табли ЈП

„Лебане“, Лебане и на интрнет страници

општине Лебане.

Члан 14.

О раду комисије води се записник у који

се уноси нарочито:

– место, дан и час почетка јавног надме-

тања,

– имена чланова комисије,

– подаци о присутнимма учесници, од-

носно овлашћеним представницима са на-

значењем података из овлашћења,
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– учесници који су поднели пријаву-по-

нуду а који нису присутни јавном надме-

тању. укупан број поднетих пријава-по-

нуда, са називом понуђача,

– резултат прегледа пријаве-понуде са

констатацијом доказа о испуњењу услова и

разлозима о неиспуњавању услова за уче -

шће у јавном надметању.

– ток и резултат јавног надметања.

– констатацију да је поступак јавног над-

метања прописно спроведен и примедбе

представника учесника које се односе на

рад комисије.

Записник о раду комисије потписују сви

учесници јавног надметања, записничар и

сви чланови Комисије.

Учесник који је понудио највећи износ

потписује изјаву да је понудио највећи из-

нос, са назнаком висине износа.

Председник Комисије или овлашћени

члан оглашава да је јавно надметање завр -

ше но.

Члан 15.

Записник о раду Комисије са пријавама

и документацијом доставља се у року од

два радна дана од дана одржавања јавног

надметања Општинском већу са предлогом

за доношење решења о давању у закуп ло-

кације на површини јавне намене.

Решење о давању у закуп излицитиране

локације садржи:

– податке о закупцу.

– податке о закупљеној локацији на јав-

ној површини.

– податке о објекту који се може поста-

вити.

– делатност за чије се обављање даје у

закуп локација на јавној површини,

– посебне услове под којима се објекат

може ноставити у складу са Планом.

Рок за постављање објекта,

Време за које се локација на јавној по-

вршини даје у закуп.

– Износ накнаде за стицање права за-

купа локације на јавној површини.

– Обавезу закупца да, у року од 15 дана

од дана уручења решења, закључи уговор

о закупу са даваоцем локације.

– Напомену да ће, уколико не дође до за-

кључења уговора у предвиђеном року кри-

вицом закунца, решење бити стављено ван

снаге, при чему корисник нема право на

повраћај уплаћеног депозита.

Рок за уплату излицитиране накнаде

прецизира се у конкурсу и не може бити

дужи од 15 дана од дана уручења решења

из става 2. овог члана.

Члан 16.

Решење Општинског већа је коначно.

Против њега се може покренути упра -

вни спор код управног суда у Београду.

Предмет управног спора не може бити

излицитирана цена закупа.

Члак 17.

Учесник који се пријавио за лицитацију и

уплатио депозит, а није присуствовао лици-

тацији, губи право на повраћај уплаћеног де-

позита, као и лице које не уплати понуђени

износ и одустане од закључења уговора.

Када учесник који је, на јавном надме-

тању, понудио највиши износ за стицање

права закупа локације, не уплати понуђени

износ у року утврђеном у решењу и не по-

тпише уговор, сматраће да је одустао од

понуде.

У случају из става 2. овог члана Коми-

сија позива учесника, који је понудио сле-

дећи највећи износ, да у року од 15 дана

уплати понуђени износ и да након тога

стекне право на закуп локације потписива-

њем уговора.

Осталим учесницима који нису успели

са својим понудама у поступку јавног над-

метања, уплаћени износ депозита се враћа,

изузев лицу из става 3 овог члана.

Члан 18.

Уговор о закупу локације на површини

јавне намене, закључује у име закуподавца
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Предеедник општине са лицем које је из-

лицитирало и уплатило навиши износ као

закупцем, у року од 15 дана од дана уру -

чења решења о давању у закуп локације.

Уговор садржи нарочито:

– податке о закупцу,

– податке о локацији на јавној повр ши -

ни,

– податке о објекту који се може поста-

вити,

– делатност за чије обављање се лока-

цуја на јавној површини даје у закуп,

– посебне услове под којима се објекат

може поставити у складу са Планом,

– рокза постављање објекта,

– време за које се локација на јавној по-

вршини даје у закуп,

– износ накнаде за стицање права закупа

локације на јавној површини,

– висину, начин и рок плаћања као и на-

чин усклађивања висине накнаде,

– инструмент обезбеђења трошкова за

уклањање објекта закупца у случају не-

поштовања преузетих уговорних обавеза,

– услове раскида и то: да ће се уговор

раскинути уколико корисник тако промени

изглед објекта да исти одступа од Планом

предвиђеног изгледа, уколико објекат кори-

сти за намену која није предвиђена Планом

и уговором, уколико се План постављања

објеката измени тако да се укида локација

за постављање објекта на површини јавне

намене, уколико не плати накнаду закупа

локације на површини јавне намене у про-

писаном року, уколико непрекидно у

трајању од 6 месеци не обавља делатност

за коју је закупљена локација и др.

– права и обавезе уговарача у случају не-

поступања по одредбама уговора.

Члан 19.

б) Давање у закуп локације на јавној

површини путем прикупљања писаних

понуда јавним огласом:

Учесник у поступку давања у закуп ло-

кације на површини јавне намене своју по-

нуду доставља у року и на начин предви-

ђен огласом.

Понуде које су поднете после предвиђе-

ног рока, понуде у незатвореним омотима

и понуде које не садрже потребну докумен-

тацију неће се узети у обзир.

Пре отварања прикупљених понуда, коме

могу присуствовати сви понуђачи, Коми-

сија утврђује колико је достављено понуда,

да ли су предате у одређеном року и ко од

понуђача присуствује њиховом отварању.

Отварање се спроводи без обзира на број

примљених понуда.

Комисија је дужна да упозна присутне са

понуђеним износима по редоследу отва-

рања.

Редослед отварања понуда је по дану и ча -

су пријема, почев од најраније примљених.

Отворене понуде појединачно се размат-

рају и утврђено стање се констатује и

уноси у записник, те се на основу највишег

понуђеног износа утврђује понуђач који

стиче право закупа локације за постављање

објекта.

Уколико се на оглас пријави само један

учесник, локација на површини јавне на-

мене се може дати у закуп под условом да

је понуђач понудио најмање почетни износ

објављен у огласу.

У случају да се у поступку отварања по-

нуда утврди да две или више понуде имају

исте понуђене износе, присутни понуђачи

биће усмено позвани да, по правилима по-

ступка прописаног овом одлуком, наставе

лицитирање све до постизања највеће по -

ну ђене цене.

Члан 20.

Одредбе ове одлуке и давању у закуп

јавним надметањем, примењују се и у по-

ступку давања у закуп прикупљањем писа-

них понуда јавним огласом, осим оних које

се односе на сам поступак лицитирања.

Члан 21.

в) Давање у закуп локације на повр ши -

ни јавне намене непосредном погодбом:
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Локација на површини јавне намене

може се дати у закуп непосредном погод-

бом у случају када се налази у заштићеном

градском језгру а ради постављања објекта

који има амбијентални значај и сам посе-

дује споменичко својство.

Решење из става 1. овог члана доноси

Општинско веће на предлог Комисије.

Члан 23.

Одредбе члана 18. ове одлуке примењују

се и у поступку закупа локације на по-

вршини јавне намене непосредном погод-

бом у складу са решењем Општинског већа

Члан 24.

Стручне и административно-техничке

послове везане за спровоћење поступка да-

вања у закуп локација на површинама јавне

намене, за припрему решења и уговора из

ове одлуке, као и послове у вези припреме

раскида и отказа уговора врши Одељење за

урбанизам, имовинско-правне, комунално-

грађевинске, стамбене и инспекцијске по-

слове Општинске управе општине Лебане,

у сарадњи са ЈП „Лебане“ Лебане. 

Члан 25.

За закуп локације на површинама јавне на-

мене у смислу ове одлуке плаћа се накнада.

Члан 26.

Лице које добије у закуп површину јавне

намене дужно је да у року од 30 дана од

дана од добијања локације на површини

јавне намене, прибави одобрење за постав-

љање нрквремеког објекта и да у року од 30

дана од дана добијања одобрења за постав-

љање привременог објекта на површини

јавне намене постави привремени објекат.

Уз захтев за издавање решења о одоб-

рењу за постављање подноси се:

– техничка скица, проспект или фотогра-

фија објекта, односно елемента који се по-

ставља.

– доказ о закупу површине јавне намене.

– сагласност надлежних органа или

предузећа у зависности од врсте објекта и

делатност која ће се обављати.

Решење о постављању објекта садржи:

– број катастарске парцеле на којој се

објекат поставља.

– обавезу закупца да објекат уклони, без

права на надокнаду, са предметне парцеле

најкасније у року од 15 дана од дана

пријема обавештења о доношењу правног

акта о изградњи, реконструкцији, адапта-

цији или санацији парцеле.

– одредбу да ће се уклањање објекта из-

вршити принудно о трошку закупца по-

вршине јавне намене на којој је објекат по-

стављен, а по решењу надлежног оппггин-

ског инспектора, уколико објекат не буде

уклоњен у наведеном року.

– графички прилог са уцртаним објек-

том, габаритима и удаљеностима од сусед-

них објеката, парцела и улице.

– одредбу да су услови из решења за по-

стављање објекта привременог карактера и

да је дужина трајања усклађена са угово-

ром о закупу површине јавне намене.

Услови из решења о одобрењу за постав-

љање објекта су привременог карактера,

чија је дужина трајања усклађена са угово-

ром о закупу локације на површинама

јавне намене, а најдуже на временски пе-

риод до 2 (две) године.

У случају да лице не поступи у складу

са роковима из предходног става, губи

право на закуп локације на површини јавне

намене и повраћај депозита, уложеног за

стицање права на јавном надметању.

V. НАЧИН КОРИШЋЕЊА МАЊИХ

МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 

НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Члан 27.

Закупац локације је дужан да монтажни

објекат користи у складу са одредбама ове

одлуке и у складу са условима из Решења

и Уговора, као и да простор око њега одр-

жава у уредном стању.
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Члан 28.

Закупац површине јавне намене, мора

поседовати доказ о власништву монтажног

објекта.

Уколико закупац није власник монтаж-

ног објекта, мора поседовати уговор о ко-

ришћењу или закупу монтажног објекта,

којим је, између осталог, прописано да за-

купац локације сноси одговорност за све

одлуке које се тичу монтажног објекта по-

стављеног на излицитираној локацији док

траје закуп локације.

Закупац локације нема права да да у под-

закуп или на коришћење предметну лока-

цију за постављање привременог објекта

нити да одобри обављање делатности на

предметној локацији другом лицу.

VI. УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА 

Члан 29.

Закупци локације на површини јавне на-

мене дужни су да, по истеку времена на

које је одобрено коришћење локације, да

уклоне објекат о свом трошку и без обавезе

општине да им додели нову локацију.

У случају привођења земљишта планира-

ној намени, закупац локације је дужан да у

року од 15 дана од дана пријема обавештења

о доношењу одлуке о привођењу земљишта

планираној намени уклони објекат, о свом

трошку, без обзира на то, да ли је власник,

корисник или закупац привременог објекта.

Уколико закупац не поступи у складу са

ставом 2. овог члана надлежни инспектор

донеће решење о уклањању објекта путем

другог физичког или правног лица о тро -

шку закупца локације без обзира на врсту

права које има на привременом објекту.

VII. НАДЗОР И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.

Инспекцијски надзор над спровођењем

ове одлуке врши комунална инспекција

Општинске управе, општине Лебане.

На решење комуналне инспекције може

се изјавити жалба Општинском већу, оп-

шти- не Лебане у року од 15 дана од дана

пријема решења.

Решење којим Општинско веће решава у

другом степену је коначно.

Члан 31.

У вршењу инспекцијског надзора над-

лежни инспектор општине Лебане има

право и обавезу да наложи уклањање објекта

из ове одлуке у следећим случајевима:

– ако је објекат постављен без одобрења

за постављање,

– ако је објекат постављен супротно из-

датом одобрењу,

– по истеку услова из одобрења, односно

по истеку уговора о закупу површине јавне

намене,

– ако се локација на којој је објекат по-

стављен приводи планираној намени.

– ако се објекат користи супротно уго-

вору или уколико постављени објекат ко-

ристи неовлашћено лице,

– ако закупац локације престане да

обавља делатност пре истека рока за коју

је локација одобрена,

– ако објекат угрожава безбедност њего-

вог коришћења, суседних објеката, саобра-

ћаја, околине и заштите животне средине.

Члан 32.

Уколико закупац локације не поступи по

решењу надлежног инспектора и не уклони

привремени објекат у складу са одредбама

ове одлуке, инспектор ће наложити да се

објекат уклони преко трећег лица о трошку

закупца на локацији коју одреди надлежни

орган општинске управе, општине Лебане,

и за исти ће се закупцу локације наплаћи-

вати депоновање и чување.

Члан 33.

Комунални инспектор овлашћен је да из-

даје прекршајни налог за учињени пре-

кршај за који је прописана новчана казна у

фиксном износу у складу са законом о пре-

кршајима, односно да подноси захтев за

покретање прекршајног поступка.
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Новчаном казном од 150.000,00 динара

казниће се за прекршај правно лице ако:

1. постави привремени објекат из ове од-

луке без одобрења о постављању,

2. ако привремени објекат постави су-

протно издатом акту,

3. ако објекат користи лице супротно од-

редбама ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана, каз-

ниће се новчаном казном од 50.000,00 ди-

нара одговорно лице у правном лицу.

За прекршај из става 1. овог члана, каз-

ниће се новчаном казном од 50.000,00 ди-

нара предузетник.

За прекршај из става 1. овог члана, каз-

ниће се новчаном казном од 10.000,00 ди-

нара физичко лице.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ

ОДРЕДБЕ 

Члан 34.

Ова Oдлука ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у "Службеном глас-

нику града Лесковца".

Ступањем на снагу ове одлуке престаје

да важи Одлука о постављању мањих мон-

тажних објеката привременог карактера на

површинама јавне намене на територији

општине Лебане („Сл.гласник града Лес-

ковца бр. 19/2018).

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

02 Број: 464-15

ПРЕДСЕДНИК 

Бобан Пeјић, с.р.

218.

На основу чланова 236., 237., 238., 239.,

240., 241. и 242. Закона о накнадама за ко-

ришћење јавних добара („Службени глас-

ник РС“ број 95/2018, 86/2019-усклађени

дин. изн., 156/2020-усклађени дин. изн.,

15/2021-усклађени дин.изн.), члана 32. За-

конао локалној самоуправи („Службени

гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-др. за-

кон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 41.

Статута општине Лебане („Службени глас-

ник града Лесковца“ број 8/2019), Скуп-

штина општине Лебане на седници одржа-

ној дана 05.04.2021. године, донела је:

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА

КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Члан 1.

У тарифним висинама накнаде за ко-

ришћење јавне површине тарифни број

1.11. мења се и гласи: „Накнада за кориш-

ћење простора на јавној површини у по-

словне и друге сврхе плаћа се за кориш-

ћење површине за возила за снабдевање ко-

мерцијалног-продајног простора, са за-

државањем, утврђује се на годишњем ни-

воу, у складу са одобрењем надлежног ор-

гана за саобраћај Општинске управе, оп-

штине Лебане, и то:

За путничка возила:

За теретна возила:

Накнада се обрачунава по возилу на ос-

нову одобрења надлежног органа за послове

саобраћаја Општинске управе општине Ле-

бане.
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1. Зона 1 950,00 динара

2. Зона 2 470,00 динара

3. Зона 3 235,00 динара

1. Зона 1 1.950,00 динара

2. Зона 2 975,00 динара

3. Зона 3 485,00 динара



Члан 2.

Ова oдлука ступа на снагу даном доно-

шења, а биће објављена у „Службеном

глас нику града Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 464-11

ПРЕДСЕДНИК 

Бобан Пeјић, с.р.

219.

На основу члана 32. ст 1. тачка 3. Закона

о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",

број 129/2007, 83/2014 - др. Закон и 101/2016

и 47/18), члана 41. став 1. тачка 3. Статута

општине Лебане («Службени гласник града

Лесковца», број 08/19), Скупштина општине

Лебане, на Седници одржаној дана 05. 04.

2021. године, донела је

ОДЛУКУ

I ОСЛОБАЂАЈУ СЕ угоститељски

објекти од плаћања накнаде за коришћење

површина јавне намене за летње баште у

2021. години.

II Ова Одлука ступа на снагу даном до-

ношења и објавиће се у „Службеном глас-

нику града Лесковца“.

III Одлуку доставити угоститељским

објектима који користе површина јавне на-

мене за летње баште, Одеењу за урбани-

зам, грађевинско-комуналне, стамбене, ин-

спекцијске и имовинско правне послове и

Одељењу за привреду, пољопривреду во-

допривреду и финансије.

Образложење:

Чланом 32. ст 1, тачка 4. Закона о локал-

ној самоуправи и чланом 41. став 1. тачка

3. Статута општине Лебане прописано је да

Скупштина општине, у складу са законом

утврђује стопе изворних прихода Оп-

штине, као и начин и мерила за одређивање

висине локалних такса и накнада.

Огаптинско веће општине Лебане на

седници одржаној дана 01.04.2021. године

предложило је Скупштини општине Ле-

бане да донесе Одлуку о ослобађању уго-

ститељски објекти од плаћања накнаде за

коришћење површина јавне намене за

летње баште у 2021. години, из разлога

што угоститељски објекти нису у могућно-

сти да редовно обављају своју делатност

због ограничења која су настала услед

појаве "СОУГО-а 19".

Скуппггина општине Лебане је на сед-

ници одржаној 05.04.2021. године размат-

рала предлог Општинског већа, те је на ос-

нову члана 32. ст 1. тачка 3. Закона о локал-

ној самоуправи, и 41. став 1. тачка 3. Ста-

тута општине Лебане донела Одлуку као у

диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 464-10

ПРЕДСЕДНИК 

Бобан Пeјић, с.р.

220.

На основу чланова 157., 158., 159. и 160.

Закона о безбедности саобраћаја на путе-

вима („Службени гласник РС“ број 41/2009,

53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС,

55/2014, 96/2015-др. закон, 9/2016-одлука

УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др. закон,

87/2018, 23/2019 и 128/2020-др. закон), члана
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32. Закона о локалној самоуправи („Служ-

бени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-др.

закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члан

168., 169. и 170. Закона о нрекршајима („Сл.

гласник РС“. број 65/2013, 13/2016, 98/2016-

одлука УС, 91/2019 и 91/2019-др. закон)

члана 16. Статута општине Лебане („Служ-

бени гласник града Десковца“ број 8/2019),

Скупштина општине Лебане на седници

одржаној дана 05.04.2021. године, донела је:

ОДЛУКУ

О УРЕЂЕЊУ САОБРАЋАЈА НА

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ:

Члан 1.

Овом одлуком уређују се у складу са за-

коном, услови и мере у погледу безбедно-

сти и техничког регулисања саобраћаја на

јавним путевима и осталим јавним саобра-

ћајним површинама на територији општи -

не Лебане.

Члан 2.

Остале јавне саобраћајне поврншне у

смислу ове одлуке сматрају се: улице,

тргови, паркиралишта, пешачке стазе, пе-

шачки прелази, бициклистичке стазе, мо-

стови, острва за регулисање и раздвајање

саобраћајног тока, аутобуска и такси стаја -

ли шта и сличне површине (у даљем тексту:

саобраћајне површине).

Члан 3.

Јавни путеви и саобраћајне површине

морају бити пројектовани, изграђени, ре-

конструисани и одржавани тако да се саоб-

раћај на њима одвија безбедно, несметано

и морају испуњавати прописане услове.

Члан 4.

Саобраћај на путевима и саобраћајним

површинама дозвољен је свима под једна-

ким условима и у границама прописаним

законом, утврђеним режимом саобраћаја и

овом одлуком.

Члан 5.

На путевима и саобраћајним површинама

не смеју се предузимати било какве радње

или делатности које могу да их оштете или

да угрозе безбедност учесника у саобраћају

и онемогуће нормално одви ја ње саобраћаја,

осим у случају опасности, извођења радова

или у другим приликама прописаним зако-

ном и другим прописима. Део саобраћајне

површине на којој су настала оштећења која

се не могу одмах отклонити или на којој се

изводе радови, или је забрањена за саобра-

ћај, мора бити видљиво обележена постав-

љањем одговара ју ћих саобраћајних знакова

и браника како не би билаугрожена безбед-

ност и/или нормално одвијање саобраћаја. 

Члан 5.

У пословима управљања јавним путе-

вима и саобраћајним поврпшнама, ЈП „Ле-

бане44 Лебане (у даљем тексту: ЈП „Леба -

не“ Лебане) прати стање безбедности на

путевима и саобраћајним површинама у

складу са законом и другим прописима ко -

јима се уређује област саобраћаја.

I. ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ

САОБРАЋАЈА НА ЈАВНИМ

ПУТЕВИМА:

Члан 7.

Техничко регулисање саобраћаја на оп-

штинским путевима и улицама у насеље-

ном месту Лебане, као и осталим јавним

са обраћајним површинама у смислу члана

2. ове Одлуке, обавља надлежни орган за

послове саобраћаја Општинске управе Ле-

бане (у даљем тексту: орган надлежан за

по слове саобраћаја).

Члан 8.

Под техничким регулисањем саобраћаја

подразумевају се мере и акције којим се ут-

врђује режим саобраћаја у редовним усло-

766 страна – Број 13 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА 24. aприл 2021. године



вима и у условима извођења радова на пу-

тевима и осталим јавним саобраћајним по-

вршинама и то: усмеравање и вођење саоб-

раћаја; управљање брзинама у функцији

брзине саобраћајног тока; ограничење бр -

зи не у функцији стања коловоза и времен-

ских услова; одређивање једносмерних пу-

тева и улица; утврђивање путева и улица у

којима се забрањује саобраћај или саобра-

ћај одређене врсте возила; ограничење

брзине кретања за све или поједине катего-

рије возила; одређивање простора за пар-

кирање и заустављање возила; снабдевање;

усмеравање и преусмеравање корисника;

одређивање безбедног и ефикасног начина

регулисања саобраћаја на раскрсницама;

локација аутобуских стајалишта; дозвоље -

на осовинска оптерећења ради заштите жи-

вотне средине и друге мере и акције у скла -

ду са законом.

Члан 9.

Саобраћајно техничкм мерама се уре-

ђује режим саобраћаја на подручју насеље-

ног места Лебане, у редовним условима и

у току радова на путу, а нарочито:

– одређују путеви/улице са правом првен -

ства пролаза;

– ограничење брзине за све или поједине

категорије возила;

– одређивање првенства пролаза;

– одређивање једносмерних улица;

– одређивање места за обележене пеша -

чке прелазе;

– одређивање простора за паркирање и

за устављање возила;

– одређивање забране заустављања и

паркирања;

– усмеравање транзитног саобраћаја;

– одређивање зоне забране кретања од ре -

ђене врсте возила;

– утврђивање путева и улица намењених

јавном превозу путника;

– усмеравање пешачког саобраћаја:

– одређивање пешачких зона; 

– одређивање зона успореног саобраћаја;

– одређивање зона "30";

– одређивање зона школе;

– одређивање локација такси стајалишта;

– одређивање раскрсница за постављање

уређаја за давање светлосних саобраћајних

знакова за регулисање саобраћаја;

– одређивање безбедног и ефикасног на-

чина регулисања саобраћаја на раскрсни-

цама;

– одређивање улица са одвојеним коло-

возним тракама;

– одређивање улица са условима скре-

тања и -остале саобраћајно-техничке мере.

За спровођење утврђеног режима саоб-

раћаја мора се израдити саобраћајни про -

јекат и на путу поставити саобраћајна сиг-

нализација према пројекту.

Сагласност на пројекат из овог члана из-

даје орган надлежан за послове саобраћаја.

План техничког регулисања саобраћаја за

подручје Лебане доноси ЈП „Лебане“ Лебане

Лебане уз сагласност Надлежног органа за

саобраћај, Општинске управе Лебане.

Општинским и некатегорисаним путе-

вима и саобраћајним површинама на тери-

торији општине Лебане управља ЈП „Ле-

бане“ Лебане.

ЈП „Лебане“ Лебане, преко одабраног

извођача, обезбеђује постављање и одржа-

вање саобраћајне сигнализације (верти-

кална, хоризонтална и светлосна) и саоб-

раћајне опреме ЈП „Лебане“ Лебане је ду -

жно да изради катастар саобраћајне сигна-

лизације и да редовно врши ажурирање ка-

тастра. Ближе услове у погледу Катастра

саобраћајне сигнализације донеће Оп -

штин ско веће Лебане на предлог ЈП „Ле-

бане“ Лебане уз претходно прибављено

мишљење органа надлежног за послове са-

обраћаја.

Члан 10.

Улице, општински и некатегорисани пу-

теви морају бити обележени прописаном

саобраћајном сигнализацијом, којом се

учесници у саобраћају упозоравају на

опас ност која им прети на путу, односно

делу пута, стављају до знања ограничења,

забране и обавезе којих се учесници у са-

обраћају морају придржавати и дају по-
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требна обавештења за безбедно и несме-

тано одвијање саобраћаја.

Саобраћајном сигнализацијом морају

бити обележене и опасности привременог

карактера, нарочито оне које настану услед

изненадног оштећења или онеспособља-

вања пута, као и привремена ограничења и

привремене забране у саобраћају, а ти зна-

кови се морају уклонити чим престану раз-

лози због којих су постављени. Орган над-

лежан за послове саобраћаја решењем

може наложити обележавање некатегориса-

ног пута, или његовог дела, саобраћај ном

сигнализацијом из става 1 и 2. овог члана. 

Члан 11.

Саобраћајну сигнализацију чине саобра-

ћајни знакови, ознаке на коловозу и тро-

тоару, уређаји за давање светлосних саоб-

раћајних знакова (у даљем тексту: сема-

фори), светлосне и друге ознаке на путу.

Саобраћајна сигнализација се поставља и

одржава тако да учесници у саобраћају

могу на време и лако да их уоче дању и

ноћу и да благовремено поступе у складу

са њиховим значењем. Саобраћајна сигна-

лизација мора се уклонити, допунити или

заменити, ако њено значење не одговара

измењеним условима саобраћаја на путу

или захтевима безбедности саобраћаја.

Члан 12.

На саобраћајној сигнализацији забра-

њено је постављање било чега што није у

вези са значењем саме сигнализације. За-

брањено је неовлашћено постављање,

уклањање, оштећивање и измена значења

саобраћајне сигнализације као и опреме

пута. Забрањено је постављање табли, зна-

кова, светла, стубова или других сличних

предмета којима се заклања или умањује

уочљивост постављене саобраћајне сигна-

лизације. Забрањено је постављати пред-

мете који својим обликом, бојом, изгледом

или местом постављања подражавају или

личе на саобраћајну сигнализацију, или за-

слепљују учеснике у саобраћају или одвра-

ћају њихову пажњу у мери која може бити

опасна за безбедност саобраћаја.

III. САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКЕ

МЕРЕ:

1. ПУТЕВИ/УЛИЦЕ СА ПРАВОМ

ПРВЕНСТВА ПРОЛАЗА:

Члан 13.

Право првенства у односу на возила која

долазе из свих саобраћајница, имају возила

која саобраћају улицом Цара Душана.

Право првенства у односу на возила која

долазе из свих бочних саобраћајница, изузев

у односу на возила која се крећу саобраћај -

ницом наведеном у ставу 1. овог члана, има -

ју возила која саобраћају улицама и путеви -

ма: државног пута 1Б реда, ознака 39, држав-

ног пута НБ реда, редног броја 126, ознаке

225, државног пута ПБ реда, редног броја

135, ознаке 434 (веза са државним путем 435

и државног пута ПБ реда, редног броја 133,

ознаке 432 (веза са државним путем 39).

Право првенства у односу на возила која

долазе из свих бочних саобраћајница, изу-

зев у односу на возила која се крећу саоб-

раћајницама наведеним у става 1. и 2. овог

члана, имају возила која саобраћају ули-

цама: 19.август, Бранка Радичевића, Косте

Стаменковић, Немањина, б.марта, Зеле

Вељковић, Слободан Пенезић Крцун, Лазе

Лазаревића, Стојана Љубића, Његошева.

Право првенства у односу на возила која

долазе из свих бочних саобраћајница, изу-

зев у односу на возила која се крећу саоб-

раћајницама наведеним у става 1„2. и 3.

овог члана, имају возила која саобраћају

улицама: Војводе Путника, Светог Саве,

1.маја, Николе Тесле, Васе Пелагића, Цара

Лазара, Гаврила Принципа, Милоша Оби-

лића, Хајдук Вељкова.

2. ОГРАНИЧЕЊЕ БРЗИНЕ КРЕТАЊА

ВОЗИЛА: 

Члан 14.

На путу у насељу, возач не сме возилом

да се креће брзином већом од 50 км/ч, од-

носно брзином већом од брзине дозвољене

постављеним саобраћајним знаком за цело

насеље или његов део.
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Члан 15.

Ограничава се брзина кретања возила на

40 км/ч, у оба смера у Лебану у улицама:

– 19. август целом дужином,

– Немањина, целом дужином,

– Раданска

Члан 16.

Брзина кретања возила на општинским

путевима изван граница насеља ограни -

чава се на 50 км/ч, уколико саобраћајним

знаком није другачије одређено.

Члан 17.

Орган надлежан за послове саобраћаја

може решењем наложити да се, у деловима

насеља из члана 15, највећа дозвољена

брзина смањи до нивоа који обезбеђује без-

бедност учесника у саобраћају, а где раз-

лози безбедности то захтевају (зона успо-

реног саобраћаја, зона “30", зона школе).

Члан 18.

Орган надлежан за послове саобраћаја

може решењем наложити да се, у деловима

изван граница насеља, највећа дозвољена

брзина смањи до нивоа који обезбеђује без-

бедност учесника у саобраћају, а где раз-

лози безбедности то захтевају (подаци о

броју саобраћајних незгода, елементи пута

и сл.).

3. ПЕШАЧКА ЗОНА:

Члан 19.

Пешачка зона је део пута, улице или део

насеља по коме је дозвољен искључиво са-

обраћај пешака.

Пешачка зона мора бити обележена про-

писаном саобраћајном сигнализацијом и

одговарајућим физичким покретним или

непокретним препрекама.

У пешачкој зони забрањено је кретање

возила, заустављање и ларкирање.

Изузетно у пешачкој зони забране могу

се кретати:

– возила хитне помоћи, ватрогасна во-

зила, возила МУП-а, када постоји неодло -

жна службена потреба,

– возила за неопходне интервенције у

сврху отклањања кварова на ПТТ, елек-

тричним, водоводним, канализационим ин-

сталацијама, када постоји неодложна служ-

бена потреба,

– возила за постављање и обележавање

саобраћајне сигнализације, за време изво-

ђења радова,

– возила за одржавање чистоће у време -

ну од 04:00 до 07:00 сати, и у случају по-

стојања хитне интервенције.

У пешачкој зони, у периоду бд 06:00 ча-

сова до 12:00 часова и у периоду од 15:00

до 17:00 часова, надлежни орган Општине

може изузетно Решењем, дозволити крета -

ње одређених возила брзином кретања пе-

шака - највише 10 км/ч, тако да не угрожа-

вају пешаке.

Члан 20.

Изузетно надлежни орган Општине мо -

же, поред возила наведених у члану 19. ове

Одлуке, у оправданим случајевима и под

условима прописаним овом Одлуком, одо -

брити кретање и других возила у пешачкој

зони и то:

– теретним возилима носивости до 5,00

тона, дозвољен је прелаз преко тротоара

(пешачке стазе) до места истовара робе,

као и хладњаче које превозе лако кварљиву

робу, а чија носивост прелази 5,00 тона, за

снабдевање комерцијалног пословног-про-

дајног простора, са задржавањем у пешач-

кој зони за време утовара/истовара робе у

временском периоду до 30 минута.

– путничким возилима дозвољен је пре-

лаз преко тротоара(пешачке стазе) до места

истовара робе, за снабдевање комерцијал-

ног пословног-продајног простора, са за-

државањем у пешачкој зони за време уто-

вара/истовара робе у временском периоду

до 30 минута.

– за васнике који станују у пешачкој

зони а имају могућност паркирања возила

у дворишту стамбеног простора ( само за

пролазак возила кроз петачку зону).
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– за власнике станова/кућа чији је једини

улаз/излаз у станове/куће на пешачку зону

(ради довоза и одвоза материјала, прили-

ком селидбе, када се ствари утоварају и ис-

товарају на јавној површини у пешачкој

зони за време потребно за обављање ис-

тих).

Члан 21.

За кретање, заустављање и паркирање

возила у пешачкој зони у изузетним слу-

чајевима који нису предвиђени овом Одлу-

ком (инвалиди и сл.), одобрење издаје над-

лежни орган за послове саобраћаја Оп-

штинске управе, општине Лебане.

Члан 22.

У пешачкој зони, могу се кретати возила

наведена у члану 20. и члану 21. ове Од-

луке само на основу одобрења надлежног

органа за послове саобраћаја Општинске

управе, општине Лебане.

Одобрење из става 1. овог члана издаје

се са важењем од дана издавања до краја

текуће године. Власници станова/кућа који

имају могућност паркирања возила у дво-

ришту стамбеног објекта/гаражи, одоб-

рење се издаје на име и без ограничења

трајања. 

За издавање одобрења о кретању возила

у пешачкој зони у улици Цара Душана,

нлаћа се накнада за коришћење јавних по-

вршина, сходно Одлуци о о утврђивању на-

кнаде за коришћење јавних површина оп-

штине Лебане.

Одобрење се издаје по захтеву упућеном

надлежном органу за послове саобраћаја

Општинске управе, општине Лебане и исто

важи само за возило чији је регистарски

број наведен у одобрењу, осим за власнике

станова/кућа који имају могућност парки-

рања у дворишту стамбеног објекта/гаража.

У случају злоупотребе одобрења из

члана 20. и члана 21. ове Одлуке, надлежни

орган за послове саобраћаја Општинске

управе Општине Лебане, исто ће пониш-

тити и ускратити његово поновно изда-

вање.

4. ЗОНАШКОЛЕ:

Члан 23.

Зона школе је део пута или улице која се

налази у непосредној близини школе и де-

чијег вртића и као таква обележена је од-

говарајућом саобраћајном сигнализацијом.

Брзина кретања возила у зони школе у

насељу ограничена је до 30 км/ч, у времену

од 7 до 21,00 сат, осим ако саобраћајним

знаком није другачије одређено.

Члан 24.

У зони школе орган надлежан за по-

слове саобраћаја наложиће ЈП „Лебане“

Лебане примену посебних техничких сред-

става за успоравање саобраћаја. ЈП „Ле-

бане“ Лебане је дужна да примени посебна

техничка средства.

У зони школе/вртића орган надлежан за

послове саобраћаја наложиће ЈП „Лебане“

Лебане и да, мора поставити запггитну

ограду/ стубиће уколико процени да је

угрожена безбедност саобраћаја.

5. ЗОНА УСПОРЕНОГ САОБРАЋАЈА:

Члан 25.

Зона успореног саобраћаја возила је део

пута, улице или део насеља у коме коловоз

користе пешаци и возила.

Орган надлежан за послове саобраћаја

може посебним решењем одредити зону

успореног саобраћаја.

6. ЗОНА „30“

Члан 26.

Зона "30“ је део пута, улице или насеља

у којој је брзина кретања возила ограни -

чена до ЗОкм/ч. Орган надлежан за по-

слове саобраћаја може, посебним решењем

одредити зону „30“.
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7. ПОСТАВЉАЊЕ ТЕХНИЧКИХ

СРЕДСТАВА ЗА УСПОРАВАЊЕ

САОБРАЋАЈА: 

Члан 28.

Техничким средствима за успоравање

саобраћаја учесницима у саобраћају се фи-

зички ограничава брзина кретања возила,

односно додатно се упозоравају да брзина

којом се крећу није безбедна.

Техничка средства за успоравање саоб-

раћаја су физичке препреке, вибрационе и

шуштеће траке.

Члан 28.

Физичке препреке за успоравање саоб-

раћаја дозвољено је постављати само на

улицама и општинским путевима у насељу.

Изузетно, физичке препреке за успоравање

саобраћаја могу се постављати на држав-

ним и некатегорисаним путевима у зонама

школа, вртића и других објеката поред

којих је, ради безбедности свих учесника у

саобраћају, додатно ограничена дозвољена

брзина у насељу. Техничка средства за

успо равање саобраћаја постављају се пре -

ма пројекту односно елаборату на који са-

гласност даје орган надлежан за послове

саобраћаја, на делу пута где долазе у додир

државни и општински путеви, односно

улице у насељу, орган јединице локалне са-

моуправе је дужан да, приликом техничког

регулисања саобраћаја из своје надлежно-

сти, усклади са начином техничког регули-

сања саобраћаја на државном путу.

Члан 29.

Техничка средства за успоравање саоб-

раћаја морају бити обележена прописаном

саобраћајном сигнализацијом.

Члан 30.

Одређује се место за вештачке избочине

у улици Бранко Радичевић код улаза у

школско двориште Гимназије.

Члан 31.

На тротоарима улица израђују се про-

писне рампе са нагибом 5-8% и остала про-

писна средства за безбедно кретање лица

са инвалидитетом.

Члан 32.

У циљу заштите пешака у саобраћају, на

јавним саобраћајним површинама могу се

постављати стубићи, ограде и посуде са

украсним биљем(жардињере).

Заштита из става 1. и 2. овог члана мора

бити постављена тако да сиречи могућност

дирекног изласка пешака на коловоз и да

обезбеди њихово несметано кретање.

Постављање заштитних ограда, стубића и

жардињера обавља ЈП „Лебане“ Лебане пре -

ма решењу надлежног органа за саобраћај.

Заштитне ограде, стубиће, и жардињере из

става 1. и 2. овог члана, одржава ЈП „Лебане“

Лебане преко изабраног извођача радова.

8. ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОСТОРА 

ЗА ПАРКИРАЊЕ И ЗАУСТАВЉАЊЕ

ВОЗИЛА: 

Члан 33.

Јавно паркиралиште је јавна саобраћајна

површина намењена паркирању возила

коју одређује орган надлежан за послове

саобраћаја. Јавно паркиралиште мора бити

означено саобраћајном сигнализацијом.

Изузетно, део јавних паркиралишта може

се привремено користити за друге намене,

у складу са другим актима Општине Ле-

бане. Организација, начин наплате парки-

рања и начин давања на употребу јавних

саобраћајних поврпшна за резервацију

паркиралишта, уређује се посебном одлу-

ком Општине Лебане.

Члан 34.

Орган надлежан за послове саобраћаја

на јавним паркиралиштима одређује места

за паркирање возила којима се превози или

њиме управља лице са инвалидитетом,
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Члан 35.

Забрањено је зауствљање и паркирање у

Лебану у улицама (на коловозу и тротоару):

• Цара Душана(гледано из правца Лес-

ковца ка Медвеђи) од рас. улица Ц.Душана

и С.Саве до улаза у Дом здравља Лебане,

од рас. улица Ц.Душана и Б. Радичевића до

рас. улица Ц. Душана и К.Стаменковића,

од кућног броја 120 до кућног броја 130.

• Цара Душана (гледано из правца Мед-

веђе ка Лесковцу) од кућног броја 105 до

рас.улица Ц.Душана и 19.август.

• улица 19.августа, од бетонског моста

на реци Јабланица до раскрснице улица

Цара Душана и ул.19.август, од раскрснице

улица Цара Душана и 19.августа до кућног

броја 5 (лева страна).

• Војводе Путника, од раскрснице улица

В.Путника, Стојана Љубића и Николе

Тесле до бетонског моста на реци „Шу-

манка“ (десна страна), од улаза у Аут.ста-

ницу до рас. улица В. Путника и 6. марта

(десна страна).

• Косте Стаменковић, од кућног броја 3

до рас.ул. Цара Душана и К.Стаменковића.

Члан 36.

Заустављање возила врши се на начин и

под условима прописаним законом,

Члан 37.

Паркирање возила врши се на јавним

паркинзима, утврђеним посебном скуп-

штинском одлуком.

Члан 38.

Забрањено је заустављање и паркирање

моторних возила на пешачким стазама,

тротоарима, трговима, платоима намење-

ним пешацима, парковима, травњацима,

осталим јавним зеленим површинама, као

и осталим коловозним површинама ут-

врђеним законом, осим ако је за поједине

јавне саобраћајне површине саобраћајним

знацима другачије одређено. 

Члан 39

Забрањено је паркирање возила за пре-

воз опасних материја на улицама и пла-

тоима у Лебану.

Возила из става 1. овог члана могу се за-

уставити на платоима бензинских пумпи, у

време истакања превозног терета,

9. УТВРЂИВАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА

НАМЕЉЕНИХ ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ

ПУТНИКА:

Члан 40.

Саобраћај аутобуса у приградском саоб-

раћају на територији општине Лебане, доз-

вољен је дуж улица и општинских путева

који су одређени решењем органа надлеж-

ног за послове саобраћаја. Орган надлежан

за послове саобраћаја донеће решење из

става 1. овог члаиа на осиову линија ут-

врђених обимом превоза путника.

Члан 41.

Аутобуска стајалишта и аутобуске ста-

нице одређује орган надлежан за послове са-

обраћаја посебним решењем на основу по-

себне Одлуке о аутобуским стајалиштима.

Члан 42.

На аутобуским стајалиштима одређеним

Одлуком о аутобуским сатајалиштима могу

се задржавати само возила којим се обавља

линиски превоз путника, за време док

приме путнике, односно забрањено је за-

устављање и паркирање свим возилима на

аутобуским стајалиштима намењеним за

коришћење у јавном линијском превозу

путника и такси стајалиштима намењеним

за обављање ауто-такси превоза путника.

Уколико корисник не буде идентифико-

ван или се не налази на лицу места или од-

бије да уклони возило из става 1. овог

члана, комунални или саобраћајни инспек-

тор ће без саслушања странке, донети пре-

кршајни налог за учињени прекршај по

члану 42. ове одлуке. Записник-службена
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белешка са лица места се причвршћује на

возило уз назначење дана и часа кад је при-

чвршћено, а тиме се сматра да је странка

обавештена о учињеном прекршају. На-

кнадно оштећење, уништење или укла-

њање овог записника-службене белешке не

утиче на ваљаност достављања-обавешта-

вања странке.

10. ОДРЕЂИВАЉЕ ЛОКАЦИЈА

ТАКСИ СТАЈАЛИШТА:

Члан 43.

Такси стајалишта су одређене саобра-

ћајне поврпшне намењене за стајање такси

возила у току рада такси возача. Такси

стајалишта и број места за стајање такси

возила одређује се у складу са Планском

документацијом општине Лебане, саобра-

ћајно-техничким условима, и надлежног

органа за саобраћај Општинске управе, оп-

штине Лебане.

Члан 44.

Такси стајалиште се обележава саобра-

ђајним знаком и саобраћајним ознакама.

Саобраћајни знак садржи ознаку „ТАХИ“.

Саобраћајном ознаком на коловозу обеле-

жавају се жутом (окер) бојом.

О одржавању такси стајалишта, постав-

љању и одржавању саобраћајне сигнализа-

ције стараће се ЈП „Лебане“ Лебане по на-

логу надлежног органа Општине.

IV. САОБРАЋАЈНА

СИГНАЛИЗАЦИЈА:

Члан 45.

Јавни путеви морају да се обележе зако-

ном прописаном саобраћајном сигнализа-

цијом (вертикалном и хоризонталном),

којом се учесници у саобраћају упозора-

вају на опасност која им прети на путу, од-

носно делу пута, стављају до знања

ограничења, забране и обавезе којих се

учесници у саобраћају морају придржавати

и дају потребна обавештења за безбедно и

несметано одвијање саобраћаја.

За постављање, уклањање и одржавање

саобраћајне сигнализације надлежна је ЈП

„Лебане“ Лебане по налогу надлежног ор-

гана Општинске управе, општине Лебане.

Члан 46.

Саобраћајна сигнализација се поставља

и одржава тако да учесници у саобраћају

могу на време и лако да је уоче дању и ноћу

и да благовремено поступе у складу са ње-

ним значењем.

Саобраћајна сигнализација мора се укло -

нити, допунити или заменити, ако њено

значење не одговара измењеним условима

саобраћаја на путу или захтевима безбедно-

сти саобраћаја.

Хоризонтална саобраћајна сигнализа-

ција на јавним путевима, аутобуским и

другим стајалиштима, паркинзима, и дру-

гим сличним саобраћајним површинама,

замењује се, односно обнавља најмање јед-

ном годишње.

Члан 47.

На јавним саобраћајним површинама,

осим прописане саобраћане сигнализације

могу се постављати и рекламни панои, уз

претходно одобрење надлежног органа за

послове саобраћаја Оппггинске управе, оп-

штине Лебане.

Члан 48.

На саобраћајну сигнализацију и на ње-

ном носачу забрањено је постављање било

чега што није у вези са значењем саме сиг-

нализације.

Забрањено је неовлашћено постављање,

уклањање, оштећивање и измена значења са -

обраћајне сигнализације, као и опреме пута.

Забрањено је постављање табли, зна-

кова, светла, стубова или других сличних

предмета којима се заклања или умањује

уочљивост постављене саобраћајне сигна-

лизације.

Забрањено је постављање предмета који

својим обликом, бојом, изгледом или ме-
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стом постављања подржавају или личе на

саобраћајну сигнализацију, заслепљују уче -

снике у саобраћају или одвраћају њихову

пажњу у мери која може бити опасна за без-

бедност саобраћаја.

V. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ:

Члан 49.

Учесници у саобраћају дужни су да по-

ступају у складу са прописима о прави-

лима саобраћаја, саобраћајној сигнализа-

цији и знацима и наредбама које даје ов-

лашћено службено лице надлежног органа.

Члан 50.

За кретање возила возач мора да користи

површину намењену за саобраћај оне врсте

возила којом управља, осим ако за поје ди -

не случајеве законом или другим пропи-

сима није другачије одређено.

Забрањена је вожња и заустављање и пар-

кирање моторних возила на пешачким ста-

зама, тротоарима, парковима, травњацима и

осталим зеленим јавним површинама.

Члан 51.

Одбачена возила не смеју се остављати

на путу, другој јавној површини или на

простору на коме је дозвољено заустав-

љање и паркирање возила.

Возач, односно власник дотрајалог или

напуштеног возила, дужан је да возило без

одлагања уклони са коловоза улице, оп-

штинског пута, или друге саобраћајне по-

вршине у циљу стварања услова за без-

бедно одвијање саобраћаја.

Ако возач односно власник возила не по-

ступи у складу са ставом 2 овог члана, ЈП

„Лебане“ Лебане којој су поверени послови

одржавања и заштите општинских путева,

ду жна је да уклони дотрајало и напуштено

возило са коловоза, о трошку власника во-

зила.

Члан 52.

На јавном путу и на његовом заштитном

појасу није дозвољено подизати споме-

нике, постављати крајпуташе и друге спо-

мен-знакове, продавати производе, одно-

сно предузимати друге радње којима се

угрожава безбедност саобраћаја.

На путу се не смеју стављати предмети,

односно материје које могу да угрозе, од-

носно ометају безбедност саобраћаја.

Члан 53.

Учесници у саобраћају не смеју на путу

или поред њега да испуштају, односно од-

лажу материје, отпад којим се угрожава

живот и здравље људи, животиња, биљака

или загађује животна средина.

VI. НАДЗОР:

Члан 54.

Надзор над спровођењем одредаба ове

одлуке врши комунална и саобраћајна ин-

спекција Општинске управе Лебане.

Надзор над спровођењем одредаба ове

одлуке поред саобраћајне полиције, поли-

циске управе Лебане врши и организа-

циона јединица општинске управе над-

лежне за послове саобраћајне инспекције

у складу са Законом о безбедности саобра-

ћаја и општинским прописима.

Овлашћени инспектор издаје прекр шај -

ни налог у писаној форми у складу са За-

коном којим је прописана садржина пре-

кршајног налога.

Прекршајни налог се састоји од ориги-

нала и две копије. Оригинал се уручује ли -

цу против кога се издаје прекршајни налог,

а копије задржава орган који издаје пре-

кршајни налог.

Прекршајни налог се издаје лицу за кога

се сматра да је учинило прекршај у мо-

менту откривања прекршаја.

Лице против кога је издат прекршајни

налог својим потписом на одговарајућем

месту у налогу потврђује његов пријем.

Ако је лице за које се сматра да је учи-

нило прекршај одсутно и када околности

откривања или природа прекршаја то за-

хтевају, достављање прекршајног налога ће
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се извршити путем поште или доставне

службе, у складу са одредбама Закона о пре -

кршајима.

Ако присутно лице против кога се издаје

прекршајни налог одбије да прими налог,

надлежни инспектор ће га упозорити на

последице одбијања пријема, унети у пре-

кршајни налог забелешку о одбијању при -

јема, дан и час када је пријем одбијен, чиме

се сматра да је прекршајни налог уручен.

Лице против кога је издат прекршајни

налог прихвата одговорност за прекршај

плаћањем половине изречене казне у року

од осам дана од дана пријема прекршајног

налога, чиме се ослобађа плаћања друге

половине изречене казне.

Ако лице против кога је издат прекр шај -

ни налог у року од осам дана од дана при -

јема прекршајног налога не плати изре чену

казну или не поднесе захтев за судско од-

лучивање о издатом прекршајном налогу,

сматраће се да је прихватило одговорност

пропуштањем, а прекршајни налог ће по-

стати коначно извршан.

Прекршајни налог са констатацијом ко-

начности и забелешком да новчана казна

није плаћена, надлежни инспектор до-

ставља надлежном прекршајном суду ради

спровођења извршења у складу са законом.

Лице против кога се издаје прекршајни

налог може прихватити одговорност за

прекршај и након истека рока од осам дана

од дана пријема прекршајног налога ако

пре поступка извршења добровољно плати

целокупан износ изречене казне.

VII, КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ:

Члан 55.

Новчаном казном у фиксном износу од

50.000,00 динара казниће се за прекршај

привредно друштво, предузеће и друго пра -

вно лице, ако:

– поступи супротно члану 12. Одлуке 

– поступи супротно члану 19. Одлуке;

– поступи супротно члану 20. Одлуке;

– поступи супротно члану 35. Одлуке;

– поступи супротно члану 38,, Одлуке;

– поступи супротно члану 39. Одлуке;

– поступи супротно члану 42. Одлуке;

– поступи супротно члану 48. Одлуке;

– поступи супротно члану 50. Одлуке;

– поступи супротно члану 51. Одлуке;

– поступи супротно члану 52. Одлуке;

– поступи супротно члану 53. Одлуке;

– не омогући овлашћеном инспектору да

изврпш надзор над применом одредби; -не

поступа по извршном решењу инспектора.

За прекршај из става 1. овог члана каз-

ниће се и одговорно лице у правном лину

новчаном казном од 30.000,00 динара ди-

нара.

За прекршај из става 1. овог члана каз-

ниће се предузетник новчаном казном од

20.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана каз-

ниће се физичко лице новчаном казном од

5.000 динара.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ

ОДРЕДБЕ:

Члан56.

Даном стуиања на снагу ове одлуке пре-

стаје да важи Одлука о уређењу саобраћаја

на територији Општине Лебане (Службени

гласник Града Лесковца, 08/2019).

Члан 57.

Ова Oдлука ступа на снагу даном доно-

шења, а биће објављена у „Службеном

гласнику града Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 347-5

ПРЕДСЕДНИК 

Бобан Пeјић, с.р.
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221.

На основу члана 41. Статута општине

Лебане (Сл. Гласник града Лесковца број

08/19), Скупштина општине Лебане на сед-

ници одржаној дана 05.04.2021. године до-

носи:

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА

МАНДАТА ЧЛАНОВИМА

КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ

ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА

ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

Члан 1.

Утврђује се престанак мандата члано-

вима Комисије за именовање директора

јавниг предузећа чији је оснивач Скуп-

штина општине Лебане именоване Реше-

њем 02 бр. 02-225 од 24.06.2016. године и

02 бр. 02-168 од 08.06.2017. године, због

истека маната а који су изарани и то:

1. Марку Стевановићу, дипломираном

економисти из Лебана - председнику,

2. Милици Савић, економисти из Лебана

- члану,

3. Дејану Додићу, приватном предузет-

нику - члану,

4. Александру Васиљевићу, професору

физичког васпитања - члану,

5. Николаи Ристићу, струковном инжи-

њеру елек. и рачунарства - члану.

Члан 2.

Ово Решење објавити у „Службеном

гласнику града Лесковца“.

Образложење:

Комисија за именовање директора јав-

ниг предузећа чији је оснивач Скупштина

општине Лебане именована је на мандатни

период од четири године Решењем 02 бр.

02-225 од 24.06.2016. године и 02 бр. 02-

168 од 08.06.2017. године. Како је мандатни

период од четири године истекао 24. 06.

2020. године, донето је решење као у дис-

позитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 02-97

ПРЕДСЕДНИК 

Бобан Пeјић, с.р.

222.

На основу члана 32. Закона о локалној

самоуправи (Сл.Гласник РС број 129/07,

83/14, 101/16 и 47/18), члана 31. и 34. За-

кона о јавним предузећима („Сл. гласник

РС“ број 15/2016 и 88/19) и члана 41. Ста-

тута општине Лебане (Сл. Гласник града

Лесковца број 08/19), Скупштина општине

Лебане на седници одржаној дана 05. 04.

2021. године доноси:

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА 

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ 

И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ

ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ

ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

Члан 1.

Образује се Комисија за спровођење

конкурса за избор директора јавних и
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јавно комуналних предузећа чији је осни-

вач општине Лебане (у даљем тексту: Ко-

мисија).

Комисија им а 5 члана, од кој их је један

председник.

Члан 2.

Чланови Комисије именују се на период

од 4 године.

У састав Комисије из члана Г овог ре-

шења именују се:

1. Александар Јовић, професор геогра-

фије из Лебана, за председника;

2. Марко Јанковић, дипломирани прав-

ник из Лебана, за члана;

3. Јелена Тасић, дипломирани економи-

ста из Лебана, за члана;

4. Милан Васиљевић, професор физичке

културе из Лебана за члана.

5. Јована Јањић, из Лебана за члана;

Члан 3.

Задатак Комисије је да спроводи из-

борни поступак за избор и именовање ди-

ректора свих јавних и јавно комуналних

предузећа чији је оснивач општине Лебане

у складу са Закона о јавним предузећима

(„Сл. гласник РС“ број 15/2016 и 88/19) и

Уредбом о мерилима за именовање дирек-

тора јавног предузећа („Сл. гласник РС“

број 65/2016).

Комисија ће сачинити списак кандидата

који испуњавају услове за именовање и

међу њима спровести изборни поступак у

оквиру кога ће сачинити ранг листу свих

кандидата а потом ранг листу за имено-

вање са највише три најбоље рангирана

кандидата и записник о изборном по-

ступку, након чега ће ранг листу за имено-

вање са записником о изборном поступку

доставити општинском већу општине Ле-

бане ради припреме и утврђивања пред-

лога акта о именовању који ће бити достав-

љен Скупштини општине Лебане ради до-

ношења акта о именовању.

Члан 4.

Административне послове за потребе

Комисије обавља општинска управа оп-

штине Лебане, Одељење за опште и зајед-

ничке послове.

Члан 5.

Ово Решење објавити у „Службеном

гласнику града Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 02-98

ПРЕДСЕДНИК 

Бобан Пeјић, с.р.

24. април 2021. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА Број 13 – Страна 777



223.

На основу члана 88. Закона о јавним на-

бавкама („Службени гласник РС”, број

91/2019). члана 46. Закона о локалној само-

управи („Сл.гласник РС”, број 129/2007,

83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 69. Ста-

тута општине Лебане („Сл. гласник Града

Лесковца” број 8/19), и члана 36. 41 и 42

Правилника о ближем уређивању поступка

јавне набавке („Сл.гласник града Лесковца

11/2018), Оппггинско веће општине Лебане

на седници одржаној дана 01.04.2021. године

донело је:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПРВЕ ИЗМЕНЕ 

И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ

НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

I План јавних набавки ОУ општине Ле-

бане за 2021. годину од 26.01.2021. године,

допуњује се:

– Позиција 0021 која гласи „Енергетска

санација објекта општинске управе Ле-

бане“, у износу од 11.000.000,00 динара без

ПДВ-а. Средства за спровођење предметне

набавке обезбеђена су од Министарстава

државне управе и локалне самоуправе

9.500.000,00 динара и остатак средстава за

целокупну набавку финансира општина

Лебане Одлуком о буџету општине Лебане

за 2021. годину, конто 511300- Капитално

одржавање зграда и објеката.

II Прва измена и допуна Плана јавних

набавки за 2021. годину, чини саставни део

ове одлуке.

Ш Одлуку о усвајању допуне Плана јав-

них набавки за 2021. годину, доставити

Одељењу за привреду и финансије.

IV Одлука ступа на снагу даном доно-

шења и биће објављена у „Службеном

гласнику града Лесковца“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

04 Број 4-141/1

ПРЕДСЕДНИК

Иван Богдановић
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224.

На основу члана 74. став 5. Закона о ло-

калној самуправи („Службени гласник РС“,

број 129/07, 83/2014, 101/2016 и 47/2018),

члана 122.став 4. Статута општине Власо-

тинце („Службени гласник града Лесковца",

број 6/19), члана 19. став 2. Одлуке о месним

заједницама на територији општине Власо-

тинце („Службени гласник града Лесковца'1,

број 10/21), а у вези са Наредбом о забрани

окупљања у Републици Србији на јавним

местима у затвореном и отвореном простору

(„Службени гласник РС“, број 100/20, 111/20

и 133/20) и одредбама Закона о заштити ста-

новништва од заразних болести („Службени

гласник РС“, број 15/16, 68/20 и 136/20),

Председник Скупштине општине Власо-

тинце дана 14.04.2021 .године доноси

ОДЛУКУ

О ОДЛАГАЊУ РАСПИСИВАЊА

ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

ВЛАСОТИНЦЕ

Члан 1.

Одлаже се расписивање избора за чла-

нове савета месних заједница на терито-

рији општине Власотинце све док трају не-

повољни епидемиолошки услови, изазвани

ширењем заразне болести СО\/10-19.

Члан 2.

Одлуку објавити у „Службеном глас-

нику града Лесковца“ и на званичној ин-

тернет презентацији општине Власотинце.

Образложење

Чланом 74. став 5. Закона о локалној са-

моуправи и чланом 122. став 4. Статута оп-

штине Власотинце прописано је да изборе

за савет месне заједнице расписује пред-

седник скупштине општине.

Чланом 19. став 1. Одлуке о о месним

заједницама на територији општине Власо-

тинце прописано је да се избори за чланове

Савета месне заједнице морају спровести

најкасније 30 дана пре краја мандата чла-

нова Савета месне заједнице којима истиче

мандат. Претходна Одлука о расписивању

избора за Савете месних заједница на те-

риторији општине Власотинце донета је

03.10.201 б.године и објављена у Сл.глас-

нику града Лесковца 04.10.2016.године

(„Сл.гласник града Лесковца", број 41/16).

Избори су одржани 30.10.2016.године, а са-

вети месних заједница су се 

конституисапи у року од 30 дана од дана

утврђивања коначних резултата избора,

тако да би по редовном току ствари тре-

бало расписати изборе.

Чланом 19. став 2. Одлуке о месним

заједницама на територији општине Власо-

тинце прописано је да председник Скуп-

штине може донети одлуку којом се одла же

расписивање избора, уколико за то постоје

оправдани разлози проузроковани ванред-

ним околностима (елементарне непогоде,

ванредна ситуација, пандемија и сл).

Наредбом о забрани окупљања у Репуб-

лици Србији на јавним местима у затворе-

ном и отвореном простору („Службени

гласник РС", број 100/2020, 111/2020 и

133/2020) прописано је да се ради спреча-

вања ширења заразне болести СОУ10-19

изазване вирусом ЗАРЗ-Со\/-2 забрањују

јавна окупљања на целој територији Репуб-

лике Србије на јавним местима у затворе-

ном и отвореном простору - када се исто-

времено окупља више од 5 лица, с тим што

растојање између присутних лица мора

бити најмање 1,5 т, односно на свака 4 т2

може бити присутно једно лице.

Одредбама Закона о заштити станов-

ништва од заразних болести утврђена је

обавеза свих правних лица да предузму
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радње и акгивности ради примене мера

личне заштите од инфекције, што подразу-

мева чињење или уздржавање од чињења

ради заштите здравља и живота грађана од

заразне болести.

Спровођење изборних радњи након рас-

писивања избора за чланове савета месних

заједница довело би до окупљања већег броја

људи због прикупљања потписа подршке

кандидатима, општења са комисијом за спро -

вођење избора, као и за време самих избора.

Из свега напред наведеног произлази по-

треба да се расписивање избора за чланове

савета месих заједница одложи, све док

трају неповољни епидемиолошки услови,

изазвани ширењем заразне болести СОУ10-

19, па је стога одлучено као у члану 1. од-

луке.

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ВЛАСОТИНЦЕ

ПРЕДСЕДНИК

Милан Јовић
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225.

На основу члана 4. и 13.ст.1 .Закон о ко-

муналним делатностима („Службени глас-

ник РС“, бр. 88/11,46/14-Одлука УС РС,

104/16 и 95/18), члана 20. став 1. тачка 2. За-

кона о локалној самоуправи („Службени

гласник РС бр. 129/07, 83/14-др.закон,

101/16-др.закон и 47/18), члана 15.ст.тачка

2.Статута општине Власотинце ("Службени

гласник града Лесковца", број 6/19), члана

3., 6. и 32.0длуке о јавним паркиралиштима

("Службени гласник град Лесковца", бр.

17/17 и 26/19) и чл.З.Одлуке о Општинском

већу општине Власотинце („Сл.гласник

града Лесковца, број 12/19) Општинско

већа општине Власотинце на 32. седници

одржаној 06.04.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ОДРЕЂИВАЊУ ЈАВНИХ

ПАРКИРАЛИШТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

ВЛАСОТИНЦЕ

I

Овим решењем одређују се јавна парки-

ралишта на територији општине Власо-

тинце на којима ће се вршити наплата

услуге коришћења паркиралишта по зо-

нама и утврђеном времену коришћења,

временски период и дозвољено време пар-

кирања у тим зонама као и начин и услови

коришћења јавних паркиралишта.

II

Јавна паркиралишта на територији оп-

штине Власотинце на којима ће се вршити

наплата услуге коришћења паркиралишта

разврстана су у две зоне.

I ЗОНА

– Трг ослобођења

– Немањина

II ЗОНА

– Васе Чарапића

– Александра Пушкина од ул. Душанове

до ул. Ратка Павловића

– Стевана Синђелића, крак поред Душа-

нове улице

– Синише Јанића од ул.Душанове до

ул.Првомајске

– Марка Орешковића од ул.Авноја до ул.

Црног Марка

– Лоле Рибара од Трга ослобођења до ул.

Ратка Павловића



– паркинг који се пружа поред државног

пута I Б реда број 39, а између два моста на

реци Власини.

III

У зони I наплата паркирања се врши

радним даном у периоду од 7 до 19 часова,

а суботом од 7 до 13 часова. Недељом и

државним празницима наплата се не врши.

У зони I време паркирања ограничено је

на 120 минута.

У зони II наплата паркирања се врши

радним даном у периоду од 7 до 19 часова,

а суботом од 7 до 13 часова. Недељом и

државним празницима наплата се не врши.

У зони II време паркирања није ограни -

чено.

IV

Корисник плаћа услугу коришћења пар-

киралишта унапред куповином паркинг

карте или електронским путем.

Паркинг карта се може купити као сатна

или као дневна паркинг карта,

Сатна паркинг карта важи за сваки за-

почети сат према утврђеном времену ко-

ришћења.

Дневна паркинг карта важи од тренутка

издавања до истог времена у првом следећем

дану у коме се врши наплата паркирања.

У зонираном подручју сатна, односно

дневна паркинг карта важи искључиво у

оквиру одређене зоне.

Паркирање од стране истог корисника у

истој зони може отпочети након 30 минута

од истека прописаног временског ограни-

Зења.

V

Физичка лица, правна лица и предузет-

ници који имају пребивалиште, односно

седиште у зони простирања јавног парки-

ралишта, могу паркиралишта из тачке II,

користити као повлашћени корисници.

Повлашћеним корисницима ЈКП „Кому-

налац" Власотинце (у даљем текступреду-

зеће) издаје повлашћене паркинг карте.

Захтев за издавање повлашћене паркинг

карте подноси се предузећу.

За издавање повлашћене паркинг карте

физичко лице мора да испуњава следеће

услове:

– да има пребивалиште, односно бора-

виште у зони простирања јавног паркира-

лишта, што се доказује овереном копијом

личне карте.

– да је власник возила за које подноси за-

хтев за издавање повлашћене паркинг

карте, што се доказује овереном копијом

саобраћајне дозволе и

– да има доказ о уплати накнаде за изда-

вање повлашћене паркинг карте према Це-

новнику.

За издавање повлашћене паркинг карте

предузетник, односно правно лице мора да

испуњава следеће услове:

– да је регистрован у регистру привред-

них субјеката, што се доказује Решењем

надлежног органа,

– да има седиште или пословни простор

у зони простирања јавног паркиралишта,

што се доказује овереном фотокопијом до-

каза о праву својине или праву коришћења

пословног простора,

– да је власник возила за које подноси за-

хтев за издавање повлашћене паркинг

карте, што се доказује овереном копијом

саобраћајне дозволе и

– да има доказ о уплати накнаде за изда-

вање повлашћене паркинг карте према Це-

новнику.

Повлашћену паркинг карту Предузеће

може издати повлашћеном кориснику- фи-

зичком лицу највише за једно возило у

свом власништву.

Повлашћену паркинг карту Предузеће

може издати повлашћеном кориснику-

предузетнику, односно правном лицу нај -

ви ше за два возила у свом власништву.

Повлашћену паркинг карту Предузеће

не може издати физичком лицу, предузет-

нику или правном лицу чије се пребива-

лиште, односно седиште налази у објекту
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(породичном, пословном) који има соп-

ствени паркинг простор.

VI

Особе са инвалидитетом: који су ста-

нари улица у зони простирања јавног пар-

киралишта могу користити јавна паркира-

лишта.из тачке II бесплатно.

Бесплатну паркинг карту за особе са ин-

валидитетом издаје надлежно предузеће

иекључивр. на основу одговарајућег акта

управе надлежне за послове социјалне за-

штите, који је подносилац захтева дужан да

приложи уз захтев и оверене копије саоб-

раћајне дозволе којом доказује да је влас-

ник возила за које подноси захтев за изда-

вање паркинг карте за особе са инвалиди-

тетом.

Особи са инвалидитетом може се издати

паркинг карта за особе са инвалидитетом

највише за једно возило.

VII

Општинска управа општине Власотинце

надлежна за послове саобраћаја може

својим решењем одобрити резервацију зо-

нираних паркинг места на јавним паркира-

лиштима државним органима, органима

јединица локалне самоуправе, јавним слу -

жбама, дипломатским и другим страним

представништвима, другим правним ли-

цима и предузетницима.

Коришћење зонираних резервисаних

паркинг места може се одобрити у времену

од 07 h до 17 h или у времену од 00 h до 24

h. Зонирана резервисана паркинг места су

посебно обележена саобраћајном сигнали-

зацијом.

VIII

Ово решење ступа на снагу наредног

дана од дана објављивања у "Службеном

гласнику града Лесковца".

IX

Ступањем на снагу овог решења престаје

да важи Решење о одређивању јавних пар-

киралишта на територији општине Власо-

тинце, 01 број 06-73-9/2019 од 16.11.2019.

године.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВЛАСОТИНЦЕ

Братислав Пeтровић

226.

На основу ), члана 70. ст. 1. тач.7 и 19.

Статута општине Власотинце (.,Сл. гласник

града Лесковца", бр.6/19) и члана 3. ст.1.

тач.7 и 19. Одлуке о Општинском већу оп-

штине Власотинце (.,Сл. гласник града Лес-

ковца" број 12/19), чл.6 ст.1 тач.7 и19. чл.40

и 41 Пословника о раду општинског већа

општине Власотинце ("Сл. гласник града

Лесковца бр.31/20), Општинско веће Оп-

штине Власотинце на 33. седници, одржаној

16.04.2021. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену и до-

пуну Правилника о организацији и систе-

матизацији поспова ЈКП ,Водовод" Власо-

тинце, бр. 880 од 08.04.2021. године који је

код општине Власотинце заведен под 01бр.

110-5-1/21 од 08.04.2021. године, 

II

Ово решење ступа на снаrу даном доно-

шења а диспозитив решења ће 'се објавити

у ,Службеном гласнику града Лесковца". 

Образложење 

ЈКП .Водовод" Власотинце се својим за-

хтевом број 880 од 08.04.2021. године који

је код општине Власотинце заведен под

01бр. 110-5-1/21 од 08.04.2021. године , об-
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ратио . Оnштинс~Оf)-1 већу општине Вла-

сотинце за добијање сагласности на Из-

мену и допуну Правилника о органйзацији

и систематизацији послова у ЈКП .Водо-

вод" Власотинце. 

Разматрајући предметни захтев, Општин -

ско веће је на 33, седници одржаној 16. 04.

2021. године утврдило даје исти оправдан

па је на основу чn.70. ст. 1. тач.7 и 19. Ста-

тута општине Власотинце (.Сп. гласник

града Лесковца", бр. 6/19) и члана 3. ст.1. тач.

7 и 19. Одлуке о Општинском већу општине

Власотинце (.Сл. гласник града Лесковца,

број 12119), чn.6 ст.1 тач.7 и19. чn.40 и 41

Посповника о раду општинског већа општи -

не Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца

бр.31/20), једногласно од укупног броја при-

сутних чланова већа, донета одлука као у

дисnозитиву. 

Доставити: 

–  ЈКП .Водовод" Власотинце, 

– одељењу за буџет и финансије и 

– архиви. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИШСКОГ ВЕЋА 

Братислав Пeтровић

227.

На основу члана 21.ст.1.и 2.3акона о об-

нови након елементарне и друге непогоде

(„Службени гласник РС“, бр. 112/2015),

члана 70. Статута општине Власотинце

("Службени гласник града Лесковца", број

6/19) и чл.З.Одлуке о Општинском већу оп-

штине Власотинце („Сл.гласник града Лес-

ковца, број 12/19) Општинско већа оп-

штине Власотинце на 33. седници одржа-

ној 16.04 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

ОДРЕЂУЈЕ СЕ Општинска управа оп-

штине Власотинце-Одељење за урбанизам,

привреду, заштиту животне средине и имо-

винско правне послове Општинске управе

општине Власотинце као надлежно за ре-

шаваше по захтевима за доделу помоћи на

основу Закона о обнови након елементарне

и друге непогоде („Службени гласник РС“,

бр.112/2015).

II

Ради лакшег остваривања права грађана

на законом предвиђену помоћ, организа-

ционој јединици Општинске управе Оп-

штине Власотинце из тачке 1.овог решеЊа

грађани ће подносити све пријаве, захтеве

и друге поднеске или тражити информа-

ције које се тичу остваривања права и

правних интереса прописаних Законом.

III

Одређивање организационе јединице

Општинске управе општине Власотинце из

тачке 1-овог решења не утиче на стварну и

месну надлежност органа прописаних За-

коном, нити на право странке да им се не-

посредно обраћа.

IV

Ово Решење ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Сл. гласнику града

Лесковца”.

Образложење

Правни основ за доношење ове одлуке

садржан је у Закону о обнови након еле-

ментарне и друге непогоде („Службени

гласник РС“, бр.112/2015).

Одредбом чл.21.ст.1.и.2.3акона о обнови

након елементарне непогоде прописано је

да ће јединица локалне самоуправе ради

лакшег остваривања права грађана на по-

моћ предвидети једну организациону једи-

ницу општинске, односно градске управе

којој ће грађани подносити све пријаве, за-

хтеве и друге поднеске или тражити инфор-

мације које се тичу остваривања права и

правних интереса прописаних овим зако-

ном. Прописивање организационе јединице

општинске, односно градске управе којој се

24. април 2021. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА Број 13 – Страна 783



грађани могу обраћати ради остваривања

државне помоћи након елементарне и друге

непогоде, не утиче на стварну и месну над-

лежност органа прописаних овим законом,

нити на право странке да се непосредно

обраћа надлежном органу.

Поднеском бр.217-03-8/8/2021-01 од 08.

04. 2021 .године, Канцеларија за управљање

јавним улагањима Владе РС је општини

Власотинце мејлом доставила Извештај о

успешно извршеној верификацији процене

штете за оштећене стамбене објекте јануара

2021.године и записник чланова Комисије.

У Извештају о успешно извршеној вери-

фикацији процене штете за општину Вла-

сотинце је наведено да је Верификациона

комисија, образована решењем вд дирек-

тора Канцеларије за управљање јавним

улагањима број 217-03-7/9/2021-01 од 05.

04. 2021 .године, утврдила да је комисија

општине Власотинце, која врши процену

штете настале након елементарне непогоде

у јануару 2021.године исправно и тачно из-

вршила процену штете на основу Упутства

о јединственој методолигији за процену

шгете од елементарних непогода, а све у

складу са чл. 17.3акона о обнови након еле-

ментарне и друге непогоде.

Како је чл.18. и 19.3акона о обнови након

елементарне и друге непогоде прописано да

по пријави штете, извршеном утврђивању,

процени и верификацији штете орган једи-

нице локалне самоуправе наста вља посту-

пак за утврђивање права на држав ну помоћ

и по спроведеном поступку, применом кри-

теријума и мерила из државног програма

обнове, доноси првостепено решење као по-

верени посао, Општинско веће општине

Власотинце је наседници од —2021-године

одлучило као у диспозитиву овог решења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВЛАСОТИНЦЕ, 

дана 16.04.2021.године, 

01 број06-38-3/2021

ПРЕДСЕДНИК

Братислав Петровић

228.

На основу чл. 44 ст.1 тач.5 Закона о ло-

калној самоулрав ("Сл. Гласник РС", бр.

129/07, 83/14, 110/16, 47/18) чл.66. ст.1.

тач.6. Статута Општине Власотинце („Сл.

гласник града Лесковца", број 6/19), а на

основу Захтева НБ “Десанка Максимовић"

Власотинце на измену и допуну Правил-

ника о унутрашњој организацији и систе-

матизацији радних места у Народној биб-

лиотеци „Десанка Максимовић“ Власо-

тинце бр. 62/21 од 30.03.2021 године, који

је код општине Власотинце заведен под

01бр.110- 4/21 дана 30.03.2021. године,

Председник општине Власотинце дана,

15.04.2021. године, донео је

РЕШЕЊЕ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на измену и допуну

Правилника о унутрашњој организацији и

систематизацији радних места у Народној

библиотеци „Десанка Максимовић" Власо-

тинце бр. 62/21 од 30.03.2021 године, који

је код општине Власотинце заведен под 01

бр.110- 4/21 дана 30.03.2021. године,.

II

Ово решење ступа на снагу даном доно-

шења а диспозитив решења ће се објавити

на сајту општине Власотинце www.vlasot-

ince.rs и у „Службеном гласнику града Лес-

ковца“.

Образложење

НБ “Десанка Максимовић" Власотинце

се својим захтевом број 62/21 од 30. 03.

2021. године који је код општине Власо-

тинце заведен под 01бр. 110-4/2021 дана

30.03.2021. године, обратила Председнику
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општине Власотинце за добијање саглас-

ности на измену и допуну Правилника о

унутрашњој организацији и систематиза-

цији радним места у Народној библиотеци

.Десанка Максимовић“' Власотинце.

Разматрајући предметни захтев, Пред-

седник општине Власотинце је утврдио да

је Статутом општине Власотинце предви-

ђено да Председник опшгине даје саглас-

ност на опште акге којима се уређује број

и структура запослених у установама које

се финансирају из буџета Општине и на

број и структуру запоспених и других лица

која се ангажују на остваривању програма

или дела програма корисника буџета оп-

штине. На основу тога утврђено је да је за

доношење овог решења надлежан председ-

ник општине Власотинце. Такође, увидом

у приложену документацију утврђено је да

је нови Правилник о унутрашњој органи-

зацији и систематизацији радних места до-

нет на основу Закона о раду, Закона о кул-

тури, Закона о библиотечко-информацио-

ној делатности и Статута НБ „Десанка

Максимовић" Власотинце.

На основу свега напред изнетог а на ос-

нову чл.44 ст.1 тач.5 Закона о локалној са-

моуправ ("Сл. Гласник РС", бр. 129/07,

83/14, 110/16, 47/18) чл.66. ст.1. тач.6. Ста-

тута Општине Власотинце („Сл. гласник

града Лесковца", број 6/19) донето је ре-

шење као у диспозитиву.

Доставити:

– НБ "Десанка Максимовић" 

Власотинце

– одељењу за буџет и финансије

– сл. Гласнику града Лесковца

– архиви.

ПРЕДСЕДНИК

Братислав Петровић
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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЛЕБАНЕ

229.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број

129/07,83/14,101/16 и 47/18), члана 69. Статута општине Лебане («Службени гласник града

Лесковца» број 8/2019) и члана 3. Одлуке о Општинском већу огаптине Лебане («Служ-

бени гласник града Лесковца», број 31/19), Оппггинско веће општине Лебане, размат-

рајући Предлог Мера активне политике запошљавања за спровођење ЛАПЗ- а на терито-

рији општине Лебане, које је предложио Савет за запошљавање, на седници одржаној дана

15.04.2021. године, донета је

ОДЛУКА 

О УТВРЂИВАЊУ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЛАПЗ-а НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I Општина Лебане је својим буџетом за 2021. годину, предвидела новчана средства у

висини од 5.000.000,00 динара, за учешће у суфинансирању активне политике запошља-

вања по основу јавног конкурса за спровођење ЛАПЗ-а, где општина Лебане учествује са

40% док НСЗ учествује са 60%, која се, на предлог Савета за запошљавање, распоређују

на следеће мере активне политике запошљавања и то за:

II Ова Одлука чини саставни део Локалног акционог плана запошљавања за 2021.го-

дину, 04 Број 02-20/2 од 25.01.2021. године.

ТТТ Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику

Града Лесковца“

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

04 Број: 101-15/1

ПРЕДСЕДНИК

Иван Богдановић
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Редни 

број

Мере активне политике 

запошљавања
Износ у дин 60% нсз

40% ЈЛС 

Лебане

1. Програм стручне праксе 4.100.000,00 2.460.000,00 1.640,000,00

2. Програм јавних радова 2.900.000,00 1.740.000,00 1.160.000,00

3. Програми самозапошљавања 2.500.000,00 1.500.000,00 1.000,000,00

4.
Програм запошљавања лица

из категорије теже запослених
3.000.000,00 1.800.000,00 1.200.000,00

УКУПНО: 12.500.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00



230.

На основу члана 46. Закона о локалној

самоуправи, („Службени гласник РС“ број

129/207, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. за-

кон и 47/2018), члана 2., 13. и 20. Закона о

комуналним делатностима („Сл. гласник

РС“ бр. 88/2011, 104/2016, и 95/2018), члана

69. Статута опнггане Лебане („Сл. гласник

града Лесковца“ бр. 8/2019), члана 2. Од-

луке о поступању са принудно уклоњеним

стварима и другим предметима Лебане

(„Сл. гласник града Лесковца“ бр. 8/2019),

и члана 3. Одлуке о Општинском већу оп-

штине Лебане („Сл. гласник града Лес-

ковца“, бр. 31/2019), на седници Опнггин-

ског већа општине Лебане, одржаној дана

15.04.2021 године, донетаје

ОДЛУКА

O ОДРEЂИВАЊУ СКЛАДИШНОГ

ПРОСТОРА

I Одређује се складишни простор на ка-

тастарској парцели 725/4 у КО Лебане,

уписана у лист непокретности број 42, у

улици Николе Тесле у Лебану, која је,

према намени поврпгана у ПГР-у Лебане

одређена за сточну пијацу.

II Складшшш простор ће се користити

за смештај и чување покретних ствари при-

нудно уклоњених са површина јавне на-

мене од стране ЛСП „Комуналац" Лебане.

III Пријем и попис уклоњених ствари у

складишни простор из става 1. овог ре-

шења врши овлашћено лице ЛСП „Кому-

налац“ Лебане.

IV Ова Oдлука ступа на снагу даном

објаве у „Службеном гласнику града Лес-

ковца”.

Образложење

Чланом 2. Одлуке о поступању са при-

нудно уклоњеним стварима и предметима

(„Сл. гласник града Лесковца“ бр. 8/2019),

регулисано је да ЈКП „Комуналац“ Лебане

уклања покретне ствари са површине јавне

намене и одлаже на одговарајући простор

на смештај и чување у складу са законом и

Одлукама СО-е Лебане. Складишни про-

стор за смештај и чување одредиће се Од-

луком Ошптинског већа ошптине Лебане.

Одељење за урбанизам, имовинско-

правне, комунално-грађевинске, стамбене

и инспекцијске послове у складу са распо-

ложивом документацијом утврдило је да,

катастарска парцела број 725/4 у КО Ле-

бане уписана у листу непокретности бр. 42

за КО Лебане, која је у јавној својини ошп-

тине Лебане, која је према намени у ПГР-у

одређена за сточну пијацу, испуњава услов

за складиштење и чување принудно укло-

њених покретних ствари и других предме-

тадо окончања поступка по решењу кому-

налне инспекције ошптине Лебане.

На седницу Општинског већа, разматран

је предлог и ј едногласно је донета Одлука.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

04Број:464-23/1

ПРЕДСЕДНИК

Иван Богдановић

231.

На основу члана 46. Закона о локалној

самоуправи {„Службени гласник Репуб-

лике Србије", број 129/2007, 83/14, 101/16

и 47/18). члана 69. Статута општине Ле-

бане („Службени гласник општине Леско-

вац", број 8/19) и члана 3. Одлуке о оп-

штинском већу ("Службени гласник града

Лесковца", број 31/19),а у складу са чланом
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81 Закона о буџетском систему („Службени

гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12,

62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15,

99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20}

и Правилником о заједничким крите-

ријумима и стандардима за успостављање,

функционисање и извештавање о систему

финансијског управљања и контроле у јав-

ном сектору („Сл. Гласник РС" бе.89/19),

Општинско веће општине Лебане, на сед-

ници одржаној дана 15.04.2021.године до-

носи

ПРАВИЛНИК 

О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ

И КОНТРОЛИ У ОДЕЉЕЊУ

ЗАУПРАВУ, СКУПШТИНСКЕ 

И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ ОУ ЛЕБАНЕ

Члан. 1

Финансијско управљање и контрола

спроводи се одређеним политикама, про-

цедурама и активностима, са основним за-

датком да се обезбеди разумно уверавање

да ће директни корисници своје циљеве

остваривати кроз:

– пословање у складу са важећим закон-

ским прописима,

– поузданим финансијским извешта ји -

ма,

– ефикасним коришћењем средстава,

– заштитом података и

– обезбеђењем интегритета запослених,

њихову стручности и етичности Финан-

сијско управљање и контрола обухвата сле-

деће елементе:

1) Контролно окружење;

2) Управљање ризицима;

3) Контролне активности;

4) Информисање и комуникације и 

5) Праћење и лроцену система.

Финансијско управљање и контрола у

Одељењу за управу, скупштинске и зајед-

ничке послове и јавне службе, организује

се као систем процедура и одговорности

свих лица у Одељењу за управу, скупштин-

ске и заједничке послове и јавне службе.

Члан 2.

За успостављање, одржавање и редовно

ажурирање система финансијског управ-

љања и контроле, одговоран је руководи-

лац директног корисника јавних средстава.

Руководилац Одељења за управу, скуп-

штинске и заједничке послове и јавне

службе је овим Правилником дефинисан

као НОСИЛАЦ РИЗИКА.

Члан 3.

ДЕФИНИСАЊЕ КОНТРОЛНОГ

ОКРУЖЕЊА

Контролно окружење има пресудан ути-

цај на одлучивање и извршавање предви-

ђених активности и у значајној мери

креира и утиче на функционисање и ефи-

касност система интерне контроле Оде-

љења за управу, скулштинске и заједничке

послове и јавне службе.

Контролно окружење се дефинише као

стил руновођења, подршке руководства,

као и њихове компетентности, скуп етич-

ких и моралних вредности и интегритета

запослених, који доприносе ефикаснијем

раду Одељења за управу, скупштинске и

заједничке послове и јавне службе.

Утврђени фактори који су од битног ути-

цаја на контролно окружење Одељења за

управу, скупштинске и заједничке послове

и јавне службе јесу: функције и надлежно-

сти, делегирање овлашћења и одговорно-

сти, организациона структура Одељења за

управу, скупштинске и заједничке послове

и јавне службе као и одговарајуће суборди-

нације у оквиру одељења и у оквиру Оп-

штинске управе Лебане.

Одељење за управу, скупштинске и

заједничке послове и јавне службе је им-

плементирало низ интерних аката који
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треба да допринесу ефикасном и рационал-

ном утрошку свих ресурса од новчаних

јединица до људских ресурса.

Члан 4.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Овим Правилником ближе се дефинишу

лојам и врсте ризика и методе за утврђи-

вање ризика, као и мерење ризика.

РИЗИК подразумева верозатноћу на-

станка штете или губитка, фактор, елемент

или било шта у чему је садржана опасност.

Ризик се може дефинисати и као могућа

претња, догађај или штетни догађај, или

пропуштање радње односно нечињење које

може проузроковати губитак имовине или

угледа или угрозити успешно извршавање

задатака.

Ризике можемо поделити на:

1. Инхерентни(уграђени) ризик

2. Контролни ризик

3. Резидуални ризик

ИНХЕРЕНТНИ РИЗИК је ризик са

којим се суочава одељење пре примене

било каквих мера интерне контроле.

КОНТРОЛНИ РИЗИК је ризик да интер-

ним контролама неће бити откривена

грешка. 

РЕЗИДУАЛНИ РИЗИК је ниво ризика

који остаје после примене постојећих мера

и интерне контроле.

Инхерентни ризик је ризик који постоји

независно од примене било каквих мера. У

инхерентне ризике спадају:

1. Степен сложености прописа, односно

потешкоће у вези тумачења прописа

2. Степен и развијеност организационе

структуре управе и органа

3. Вредност укључених средстава

4. Стручност запослених

Контролни ризик настаје као последица

неадекватних интерних контрола, контрол-

них система и могућности да они на неадек-

ватан начин штите читав систем. Најчешћи

примери контролног ризика су следећи:

1. Неефикасне процедуре и процеси

2. Неблаговременост спољашних инфор-

мација

3. Нелоштовање временских рокова

4. Неадекватни преноси средстава из-

међу рачуна

5. Неодговарајуће екстерно извештавање

6. Неблаговремени захтеви за пренос

средстава и неодговарајући пренос сред-

става

7. Непостојање линија утврђених над-

лежности

8. Недовољна интерна комуникација

9. Неадекватан број запослених и недо-

вољна вештина и знања запослених

10. Незаконите радње руководилацз

11: Неадекватно раздвајање задуже ња/раз -

граничавање задужења запослених

12. Неправилно чување документације

13. Неуспешно ограничавање приступа

информацијама

14. Сувише рестриктиван приступ ин-

формацијама

Управљање ризиком је кључно управ-

љачко средство које руководство користи

за остваривање стратешких и оперативних

циљева. Зато је обавеза одељења да испита

шта су ризици који могу да угрозе његове

пословне активности и предузме мере које

ће ублажити ризике до прихватљивог ни-

воа. Најважније је да одељење идентифи-

кује, процени, рангира и третира ризик.

Управљање ризиком мора да омогући и

обезбеди:

Континуиран развојни процес на нивоу

свих организационих јединица-одељења

Процес који спроводе сви руководиоци и

запослени на свим нивоима одговорности

Процес који омогућава идентификацију

стварних ризика, ризичних догађаја који

могу угрозити управљање програмима.

Процене ризика се врше редовно, сваке

прве недеље у месецу, док се ееалуације

могу обављати повремено. Оно што је јако

битно то је да за сваки уочени ризик треба

утврдити „Власника ризика како би се

предузеле мере за ублажавање ризика, од-

носно „Власник ризика" је руководилац
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одељења у коме је утврђено да постоји од-

ређени ризик.

Свака јединица локалне самоуправе од-

ређује лице које ће бити МЕНАЏЕР РИ-

ЗИКА - лице које управља ризицима. Ме-

нацер ризика помаже да се идентификују

ризици, и дефинише процедуре за ублажа-

вање ризика и координира са свим органи-

зационим деловима.

Менаџер ризика:

1. Прикупља обрасце у којима запослени

обавештавају о утврђеним ризицима у њи-

ховом Одељењу, и стара се о томе да буду

исправно попуњени;

2. Oбавештава запослене о донешеним

одлукама у вези са обавештењима о ут-

врђеним ривицима;

3. Врши едукацију о врстама и могућно-

стима настанка ризика;

4. Води Регистар ризика,

Управљање ризиком је процес који има

следеће фазе:

1. ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА;

2. ПРОЦЕНА РИЗИКА;

3. ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊА НА

РИЗИК;

4. ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА;

5. ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕЦЈТАВАЊЕ.

I ФАЗА - ИДЕНТИФИКОВАЊЕ

РИЗИКА

У овој фази руководиоц и запослени у

одељењу који су најбоље упознати са циље-

вима одељења започињу са пописом ци-

љева, процеса и активности датог оде-

љења.Након пописивања циљева почиње се

са идентификацијом ризика. Сви запослени

и руководиоци анализирајући постигнуте

резултате у претходном месецу обавешта-

вају менаџера ризика о свим потенцијалним

прђтњама које су уочили на свом радном

месту, подношењем ОБРАЗАЦА о утврђе-

ном ризику. Приликом предаје образаца за-

послени уз образац износе и сопствену про-

цену вероватноће ризика и његовог утицаја.

такође предлажу корективне мере и рокове

за примену корективвих мера.

Образац о угврђеном ризику има сле-

дећу садржину: редни број, назив одељења,

назив извршилачког радног места, иденти-

фиковани ризик или ризични догађај, про-

цену вероватноће настајања датог ризика,

процену утицаја датог ризика, предложена

мера за ублажавање ризика и рок за при-

мену корективних мера.

Образац за обавештење о ризику са-

ставни је део овог Правилника и одштам-

пан је уз овај Правилник.

II ФАЗА ПРОЦЕНА РИЗИКА

Циљеви процене ризика су:

1. Обезбеђивање информације о иденти-

фикованим нивоима ризика, вероватноћа

да ће се догодити и значај њиховог утицаја;

2. Рангирање ризика према приоритету;

Битно код ове фазе јесте утврдити веро-

ватноћу да ће одређени ризик настати и

ефекат који ће настанак ризика изазвати.

За бодовање вероватноће и утицаја ри-

зика користе се стандардне скале које су

одштампане и чине саставни део овог Пра-

вилника.

На основу скала врши се бодовање свих

идентификованих ризика, узимајући V об-

зир вероватноћу догађаја и утицај ризика.

За сваки ризик се израчунава следеће:

– Вероватноћа догађаја х Утицај = Број

бодова ризика (скор)

Менаџер ризика на бази прикупљених

образаца за обавештавање о утврђеном ри-

зику сачињава табелу процене ризика са

свим пријављеним ризицима. Структуи-

рана табела садржи следеће елементе: циљ,

ризик, опис ризика, број процењивача са

предложеним оценама ризика (вероватноће

настајања и утицајем), укупан агрегирани

утицај, укупна агрегирана вероватноћа,

укупан број бодова.

Структуирана табела коју сачињава ме-

наџер ризика саставни је део овог Правил-

ника и одштампан је уз Правилник.
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Члан 5.

ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊА 

НА РИЗИК

Након идентификовања и оцењивања ри-

зика, одлучује се о врсти корективне мере

која ће се применити за сваки од ризика.

Постоји пет основних метода реаговања

на ризик:

1. ИЗБЕГАВАЊЕ РИЗИКА - Ова метода

има за основни циљ да се у одређеним окол-

ностима одустане од активности, као једини

могући начин да се контролише ризик;

2. ПОДЕЛА РИЗИКА - Ризик се може

делити успостављањем заједничких актив-

ности и подухвата како би се смањио по-

четни укупан ниво ризика;

3. УБЛАЖАВАЊЕ РИЗИКА - Ово је

најчешћи одговор на ризик, предузимају се

све мере како би се ублажила вероватноћа

насганка ризика и његов утицај;

4. ПРЕНОШЕЊЕ РИЗИКА - Прено-

шење ризика подразумева преношење ри-

зика на други субјекат путем Уговора;

5. ПРИХВАТАЊЕ РИЗИКА - Лрихва-

тање ризика у оној ситуацији када имамо

знализу трошкова и користи и када би мера

за ублажавање била скупља од последица

насталих у случају настанка ризика.

Члан 6.

ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА

Главну одговорност за праћење и трети-

рање идентификованих ризика има ВЛАС-

НИК РИЗИКА = РУКОВОДИЛАЦ ОДЕ-

ЉЕЊА у коме је ризик и настао. Лице које

је одговорно за спровођење одговора на ри-

зик, у одређеном року, информише менау-

ера ризика о напретку у вези са третира-

њем ризика.

Регистар РИЗИКА је табела која садржи

следеће елементе:

– Циљ

– Опис ризика

– Анализа ризика

– Одговор на ризик

– Праћење ризика

Табела РЕГИСТРА РИЗИКА саставни је

део овог Правилника и одштампан је уз

овај Правилник.

Табеле регистра ризика се достављају

свим рукозодиоцима одељењз у које они

уносе све идентификоване ризике.

Менаџер ризика обједињује све прикуп-

љене табеле и рангира ризике према прио-

ритетима.

Менаџер ризика доставља Регистар ри-

зика Централној јединици за хармонизацију.

Члан 7.

ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Праћење и извештавање врше „власник

ризика"=руководилацодељења у коме је

ризик идентификован и менаџер ризика.

Они надгледају корективне мере, резултате

које дају корекгивне мере, евентуално

идентификовање нових ризика и отоме из-

вештавају Општинско веће, сваке прве не-

деље у месецу.

Извештаји се дају у писаној форми Оп-

штинском већу општине Лебане.

Члан 8.

КОНТРОЛНЕ АКТИВНОСТИ

Контролне активности представљају по-

литике и процедуре које је успоставило ру-

ководство Одељења за улраву, скупштин-

ске и заједничке послове и јавне службе у

писаном облику, а које имају за циљ сма-

њење могућих ризика који могу настати и

угрозити предвиђене циљеве у вези са пла-

нираним активностима и извршењу доне-

тог буџета. Контролним поступцима им-

плементирају се контролне активности које

треба да буду одвојене и адекватно надгле-

дане.

24. април 2021. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА Број 13 – Страна 791



Одељење за управу, скупштинске и

заједничке послове и јавне службе је кроз

сет писаних процедура омогућава:

1. Ауторизацију, овлашћење 

и одобравање; 

2. Поделу овлашћења и дужности;

3. Систем дуплог потписа;

4. Адекватно документовање;

5. Правила за приступ средствима 

и информацијама;

6. Интерну верификацију.

Члан 9.

ИНФОРМИСАЊЕ И

КОМУНИКАЦИЈА

Информисање и комуникација у Оде-

љењу за управу, скупштинске и заједничке

послове и јавне службе дефинише се као

примена апликативног софтвера којим се

врши комуникација са повезаним органи-

зационим јединицама.

Добар апликативни програм - софтвер-

ско решење и комуникација треба да омо-

гући:

1. Идентификовање, прикупљање и ди-

стрибуцију, у одговарајућем облику и вре-

менском оквиру, поузданих информација

које омогућавају запосленима да преузму

одговорност;

2. Ефективно комуницирање, хоризон-

тално и вертикално, на свим хијерархиј -

ским нивоима;

3. Изградњу одговарајућег информацио-

ног система који омогућава да сви запос-

лени имајујасне и прецизне директиве и

инструкције о њиховој улози и одговорно-

стима у вези са финансијским управљањем

и контролом;

4. Коришћење документације и система

тока документације који обухвата правила

бележења, израде, кретања, употребе и ар-

хивирања документације;

5. Документовање свих пословних про-

цеса и трансакција ради израде одгова-

рајућих ревизорских трагова;

6. Успостављање ефективног, благовре-

меног и поузданог сисгема извештавања,

укључујући нивое и рокове за извешта-

вање, врсте извештаја који се подносе ру-

ководству и начин извештавања у случају

откривања грешака, неправилности, по-

грешне употребе средстава и информација,

превара или недозвољених радњи.

За све трансакције апликативни. софтвер

треба да обезбеди постојање, комплекс-

носг, тачност, правилну класификацију и

тачно сумирање.

Члан 10.

ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕНА СИСТЕМА

Праћење и процена система финан-

сијског улрављања и контроле у Одељењу

за управу, скупштинске и заједничке по-

слове и јавне службе је организовано на на-

чин да омогућава континуирано унапређење

система и побољшање његове ефикасности.

Процес праћења и процене врши се те-

кућим увидом, самопроцењивањем и ин-

терном ревизијом. Праћење и процена си-

стема подразумева увсђење система за над-

гледање финансијског управљања и конт-

роле лроценом адекватности и ефикасно-

сти његовог функционисања.

Руководилац Одељења за управу, скуп-

штинске и заједничке послове и јавне

службе дужан је да до 31. марта текуће го-

дине за предходну годину, на прописан на-

чин извести Министарство о адекватности

и функционисању система финансијскогу-

прављања и контроле. Упитник о сзмо-

опроцени доставља руководиоцу за финан-

сијско управљање и кон тролу.

Члан 11.

Овај Правилник ступа на снагу осмог

дана оддана објављивања у „Службеном

гласнику града Лесковца”.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

04Број:02-113/1 

ПРЕДСЕДНИК

Иван Богдановић
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Бр.

Назии 

одељења/

/управе

Назив 

извршилач-

ког радног

места

Идектифи-

кација 

ризика или

ризичног

догађаја

Процена

вероват-

ноће на-

стајања 

датог 

ризика

Процена

утицаја

датог 

ризика

Предложе-

на мера за

ублажава-

ње ризика

Рок за

примену

коректив-

них мера

УТИЦАЈ ВЕРОВАТНОЋА РАНГИРАЊЕ

Изузетно висока 100% - Утврђена присутност 5

Висока. 80% - Вероватна присутност 4

Средња 60% - Могућа приоутност 3

Ниска 40% - Мало вероватна присутност 2

Веома ниска 20% - Присутност није вероватна 1

СКАЛЕ ЗА БОДОВАЊЕ РИЗИКА

ОБРАЗАЦ ЗА ОБАВЕШТЕЊЕ О РИЗИКУ:

УТИЦАЈ ЗНАЧАЈ РАНГИРАЊЕ

Изузетно висок 100% - Веома висок утицај 5

Висок 80% - Приличан утицај 4

Средњи 60% - Значајан утицај којим је могуће управљати 3

Низак 40% - Безначајан утицај 2

Веома низак 20% - Занемарљив утицај 1

В
Е

Р
О

В
А

Т
Н

О
Ћ

А

УТИЦАЈ/ЗНАЧАЈ

ОД МАЛОГ

УТИЦАЈА

БЕЗНАЧАЈНИ

КРИТИЧНИ

УСЛОВНИ
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Идентификација 

ризика
Анализа ризика

Одговор 

на ризик
Праћење ризика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Бр. Циљ
Опис

ризика

Веро-

ватноћа
Утицај Скор

Неоп ходна

мера за

ублажавање 

ризика

Ризик

за спро-

вођење

мере

Пове-

рено

Мера

убла-

жења

ризика

Датум

спрово-

ђења

мере

Резиду-

ални

ризик

РЕГИСТАР РИЗИКА



232.

На основу члана 46. Закона о локалној

самоуправи („Службени гласник Републике

Србије", број 429/2007, 83/14, 101/16 и

47/18). члана 69. Статута општине Лебане

(„Службени гласник општине Лесковац",

број 8/19) и члзна 3. Одлуке о општинском

већу ("Службени гласник града Лесковца",

број 31/19),а у складу са чланом 81 Закона

о буџетском систему („Службени гласник

РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13,

63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16,

113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) и Пра-

вилником о заједничким критеријумима и

стандардима за успостављање, функциони-

сање и извештавање о систему финан-

сијског управљања и контроле у јавном сек-

тору („Сл. Гласник РСМ бе.89/19), Оп-

штинско веће општине Лебане, на седници

одржзној дана 15.04.2021.године доноси .

ПРАВИЛНИК 

О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ

И КОНТРОЛИ У ОДЕЉЕЊУ 

ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ,

ИНСПЕКЦИЈСКЕ И

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОУ ЛЕБАНЕ

Члан. 1

Финансијско управљање и контрола

спроводи се одређеним политикама, про-

цедурама и активностима, са основним за-

датком да се обезбеди разумно уверавање

да ће директни корисници своје циљеве

остваривати кроз:

– пословање у складу са важећим закон-

ским прописима,

– поузданим финансијским извеш-

тајима,

– ефикасним коришћењем средстава,

– заштитом података и

– обезбеђењем интегритета запослених,

њихову стручности и етичности Финан-

сијско управљање и контрола обухвата сле-

деће елементе:

1) Контролно окружење;

2) Управљање ризицима;

3) Контролне активности;

4) Информисање и комуникације и

5) Праћење и процену система.

Финансијско управљање и контрола у

Одељењу за урбанизам,грађезинске,кому-

нално-стамбене, инспекцијске и имовин-

ско-правне послове ОУ Лебане, организује

сф као систем процедура и одговорности

свих лица у Одељењу за урбанизам,грађе-

винске,комунално-стамбене,инспекцијске

и имовинско-правне послове ОУ Лебане.

Члан 2.

За успостављање, одржавање и редовно

ажурирање система финансијског управ-

љања и контроле, одговоран је руководи-

лац директног корисника јавних средстава.

Руководилац Одељења за урбанизам, гра-

ђевинске, комунално-стамбене, инспек-

цијске и имовинско-правне послове ОУ Ле-

бане је, овим Правилником, дефинисан као

НОСИЛАЦ РИЗИКА.

Члан 3.

ДЕФИНИСАЊЕ КОНТРОЛ НОГ

ОКРУЖЕЊА

Контролно окружење има пресудан ути-

цај на одлучивање и: извршавање предви-

ђених активности и у значајној мери

креира и угиче на функционисање и ефи-

касност система интерне контроле Оде-

љења за урбанизам, грађевинске, комунал -

но-стамбене, инспекцијске и имовинско-

правне послове ОУ Лебане.

Контролно окружење се дефинише као

стил руковођења, подршке руководства,

као и њихове компетентности, скуп етич-

ких и моралних вредности и интегритета

запослених, који доприносе ефикаснијем
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раду Одељења за урбанизам, грађевинске,

комунално-стамбене, инспекцијске и имо-

винско-правне послове ОУ Лебане.

Утврђени фактори који су од битног ути-

цаја на контролно окружење Одељења за

урбанизам, грађевинске, комунално-стам-

бене, инспекцијске и имовинско-правне

послове ОУ Лебане јесу: функције и над-

лежности, делегирање овлашћења и одго-

ворности, организациона структура Оде-

љења за урбанизам, грађевинске, кому-

нално-стамбене, инспекцијске и имовин-

ско-правне послове ОУ Лебане, као и одго-

варајуће субординације у оквиру одељења

и у оквиру Општинске управе Лебане.

Одељење за урбанизам, грађевинске, ко-

мунално-стамбене, инспекцијске и имо-

винско- правне послове ОУ Лебане је им-

плементирало низ интерних аката који

треба да допринесу еф^касном и рационал-

ном утрошку свих ресурса од новчаних

јединица до људских ресурса.

Члан 4.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Овим Правилником ближе се дефинишу

појам и врсте ризика и методе за утврђи-

вање ризика, као и мерење ризика.

РИЗИК подразумева вероватноћу на-

станка штете или губитка, фактор, елемент

или било шта у чему је садржана опасност.

Ризик се може дефинисати и као могућа

претња, догађај или штетни догађај, или

пропуштање радње односно нечињење које

може проузроковати губитак имовине или

угледа или угрозити успешно извршавање

задатака.

Ризике можемо поделити на:

1. Инхерентни(уграђени) ризик

2. Контролни ризик

3. Резидуални ризик

ИНХЕРЕНТНИ РИЗИК је ризик са

којим се суочава одељење пре примене

било каквих мера интерне контроле.

КОНТРОЛНИ РИЗИК је ризик да интер-

ним контролама неће бити откривена

грешка.

РЕЗИДУАЛНИ РИЗИК је ниво ризика

који остаје после примене!посгојећих мера

и интерне контроле.

Инхерентни ризик је ризик који постоји

независно од примене било каквих мера. У

инхерентне ризике спадају:

1. Степен сложености прописа, односно

потешкоће у вези тумачења ррописа

2. Степен и развијеност организационе

структуре управе и органа

3. Вредностукљученихсредстава

4. Стручностзапослених

Контролни ризик настаје као последица

неадекватних интерних контрола, контрол-

них система и могућности да они на не-

адекватан начин штите читав систем.

Најчешћи примери контролног ризика су

следећи:

1. Неефикасне процедуре и процеси

2. Неблаговременост спољашних инфор-

мација

3. Непоштовање временских рокова

4. Неадекватни преноси средстава из-

међу рачуна

5. Неодговарајуће екстерно извештавање

6. Неблаговремени захтеви за пренос

средстава и неодговарајући пренос сред-

става

7. Непостојање линија утврђених над-

лежности

8. Недовољна интерна комуникација

9. Неадекватан број запослених и недо-

вољна вештина и знања запослених

10. Незаконите радње руководилаца

11. Неадекватно раздвајање задужења/раз -

граничавање задужења загјослених

12. Непрзвилнс чување документације

13. Неуспешно ограничавање приступа

информацијама

14. Сувише рестриктиван приступ ин-

формацијама

Управљање ризиком је кључно управ-

љачко средство које руководство користи

за остваривање стратешких и оперативних

циљевз. Зато је обавеза одељења да испита
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шта су ризици који могу да угрозе његозе

пословне активности и предузме мере које

ће ублажити ризике до прихватљивог ни-

воа. Најважније је да одељење идентифи-

кује, процени, рангира и третира ризик.

Управљање ризиком мора да омогући и

обезбеди:

Континуиран развојни процес на ниво-

усвихорганизационихјединица-одељења

Процес који спроводе сви руководиоци и

запослени на свим нивоима одговорности

Процес који омогућава идентификацију

стварних ризика, ризичних догађаја који

могу угрозити управљање програмима.

Процене ризика се врше редовно, сваке

прве недеље у месецу, док се евалуације

могу обављати повремено. Оно што је јако

битно то је да за сваки уочени ризик треба

утврдити „Власника ризика како би се

предузеле мере за ублажавање ризика, од-

носно „Власник ризика" је руководилац

одељења у коме је утврђено да постоји од-

ређени ризик.

Свака јединица локалне самоуправе од-

ређује лице које ће бити МЕНАЏЕР РИ-

ЗИКА - лице које управља ризицима. Ме-

наџер ризика помаже да се идентификују

ризици, и дефинише процедуре за ублажа-

вање ризика и координира са свим органи-

зационим деловима.

Менаџер ризика:

1. Прикупља обрасце у којима запослени

обавештавају о утврђеним ризицима у њи-

ховом Одељењу, и стара се о томе да буду

исправно лопуњени;

2. Oбавештавз запослене о донешеним

одлукама у вези са обавештењима о ут-

врђеним ризицима;

3. Врши едукацију о врстама и могућно-

стима настанка ризика;

4. Води Регистар ризика.

Управљање ризиком је процес који има

следеће фазе:

1. ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА;

2. ПРОЦЕНА РИЗИКА;

3. ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊА НА

РИЗИК;

4. ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА;

5. ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ.

I ФАЗА – ИДЕНТИФИКОВАЊЕ

РИЗИКА

У овој фази руководиоц и запослени у

одељењу који су најбоље упознати са циље-

вима одељења започињу са пописом ци-

љева, процеса и активности датог оде-

љења.Након пописивања циљева почиње се

са идентификацијом ризика. Сви запослени

и руководиоци анализирајући постигнуте

резултате у претходном месецу обавешта-

вају менаџера ризика о свим потенцијалним

претњама које су уочили на свом радном ме-

сту, подношењем ОБРАЗАЦА о утврђеном

ризику. Приликом предаје образаца запос-

лени уз образац износе и солствену процену

вероватноће ризика и његовог угицаја., та-

кође предлажу коректизне мере и рокове за

примену корективних мера.

; Образац о утврђеном ризику има сле-

дећу садржину: редни број, назив одељења,

назив извршилачког радног места, иденти-

фиковани ризик или ризични догађај, про-

цену вероватноће настајања датог ризика,

процену утицаја датог ризика, предложена

мера за ублажавање ризика и рок за при-

мену корективних мера.

Образац за обавештење о ризику са-

ставни је део овог Правилника и одштам-

пан је уз овај Правилник.

II ФАЗА – ПРОЦЕНА РИЗИКА

Циљеви процене ризика су:

1. Обезбеђивање информације о иденти-

фикованим нивоима ризика, вероватноћа

да ће се догодити и значај њиховогутицаја;

2. Рангирање ризика лрема приоритету;

Битно код ове фазе јесте утврдити веро-

ватноћу да ће одређени ризик настати и

ефекат који ће настанак ризика изазвати.

За бодовање вероватноће и утицаја ри-

зика користе се стандардне скале које су

одштампане и чине саставни део овог Пра-

вилника.
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На основу скала врши се бодовање свих

идентификованих ризика, узимајући у об-

зир вероватноћу догађаја и утицај ризика.

За сваки ризик се израчунава следеће:

Вероватноћа догађаја хУтицај = Број бо-

дова ризика (скор)

Менаџер ризика на бази прикупљених

образаца за обавештавање о утврђеном ри-

зику сачињава табелу процене ризика са

свим пријављеним ризицима. Структуи-

рана табела садржи следеће елементе: циљ,

ризик, опис ризика, број процењивача са

предложеним оценама ризика (вероватноће

настајања и утицајем), укупан агрегирани

утицај, укупна агрегирана вероватноћа,

укупан број бодова.

Структуирана табела коју сачињава ме-

наџер ризика саставни је део овог Правил-

ника и одштампан је уз Правилник.

Члан 5.

ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊА 

НА РИЗИК

Након идентификовања и оцењивања ри-

зика, одлучује се о врсти корективне мере

која ће се применити за сваки од ризика.

Постоји пет основних метода реаговања

на ризик:

1. ИЗБЕГАВАЊЕ РИЗИКА - Ова метода

има за основни циљ да се у одређеним

околностима одустане од активности, као

једини могући начин да се контролише ри-

зик;

2. ПОДЕЛА РИЗИКА - Ризик се може

делити успостављањем заједничких актив-

ности и подухвата како би се смањио по-

четни укупан ниво ризика;

3. УБЛАЖАВАЊЕ РИЗИКА - Ово је

најчешћи одговор на ризик, предузимају се

све мере како би се ублажила вероватноћа

настанка ризика и његов утицај;

4. ПРЕНОШЕЊЕ РИЗИКА - Прено-

шење ризика подразумева преношење ри-

зика на други субјекат путем Уговора;

5. ПРИХВАТАЊЕ РИЗИКА - Прихва-

тање ризика у оној ситуацији када имамо

анализу трошкова и користи и када би мера

за ублажавање била скупља од последица

насталих у случају настанка ризика.

Члан 6.

ФОРМИРАЊЕ РЕГИСГРА РИЗИКА

Главну одговорност за праћење и трети-

рање идентификованих ризика има ВЛАС-

НИК РИЗИКА = РУКОВОДИЛАЦ ОДЕ-

ЉЕЊА у коме је ризик и настао. Лице које

је одговорно за спровођење одговора на ри-

зик, у одређеном року, информише мена-

џера ризика о напретку у вези са третира-

њем ризика.

Регистар РИЗИКА је табела која садржи

следеће елементе:

– Циљ

– Опис ризика

– Анализа ризика

– Одговор на ризик

– Праћење ризика

Табела РЕГИСТРА РИЗИКА саставни је

део овог Правилника и одштампан је уз

овај Правилник. Табеле регистра ризика се

достављају свим руководиоцима одељења

у које они уносе све идентификоване ри-

зике.

Менаџер ризика обједињује све при-

куплзенетабеле и рангира ризике према

приоритетима. Менаџер ризика доставља

Регистар ризика Централној јединици за

хармонизацију.

Члан 7.

ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Праћење и извештавање врше „власник

ризика"=руководилац одељења у коме је

ризик идентификован и менаџер ризика.

Они надгледају корективне мере, резултате

које дају корективне мере, евентуално

идентификовање нових ризика и о томе из-

вештавају Олштинско веће, сваке прве не-

деље у месецу.

Извештаји се дају у писаној форми Оп-

штинском већу општине Лебане.
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Члан 8.

КОНТРОЛНЕ АКТИВНОСГИ

Контролне активности представљају по-

литике и процедуре које је успоставило ру-

ководство Одељења за урбанизам, грађевин-

ске, комунално-стамбене, инспекцијске и

имовинско- правне послове ОУ Лебане у

писаном облику, а које имају за циљ сма-

њење могућих ризика који могу настати и

угрозити предвиђене циљеве у вези са пла-

нираним активностима и извршењу донетог

буџета. Контролним поступцима имплемен-

тирају се контролне активности које треба

да буду одвојене и адекватно надгледане.

Одељење за урбанизам, грађевинске, ко-

мунално-стамбене, инспекцијске и имо-

винско- правне послове ОУ Лебане је кроз

сет писаних процедура омогућава:

1. Ауторизацију, овлашћење 

и одобравање;

2. Поделу овлашћења и дужности;

3. Систем дуплог потписа;

4. Адекватно документовање;

5. Правила за приступ средствима 

и информацијама;

6. Интерну верификацију.

Члан 9.

ИНФОРМИСАЊЕ И

КОМУНИКАЦИЈА

Информисање и комуникација у Оде-

љењу за урбанизам, грађевинске, кому-

нално- стамбене, инспекцијске и имовин-

ско-правне послове ОУ Лебане дефинише

се као примена апликативног софтвера

којим се врши комуникација са повезаним

организационим јединицама.

1. Идентификовање, прикупљање и ди-

стрибуцију, у одговарајућем облику и вре-

менскомоквиру, поузданих информација које

омогућавају запосленима да преузму одго-

ворност;

2. Ефективно комуницирање, хоризон-

тално и вертикално, на свим хијерар-

хијским нивоима;

3. Изградњу одговарајућег информацио-

ног система који омогућава да сви запос-

лени имајујасне и прецизне директиве и

инструкције о њиховој улози и одговорно-

стима у вези са финансијским управљањем

и контролом;

4. Коришћење документације и система

тока документацијекоји обухвата правила

бележења, израде, кретања, употребе и ар-

хивирања документације;

5. Документовање свих пословних про-

цеса и трансакција ради израде одгова-

рајућих ревизорских трагова;

6. Успостављање ефективног, благовре-

меног и поузданог система извештавања,

укључујући нивое и рокове зз извешта-

вање, врсте извештаја који се подносе ру-

ководству и начин извештавања у случају

откривања грешака, неправилности, по-

грешне употребе средстаза и информација,

превара или недозвољених радњи.

За све трансакције апликативни софтвер

треба да обезбеди постојање, комплекс-

ност, тачност, правилну класификацију и

тачно сумирање.

Члан 10.

ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕНА СИСТЕМА

Праћење и процена система финансијско-

гуправљања и контроле у Одељењу за урба-

низам, грађевинске, комунално-стамбене,

инспекцијске и имовинско-правне послове

ОУ Лебане је организовано на начин да омо-

гућава континуирано унапређење система и

побољшање његове ефикасности.

Процес праћења и процене врши се те-

кућим увидом, самопроцењивањем и ин-

терном ревизијом. Праћење и процена си-

стема подразумева увођење система за над-

гледање финансијског управљања и конт-

роле проценом адекватности и ефикасно-

сти његовог функционисања.

Руководилац Одељења за урбанизам,

грађевинске, комунално-стамбене, инспек-

цијске и имовинско-правне послове ОУ Ле-

бане дужан је дз до 31. марта текупе године

за предходну годину, на^прописан начин
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извести Министарство о адекватности и функционисању система финансијског управ-

љања и контроле. Упитник о самопроцени доставља руководиоцу за финансијско управ-

љање и контролу.

Члан 11.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику

града Лесковца”.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

О4Број:02-110/1 

ПРЕДСЕДНИК

Иван Богдановић
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Бр.

Назив 

одељења/

/управе

Назив 

извршилач-

ког радног

места

Идектифи-

кација 

ризика или

ризичног

догађаја

Процена

вероват-

ноће на-

стајања 

датог 

ризика

Процена

утицаја

датог 

ризика

Предложе-

на мера за

ублажава-

ње ризика

Рок за

примену

коректив-

них мера

УТИЦАЈ ВЕРОВАТНОЋА РАНГИРАЊЕ

Изузетно висока 100% - Утврђена присутност 5

Висока. 80% - Вероватна присутност 4

Средња 60% - Могућа приоутност 3

Ниска 40% - Мало вероватна присутност 2

Веома ниска 20% - Присутност није вероватна 1

СКАЛЕ ЗА БОДОВАЊЕ РИЗИКА

ОБРАЗАЦ ЗА ОБАВЕШТЕЊЕ О РИЗИКУ:

УТИЦАЈ ЗНАЧАЈ РАНГИРАЊЕ

Изузетно висок 100% - Веома висок утицај 5

Висок 80% - Приличан утицај 4

Средњи 60% - Значајан утицај којим је могуће управљати 3

Низак 40% - Безначајан утицај 2

Веома низак 20% - Занемарљив утицај 1
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233.

На основу члана 46. Закона о локалној

самоуправи („Службени гласник Републике

Србије" број 129/2007, 83/14, 101/16 и

47/18). члана 69. Статута општине Лебане

(„Службени гласник општине Лесковац",

број 8/19) и члана 3. Одлуке о општинском

већу ("Службени гласник града Лесковца",

број 31/19),а у складу са чланом 81 Закона

о буџетском систему („Службени гласник

РС"7 бр. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13,

63/13, 108/13,142/14, 68/15,103/15, 99/16,

113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) и Пра-

вилником о заједничким критеријумима и

стандардима за успостављање, функциони-

сање и извештавање о сисгему финан-

сијског управљања и контроле у јавном сек-

тору („Сл. Гласник РС" бе.89/19), Општин-

ско веће општине Лебане, на седници одр-

жаној дана 15.04.2021. године доноси

ПРАВИЛНИК 

О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ

И КОНТРОЛИ У ОДЕЉЕЊУ 

ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ,

ВОДОПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ 

ОУ ЛЕБАНЕ

Члан 1

Финансијскоуправљање и контрола

спроводи се одређеним политикама, про-

цедурама и активностима, са основним за-

датком да се обезбеди разумно уверавање

да ће директни корисници своје циљеве

остваривати кроз:

– пословање у складу са важећим закон-

ским прописима,

– поузданим финансијским извешта ји -

ма,

– ефикасним коришћењем средстава,

– заштитом података и

– обезбеђењем интегритета запослених,

њихову стручности и етичности Финан-

сијско управљање и контрола обухвата сле-

деће елементе:

1) Контролно окружење;

2) Управљање ризицима;

3) Контролне активности;

4) Информисање и комуникације и

5) Праћење и процену система.

Финансијско управљање и контрола у

Одељењу за привреду, пољопривреду и фи-

нансије ОУ Лебане, организује се као си-

стем процедура и одговорности свих лица

у Одељењу за привреду, пољопривреду и

финансије.

Члан 2.

За успостављање, одржавање и редовно

ажурирање система финансијског управ-

љања и контроле, одговоран је руководи-

лац директног корисника јавних средстава.

Руководилац Одељења за привреду, пољо-

привреду и финансије ОУ Лебане је, овим

Правилником, дефинисан као НОСИЛАЦ

РИЗИКА.

Члан 3.

ДЕФИНИСАЊЕ КОНТРОЛНОГ

ОКРУЖЕЊА

Контролно окружење има пресудан ути-

цај на одлучивање и извршавање предви-

ђених активности и у значајној мери кре -

ира и утиче на функционисање и ефикас-

ност система интерне контроле Одељења

за привреду, пољопривреду и финансије

ОУ Лебане.

Контролно окружење се дефинише као

стил руковођења, подршке руководства,

као и њихове компетентности, скуп етич-

ких и моралних вредности и интегритета

запослених, који доприносе ефикаснијем

раду Одељења за привреду, пољопривреду

и финансије ОУ Лебане.

Утврђени фактори који су од битног ути-

цаја на контролно окружење Одељења за

привреду, пољопривреду и финансије ОУ

Лебане јесу: функције и надлежности, де-
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легирање овлашћења и одговорности, орга-

низациона структура Одељења, као и одго-

варајуће субординације у оквиру одељења

и у оквиру Општинске управе Лебане.

Одељење за привреду, пољопривреду и

финансије ОУ Лебане је имплементирало

низ интерних аката који треба да допри-

несу ефикасном и рационалном утрошку

свих ресурса од новчаних јединица до људ-

ских ресурса,

Члан 4.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Овим Правилником ближе се дефинишу

појам и врсте ризика и методе за утврђи-

вање ризика, као и мерење ризика.

РИЗИК подразумева вероватноћу на-

станка штете или губитка, фактор, елемент

или било шта у чему је садржана опасност.

Ризик се може дефинисати и као могућа

претња, догађај или штетни догађај, или

пропуштање радње односно нечињење које

може проузроковати губитак имовине или

угледа или угрозити успешно извршавање

задатака. Ризике можемо поделити на:

1. Инхерентни(уграђени) ризик

2. Контролни ризик

3. Резидуални ризик

ИНХЕРЕНТНИ РИЗИК је ризик са

којим се суочава одељење пре примене

било каквих мера интерне контроле.

КОНТРОЛНИ РИЗИКје ризик да интер-

ним контролама неће бити откривена

грешка. 

РЕЗИДУАЛНИ РИЗИК је ниво ризика

који остаје после примене постојећих мера

и интерне контроле.

Инхерентни ризик је ризик који постоји

независно од примене било каквих мера. У

инхерентне ризике спадају:

1. Степен сложености прописа, односно

потешкоће у вези тумачења прописа

2. Степен и развијеност организационе

структуре управе и органа

3. Вредностукључених средстава

4. Стручностзапослених

Контролни ризик настаје као последица

неадекватних интерних контрола, контрол-

них система и могућности да они на не-

адекватан начин штите читав систем. Нај -

че шћи примери контролног ризика су сле-

дећи:

1. Неефикасне процедуре и процеси

2. Неблаговременост спољашних инфор-

мација

3. Непоштовање временских рокова

4. Неадекватни преноси средстава из-

међу рачуна

5. Неодговарајуће екстерно извештавање

6. Неблаговремени захтеви за пренос сред-

става и неодговарајући пренос средстава

7. Непостојање линија утврђених над-

лежности

8. Недовољна интерна комуникација

9. Неадекватан број запослених и недо-

вољна вештина и знања запослених

10. Незаконите радње руководилаца

11. Неадекватно раздвајање задужења/раз -

граничавање задужења запослених

12. Неправилно чување документације

13. Неуспешно ограничавање приступа

информацијама

14. Сувише рестриктиван приступ ин-

формацијама

Управљање ризиком је кључно управ-

љачко средство које руководство користи за

остваривање стратешких и оперативних ци-

љева. Зато је обавеза одељења да испита

шта су ризици који могу да угрозе његове

пословне активности и предузме мере које

ће ублажити ризике до прихватљивог нивоа.

Најважније је да одељење идентификује,

процени, рaнгира и третира ризик. Управ-

љање ризиком мора да омогући и обезбеди:

– Континуиран развојни процес на ни-

воу свихорганизационихјединица-одељења

– Процес који спроводе сви руководиоци

и запослени на свим нивоима одговорности

– Процес који омогућавз идентифика-

цију стварних ризикз, ризичних догађајз

који могу угрозити управљање програ-

мима.

Процене ризика се врше редовно, сваке

прве недеље у месецу, док се евалуације
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могу обављати повремено. Оно што је јако

битно то је да за сваки уочени ризик треба

утврдити „Власника ризика како би се

предузеле мере за ублажавање ризика, од-

носно „Власник ризика" је руководилацо-

дељења у коме јеутврђено да постоји одре-

ђени ризик.

Свака јединица локалне самоуправе од-

ређује лице које ће бити МЕНАЏЕР РИ-

ЗИКА – лице које управља ризицима. Ме-

наџер ризика помаже да се идентификују

ризици, и дефинише процедуре за ублажа-

вање ризика и координира са свим органи-

зационим деловима.

Менаџер ризика:

1. Прикупља обрасце у којилла запос-

лени обавештавају о утврђеним ризицима

у њиховом Одељењу, и стара се о томе да

буду исправно попуњени;

2. Oбавештава запослене о донешеним

одлукама у вези са обавештењима о ут-

врђеним ризицима;

3. Врши едукацију о врстама и могућно-

стима настанка ризика;

4. Води Регистар ризика.

Управљање ризиком је процес који има

следеће фазе:

1. ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА;

2. ПРОЦЕНА РИЗИКА;

3. ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊА НА

РИЗИК;

4. ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА;

5. ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ.

I ФАЗА – ИДЕНТИФИКОВАЊЕ

РИЗИКА

У овој фази руководиоц и запослени у

одељењу који су најбоље упознати са циље-

вима одељења започињу са пописом ци-

љева, процеса и активности датог одеље -

ња.Након пописивања циљева почиње се са

идентификацијом ризика. Сви запослени и

руководиоци анализирајући постигнуте ре-

зултате у претходном месецу обавештавају

менаџера ризика о свим потенцијалним пре-

тњама које су уочили на свом радном месту,

подношењем ОБРАЗАЦА о утврђеном ри-

зику. Приликом предаје образаца запослени

уз образац износе и сопствену процену ве-

роватноће ризика и његовог утицаја., такође

предлажу корективне мере и рокове за при-

мену корективних мера.

Образац о утврђеном ризику има сле-

дећу садржину: редни број, назив одељења,

назив извршилачког радног места, иденти-

фиковани ризик или ризични догађај, про-

цену вероватноће настајања датог ризика,

процену утицаја датог ризика, предложена

мера за ублажавање ризика и рок за при-

мену корективних мера.

Образац за обавештење о ризику саставни

је део овог Правилника и одштампан је уз

овај Правилник.

II ФАЗА ПРОЦЕНА РИЗИКА

Циљеви процене ризика су:

1. Обезбеђивање информације о иденти-

фикованим нивоима ризика, вероватноћа

да ће се догодити и значај њиховог утицаја;

2. Рангирање ризика према приоритету;

Битно код ове фазе јесте утврдити веро-

ватноћу да ће одређени ризик настати и

ефекат који ће настанак ризика изазвати.

За бодовање вероватноће и утицаја ри-

зика користе се стандардне скале које су

одштампане и чине саставни део овог Пра-

вилника.

На основу скала врши се бодовање свих

идентификованих ризика, узимајући у об-

зир вероватноћу догађаја и утицај ризика.

За сваки ризик се израчунава следеће:

Вероватноћа догађаја х Утицај = Број

бодова ризика (скор)

Менаџер ризика на бази прикупљених

образаца за обавештавање о утврђеном ри-

зику сачињава табелу процене ризика са

свим пријављеним ризицима. Структуи-

рана табела садржи следеће елементе: циљ,

ризик, олис ризика, број процењивача са

предложеним оценама ризика (вероватноће

настајања и утицајем), укупан агрегирани

утицај, укупна агрегирана вероватноћа,

укупан број бодова.

Структуирана табела коју сачињава ме-

наџер ризика саставни је део овог Правил-

ника и одштампан јеуз Правилник.
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Члан 5.

ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊА 

НА РИЗИК

Након идентификовања и оцењивања ри-

зика, одлучује се о врсти корективне мере

која ће се применити за сваки од ризика.

Постоји пет основних метода реаговања

на ризик:

1. ИЗБЕГАВАЊЕ РИЗИКА - Ова метода

има за основни циљ да се у одређеним окол-

ностима одустане од активности, као једини

могући начин да се контролише ризик;

2. ПОДЕЛА РИЗИКА - Ризик се може

делити успостављањем заједничких актив-

ности и подухвата како би се смањио по-

четни укупан ниво ризика;

3. УБЛАЖАВАЊЕ РИЗИКА - Ово је

најчешћи одговор на ризик, предузимају се

све мере како би се ублажила вероватноћа

настанка ризика и његов утицај;

4. ПРЕНОШЕЊЕ РИЗИКА - Лрено-

шење ризика подразумева лреношење ри-

зика на други субјекат путем Уговора;

5. ПРИХВАТАЊЕ РИЗИКА - Прихва-

тање ризика у оној ситуацији када имамо

анализу трошкова и користи и када би мера

за ублажавање била скупља од последица

насталих у случају настанка ризика.

Члан 6.

ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА

Главну одговорност за праћење и трети-

рање идентификованих ризика има ВЛАС-

НИК РИЗИКА = РУКОВОДИЛАЦ ОДЕ-

ЉЕЊА у коме је ризик и настао. Лице које

је одговорно за спровођење одговора на ри-

зик, у одређеном року, информише мена-

џера ризика о напретку у вези са третира-

њем ризика.

Регистар РИЗИКАјетабела која садржи

следеће елементе:

– Циљ

– Опис ризика

– Анализа ризика

– Одговор на ризик

– Праћење ризика

Табела РЕГИСТРА РИЗИКА саставни је

део овог Правилника и одштампан је уз

овај Правилник.

Табеле регистра ризика се достављају

свим руководиоцима одељења у које они

уносе све идентификоване ризике.

Менаџер ризика обједињује све прикуп-

љене табеле и рангира ризике према прио-

ритетима.

Менаџер ризика доставља Регистар ри-

зика Централној јединици за хармониза-

цију.

Члан 7.

ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Праћење и извештавање врше „власник

ризика"=руководилац одељења у коме је

ризик идентификован и менаџер ризика.

Они надгледају корективне мере, резултате

које дају корективне мере, евентуално

идентификовање нових ризика и о томе из-

вештавају Општинско веће, сваке прве не-

деље у месецу.

Извештаји се дају у писаној форми Оп-

штинском већу општине Лебане.

Члан 8.

КОНТРОЛНЕ АКТИВНОСТИ

Контролне активности представљају по-

литике и процедуре које је успоставило ру-

ководство Одељења привреду, пољопри-

вреду и финансије ОУ Лебане у писаном

облику, а које имају за циљ смањење могу-

ћих ризика који могу настати и угрозити

предвиђене циљеве у вези са планираним

активностима и извршењу донетог буџета.

Контролним поступцима имплементирају

се контролне активности које треба да буду

одвојене и адекватно надгледане.

Одељење за привреду, пољопривреду и

финансије ОУ Лебане је кроз сет писаних

процедура омогућава:

1. Ауторизацију, овлашћење 

и одобравање;

2. Поделу овлашћења и дужности;

3. Систем дуплог потписа; 
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4. Адекватно документовање;

5. Правила за приступ средствима 

и информацијама;

6. Интерну верификацију.

Члан 9.

ИНФОРМИСАЊЕ И

КОМУНИКАЦИЈА

Информисање и комуникација у Оде-

љењу за привреду, пољопривреду и финан-

сије ОУ Лебане дефинише се као примена

апликативног софтвера којим се врши ко-

муникација са повезаним организационим

јединицама.

Добар апликативни програм - софтвер-

ско решење и комуникација треба да омо-

гући:

1. Идентификовање, прикупљање и ди-

стрибуцију, у одговарајућем облику и вре-

менском оквиру, поузданих информација

које омогућавају запосленима да преузму

одговорност;

2. Ефективно комуницирање, хоризон-

тално и вертикално, на свим хијерар-

хијским нивоима;

3. Изградњу одговарајућег информацио-

ног система који омогућава да сви запос-

лени имајујасне и прецизне директиве и

инструкције о њиховој улози и одговорно-

стима у вези са финансијским управљањем

и контролом;

4. Коришћење документације и система

тока документације који обухвата правила

бележења, израде, кретања, употребе и ар-

хивирања документације;

5. Документовање свих пословних про-

цеса и трансакција ради израде одгова-

рајућих ревизорских трагова;

6. Успостављање ефективног, благовре-

меног и поузданог система извештавзња,

укључујући нивое и рокове за извешта-

вање, врсте извештаја који се подносе ру-

ководству и начин извештавања у случају

откривања грешака, неправилности, по-

грешне употребе средстава и информација,

превара или недозвољених радњи.

За све трансакције апликативни софтвер

треба да обезбеди постојање, комплекс-

ност, тачност, правилну класификацију и

тачно сумирање.

Члан 10.

ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕНА СИСТЕМА

Праћење и процена система финан-

сијског управљања и контроле у Одељењу

за привреду, пољопривреду и финансије

ОУ Лебане је организовано на начин да

омогућава континуираноунапређење си-

стема и лобољшање његове ефикасности.

Процес праћења и процене врши се те-

кућим увидом, самолроцењивањем и ин-

терном ревизијом. Праћење и процена си-

стема подразумева увођење система за над-

гледање финансијског управљања и конт-

роле проценом адекватности и ефикасно-

сти његовог функционисања.

Руководилац Одељења за привреду, по-

љопривреду и финансије ОУ Лебане дужан

је да до 31. марта текуће године за пред-

ходну годину, на прописан начин извести

Министарство о адекватности и функцио-

нисању система финансијскогуправљања и

контроле. Упитник о самопроцени до-

ставља руководиоцу за финансијско управ-

љање и контролу.

Члан 11.

Овај Правилник ступа на снагу осмог-

дана оддана објављивања у Службеном

гласнику града Лесковца.”

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

04Број:02-109/1

ПРЕДСЕДНИК

Иван Богдановић
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234.

На основу члана 46. Закона о локалној са-

моуправи („Службени гласник Републике

Србије", број 129/2007, 83/14, 101/16 и

47/18). члана 69. Статута општине Лебане

(„Службени гласник олштине Лесковацђ

број 8/19) и члана 3. Одлуке о општинском

већу ("Службени гласник града Лесковца",

број 31/19),а у складу са чланом 116 до 124

Закона о запосленимзу аутономним по-

крајинама и јединицама локзлне самоуправе

(„Службени гласник РС", бр. 21/16, 113/17

и 95/18} Општинско веће општине Лебане,

на седници одржаној дана 15.04,2021. го-

дине доноси

ПРАВИЛНИК

О БЛИЖИМ УСЛОВИМА 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНТИНУИРАНЕ

ЕДУКАЦИЈЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ,

ИЗАБРАНА И ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА

У ОРТАНИМА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

Члан. 1

Овим Правилником утврђују се: врста,

програм, начин и поступак трајања конти-

нуиране едукације; лица и службе који

могу спроводити континуиране едукације;

критеријуми на основу којих се врши избот

континуиране едукације, као и друга пи-

тања од значаја за слровођење едукације за

запослене, изабрана и постављена лица у

органима општине Лебане.

Члан 2.

Запослени, као и изабрана и постављена

лица имају право и дужност да у току рада

стално прате развој области у којој обав-

љају делатност и која им је поверена актом

о систематизацији радних места; да се

стручно усавршавају и да учествују у свим

облицима стручногусавршавања који се

организују, односно на које сеупућују.

Члан 3.

Континуирана едукација подразумева:

1. Учешће на стручним скуповима и

2. Учешће на семинарима, курсевима и

другим програмима континуиране едука-

ције.

Члан 4.

Запослени у органима општине Лебане

и изабрана и постављена лицамогу с

стручно усавршавати кроз различите врсте

континуиране едукације учешћем на семи-

нарима, стручним састанцима, курсевима,

интерним предавањима, које могу оргнизо-

вати руководиоци одељења.

Члан 5.

Процену квалитета програма континуи-

ране едукације врши руководиоц одељења уз

сагласност. начелника управе, Приликом

процене квалитета програма и упућивања

ззпослених, изабраних и поставље.них лица,

дефинише се испуњеност следећих услова:

1. Програм доприноси усавршавању

знањз, вештине и стручности полазника;

2. Програм се заснива на најновијим зна-

њима и законској регулативи струке;

3. Програм обрађује теме од веће и важ-

ног значаја за струку;

4. Програм допринос.и унапређењу кза-

литета струке и знањима и вештикама за-

послених, изабраних и постављених лица;

5. Да је организатор прогрзма обезбедио

техничке услове за успешно спровђење

програма континуиране едукзције, да је

обезбедио систем евиденције присутних,

систем провере знања (за курсеве и семи-

наре) и систем евалуације програма.

Овим Правилником се дефинише оба-

веза организатора програма континуиране

едукације, да на захтев општине извести

општину о присутности упућених запосле-

них,, изабраних и постављених лица са њи-

ховим листама евалуације и резултатима

провере знања- уколико су вршена.

По завршетку програма континуиране

едукације упућена запослена, изабрана и

постављена лица су дужна да о новим са-
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знањима и вештинама које су стекли са чи -

не извештај са континуиране едукације и о

томе одрже састанак са свим запосленима

у оквиру одељења и стечена знања пренесу

на све запослене у одељењу. O одржaном

тематском састанку сачињава се записник

са потписима свих присутних.

Члан 6.

Обавезују се руководиоци одељења да

ускалду са правиликом, утврде износ не-

опходних нозчаних средстзва на годишњем

нивоу за потребе континуиране едукације.,

имајући у воиду да се прописује присуство

Програмима континуиране едукације нај -

мање 4 (четири ) лута годишње.

Утврђене износе новчаних средстава у

писаном облику доставити Одељењу за

привреду, пољолривреду, водопривреду и

финансије ОУ Лебане, пре израде нацрта

Одлуке о буџету за наредну годину.

Члан 7.

Овим Правилником се прописује да се

стру чно усавршавање присуствовањем

програмима континуиране едукације и из-

вештавањима о усвојеним знањима и веш-

тинама уписује у радни лист запослених и

доприноси оцењивању које се врши једном

годи шње.

Члан 8.

Уколико запослена, изабрана и постав-

љена лица одбију стручно усавршавање на

које се упућују чине повреду радне обавезе

и дужности.

Члан 9.

Правилник ступа на снагу 8. дана од

дана објављивања у Службеном гласнику

града Лесковца.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

04 Број: 02-107/1 

ПРЕДСЕДНИК

Иван Богдановић

ВЛАСОТИНЦЕ

235.

На основу чл.166.Пословника Скуп-

штине општине Власотинце („Службени

гласник града Лесковца", број 36/20), сек-

ретар Скупштине општине Власотинце,

због настале техничке грешке приликом

израде Одлуке о јавном превозу путника на

територији општине Власотинце 01 бр.06-

20-7/2021 од 18.03.2021.године, објављене

у „Службеном гласнику града Лесковца“,

број 10/21 од 30.03.2021.г.године врши сле-

дећу,

ИСПРАВКУ

У Одлуци о јавном превозу путника на

територији општине Власотинце 01 број

06- 20-7/2021 од 18.03.2021. године („Сл.

гласник града Лесковца”, број 10/21), у

члану 3. ст. 2 Одлуке иза речи „регистар"

се ставља тачка и бришу речи „на времен-

ски период од 5 до 30 година".

II

Исправку објавити у „Службеном глас-

нику града Лесковца”.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ВЛАСОТИНЦЕ

Ивана Станојевић
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