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АКТИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА

ЛЕБАНЕ
375.
На основу члана 32. став 1. тачка 2.) Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007), 
члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", број 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 
101/2005, 62/2006, 85/2006 и 73/2010) и члана 39. 
тачка 2. Статута Општине Лебане ("Службени гласник 
града Лесковца", број 16/08), а на предлог извршног 
органа општине Лебане, Скупштина општине Лебане 
на седници одржаној дана 15.06.2018. године, донела 
је:

ОДЛУКУ

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
ЛЕБАНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени укупни приходи и примања, као и извр
шени укупни расходи и издаци у завршном рачуну 
буџета, општине Лебане у 2017. години износе у хи
љадама динара:

I  Укупно остварени текући приходи,  
примања и пренета средства 744.110

1. Текући приходи и примања 701.589
2.  Примања од задуживања и продаје  

финансијске имовине 40.000
2. Пренета средства из ранијих година 2.521

II  Укупно извршени текући  
расходи и издаци 703.022

1. Текући расходи и издаци 693.417
2.  Отплата главнице кредита код  

пословне банке 9.605

III Разлика укупних примања и укупних
издатака - суфицит (I-II) 41.088

Члан 2.

У Билансу стања на дан 31. децембра 2017. године 
(Обра зац 1 ) утврђена је укупна актива у износу од 
453.770 у хиљадама динара и укупна пасива у износу 
од 453.770 у хиљадама динара.

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара 
до 31. децембра 2017. године ( Образац 2) утврђени су:

ПРИХОДИ у хиљадама динара

Број конта О п и с Износ

711100 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 109.979

712100 Порез на фонд зарада 17

713100 Периодични порези на непокретности 11.872

713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 1.210



Страна 1170 — Број 14 SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA 22. јун 2018.

713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције 6.770

714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или 
делатности обављају

5.904

716100 Други порези које плаћају предузећа, односно предузетници 44.788

733100 Текући трансфери од других нивоа власти 504.005

741200 Дивиденде 13

741500 Закуп непроизводне имовине 3.134

742100 Прих. од продаје добара и услуга закупа од стране тржишних организација 970

742200 Таксе и накнаде 2.976

742300 Споредне продаје добара које врше држ.нетржишне јединице 2.325

745100 Мешовити и неодређени приходи 4.978

841100 Примања од продаје земљишта 2.648

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 701.589

УКУПНИ ПРИХОДИ : 701.589

РАСХОДИ у хиљадама динара

Број конта О п и с Износ

410000 Расходи за запослене 132.234

420000 Коришћење услуга и роба 233.977

440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 3.855

450000 Субвенције 7.475

460000 Донације, дотације и трансфери 83.510

470000 Социјално осигурање и социјална заштита 8.201

480000 Остали расходи 71.427

ТЕКУЋИ РАСХОДИ: 540.679

510000 Основна средства 152.738

ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ: 152.738

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 693.417

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА у хиљадама динара
1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине

701.589

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 693.417
3. Вишак прихода и приманња  буџетски суфицит ( ред.бр.1  ред.бр.2 ) 8.172
4. Мањак прихода и примања  буџетски дефицит ( ред.бр.2  ред.бр. 1 )
5. Кориговање вишка прихода и примања - односно мањка прихода и примања
а) увећан за укључивање:
 дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је
коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;
 дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће
расхода и издатака текуће године;
 износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из
кредита;

2.521
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б) умањен за:
 утрошена средства текућих прихода и примања за отплату обавезе по кредиту 9.605
ц) увећан за:
 примања од задуживања и продаје финансијске имовине 40.000
6. Вишак прихода и примања - буџетски суфицит
 нераспоређени део вишка прихода и примања за преносу наредну годину 1.088

УТВРЂЕНИ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА у хиљадама динара

ОП 2344 Вишак прихода и примања  буџетски суфицит

2357 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ 41.088

2357 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА -СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ 
ГОДИНУ)

1.088

2358 Пренос дела вишка прихода, наменски опредељен за наредну годину

2359 Нераспоређени вишак прихода за пренос у наредну годину 1.088

Члан 4.

Остварени вишак прихода  буџетски суфицит из члана 3. ове Одлуке, у износу 1.088 у хиљадама динара, преноси 
се у 2017. годину за ненаменско опредељење у износу од 1.088 у хиљадама динара.

Члан 5.

У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до З1.децембра 2017. године (Образац 
3), утврђени су укупни извори финансирања у износу од 40.000 у хиљадама динара и укупни издаци у износу од 
162.343 у хиљадама динара.
 у хиљадама динара

Број 
конта

О п и с Износ

Извори финансирања 40.000

911400 Примања од задуживања код пословних банака 40.000

Укупни издаци 162.343

510000 Основна средства 152.738

610000 Отплата главнице 9.605

Члан 6.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 4), утврђени су 
укупни кориговани новчани приливи у износу од 741.589 у хиљадама динара, укупни кориговани новчани одливи 
у износу од 703.022 у хиљадама динара и салдо готовине на крају године у износу од 41.088 у хиљадама динара.
НОВЧАНИ ПРИЛИВИ у хиљадама динара

Конто Назив конта Износ

НОВЧАНИ ПРИЛИВИ

711100 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 109.979

712100 Порез на фонд зарада 17
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713100 Периодични порези на непокретности 11.872

713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 1.210

713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције 6.770

714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају 
или делатности обављају

5.904

716100 Други порези које плаћају предузећа, односно предузетници 44.788

733100 Текући трансфери од других нивоа власти 504.005

741200 Дивиденде 13

741500 Закуп непроизводне имовине 3.134

742100 Прих. од продаје добара и услуга закупа од стране тржишних организација 970

742200 Таксе и накнаде 2.976

742300 Споредне продаје добара које врше држ.нетржишне јединице 2.325

745100 Мешовити и неодређени приходи 4.978

841100 Примања од продаје земљишта 2.648

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 701.589

911400 Примања од задуживања код пословних банака 40.000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ

40.000

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 741.589

НОВЧАНИ ОДЛИВИ у хиљадама динара

Конто Назив конта Износ

НОВЧАНИ ОДЛИВИ

410000 Расходи за запослене 132.234

420000 Коришћење услуга и роба 233.977

440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 3.855

450000 Субвенције 7.475

460000 Донације, дотације и трансфери 83.510

470000 Социјално осигурање и социјална заштита 8.201

480000 Остали расходи 71.427

ТЕКУЋИ РАСХОДИ: 540.679

510000 Основна средства 152.738

ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ: 152.738

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 693.417

610000 Отплата главнице 9.605

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ ПО КРЕДИТУ: 9.605

Укупно остварени новчани одливи 703.022

Вишак новчаних прилива 38.567

Салдо готовине на почетку године 2.521
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Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну

Коракција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају 
преко класе 700000, 800000 и 900000

Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну

Коракција новчаних одлива за исплаћена средства која се не евидентирају 
преко класе 400000, 500000 и 600000

САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ 1.088

Члан 7.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године (Образац 5), утврђена је 
разлика текућих прихода и примања  буџетски суфицит (вишак новчаних прилива), у износу од 8.172 у хиљадама 
динара између укупних прихода и примања у износу од 741.589 у хиљадама динара и укупних расхода и издатака у 
износу од 703.022 у хиљадама динара по нивоима финансирања из Републике, општине, донација и осталих извора. 
Текући буџетски суфицит коригован је за износ примања по основу задуживања и примања од продаје финансијске 
имовине у износу од 40.000 у хиљадама динара и за издатке за отплату главнице у износу од 9.605 у хиљадама 
динара. Утврђена је укупна разлика новчаних прилива  вишак од 38.567 у хиљадама динара.

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА у хиљадама динара

Број 
конта О п и с Укупно 

4+5+6
Приходи из буџета

Републике Општине Остали
1 2 3 4 5 6

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
711100 Порези на доходак и калиталне добитке које 

плаћају физичка лица
109.979 109.979

712100 Порез на фонд зарада 17 17
713100 Периодични порези на непокретности 11.872 11.872
713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 1.210 1.210
713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције 6.770 6.770
714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, 

на дозволу да се добра употребљавају или 
делатности обављају

5.904 5.904

716100 Други порези које плаћају предузећа, односно 
предузетници

44.788 44.788

733100 Текући трансфери од других нивоа власти 352.459 352.459
733200 Капитални трансфери 151.546 151.546
741200 Дивиденде 13 13
741500 Закуп непроизводне имовине 3.134 3.134
742100 Прих. од продаје добара и услуга закупа од 

стране тржишних организација
970 970 742200

742000 Таксе и накнаде 2.976 2.976
742300 Спор.пр.доб.и услуга које . врше држ.нетрж.јед. 2.325 2.325
745100 Мешовити и неодређени приходи 4.978 4.978
841100 Примања од продаје земљишта 2.648 2.648
911400 Примања од задуживања код пословних банака 40.000 40.000

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 741.589 504.035 237.554
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II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ у хиљадама динарама

О п и с Укупно 
4+5+6

Приходи из буџета

Републике Општине Остали
1 2 3 4 5 6

ТЕКУЋИ РАСХОДИ
410000 Расходи за запослене 132.234 126.986 5.248
420000 Коришћење услуга и роба 233.977 125.622 108.355
440000 Отплата камате 3.855 3.855
450000 Субвенције 7.475 7.475
460000 Донације, дотације и трансфери 83.510 83.510
470000 Социјално осигурање и социјална заштита 8.201 8.201
480000 Остали расходи 71.427 17.283 54.144
510000 Основна средства 152.738 150.634 2.104
610000 Отплата главнице 9.605 9.605

УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 703.022 504.035 198.987

III УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ЗВРШЕЊА у хиљадама динарама

О п и с Укупно Приходи из 
Републике

Приходи 
из 

Општине
Приходи 
остало

1 2 3 4 5 6
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (4+5)

701.589 504.035 197.554

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (7+8)

693.417 504.035 189.382

321121 Вишак прихода и примања буџетски 
суфицит

8.172 8.172

Остварена примања од задуживања и 
продаје финансијске имовине

40.000 40.000

Извршени издаци за отплату главнице и 
набавку финансијске имовине

9.605 9.605

Мањак примања
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 38.567 38.567

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према еконимској класификацији износе :
ПРИХОДИ у хиљадама динара

Конто НАЗИВ КОНТА
План буџета 
по ребалансу 

I-ХII 2016.

Извршење
31.12.2016. %

1 2 3 4 5
710000 Порези 203.524 180.540
730000 Донације, помоћи и трансфери 614.678 504.005
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740000 Други приходи 23.147 14.396
770000 Меморандумске ставке за рефун.расх. 500
840000 Примања од продаје имовине 2.517 2.648
910000 Примања од задуживања 50.000 40.000
920000 Примања од продаје финансијске имовине 10

УКУПНИ ПРИХОДИ 894.376 741.589 82,91%

Члан 9.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци према економској класификацији износе:
РАСХОДИ у хиљадама динара

Економска  
класификација ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

План буџета 
по ребалансу 

I-ХII 2016.

Извршење
31.12.2016. %

1 2 3 4 5

410000 Расходи за запослене 142.575 132.234

420000 Коришћење услуга и роба 464.662 233.977

440000 Отплата камате 4.500 3.855

450000 Субвенције 22.651 7.475

460000 Донације, дотације и трансфери 97.535 83.510

470000 Социјално осигурање и социјална заштита 9.100 8.201

480000 Остали расходи 96.827 71.427

510000 Основна средства 47.002 152.738

610000 Отплата главнице 11.700 9.605

УКУПНИ РАСХОДИ 896.552 703.022 78,41%

Члан 10.

Завршни рачун буџета општине Лебане садржи:
1) Биланс стања на дан 31.12.2017.године( Образац 1);
2) Биланс прихода и расхода ( Образац 2) у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
3) Извештај о капиталним расходима и финансирању (Образац 3) у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017.

године;
4) Извештај о новчаним токовима ( Образац 4) у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године;
5) Извештај о извршењу буџета (Образац 5) у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године;

Члан 11.

Ову Одлуку доставити Одељењу за привреду и финансије општине Лебане .

Члан 12.

Ова одлука ће се објавити у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 400972
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Срђан Јовић, с.р.
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376.
На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Сл. 
гласник Р.С." број 54/09 и 73/10), Закона о изменама 
и допунама закона о буџетском систему ("Сл. гласник 
Р.С." број 101/10, 101/11, 93/12 и 108/13) члана 32. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник Р.С." 
број 129/07 и 93/2012) и Закона о изменама и до
пунама закона о финансирању локалних самоу
пра ва ("Сл. гласник Р.С." 47/11 и 93/12) и члана 17. 
Статута општине Лебане ("Службени гласник гра
да Лесковца", број 16/08, 21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 
14/14, 21/14, 12/15, 18/15 и 27/15) на седници одр
жаној 15.06.2018. године донела је:

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

У одлуци о буџету општине Лебане за 2018. годину 
вршиће се следеће измене и допуне:

Члан 1.

Члан 1. се мења и гласи:
У оквиру раздела 1  Скупштина општине
Апропријација 472300  Накнада из буџета за децу и 
породицу  суфинансирање мера развоја демографске 
и популационе политике додаје се у износу од 
6.268.251,00.
У оквиру раздела 4  Општинска управа
Апропријација 511000  Изградња зграда и објеката 
умањује се за износ од 6.268.251,00 динара.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће обја
вљена у "Службеном гласнику града Лесковца". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 400992
ПРЕДСЕДНИК

Срђан Јовић

377.
На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи 
("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 
81/09исправка, 64/10УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013
УС, 50/2013УС, 98/2013УС, 132/2014 и 145/2014) и 

члана 39. Статута општине Лебане ("Службени гла
сник града Лесковца" број 16/2008 и 21/2008), Ску
пштина општине Лебане, на седници одржаној да на 
15.06.2018. године, донела је:

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ АРХЕОЛОШКОГ НАЛАЗИШТА 

ЦАРИЧИН ГРАД

Члан 1.

Доноси се План детаљне регулације археолошког нала
зишта Царичин град и Извештај о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (у даљем тексту План 
детањне регулације), који је у прилогу ове одлуке и чини 
њен саставни део. Саставни део одлуке је и Извештај 
о обављеном јавном увиду у нацрт Плана детељне 
регулације археолошког налазишта Царичин град.

Члан 2.

Планом детаљне регулације се одређује дугорочна 
пројекција развоја и просторног решења подручја у 
обу хвату Плана детаљне регулације, као и правила 
ре гулације, уређења и грађења.

Члан 3.

План детаљне регулације се састоји из текстуалног и 
графичког дела. Текстуални део плана чине Полазне 
основе, Правила грађења и Правила уређења.
Графички део плана садржи карте:

А1 Граница Плана на катастарско
топографској подлози

Р 1:2500

А2 Постојећа намена површина Р 1:2500
П1 Подела на посебне целине са 

детаљном наменом површина
Р 1:2500

П2 Површине јавне и остале намене Р 1:2500
П3 Регулациононивелациони 

план са аналитичкогеодетским 
елементима за обележавање и 
грађевинским линијама

Р 1:2500

П4/1 Мреже и објекти инфраструктуре 
 електроенергетска и гасоводна 
мрежа

Р 1:2500

П4/2 Мреже и објекти инфрастру ктуре 
 водоводна и канализациона 
мрежа

Р 1:2500

П5 План грађевинских парцела са 
смерницама за спровођење

Р 1:2500

П6 Заштита простора Р 1:2500
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Члан 4.

План детаљне регулације као урбанистички план оства
рује се урбанистичким пројектима и другим општим и 
посебним актима у складу са Законом.

Члан 5.

План детаљне регулације са документационом осно
вом чува се грајно у Општинској управи општине Ле
бане.

Члан 6.

План детаљне регулације мора бити доступан на увид 
јавности (правним и физичким лицима) у току важења 
Плана у седишту доносиоца и путем интернет стране 
органа надлежног за доношење планског документа.

Члан 7.

Текстуални део Плана детаљне регулације објавити у 
"Службеном гласнику града Лесковца"

Члан 8.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02208

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Срђан Јовић

378.
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи 
("Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 
81/09исправка, 64/10УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013
УС, 50/2013УС, 98/2013УС, 132/2014 и 145/2014) 
и члана 39. Статута општине Лебане ("Службени 
гласник града Лесковца" број 16/2008 и 21/2008), 
Скупштина општине Лебане, на седници одржаној 
дана 15.06.2018. године, донела је:

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КУЛТУРНО-

ИСТОРИЈСКОГ И ТУРИСТИЧКОГ 
КОМПЛЕКСА "ЦАРИЧИН ГРАД"

Члан 1.

Одлука о изради Плана детаљне регулације култу рно
историјског и туристичког комплекса "Царичин град" 
мења назив и гласи "Одлука о изради Плана детаљне 
регулације археолошког налазишта Царичин град".

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02209

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Срђан Јовић

379.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
Гласник РС", број 129/2007 и 83/2014 и др. Закон), члана 
39. Статута општине Лебане ("Службени гласник града 
Лесковца", број 16/08 и 21/08, 09/09, 17/09, 04/10,14/14, 
21/14, 12/15, 18/15, 27/15), Скупштина општине Лебане, 
разматрајући Елаборат локалног економског развоја 
за јавну намену  паркинг простор и зелена пијаца у 
насељу Пертате, к.п.бр. 5731/1 и 6233 КО Пертате, број: 
235/18001 од 04.06.2018. године, на седници одржаној 
дана 15.06.2018. године, донела је

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ Елаборат локалног економског ра
звоја за јавну намену  паркинг простор и зелена пијаца 
у насељу Пертате, к.п.бр. 5731/1 и 6233 КО Пертате, 
број: 235/18001 од 04.06.2018. године, који је у складу 
са ПГР за насеље Бошњаце, Пертате и Ћеновац (сл. 
Гласник града Лескоцва бр. 9/2013.)

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02205

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р.
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380.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Слу жбени гласник РС", бр. 129/07 и чл. 83/14), члана 
15. Закона о ванредним ситуацијама ("Службени гла
сник РС", бр.111/09, 92/11 и 93/12) и члана 15 . тачке 
19 Статута општине Лебне ("Службени гласник града 
Лесковац бр. 16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009, 
04/2010, 14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015), 
Скупштина општине Лебне, на седници одржаној дана 
15.06.2018. године, донела је

ОДЛУКУ

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ 
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком регулише се заштита људи, материјалних 
и културних добара и животне средине на територији 
општине Лебане од елементарних непогода, техничко 
технолошких несрећа  удеса и катастрофа, последица 
тероризма, ратних и других већих несрећа (у даљем 
те ксту елементарне непогоде и друге несреће), орга ни
зација и функционисање цивилне заштите на тери то
ри ји општине Лебане, образовање Општинског штаба 
за ванредне ситуације и стручнооперативних тимова 
за спре чавање настајања и отклањања последица непо
года  несрећа, постављење повереника и заменика 
по ве ре ника цивилне заштите у насељеним местима, 
фо рми рање јединица цивилне заштите опште намене, 
одре ђи вање оспособљених правних лица за заштиту и 
спа савање, финансирање, план и програм развоја си сте
ма заштите и спасавања као и друга питања из обла сти 
ци вилне заштите.

Члан 2.

Субјекти система заштите и спасавања на територији 
општине Лебане су:

1. Скупштина општине;
2. Председник општине;
3. Општинско веће;
4. Општинска управа и њени органи;
5. Оспособљена привредна друштва и друга правна 

лица од значајна за заштиту и спасавање и

6. Грађани и удружења грађана и друге органи
зације.

Органи општине обезбеђују изградњу и функци они
сање система заштите и спасавања на територији 
општи не Лебане, у складу са Законом о ванредним 
си ту ацијама и другим прописима као и плановима и 
про грамима и документима којима се уређује орга
ни зација, развој, припремање и употреба снага и сре
дстава заштите и спасавање и спроводе превенти вне 
мере заштите.

II НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА ОПШТИНЕ

Члан 3.

Скупштина општине:
 доноси Одлуку о организацији и функционисању 

цивилне заштите на територији општине и обезбеђује 
њено спровођење у складу са јединственим системом 
заштите и спасавања у Републици Србији;

 доноси План и програм развоја система заштите 
и спасавања на територији општине, у складу са Ду
горочним планом развоја заштите и спасавања Репу
блике Србије; 

 планира и утврђује изворе финансирања за развој, 
изградњу и извршавање задатака заштите и спа са
вања, развој цивилне заштите и спровођење мера и 
за датака цивилне заштите натериторији општи не;

 образује Општински штаб за ванредне ситуације, 
поставља и разрешава команданта, заменика кома
нда нта, начелникаштаба и чланове штаба за ванре дне 
ситу ације; 

 одређује оспособљена правна лица од значаја за 
за штиту и спасавање; 

 разматра висину насталих штета од елементарних 
непогода и доставља захгеве Влади Републике Србије 
за пружање помоћи и

 разматра извештаје Предсеника општине о мо би
лизацији и учешћу грађана и правних лица, радних 
је диница, органа локалне управе и матери јалних сре
дстава субјеката који по закону имају обавезу да уче
ствују у заштити и спасавању од елементарних непо
года и других несрећа.

Члан 4.

Општинско веће:
 усваја Процену угрожености за територију општи не; 
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 усваја План заштите и спасавања у ванредним си
туацијама; 

 образује комисију за процену штете настале од еле
ментарних непогода; 

 доноси одлуке о накнади штете настале од еле ме
нтарних непогода; 

 прати реализацију превентивних мера заштите,
 предлаже акта из области заштите и спасавања која 

доноси скупштина општине и др.

Члан 5.

Председник општине  Командант штаба: 
 стара се о спровођењу Закона и других прописа 

из области заштите и спасавања;
 обавља функцију команданта општинског штаба 

за ванредне ситуације и руководи његовим радом;
 усмерава и усклађује рад органа Општинске упра

ве у планирању, организовању и спровођењу ме ра за 
заштиту од елементарних непогода и других не срећа;

 у сарадњи са начелником штаба предлаже поста
вљење осталих чланова штаба за ванредне ситуације;

 доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације 
натериторији општин или њеном делу;

 руководи заштитом и спасавањем и наређује мере 
утврђене законом и другим прописима;

 усмерава и усклађује рад општинских органа и 
правних лица чији је оснивач општина у спровођењу 
мера заштите и спасавања;

 предлаже Општинском већу процену и план за
штите и спасавања у ванредним ситуацијама на усва
јање;

 наређује формирање, опремање и обуку јединица 
цивилне заштите опште намене;

 остварује сарадњу са начелником управног округа 
и окружним штабом за ванредне ситуације у циљу је
ди нственог и усклађеног деловања у ванредним ситу
ацијама;

 наређује евакуацију грађана, правних лица и ма
теријалних добара са угроженог подручја и стара се о 
њи ховом збрињавању;

 стара се о организацији и спровођењу моби лиза
ци је грађана, правних лица и материјалних редстава, 
у циљу укључења истих у активности заштите и спа
савања;

 одлучује о организовању превоза, смештаја и 
исхр а не припадника јединица цивилне заштите опште 
намене и грађана који учествују у заштити и спа са вању 

становништва и материјалних добара на те ри торији 
општине;

 одлучује о увођењу дежурства у општинској упра
ви и другим правним лицима у ванредној ситуацији;

 одлучује о додели помоћи грађанима који су пре
трпели штете у ванредним ситуацијама;

 остварује сарадњу са суседним општинама, МУП 
и ВС у циљу усклађивања активности у ванредним 
си ту ацијама;

 разматра и одлучује о другим питањима из обла
сти заштите и спасавања из своје надлежности;

 извештава Скупштину општине о стању на терену 
и о предузетим активностима у ванредној ситуацији;

 даје сагласност Општинској управи за закљу чи
вање уговора за израду студија, процена и анализа 
које су од интереса за заштиту од непогода;

 утврђује штете од непогода и о томе подноси 
изве штаје скупштини општине и

 закључује уговоре са суседним и другим општи
нама о евакуацији грађана.

Члан 6.

Општинска управа у заштити од елементарних не
по года и других несрећа:

 прати стање у вези са заштитом од непогода и 
предлаже предузимање мера за заштиту од непогода;

 израђујуе поједине делове процене угрожености 
и плана заштите од непогода и стараа се о ажурирању 
процене и плана; 

 врши надзор над спровођењем одлуке о зуаштити 
и спасавању;

 предлаже израду студија, процена и анализа зн
ачајних за заштиту од непогода и закључују уговоре о 
њиховој изради, уз претходну сагласност председника 
општине; 

 остварују сарадњу са организационим једи ницама 
сектора за ванредне ситуације; обавља и друге послове 
из области заштите и спасавања.

 обавља и друге послове из области заштите и 
спасавања

Поред послова из става 1. овог члана, Одељења 
Општинске управе обављају и следеће послове:

1. Одељење за општу управу, заједничке и ску-
пштинске послове:

 организује евакуације и збрињавања настрадалог 
становништва и материјалних добара  врши плани



Страна 1180 — Број 14 SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA 22. јун 2018.

рање збрињавања угрожених, пострадалих, избеглих 
и евакуисаних лица у ванредним ситуацијама;

 учествује у планирању, опремању и оспосо бља
вању јединица ЦЗ опште намемене; 

 стара се око обезбеђења неопходних средстава за 
рад општинског штаба за ванредне ситуације и фо
рмира стручну службу за заштиту и спасавање;

 учествује у изради акустичке студије покривености 
система јавног узбуњивања за територију општине;

 стара се о обезбеђењу телекомуникационе и инфо
рмационе подршке за потребе заштите и спасавања.

2. Одељење за буџет, финансије, привреду и дру-
штвене делатности:

 врши послове у вези са утврђивањем и про це ном 
штете у пољопривреди, водопривреди, шума р ству и 
на опреми и средствим привредних дру штава и дру
гих организација, обезбеђивањем и органи зо ва њем ра
спо деле хране, лекова и других потреба за збри ња вање 
становништва и снабдевањем ангажо ваних ра дних 
јединица и грађана у заштити од не погода;

 уређује и води бригу о алтерантивним могу ћно
стима за водоснабдевање;

 врши послове у вези са остваривањем права гра
ђана, предузећа, установа и других организација на на
кнаде за учешће у заштити и спасавању од не по года.

3. Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и 
имовинско-правне послове:

 обавља послове у вези уклањања бесправно изгра
ђених објеката у ризичним зонама; 

 обавља послове на утврђивању насталих штете 
од елементарних непогода на грађевинским и другим 
инфра структурним објектима;

 спроводи превентивне мере у оквиру просторног 
и урбанистичког планирања, уз примену грађевинско
те хничких и других мера у складу са процењеним сеи
зми чким ризиком, послове везане за смештај угроженог 
становништва, организација комуналних услуга на 
угро  женом подручју, организацијом превоза снага и 
сре дстава за заштиту од непогода и саобраћајно обезбе
ђе ње евакуације и мобилизације; 

 организује послове у вези са заштитом животне 
сре ди не.

Члан 7.

4. Одељење за инспекцијске послове: 
 врши управни надзор над применом републичких 

законских прописа и општих аката Скупш гине општине 
Лебане;

 врши инспекцијски надзор из области грађеви
нарства, просвете, комуналних делатности, саобраћаја, 
заштите животне средине (екологије);

 врши вођење поступка и доношење ређења о ру
шењу и уклањању објеката изграђених без одгова ра ју
ћих дозвола у плавним подручјима и  

 обавља послове буџетске инспекције по Програму 
који доноси Председник општине.

Члан 8.

Стручна служба за послове заштите и спасавања 
на територији општине Лебане

Стручне, оперативнопланске и организационе посло
ве заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за 
општину Лебане врши стручна служба за заштиту и 
спасавање, коју формира Општинска управа.

Стручна служба за заштиту и спасавање врши 
следеће послове:

 носилац је активности на изради Процене угро
жености општине; 

 носилац је активности на изради Плана заштите 
и спасавања у ванредним ситуацијама;

 носилац је активности на изради Плана функци
онисања цивилне заштите и система осматрања и 
обавештавања ( у склопу Плана одбране општине);

 носилацје активности на формирању, опремању и 
обучавању јединица цивилне заштите опште намене;

 прати опасности, обавештавају становништво о 
опасностима и предузимају друге превентивне мере 
за смањење ризика од елементарних непогода и дру
гих несрећа; 

 набавља и одржава средства за узбуњивање у 
оквиру система јавног узбуњивања у Републици Срби
ји, учествује у изради акустичке студије покривености 
система јавног узбуњивања за територију општине;

 организује, развија и води личну, узајамну и ко
лективну заштиту;
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 усклађују планове заштите и спасавања у ванре
дним ситуацијама са суседним јединицама локалне 
самоуправе;

 остварују непосредну сарадњу са организационим 
јединицама Сектора за ванредне ситуације;

 израђују план мобилизације јединица и организују 
извршење мобилизације јединица опште намене;

 врши стручне и административнотехничке по
сло ве потребне за рад општинског Штаба за ванре
дне ситуације у сарадњи са представником подручне 
организационе јединице надлежне службе и

 врши и друге послове из области заштите и спа
савања.

III ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Члан 9.

Обједињавање и координацију свих активности усме
рених на заштити живота и здравља људи и њи хове 
имовине у елементарним и другим већим непогодама 
на територији општине спроводи Општински Штаба 
за ванредне ситуације.

Члан 10.

Штаб за ванредне ситуације обавља следеће послове:

 руководи и координира рад субјеката система за
штите и спасавања и снага заштите и спасавања у ва
нредним ситуацијама на спровођењу утврђених зада
така;

 руководи и координира спровођење мера и за да
така цивилне заштите;

 разматра и даје мишљење на предлог процене 
угро жености и предлог плана заштите и спасавања у 
ва нре дним ситуацијама;

 прати стање и организацију заштите и спасавања 
и предлаже мере за њихово побољшање;

 наређује употребу снага заштите и спасавања, 
сре дстава помоћи и других средстава која се користе 
у ванредним ситуацијама;

 стара се о редовном информисању и обавештавању 
становништва о ризицима и опасностима и преду зе
тим мерама;

 разматра организацију, опремање и обучавање је
диница цивилне заштите опште намене, овлашћених 
и оспособљених правних лица;

 сарађује са надлежним органима заштите и спа
са вања суседних општина и држава у ванредним си
ту ацијама;

 процењује угроженост од настанка ванредне си
туације; 

 доноси наредбе, закључке и препоруке.
 сарађује са штабовима суседних јединица лока

лних самоуправа;
 именује менаџера заштите и заменика менаџера у 

насељеним местима; 
разматра и предлаже доношење одлуке о органи

зацији заштите и спасавања на тери торији општине;
 ангажује оспособљена правна лица и друге орга

низације од значаја за заштиту и спасавање на тери
торији опшштине;

У спречавању настајања и отклањања последица 
непогода Општински штаба за ванредне ситуације:

 предлаже доношење одлуке о проглашењу ванре
дне ситуације;

 путем средстава јавног информисања и другим сре
дствима обавештава становништво са одлуком о про
гла шењу ванредне ситуације и у вези са тим о нало же
ним мерама; 

 поставља и разрешава поверенике и заменике по
вереника цивилне заштите; 

 координира дистрибуцију воде на угроженом по
дручју и ангажује све расположиве капацитете за тра
нспорт и дистрибуцију воде; 

 организује евакуацију и збрињавање сточног фонда;
 анализира постојеће стање у општини и предлаже 

мере заштите које треба предузети за превазилажење 
ва нредне ситуације;

 ради на стварању и побољшању материјално  те
хничких услова за учешће професионалних слу жби, 
државних органа, органа општинске управе, при вре
дних друштава и грађана у заштити и спасавању људи и 
материјалних добара; 

 остварује сарадњу са органима и организацијама 
других општина у спровођењу заштите од непогода;

 успоставља међународну сарадњу са сличним орга
низацијама, ради заједничког деловања у ванредним 
ситуацијама, заједничких вежби, стручног усавршавања 
и размене информација.
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Члан 11.

Општински штаба за ванредне ситуације спроводи 
акти вности на разматрању стања спремности за орга
ни зован одговор на ризике и претње и упознаје се са 
до  стигнутим степеном развоја и изградње система 
за штите и спасавања.
За остваривање функција из става 1. овог члана орга
низује се и спроводи обучавање, оспособљавање и 
стру чно усавршавање.
Обуку, оспособљавање и стручно усавршавање чла
нова штаба организују и спроводе национални и ре
гионални тренинг центри, на предлог и у сарадњи са 
надлежном службом.

Члан 12.

Општински штаб своју функцију руковођења снагама 
за заштиту и спасавање у насељеним местима оства
рује преко савета месних заједница и повереника и 
заменика повереника, а у државним органима, орга
низацијама и другим правним лицима преко њихових 
руководиоца и постављених повереника и њихових 
заменика.

Члан 13.

Општински штаба за ванредне ситуације донси по
сло вник о свом раду.
Пословник о раду садржи: начин припремања се дни
ца штаба, утврђивање дневног реда, заказивање и во
ђење седница, начин расправе и одлучивања о до но
шењу наредби, закључака и препорука.
Општински штаб за ванредне ситуације, на предлог 
надлежне службе, доноси годишњи план рада и го
ди шњи извештај о раду, који доставља Скупштини 
општине на разматрање и усвајање.

Члан 14.

Позивање Општинског штаба за ванредне ситуације, 
ради остваривање његове оперативне функције, на
лаже командант, а у његовом одсуству заменик кома
нданта или начелник штаба, а на предлог надлежне 
службе и надлежног органа на територији општине 
Лебане.
Позивање чланова штаба спроводи служба Одељења 
за општу управу заједничке и скупштинске послове.

Члан 15.

У случају настанка непогоде ванредне ситуације, 
Општи нски штаба за ванредне ситуације може да на
реди следеће мере: 

 мобилизацију јединица цивилне заштите опште 
намене, грађана и материјалних средстава;

 ангажовање оспособљених правних лица;
 увођење дежурства правним лицима;
 посебан режим обављања одређених комуналних 

делатности; 
 посебне мере и поступке хигијенско  профила

ктичког карактера; 
 посебан режим саобраћаја, односно забрану сао

браћаја на локалним путевима; 
 евакуацију становништва и материјалних добара;
 одређивање другачијег распореда радног времена;
посебне приоритете у испоруци комуналних и 

дру гих производа и пружању услуга (воде, гре јања, 
га са, електричне енергије, градски превоз); 

 при вре мену забрану приступа и кретање у по
јединим по дру чјима; 

 привремену забрану коришћења одређених по
кре тних и непокретних ствари; 

 корисницима, односно власницима и држаоцима 
по кретних и непокретних ствари, предузимање мера 
ра ди заштите ових добара, као и да на тим добрима пре
ду зму и спроведу посебне мере заштите;

 корисницима, власницима, односно држаоцима 
пре во зних средстава, грађевинских и пољопривредних 
ма шина и других уређаја, опреме и алата, да та сре
дства, у исправном стању са радном снагом, ставе на 
ра спо лагање за заштиту од непогоде; 

 корисницима, односно власницима стамбених 
зграда, станова, пословних просторија и других зграда 
и просторија наложити да приме на привремени сме
штај евакуисано становништво и материјална добра 
са угроженог подручја;

 власницима односно држаоцима одеће, обуће, хра не 
и других материјалних средстава, да ставе та средства 
на располагање за потребе заштите од непогода; 

 приоритетан и бесплатан превоз грађана који по 
наређењу надлежног органа учествују у заштити од не
погода и
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 друге мере за отклањање и ублажавање последи
ца од непогода утврђених одредбама ове одлуке и 
пла ном заштите општине од непогода.

Члан 16.

Наредбе Општинског штаба, које се односе на обавезе 
и задатке органа државне управе, јединица локалне 
са моуправе, посебних организација, привредних дру
штава и других правних лица, установа и хумани тарних 
орга низација дужни су да спроводе њихови руководиоци 
и да о томе достављају извештаје Опшптинском штабу.

Извештај из става 1. овог члана обухвата:

 стање на угроженом пдоручју;
 ефекте и последице које је изазвала елементарна 

непогода или друга несрећа; 
 стање људских и материјалних капацитета анга

жо ваних на задацима заштите и спасавања;
 реализацију постављених задатака; 
 потребе за додатним снагама и средствима и 
 дру ге податке битне са аспекта спровођења мера 

и зада така заштите и спасавања.

Члан 17. 

У извршавању послова и задатака из своје надлежности 
Општински штаба за ванредне ситуације дониси наре
дбе, закључке и препоруке.
Наредбом се одлучује о употреби снага и средстава 
за штите и спасавања, средстава помоћи и других сре
дстава која се користе у ванредним ситуацијама и на
лаже извршавање задатака, односно мера заштите и 
спа савања.
Закључком се утврђује одређени став о питањима из 
области заштите и спасавања; формирају стручноопе
ративни тимови и утврђују њихови задаци; про цењује 
угроженост од настанка ванредне ситуације; утврђује 
мишљење на одређена акта које штаб разматра; одлучује 
о другим питањеима о којима се не одлучује наредбом.
Препоруком се предлажу мере за побољшање ста ња 
и организација заштите и спасавања, односно препо
ручује предузимање мера, радњи и поступака којима се 
умањује ризик од опасности.

Члан 18.

За извршавање специфичних задатака заштите и спа
савања, штаб за ванредне ситуације може образовати 
стручнооперативне тимове.

Стручно оперативни тимови, по правилу, образују се 
за извршавање задатака заштите и спасавања и то: 
евакуације, збрињавања, склањања, радиолошкохе
мијскобиолошке заштите, заштите и спасавања од 
пожара и експлозија, заштите од поплава и несре
ћа на води и под водом, заштите и спасавања од 
техничкотехнолошки несрећа, односно удеса, као и 
за извршавање других задатака заштите и спасавања 
које одреди Општински штаба за ванредне ситуације.
У састав стручнооперативних тимова улазе руково
диоци и експерти из надлежне службе, органа државне 
управе, органа јединица локалне самоуправе, посебних 
организација, научних установа, привредних друштава 
и других правних лица у чијем делокругу су послови 
од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситу а
цијама.
Радом стручнооперативног тима руководи руково
дилац којег именује штаб. Стручнооперативни тим 
за свој рад одговора начелнику штаба.

Члан 19.

Општински штаба за ванредне ситуације чине: Ко
мандант, заменик команданта, начелник и чланови 
штаба.

Командант општинског штаба за ванредне ситуације 
је председник општине, по положају.
Заменик команданта општинског штаба за ванредне 
ситуације је заменик предсеника општине или члан 
општинског већа.
Начелник општинског штаба за ванредне ситуације је 
стручно лице из служе заштите и спасавања.

Чланови општинског штаба за ванредне ситуације су:

1. помоћник НШ за оперативно планске послове;
2. помоћник НШ за евакуацију  начелник Општи

нске управе Лебане;
3. помоћник НШ за везу са месним заједницама и 

заштиту од поплава  члан општинског већа задужен 
за ову област;

4. помоћник НШ за заштиту од поплава  члан 
општинског већа задужен за ову област; 

5. помоћник НШ задужен за послове безбедности  
командир полицијске испоставе Лебане;
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6. помоћник НШ задужен за послове заштите и 
спа савања у случају пожара и НУС;

7. помоћник НШ за дужен за послове заштите од 
рушења и спасавања од клизишта, земљотреса, одро
на, снежних наноса;

8. помоћник НШ задужен за послове збрињавања 
угроженог и настрадалог становништва и расподелу 
хуманитарне помоћи  секретар Црвеног крста Леба
не;

9. помоћник НШ задужен за послове прве медици
нске помоћи  директор ДЗ Лебане;

10. помоћник НШ задужен за послове расчи шћа
вања и асанацију терена;

11. помоћник НШ задужен за послове очувања 
добара битних за опстанак  директор ЈКП "Водовод";

12. помоћник НШ за послове заштите животне 
средине од техничкотехнолошких несрећа;

13. помоћник НШ за расчишћавање терена;
14. помоћник НШ за асанацију терена, и
      остали помоћници према потреби штаба за ВС 

а по предлогу командата штаба.

IV ПОВЕРЕНИЦИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 20.

Повереници цивилне заштите (у даљем тексту: пове
реници) и заменици повереника постављају се ради 
обављања послова заштите и спасавања у насељеним 
местима, делу насеља, стамбеним зградама и селима (у 
даљем тексту: насеља) привредним друштвима и другим 
правним лицима, органима државне управе, ради спро
вођење превентивних мера заштите и покретање поче
тних активности у случају појаве опасности по људе и 
материјална средства.

У органу државне управе, према сопственој процени, 
повереници односно заменици се постављају зависно 
од организационе структуре, простора организовања 
и деловања и броја запослених.

Повереника и заменика повереника поставља и 
разрешава:

 у органу државне управе  руководилац органа 
државне управе; у јавним предузећима и установама 
директор;

 у привредном друштву и другом правном лицу 
 директор, односно други надлежни орган одређен 
општим актом;

 у насељу  месним заједницама  општински 
Штаб за ванредне ситуације.

По један повереник и један заменик поверенка циви
лне заштите поставњају се у свим месним заје дни
цима на територији општине Лебане. 

Члан 21.

Повереници и заменици повереника у насељу поста
вљају се по основу распореда у цивиЈжој зашти ти, а у 
привредним друштвима по основу радне обавезе.

Повереници и заменици повереника у насељима преду
зимају непосредне мере за учешће грађана у спрово
ђењу мера и задатака цивилне заштите, личне, узајамне 
и колективне заштите и руководе јединицама цивилне 
заштите опште намене.

Грађани на угроженим и настрадалим подручјима дужни 
су да поступају у складу са упутствима повереника, 
односно заменика повереника.

Обуку и оспособљавање повереника, заменика повере
ника и јединица опште намене организује и спроводи 
Општинска управа Лебане.

Именовање повереника и заменика повереника за месне 
заједнице извршиће Општински штаба за ванредне 
ситу ације у року од 90 дана од дана доношења ове одлу
ке.
Предлоге за именовање повереника и заменика повере
ника урадиће стручна служба за заштиту и спасавање у 
сарадњи са саветима месних заједница.

V ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 22.

Јединице цивилне заштите образују се, опремају и 
оспо собљавају као оперативне снаге за извршавање за
да така цивилне заштите.
Јединице цивилне заштите образују се као јединице 
опште намене.
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Јединице цивилне заштите образују се у складу 
са Проценом угрожености за територију општине 
Лебане, привредног друштва и других правних лица.

Јединице опште намене образују Општина Лебане, ја
вна предузећа, јавнокомунална преузећа, установе и 
привредна друштва и друга правна лица, као привре
мене саставе од добровољаца и радно способног ста но
вништва односно запослених, за извршавање једно ста
внијих послова и задатака заштите и спасавања.

О припадницима јединица цивилне заштите које 
образује Општинска управа, евиденцију води Одељење 
за општу управу, заједничке и скупштинске послове.

Члан 23.

Јединице цивилне заштите опште намене оспособљавају 
се за извршавање обимнијих и мање сложенијих зада
така из области заштите и спасавања као што су лока
лизовање и гашење почетних и мањих шумских пожара, 
учешће у заштити од поплава, указивање прве помоћи, 
за одржавање реда, затим учешће у збрињавању угро
женог становништва, помоћ у асанацији терена и 
друге активности по процени Штаба за ванредне си
ту ације.

Попуну, опремање и обуку јединица цивилне заштите 
вршиће Општина Лебане преко општинске службе за 
заштиту и спасавање.

Координацију послова из става 3. овог члана вршиће 
Општинско веће.

VI ОВЛАШЋЕНА И ОСПОСОБЉЕНА  
ПРАВНА ЛИЦА

Члан 24.

Овлашћена и оспособљена правна лица врше заштиту 
и спасавање грађана, материјалних и других добара у 
случају опасности и несрећа изазваних елементарним 
непогодама и другим несрећама у складу са својом 
делатношћу, као и задацима које им нареди Штаб за 
ванредне ситуације, на предлог надлежне службе.
Овлашћена и оспособљена правна лица дужна су да 
плански прилагоде своје капацитете и организацију 
за извршавање задатака заштите и спасавања.

Општинско веће Лебане привредним друштвима и дру
гим правним лицима из става 1. Овог члана уговором 
обе збеђује накнаду стварних трошкова за спровођење 
при према и ангажовање у извршавању мера и задатака 
цивилне заштите.

Члан 25.

У складу са чланом 15. тачка 8. Закона о ванредним 
ситуацијама, за потребе заштите и спасавања грађана 
и материјалних добара од елементарних непогода, 
техничко технолошких несрећа и опасности, на 
територији општине Лебане одређују се оспособљена 
привредна друштва и друга правна лица, и то:

Ре
дн

и 
бр

ој
НАЗИВ 

ПРАВНОГЛИЦА СЕДИШТЕ ДЕЛАТНОСТ ПЛАНИРАНИ 
ЗАДАТАК

1 2 3 4 5

1. ЈКП"ВОДОВОД" ЛЕБАНЕ водоснабдевање РХБ, асанација, 
водоснабдевање

2. ЕЛЕКТРОДИ
СТРИБУЦИЈА 
ПДДЕЕ 
"ЈУГОИСТОК" 
ОГРАНАК 
ЛЕБАНЕ

ЛЕБАНЕ снабдевање 
електричном 
енергијом

спашавање 
са висина, 
замрачивање и 
асанација

3. ЈП СРБИЈА 
ШУМЕ "ШУМА" 
ЛЕСКОВАЦ

ЛЕСКОВАЦ гајење и 
експлатација 
шума

склањање, 
ППЗ И заштита 
шума

4. ЈКП 
"КОМУНАЛАЦ"

ЛЕБАНЕ чишћење 
улица,одржавање 
паркова и 
погребе услуге

асанација 
терена, 
рашчишћавање 
рушевина и 
РХБ заштита

5. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 
ПУТЕВЕ ВРАЊЕ 
РЈ ЛЕСКОВАЦ 
ПУНКТ ЛЕБАНЕ

ЛЕБАНЕ одржавање 
путева асанација

Рашчишћавање,

6. ПП "ПОР
ВЕРНЕРВЕБЕР"

ЛЕСКОВАЦ изношење и 
депоновање 
смећа

Асанација 
терена

7. ДОМ ЗДРАВЉА 
ЛЕБАНЕ

ЛЕБАНЕ здравствено 
збрињавање

ПМП

8. ОПШТИНСКА 
ОРГ 
АНИЗАЦИЈА 
ЦРВЕНОГ 
КРСТА

ЛЕБАНЕ здравствено 
збрињавање и 
хуманитарна 
помоћ

Збрињавање, 
ПМП и 
хуманитарна 
помоћ

9. ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ 
РАД

ЛЕБАНЕ социјална 
заштита

Збрињавање 
и расподела 
помоћи
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10. ВЕТЕРИНА РСКА 
УСТАНОВА

ЛЕБАНЕ ветеринарско 
збрињавање

Здравствена 
заштита 
животиња

11. АМД "ЖИВКО 
МЛИН" ДОО 
БОШЊАЦЕ 
СЕЛО: 
БОШЊАЦЕ

БОШЊАЦЕ
ЛЕБАНЕ

Млинско
пекарство

Снабдевање 
становни штва 
пекарским 
прозводима

12. ЗТР "ДАНИКС" 
ЖДЕГЛОВО 
СЕЛО 
ЖДЕГЛОВО

БОШЊАЦЕ
ЛЕБАНЕ

Производња 
кућне хемије

Снабдевање 
становни штва 
пекарским 
прозводима и 
кућне хемије

13. ХОТЕЛ "ЈУСТИ
НИЈАНА" ЦГ 
ЛЕБАНЕ 8 
НОВЕМБАР ББ

ЛЕБАНЕ У гоститељство Исхрана 
и смештај 
становништва

14. АУТО ПРЕВО
ЗНИЧКА 
РАДЊА "ГОРАН 
АРСИЋ ПРЕКО
ПЧЕЛИЦА 
СЕЛО ПРЕКО
ПЧЕЛИЦА

ПРЕКОПЧЕЛИЦА

ЛЕБАНЕ
Превозничка Превоз 

становништва

Активирање и употребу правних субјеката из става 
2. овог члана наређује Општински штаб за ванредне 
си ту ације.
Овлашћује се Општинско веће да са правним лицима из 
става 2. овог члана склопи конзервирани уговор ко јим 
ће се уредити међусобна права и обавезе.
Средства за надокнаду трошкова насталих учешћем 
пра вних лица из става 2. овог члана, у заштити и спа са
ва њу у ванредним ситуацијама, обезбеђују се из бу џета 
општине . 

VII ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Члан 26.

Процена угрожености територије општине Лебане 
израђује се у складу са Упутством о Методологији за 
изра ду процене угрожености од елеменатрних непогода 
и ду гих несрећа и планова заштите и спасавања у ванре
дним ситуацијама које доноси Министар уну трашњих 
по слова.

Процена садржи:
1) увод;
2) општи део;
3) посебан део и
4) закључак.

Проценом угрожености идентификују се извори мо
гућег угрожавања, сагледавају могуће последице, 
по требе и могућности спровођења мера и задатака 
за штите и спасавања од елементарних непогода и 
других несрећа.
Процена угрожености територије општине Лебане 
је полазни документ за израду Планова заштите и 
спасавања општине Лебане, јавних предузећа и уста
нова и привредних друштава и других правних лица.

VIII ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У 
ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

Члан 27.

План заштите и спасавања је основни плански доку
мент на основу кога се субјекти система заштите и 
спасавања организују, припремају и учествују у извр
шавању мера и задатака заштите и спасавања угро
женог становништва, материјалних и културних до
бара и животне средине.
Циљ израде Планова заштите и спасавања је утврђи
вање задатака субјеката заштите и спасавања, планско 
и организовано ангажовање капацитета, усклађивање 
активности у спровођењу мера и задатака заштите и 
спасавања.
План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама 
изра ђује се у складу са Законом о ванредним ситу аци
јама, Уредбом о садржају и начину израде проце не 
угро жености и планова заштите и спасавања и Упуства 
о методологији за израду процене угро жено сти од еле
ментарних непогода и других несре ћа и планова за
штите и спасавања у ванредним ситуацијама. 
План је заснован на процени угрожености и на про
це нама расположивих капацитета и могућности за 
заштиту и спасавање на свим нивоиома.

Члан 28.

Саставни део Плана за заштиту и спасавање у ванре
дним ситуацијама чини План заштите од удеса.
План заштите од удеса израђује се на основу извештаја 
о безбедности и планова заштите од удеса привредних 
друштава и других правних лица са територије општи
не, као и података других земаља о удесима са преко
граничним ефектима.
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Члан 29.

Процену угрожености и План заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама за општину Лебане израђује 
Општинска управе или лиценцирана агенција од 
стране МУП Сектора за ванредне ситуације, а ра
зматра је и усваја Општинско веће након приба вље
ног мишљења Министарства унутрашњих посло ва 
 Сектора за ванредне ситуације.
План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама 
мора бити усклађен са Националним планом заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама Републике Срби је.

Члан 30.

Општинска управа Лебане  Одељење за буџет, фина
нсије, привреду и друштвене делатности израђује Пре
длог Годишњег Оперативног план за одбрану од попла
ва на водама II реда на територији општине, након 
доношења Општег Плана одбране од поплава од стране 
Министра пољопривреде и заштите животне средине 
за текућу годину. Пирпремљен Предлог Опперативног 
плана Општинска управа доставља Општинском шта
бу за ванредне ситуације на разматрање и усвајање, на
кон чега га шаље Јавном водопривредном предузећу 
"Србијаводе" Београд  Водопривредном центру "Мо ра
ва" Ниш, на оцену и мишљење. Након добијеног по зи
тивног мишљења на предложени ОП, Предлог пла на се 
доставља Општинском већу на разматрање и усвајање. 
Након разматрања и усвајања Општинско веће га доста
вља на разматрање и усвајање Скупштини општи не 
Лебане. Наког усвајања Предлога ОП од стране Ску
пштине општине, документ добија форму Пла на и може 
да се операционализује.

Члан 31.

Носилац израде Плана заштите и спасавања у ва нре
дним ситуацијама за општину је самостални саве
тник за послове планирања припрема за одбрану, при
пра вности и реаговање у ванредним ситуацијама у 
сарадњи са организационом јединицом Сектора за ва
нредне ситуације и другим организационим једи ница
ма Општинске управе, у складу са Законом и Мето
дологијом за израду Процене угрожености и планова 
за штите и спасавања у ванредним ситуацијама. 

IX ПЛАН ФУНКЦИОНИСАЊА ЦИВИЛНЕ 
ЗАШТИТЕ Лична, узајамна и колективна 

заштита

Члан 32.
Личну, узајамну и колективну заштиту у општини 
организовати по месту рада и месту становања.
Ради остваривања личне, узајамне и колективне зашти
те, органи општине Лебане, јавна, јавна комунална 
пре дузећа и установе чији је оснивач општина Лебане, 
при вредна друштва и друга правна лица обезбеђује и 
држе у исправном стању потребна средства и опрему 
за личну, узајамну и колективну заштиту и врше обуку 
запослених из области цивилне заштите ("Сл.гласник 
РС", бр. 3/11 и 37/15).
Грађани власници стамбених зграда, односно кућа, 
дужни су да за потребе личне заштите и спасавања и 
заштите и спасавања чланова породичног домаћинства, 
као и имовине, набаве и држе у исправном стању 
средства и опрему као што је предвиђено Уредбом о 
обавезним средствима и опреми за личну и колективну 
заштиту од елементарних непогода и других несрећа.
Обавезује се Стручна служба за заштиту и спасавање 
да у сарадњи са организационом јединицом Сектора за 
ванредне ситуације, припреми упутства и друге публи
кације којима ће се вршити едукација стано вништва о 
поступцима у могућој или насталој опасности. Посебан 
акценат дати едукацији становништва за реаговање у 
случају земљотреса, поплава и пожара.
У реализацију активности наведених у ставу 3. овог 
члана укључити поверенике цивилне заштите.

IX ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПРИВРЕДНИХ 
ДРУШТАВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА

Члан 33.

Привредна друштва и друга правна лица са седиштем 
на територији општине које имају веће организационе 
јединице на територији општине, планирају и обезбеђују 
средства за организовање, опремање, оспособљавање 
и обучавање јединица цивилне заштите које оне 
образују, организовање и припремање личне, узајамне 
и колективне заштите и спровођење мера и задатака 
цивилне заштите својих запослених, материјалних и 
других добара.
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Привредна друштва и друга правна лица из области 
здравства, васпитнообразовне делатности, социјалне 
заштите и других делатности која у оквиру свог дело
круга имају заштиту већег броја људи, дужна су да 
планирају, организују и спроводе мере и задатке циви
лне заштите и за лица која су корисници њихових услуга 
у складу са законом и општим актима. 
Привредна друштва и друга правна лица из ст. 1. и 2. 
овог члана дужна су да своју процену угрожености 
и планове заштите и спасавања доносе у складу са 
Методологијом за израду процене угрожености од 
елементарних непогода и дригих несрећа и планова 
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама ("Сл.
гласник РС", бр. 18/17) и овом Одлуком у року од 90 
дана од дана усвајања процене.
За припрему привредних друштава и других правних 
лица за заштиту и спасавање од елементарних непо
года и других несрећа одговорни су руководиоци 
привредних друштава, односно руководиоци правних 
лица.

Члан 34.

Овлашћена и оспособљена правна лица на захтев 
Општи не обавезна су да достављају анализе, прогнозе 
и одговоре из области заштите и спасавања.

Члан 35.

Привредно друштво и друго правно лице, са седиштем 
на територији општине, које имаја веће организационе 
јединице на територији општине, дужно је да изради 
План заштите од удеса у складу са одредбама Закона о 
ванредним ситуацијама.

План заштите од удеса мора да буде усклађен са Пла
ном заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на 
територији општине Лебане.

X СИСТЕМ УЗБУЊАВАЊА

Члан 36.

Систем узбуњивања се састоји од одговарајућих јавних 
сирена, уређаја, спојних путева и техничких средстава 
за управљање, као и њихове организације размештаја, 
процедуре управљања, употребе и одржавања.

Изградњу и одржавање система за рано упозоравање 
и јавно узбуњивање финансира општина Лебане, 

у складу са Проценом угрожености, овом Одлуком, 
аку стичком студијом и другим прописима и општим 
актима. Си стем јавног узбуњивања низводно од хидро
акуму лаци оне бране "Власинско језеро" израђује и 
одржава при вре дно друштво које газдује браном.

Системом за узбуњивање управља надлежна служба.
Власници пословних, стамбених и других зграда и 
објеката, дужни су да за потребе система осматрања, 
раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања омо
гуће инсталирање сирена и других одговарајућих уре
ђаја и средстава система осматрања, обавештавања и 
узбуњивања на тим објектима и омогуће приступ за 
њихово одржавање, уз уважавање мера заштите људи и 
животне средине.

Решење о постављању сирена уређаја и средстава из 
става 1. овог члана доноси Општинска управа. 

Члан 37.

За потребе праћења стања и управљања ванредним 
си ту ацијама, општина може формирати ситуациони 
ц нтар.

Ситуациони центар је обавезан да прикупљене податке 
доставља територијално надлежном оперативном це
нтру на броју 112.

XI ФИНАНСИРАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И 
СПАСАВАЊА

Члан 38.

Систем заштите и спасавања финансира се из:

1) буџета јединице локалне самоуправе;

2) фонда за ванредне ситуације;

3) других прихода у складу са законом и другим 
прописима.

Члан 39.

Општина Лебане финансира:

1) припремање, опремање и обуку: штабова за ва нре
дне ситуације, јединица цивилне заштите, пове ре ника и 
заменика повереника и трошкове спровођења ме ра за
штите и спасавања;



Страна 1189 — Број 14SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA22. јун 2018.

2) трошкове ангажовања оспособљених правних 
ли ца у складу са уговором за извршавање задатака 
за шти те и спасавања;

3) изградњу система за узбуњивање на својој тери
торији;

4) прилагођавање подземних објеката (подземни 
про лази) за склањање и њихово одржавање, као и 
одржа вање других заштитних објеката у складу са 
законом;

5) обуку становништва из области заштите и спа
са вања;

6) санирање штета насталих природном и другом 
непогодом, у складу са материјалним могућностима 
и

7) друге потребе заштите и спасавања, у складу са 
за коном и другим прописима. 

XII  ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ

Члан 40.

За нарочите успехе у организовању и спровођењу 
задатака цивилне заштите и других послова заштите 
и спасавања  у привредним друштвима и другим 
правним лицима, службама и органима општинсаке 
управе, штаба за ванредне ситуације, јединицама 
цивилне заштите, повереницима цивилне заштите, 
заменицима повереника, другим припадницима и 
заслужним појединцима на територији општине 
Лебане , додељују се признања и награде.

Признања и награде ће се уручивати на дан општине  
и на Светски дан цивилне заштите 1. марта.

Општинско   веће ће ближе уреди врсту награда и 
признања као и критеријуме за њихову доделу.

XIII  НАДЗОР

Члан 41.

Надзор над применом ове одлуке врши Општинско 
веће.

XIV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.

План заштите од елементарних непогода и других 
несрећа општина ће донети у року од шест месеци 
од дана дступања на снагу Упутства о методологији 
за израду процене угрожености од елементарних 
непогода и других већих несрећа и планова заштите 
и спасавања у ванредним ситуацијамау  и ове одлуке.

Члан 43.

Правна лица донеће, односно ускладити свој план 
заштите од елементарних непогода са планом 
заштите општине и овом Одлуком у року од три 
месеца од дана достављања извода из плана заштите 
и спасавања општине од елементарних непогода.

Члан 44.

Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи 
Одлука о организацији и функционисању цивилне за
шти те на територији општине Лебане, коју је усвојила 
Ску пштина општине Лебане, 02 Бр. 0219/2011 од 
27.12.2011.г. објављене у "Службеном листу града Ле
ско вца", бр. 30/11).

Члан 45.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја
вљивања у "Службеном гласнику града Леско вца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02. бр. 873

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

381.
На основу члана 27,29, и 36. Закона о јавној својини 
("Службени гласник РС", број 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016др. закон, 108/2016, и 113/2017), 
члана 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у за
куп ствари у јавној својини и поступцима ја вног 
надметања и прикупљања писмених понуда ("Слу
жбени гласник РС", број 24/2012, и 48/2015), члана 32. 
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Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", број 129/2007 и 83/2014др. закон) и члана 39. 
Статута општине Лебане ("Службени гласник града 
Лесковца", број 16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009, 
04/2010), Скупштина општина Лебане на седници 
одржаној дана 15.06.2018. године, донела је

ОДЛУКУ

O ПРИБАВЉАЊУ ИМОВИНЕ У СВОЈИНУ 
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ У ПОСТУПКУ ПРОДАЈЕ 

СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

Члан 1.

Покреће се поступак и одобрава прибављање у сво
јину Општине Лебане и то имовине Друштвеног пре
ду зећа трикотаже и плетива Јабланица са по Лебане 
 у стечају из Лебана, ул. Јабланичка бр.5, скраћени 
назив ДП Јабланица Лебане са по  у стечају, а у по
сту пку продаје имовине напред наведеног стеча јног 
дужника пред Агенцијом за лиценцирање стеча јних 
управника.

Члан 2.

Даје се сагласност и овлашћење председнику Општи
не Лебане, као и лицима које он овласти, да спро води 
све потребне активности и радње према надле жним 
органима Републике Србије са циљем да општина 
Лебане прибави право својине над имови ном 
Друштвеног предузећа трикотаже и плети ва Јабла ни
ца са по Лебане  у стечају из Лебана, ул. Јабла ничка 
бр.5.

Члан 3.

Овлашћује се председник Општине Лебане да на 
основу претходног члана ове Одлуке учествује у по
ступку продаје имовине стечајног дужника путем 
методе јавног надметања као и да понуди цену која 
не може бити виша од тржишне вредности утврђене 
на основу акта надлежног пореског органа или 
другог надлежног органа којим је извршена процена 
тржишне вредности непокретности.

Члан 4.

Даје се сагласност и овлашћење председнику Општи
не Лебане Ивану Богдановићу, као и лицима које 

он овласти, да у име и за рачун општине Лебане 
пред надлежним Јавним бележником у Лебану, 
закључи Уговор о купопродаји имовине Друштвеног 
предузећа трикотаже и плетива Јабланица са по 
Лебане  у стечају из Лебана, са ДП Јабланица Лебане 
са по  у стечају из Лебана, које заступа стечајни 
упра вник Агенција за лиценцирање стечајних упра
вни ка, а по овлашћењу повереник Драган Пешић за 
излицитирану купопродајну цену.

Члан 5.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 46442

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

 
382.
На основу члана 27,29, и 36. Закона о јавној својини 
("Службени гласник РС", број 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016др. закон, 108/2016, и 113/2017), 
члана 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јав ног 
надметања и прикупљања писмених понуда ("Слу
жбени гласник РС", број 24/2012, и 48/2015), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", број 129/2007 и 83/2014др. закон) и члана 39. 
Статута општине Лебане ("Службени гласник града 
Лесковца", број 16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009, 
04/2010), Скупштина општина Лебане на седници 
одржаној дана 15.06.2018. године, донела је

ОДЛУКУ

О ПРИБАВЉАЊУ ИМОВИНЕ У СВОЈИНУ 
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ У ПОСТУПКУ ПРОДАЈЕ 

СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

Члан 1.
Покреће се поступак и одобрава прибављање у сво
јину Општине Лебане и то имовине Предузећа за 
изво ђење грађевинских, грађевинскизанатских и 
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инста ла терских радова "Радан" А.Д. Лебане у стечају 
из Лебана, ул. Цара Душана 72, а у случају покретања 
поступка продаје имовине напред наведеног стечајног 
дужника пред Агенцијом за лиценцирање стечајних 
управника.

Члан 2.

Даје се сагласност и овлашћење председнику Општине 
Лебане, као и лицима које он овласти, да спроводи све 
потребне активности и радње према надлежним орга
нима Републике Србије са циљем да општина Леба
не прибави право својине над имовином Предузећа 
за извођење грађевинских, грађевински занатских и 
инсталатерских радова "Радан" А.Д. Лебане у стечају 
из Лебана, ул. Цара Душана 72.

Члан 3.

Овлашћује се председник Општине Лебане да на 
основу претходног члана ове Одлуке учествује у по
ступку продаје имовине стечајног дужника путем ме
тоде јавног надметања као и да понуди цену која не 
може бити виша од тржишне вредности утврђене на 
основу акта надлежног пореског органа или дру гог 
надлежног органа којим је извршена процена тржи
шне вредности непокретности.

Члан 4.

Даје се сагласност и овлашћење председнику Општи
не Лебане Ивану Богдановићу, као и лицима које он 
овласти, да у име и за рачун општине Лебане пред 
надлежним Јавним бележником у Лебану, закљу чи 
Уговор о купопродаји имовине Предузећа за изво
ђење грађевинских, грађевинскизанатских и инста
ла терских радова "Радан" А.Д. Лебане у стечају из 
Лебана, ул. Цара Душана 72, које заступа стечајни 
управник Агенција за лиценцирање стечајних упра
вника, за излицитирану купопродајну цену.

Члан 5.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 46445

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

383.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/2014 и 
101/16) и члана 39. Статута општине Лебане ("Сл. 
гла сник града Лесковац", 16/2008, 21/2008, 09/2009, 
17/2009, 04/2010, 14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 и 
27/2015), Скупштина општина Лебане на седници 
одржаној дана 15.06.2018. године, донела је

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ Програм подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног 
развоје за општину Лебане за 2018. годину.

2. Одлуку доставити Одељењу за привреду, 
пољопривреду, водопривреду и финансије општине 
Лебане.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 број 02210

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

384.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 
144. Закона о општем управном поступку ("Службени 
гласник РС", број 18/2016), члана 39. Статута општине 
Лебане ("Службени гласник града Лесковца" број 
16/08, 21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 14/14, 21/14, 12/15, 
18/15 и 27/15), Скупштина општине Лебане на седници 
одржаној 15.06.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О ИСПРАВЦИ

I

У Одлуци о праву првенства закупа пољопривредног 
земљишта у државној својини број 02 Број 46415 
од 26.02.2018.године исправља се следећа техничка 
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грешка у ставу првом и четвртом и то тако што у 
табели у колони која се односи на бројеве листа непо
кретности МЕЊА СЕ се број 166 и УПИСУЈЕ број 
156 за катастарску парцелу 158/2 КО Лугаре.

II

Решење о исправци производи правно дејство од 
дана од ког правно дејство производи Одлука која се 
исправља.

III

Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 број 46443

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

385.
На основу члана 54. став 2. Закона о основа система 
образовања и васпитања ("Службени гласник РС", 
број 72/2009, 52/2011,55/2013, 35/2015 68/2015) члана 
32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", број 129/2007) и члана 39. Статута општине 
Лебане ("Службени гласник града Лесковца", број 
16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009 и 04/2010), 
Скупштина општина Лебане на седници одржаној 
дана 15.06.2018. године, донелаје

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА 

"ДЕЧИЈА РАДОСТ" У ЛЕБАНУ

I

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Управног одбора 
Дечјег вртића "Дечја радост" у Лебану, и то:

1. Јадранка Ђорђевић, из Шумана, из реда роди
теља и

2 Сандра Милановић, из Лебана, из реда пре дста
вника локалне самоуправе.

II

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора Дечјег 
вртића "Дечја радост" у Лебану, и то:

1. Ивана Тошић, из Лебана, из реда родитеља,
2. Бојан Павловић, из Бошњаца, из реда пре дста

вника локалне самоуправе.

III

Решење доставити разрешеним и именованим члано
вима Управног одбора и Дечјем вртићу "Дечја ра до
ст" у Лебану.

IV

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

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02 206

ПРЕДСЕДНИ
Срђан Јовић, с.р. 

386.
На основу члана 116. став 5, 13, и 15, члана 117. став 
1. Закона о основама система образовања и васпитања 
("Службени гласник РС", број 88/2017) члана 32. ст. 
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/2007 и 83/2014др. закон) и 
члана 39. ст. 1. тачке 10. Статута општине Лебане 
("Службени гласник Града Лесковца", број 16/08, 
21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 14/14, 21/14, 12/15, 18/15 
и 27/15), Скупштина општина Лебане на седници 
одржаној дана 15.06.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ИЗ ЛЕБАНА

I

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора ОШ "Вук 
Караџић" из Лебана и то:
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- Представници из реда родитеља:

1. Владица Ђорђевић,из Лебана,
2. Ненад Асановић, из Лебана,
3. Дејан Додић, из Шумана.

- Представници из реда запослених:

1. Зоран Спасић, наставник историје, из Цекавице,
2. Гордана Китановић, наставник разредне наставе, 

из Шумана,
3. Валентина Живковић, наставник енглеског јези

ка, из Шумана.

- Представници из реда локалне самоуправе:

1. Зоран Живковић, из Лебана,
2. Марко Стевановић, из Лебана, и
3. Бранислав Јовановић, из Лебана.

II

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

претходно именованим члановима Школског одбора 
т.ј. од 11.06.2014.

III

Даном ступања на дужност именованих чланова, 
престаје мандат досадањим члановима Школског 
одбора ОШ "Вук Караџић" из Лебана.

IV

Решење доставити именованим члановима Школског 
одбора и ОШ "Вук Караџић" из Лебана.

V

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

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02207

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић
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