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ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

ЛЕСКОВАЦ
13. СЕПТЕМБАР 2017.

БРОЈ 16

ГОДИНА XXVIII

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА
559.
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», број 62/06,
69/08-др. закон, 41/09 ,112/2015 и 80/2017), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и
на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини («Сл. гласник РС», бр.16/2017)
и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа
за спровођење поступка давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини («Сл. лист града Лесковца » број 8/2017),
Председник општине Црна Трава је дана 9. 10.
2017. године, донео:
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА
ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ
ЦРНА ТРАВА

и расписује
ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА
ЗА ДАВАЊЕ У У ЗАКУП И НА
КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У
ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА
I
- Предмет јавног надметања 1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини у општини Црна Трава у следећим катастарским општинама:
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2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама
и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општин Црна Трава у канцеларији бр. 6, сваког радног дана од 7.00 до
14.30 часова.
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Контакт особа Веселин Јовашевић ,тел. 016/811118 локал 126.
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном
стању.
4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се
даје у закуп и на коришћење може се извршити:
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КО Бајинци, Банковци, Брод, Млачиште, Острозуб, Павличине, Рајчетине и Црна Трава
дана 30.10.2017 године од 9.30 часова ,
КО Горње Гаре,Градска,Дарковце, Добро Поље,
Јабуковик, Кална, Криви Дел и Преслап дана
31.10.2017 године од 9.30 часова
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно
надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође
до промена површине из огласа по било ком
законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену
површину земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа и
коришћења пољопривривредног земљишта у
државној својини сноси лице које добије то
земљиште у закуп, односно на коришћење.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на
коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
8. Пољопривредно земљиште у државној својини
груписано у јавна надметања означена * и **
у табели тачке 1. овог огласа није било издато
најмање последње три агроекономске године
и није било предмет коришћења.
9. Земљиште из овог огласа не може се давати у
подзакуп.
II
– Услови за пријављивање на јавно
надметање1. Право учешћа у јавном надметању за давање
у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини има:
- правно и физичко лице које је уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.
2. Право учешћа у јавном надметању за давање
на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за бројеве јавних надметања
означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа
има:
- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се
у активном статусу-за пољопривредну производњу;
- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се

13. септембар 2017.

у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење
за инвестиционе радове које даје Министарство
и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије
из обновљивих извора од биомасе и сточарства.
3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно
надметање за закуп пољопривредног земљишта
у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
- лична карта или очитана лична карта за личне
карте са чипом за физичка лица,
- извод из привредног регистра (не старији од
шест месеци до дана објављивања огласа) за
правна лица;
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за три године;
4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини за пољопривредну производњу за
бројеве јавних надметања означених * у табели
тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
- фотокопијом личне карте или очитаном личном
картом за личне карте са чипом за физичка
лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци
до дана објављивања огласа) за правна лица;
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.
5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно
надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања
означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
- за правна лица - извод из привредног регистра
(не старији од шест месеци до дана објављивања
огласа) са податком да је лице регистровано за
производњу енергије из обновљивих извора
од биомасе и сточарства и енергетска дозвола
односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана
закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде;
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- за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има енергетску дозволу односно сагласност надлежног
органа;
6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке
3, 4 и 5. овог одељка на увид Комисији за
спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења
записника са јавног надметања, преда оригинале
докумената из тачке 3,4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује
испуњеност услова из овог огласа.
7. Понуђач или његов овлашћени представник
дужан је да присуствује јавном надметању, у
супротном се сматра да је одустао од јавног
надметања.
8. Овлашћени представник понуђача дужан је да
достави оверено пуномоћје од стране надлежног
органа Комисији за спровођење поступка јавног
надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само
једног понуђача на јавном надметању.
9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за
јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у
табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Општине Црна Трава 840-741522843-14,позив на број 05031
10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће
бити урачунат у годишњу закупнину. У случају
да најповољнији понуђач одустане од своје
понуде депозит се не враћа. Депозит се не
враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за
спровођење поступка јавног надметања удаљен
са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и
дисциплине.
11. Уколико понуђена цена прелази двоструки
износ почетне цене, потребно је да најповољнији
понуђач, након отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.
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и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
1) су у пасивном статусу;
2) нису испунила све обавезе из претходних или
текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
3) су извршила ометање поседа пољопривредног
земљишта у државној својини;
4) су нарушавала несметано одвијање било ког
дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној
својини у закуп;
5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
6) су дала закупљено пољопривредно земљиште
у државној својини у подзакуп.
III
– Документација за пријављивање на јавно
надметање –
1. формулар за пријављивање (попуњен у целости
и потписан);
2. доказ о уплати депозита;
3. за закуп пољопривредног земљишта у државној
својини документацију наведену у делу II тачка
3. овог огласа;
4. за коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за пољопривредну производњу
документацију наведену у делу II тачка 4. овог
огласа;
5. за коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за производњу енергије из
обновљивих извора од биомасе и сточарства
документацију наведену у делу II тачка 5. овог
огласа;
Формулар пријаве и адресиране коверте, односно
штампане налепнице са адресом општине, се
могу преузети сваког радног дана на писарници
општине Црна Трава Потребно је да се понуђач
благовремено упозна са саржајем формулара
пријаве.

12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде
благовремено достављена најмање једна
пријава.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти
на којој мора да пише:

13. Право закупа и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини немају правна

• Адреса: Општина Црна Трава, улица и бро:
Трг Милентија Поповића број 61, Комисији

На предњој страни:
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за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
• Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ
• Број јавног надметања _______(навести и КО)
На задњој страни:
• име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена
документација.
IV
– Рок за подношење пријаве Рок за подношење документације за пријављивање је до 12 сати, дана 06.11.2017. године.
Благовременим ће се сматрати све пријаве које
стигну у писарницу Oпштинске управе општине
Црна Трава до наведеног рока, без обзира на
начин достављања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
V
– Јавно надметање Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење
земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће
се у згради Општине/Црна Трава улица Трг Милентија Поповића број: 61 и то:
КО Бајинци, Банковци, Брод, Млачиште, Острозуб,
Павличине, Рајчетине и Црна Трава
дана
07.11.2017 године ,са почетком од 13.00 часова,
КО Горње Гаре,Градска,Дарковце, Добро Поље,
Јабуковик, Кална, Криви Дел и Преслап дана
08.11.2017 године ,са почетком од 13.00 часова
VI
- Плаћање закупнине Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем
курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.
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Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате.
VII
– Уплата закупнине и средства обезбеђења
плаћања Најповољнији понуђач је у обавези да у року од
8 дана од правноснажности одлуке достави доказ
о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини, умањеном за износ
уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
преко преко Oпштинске управе општине Црна
Трава
Уколико је период закупа дужи од једне године,
закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра
за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу
за прву годину закупа потребно је доставити и :
• гаранцију пословне банке у висини годишње
закупнине пољопривредног земљишта или
• уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
• доказ о уплати депозита у висини једне годишње
закупнине као средство обезбеђења плаћања
закупнине, а који ће се у случају редовног
плаћања рачунати као плаћена закупнина за
последњу годину закупа
Ову одлуку објавити у дневном Службеном гласилу града Лесковца, на огласној табли Општинске
управе Општина Црна Трава и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за
подношење пријава рачунати од дана објављивања
у службеном гласнику града Лесковца.
ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
Дана: године 09.10.2017
Број: 320-53/2017-02
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Славољуб Благојевић
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АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
II

ЛЕСКОВАЦ
560.
На основу члана 41. Статута града Лесковца
(„Службени гласник града Лесковца", број 2/08,
7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17 испр.) и члана 2.,
4. и 37. Пословника о раду Градског већа града
Лесковца („Службени гласник града Лесковца",
број 11/08), Градско веће града Лесковца на 46.
седници одржаној 6. септембра 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
O ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
НАЦРТА ПРАВИЛНИКА О САНИТАРНОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА
ИСПУШТАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У
ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ ГРАДА
ЛЕСКОВЦА
I
Образује се Комисија за израду нацрта Правилника
о санитарно -техничким условима за испуштање
отпадних вода у јавну канализацију града Лесковца, у саставу:

Задатак Комисије је да изради нови нацрт Правилника о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију
града Лесковца у складу са важећом законском
регулативом, који ће бити усаглашен са Директивама о водама Европске уније.
III
Даном доношења овог Решења престаје да важи
Решење број 061-12/09-01 од 30. априла 2009. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца”.
V
Решење доставити: Ј.К.П. „Водовод", Одељењу
за заштиту животне средине Градске управе града
Лесковца, Одељењу за инспекцијске послове
Градске управе града Лесковца, Заводу за јавно
здравље Лесковац, Председнику Комисије и члановима Комисије.

За председника:
Број 061-29/17-II у Лесковцу,
6. септембра 2017. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. Наташа Станојковић, дипл. хемичар, Ј.К.П.
„Водовод"
За чланове:

ГРАДОНАЧЕЛНИК
др Горан Цветановић,с.р.

2. Милосав Ђорђевић, дипл. правник, Ј.К.П. „Водовод"
3. Бојан Николић, дипл.инж.технологије, Ј.К.П.
„Водовод"
4. Слободан Тасић дипл.инж. геологије, Одељење
за заштиту животне средине
5. Марија Јанковић, дипл. хемичар, Одељење за
заштиту животне средине
6. Светлана Стаменковић, дипл. хемичар, Одељење
за заштиту животне средине
7. Тамара Љубеновић, спец. токс.хем., Завод за
јавно здравље
8. Јелена Луковић, дипл. инж.технологије, Завод
за јавно здравље
9. Саша Ђорђевић, дипл. инж.технологије, Одељење за инспекцијске послове

561.
На основу чл.41. Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11,
43/12, 29/16, 54/16 и 9/2017 - испр.), члана 2.
тачка 5. Одлуке о Градском већу града Лесковца
(„Службени гласник града Лесковца", број 15/08)
и чланова 22-26. Пословника о раду Градског
већа („Службени гласник града Лесковца", број
11/08), Градско веће града Лесковца на 46. седници
одржаној 6. септембра 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ КРИТЕРИЈУМА И
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ИЗНОСА СУБВЕНЦИЈА ЗА
ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ФЕКАЛНУ
КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ
I
Образује се Комисија за утврђивање критеријума
и износа субвенција за прикључење на фекалну
канализациону мрежу за најсиромашнији слој
грађана и домаћинства у саставу:
1. Будимир Стојиљковић, дип.инг - ЈКП „Водовод",
председник;
2. Тања Филиповић, дип. економиста - ЈКП „Водовод", члан;
3. Љубомир Миловановић, дип. правник - ЈКП
„Водовод" ,члан;
4. Бобан Илић, дип. економиста - Центар за социјални рад, члан ;
5. Предраг Момчиловић, дип. правник - Центар
за социјални рад, члан;
6. Марија Милосављевић, дип. економиста - Градска управа, члан;
7. Славиша Стојиљковић, дип. правник - Градска
управа, члан.
II
Задатак Комисије је да утврди и предложи критеријуме и износе субвенција за прикључење на
фекалну канализациону мрежу за најсиромашнији
слој грађана и домаћинства, ради доношења предлога Одлуке о утврђивању критеријума и износа
субвенција за прикључење на фекалну канализациону мрежу за најсиромашнији слој грађана и
домаћинства.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца".
IV
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562.
На основу чл. 5., 6., 7., 8. и 9. Одлуке о Фонду за
заштиту животне средине града Лесковца („Службени гласник града Лесковца", број 18/2009 и
7/2017), чл. 9., 10. и 11. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине града Лесковца („Службени гласник града Лесковца", број
2/2010, 4/2010, 8/2010, 27/2011, 3/2012, 4/2013,
21/2013 и 29/2014), предлога Правилника о изменама и допунама Правилника о условима за
доделу и коришћење средстава за финансирање
и суфинансирање пројеката из Фонда за заштиту
животне средине града Лесковца председника
Фонда број 231/17-09 од 5. септембра 2017.
године, чл. 16. став 1. тачка 11., 41. став 1. тач.
10. и 33., 79., 80. и 81. Статута града Лесковца
("Службени гласник града Лесковца", број 12/2008,
7/2011, 43/2012, 29/2016, 54/2016 и 9/2017 - испр.),
и чл. 2., 4. став 1. тач. 10. и 32. и 37. ст. 1., 7., 8. и
9. Пословника о раду Градског већа ("Службени
гласник града Лесковца", број 11/2008), Градско
веће града Лесковца на 46. седници одржаној 6.
септембра 2017. године, усвојило је
ПРАВИЛНИК
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЛУ
И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА ИЗ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА
Члан 1.
У Правилнику о условима за доделу и коришћење
средстава за финансирање и суфинансирање
пројеката из Фонда за заштиту животне средине
града Лесковца („Службени гласник града Лесковца", број 35/2016):
Члан 3. мења се и гласи:
„Члан 3.

Број 061- 29/17-II у Лесковцу,
6. септембра 2017. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Средства за финансирање и суфинансирање
пројеката из Фонда за заштиту животне средине
на територији града Лесковца користиће се у
складу са Законом, Програмом годишњег коришћења средстава Фонда, Националним програмом
заштите животне средине и другим стратешким
документима, као и за:

ГРАДОНАЧЕЛНИК
др Горан Цветановић,с.р.

1) стратешке планове и програме управљања животном средином;

Ово Решење доставити члановима Комисије, ЈКП
,Водовод"Лесковац и Одељењу за комунално стамбене послове,саобраћај и инфраструктуру.
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2) заштиту, очување и побољшање квалитета ваздуха, воде, земљишта и шума;
3) заштиту природних ресурса и добара;
4) одрживо коришћење и развој заштићених природних добара;
5) контролу, праћење и оцењивање стања чинилаца
животне средине (мониторинг);
6) успостављање и ажурирање регистра извора
загађивања;
7) изградњу система управљања отпадом, подстицање смањења настајања отпада, рециклажу
и искоришћење отпада;
8) акционе планове, програме и пројекте очувања
и унапређивања стања животне средине, укључујући санационе планове и пројекте рекултивације загађеног простора;
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њују се речима: „Градске управе града Лесковца
- Одељења за заштиту животне средине".
Члан 4.
У члану 7. став 1. речи: „Градској управи за заштиту животне средине града Лесковца" замењују
се речима „Градској управи града Лесковца Одељењу за заштиту животне средине".
У ставу 3. речи: „Градска управа за заштиту животне средине града Лесковца" замењују се речима:,, Градска управа града Лесковца - Одељење
за заштиту животне средине".
Члан 5.
Члан 8. мења се и гласи:
„Члан 8.

9) спровођење превентивних и интервентних
мера у околностима загађивања животне средине, укључујући и случајеве удеса;

Захтев/пријава за финансирање и суфинансирање
пројекта садржи:

10) подстицање образовних, истраживачких и
развојних сгудија, програма, пројеката и финансирање програма еколошког образовања и
јачања јавне свести о питањима очувања животне средине и одрживог развоја;

2) референце подносиоца захтева/пријаве;

11) унапређење система информисања о стању
животне средине;

5) укупну процењену вредност пројекта, учешће
Фонда у финансирању и суфинансирању пројекта и учешће других извора финансирања;

12) подстицање коришћења обновљивих и алтернативних извора енергије;

1) податке о подносиоцу захтева/пријаве;

3) назив и опис пројекта;
4) податке о руководиоцу пројекта који је непосредно задужен за реализацију;

6) спецификација планираних трошкова;

13) за обезбеђивање средстава за рад, највише до
3% остварених годишњих прихода буџетског
Фонда.

7) сврху и циљеве пројекта;

Фонд може учествовати и у финансирању и суфинансирању програма, пројеката и других активности на територији града Лесковца за намене
из става 1. овог члана, ако их организују и финансирају међународне организације, финансијске
институције и тела или друга страна правна
лица."

9) веза предлога пројекта са стратешким документима;

Члан2.
У члану 4. речи: „Градске управе за заштиту животне средине града Лесковца" замењују се речима:
„Градске управе града Лесковца - Одељења за
заштиту животне средине".
Члан 3.
У члану 5. став 2. речи: „Градске управе за
заштиту животне средине града Лесковца" заме-

8) циљна група којој је пројекат намењен;

10) преглед основних активности у пројекту са
акционим планом;
11) листа ризика за успешну реализацију пројекта;
12) информације о набавкама које су потребне за
спровођење пројекта;
13) време потребно за реализацију пројекта;
14) резултате и ефекте који се очекују;
15) одрживост пројекта.
Захтев/пријава за финансирање и суфинансирање
пројекта може да садржи и друге елементе,
зависно од специфичности одређених пројекта."
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Члан 6.

I

У члану 13. став 1. тачка на крају замењује се запетом и додају се речи:,, као и записничар."

НЕБОЈША КОЦИЋ разрешава се функције члана
Градског већа града Лесковца, због подношења
оставке.

У ставу 2. реч: „или" замењује се словом: „и".
У ставу 3. речи: „орган градске управе надлежан
за послове заштите животне средине" замењују
се речима: „Градска управа града Лесковца - Одељење за заштиту животне средине".

II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број 06-5/17-I
У Лесковцу, 11. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Члан 7.
У осталом делу Правилник о условима за доделу
и коришћење средстава за финансирање и суфинансирање пројеката из Фонда за заштиту животне
средине града Лесковца („Службени гласник
града Лесковца", број 35/2016) остаје непромењен.
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Лесковца".
Доставити: Градској управи - Одељењу за заштиту
животне средине, односно Фонду за заштиту животне средине града Лесковца и Архиви.
Број 061- 29/17-II у Лесковцу,
6. септембра 2017. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
др Горан Цветановић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

564.
На основу чл. 45, 50 и 66. став 3. и 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број
129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана
25. став 1. тачка 12, члана 38. став 1. тачка 17. и
члана 39. Статута града Лесковца („Службени
гласник града Лесковца", бр. 12/08, 7/11, 43/12,
29/16, 54/16 и 9/17-испр.) и чланова од 153. до
159. Пословника Скупштине града Лесковца
(„Службени гласник града Лесковца", бр. 8/08,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници, одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 11. септембра 2017. године донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ЛЕСКОВЦА

563.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и 66. став 3.
и 5. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16др.закон), члана 25. став 1. тачка 12. Статута
града Лесковца („Службени гласник града Лесковца", бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17испр), Скупштина града Лесковца, на 13. седници,
одржаној 11. и 12. септембра 2017. године, дана
11. септембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I
МИЛЕВА МИЛЧИЋ, струковни економиста, бира
се за члана Градског већа града Лесковца, на
сталном раду у Већу.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број 06-5/17-I
У Лесковцу, 11. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.
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565.
На основу члана 76. став 1. Закона о приватизацији
(„Службени гласник РС", број 83/14, 46/15, 112/15
и 20/16 - аутентично тумачење), члана 35. Закона
о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС", број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин. изн, 125/14 - усклађени дин. изн,
95/15 - усклађени дин. изн, 83/16, 91/16 - усклађени
дин. изн и 104/16- др.закон), Закључка Владе Републике Србије 05 Број 023-8410/2015 од 13. августа 2015. године, члана 25. став 1.тачка 6.
Статута града Лесковца („Службени гласник града
Лесковца", бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17 -испр.) и члана 120. Пословника Скупштине
града Лесковца („Службени гласник града Лесковца", бр. 8/08, 37/12 и 10/13), Скупштина града
Лесковца на 13. седници одржаној 11. и 12. септембра 2017. године, дана 11. септембра 2017.
године, донела је:
ОДЛУКУ
О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА
ЛЕСКОВЦА ПРЕМА ПРИВРЕДНОМ
ДРУШТВУ ЗА ГРАЂЕЊЕ, РЕМОНТ
И ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА ЗГОП
А.Д. НОВИ САД
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да се отпишу потраживања града Лесковца по основу пореза на зараде
који су приход локалне самоуправе према Привредном друштву за грађење, ремонт и одржавање
пруга ЗГОП а.д.. Нови Сад, ПИБ: 101889981, матични број: 08024596, у складу са Закључком
Владе Републике Србије 05 број 023-8410/2015
од 13. 8. 2015. године.
II
Потраживање града Лесковца по основу пореза
на зараде према Привредном друштву за грађење,
ремонт и одржавање пруга ЗГОП а.д.. Нови Сад,
чини главни дуг са каматом, утврђен Спецификацијом обавеза пореза на зараде по територијама
на дан 31. 12. 2016. године, сходно Закључку
Владе 05 број 023-8410/2015 од 13. 8. 2015.
године, потписаном од стране Пореске управе
Новог Сада дана 24. 5. 2017. године, у износу
4.351.232,84 динара, односно 80% од 5.439.041,05
динара укупног главног дуга и камате пореза на
зараде, који припадају граду Лесковцу.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Лесковца".
Број 06-5/17-I
У Лесковцу, 11. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић,с.р.

566.
На основу члана 76. став 1. и члана 77. став 1. а у
вези са чланом 78.3акона о приватизацији („Службени гласник РС", број 83/14, 46/15, 112/15 и
20/16 - аутентично тумачење), члана 35. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС", број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин. изн, 125/14 - усклађени дин. изн.,
95/15 - усклађени дин. изн, 83/16, 91/16 - усклађени
дин. изн и 104/16- др.закон), Закључка Владе Републике Србије 05 Број 023-3362/2016 од 25.
марта 2016. године, члана 25. став 1.тачка 6. Статута града Лесковца („Службени гласник града
Лесковца", бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17 -испр.), и члана 120. Пословника Скупштине
града Лесковца („Службени гласник града Лесковца", бр. 8/08, 37/12 и 10/13), Скупштина града
Лесковца на 13. седници одржаној 11. и 12. септембра 2017. године, дана 11. септембра 2017.
године, донела је:
ОДЛУКУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да се отпишу потраживања града Лесковца по основу пореза на зараде,
који су уступљени приход локалне самоуправе,
доспела за период од 1. 9.-31. 12. 2015. године у
укупном износу од 572.309,51 динара, према
субјекту приватизације ГП „Мостоградња" а.д.
Београд, ПИБ: 100002225, матични број: 07023251,
који је износ утврђен дописом Министарства финансија - Пореска управа, сектор за наплату број
000-433-14-1067/2016 од 03.08.2017. године, у
складу са Закључком Владе РС 05 број 0233362/2016 од 25. 3. 2016. године, у случају усвајања
унапред припримљеног Плана реорганизације
(УППР).
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II
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да град Лесковац конвертује потраживања субјекту приватизације ГП
"Мостоградња" а.д. Београд, по основу пореза
на зараде који су уступљени приход локалне самоуправе, која са стањем на дан 31. 8. 2015.
године укупно износе 7.386.750,85 динара, који
износ је утврђен дописом Министарства финансија
- Пореска управа, сектор за наплату број 000433-14-1067/2016 од 3. 8. 2017. године и Закључком
Владе 05 број:023-3362/2016 од 25. 3. 2016. године,
у трајни улог у капиталу субјекта приватизације
у случају усвајања унапред припремљеног Плана
реорганизације (УППР).
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Лесковца".
Број 06-5/17-I
У Лесковцу, 11. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ћуровић,с.р.

567.
На основу члана 71. Закона о водама ("Сл. гласник
РС", бр. 30/10, 93/12 и 101/16), члана 2. и 4.
Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник
РС", бр. 88/11 и 104/16), члана 39. Закона о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр.65/13, 13/16 и
98/16-одлука УС), члана 16. и 25. Статута Града
Лесковца ("Сл. гласник града Лесковца", бр.
12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.),
Скупштина града Лесковца на 13. седници одржаној 11. и 12. септембра 2017. године, дана 11.
септембра 2017. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ
ГРАДА ЛЕСКОВЦА

13. септембар 2017.

„Снабдевање водом за пиће, као и пречишћавање
одвођење отпадних и атмосферских вода за кориснике обавља Јавно комунално предузеће, које
је град основао за трајно обављање комуналне
делатности, сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће и пречишћавање одвођење
отпадних вода у складу са Законом и прописима
Града Лесковца, (у даљем тексту Комунално предузеће).
Комунално предузеће обавља делатност из става
1. овог члана, на територији града Лесковца и
насељеним местима у складу са урбанистичким
и развојним планом града Лесковца, и то преко
изграђене комуналне инфраструктуре коју му је
оснивач актом о оснивању пренео на коришћење."
Члан 2.
Мења се члан 4. тако да гласи:
„Корисником услуга снабдевања водом за пиће и
одвођење отпадних вода сматра се физичко лице,
предузетник и правно лице, ималац радње, које
користи објекат или посебни део објекта спојеног
на технички систем за испоруку воде преко водоводног прикључка или канализационог прикључка, односно сопственик зграде или стана,
пословног простора, носилац станарског права,
закупац, организације и органи, који користе
воду у јавне сврхе, као и сваки фактички корисник
објекта спојеног на технички систем снабдевања
водом за пиће и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода."
Члан 3.
У члану 5. став 3. иза тачке 2. додаје се нова
тачка 2а. која гласи:
„2а. Постројење за пречишћавање воде."
Члан 4.
Мења се члан 6. тако да гласи:
„Под унутрашњим водоводним инсталацијама, у
смислу ове Одлуке, подразумевају се цевоводи и
уређаји од вентила затварача иза водомера до
точећих места'потрошача.

Члан 1.

Унутрашње водоводне инсталације спајају се са
јавним водоводом, односно уличном водоводном
мрежом преко водоводног прикључка.

У Одлуци о водоводу и канализацији Града Лесковца ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 11/15),
мења се члан 3. тако да гласи:

Водоводни прикључак је цевни спој од уличне
водоводне мреже до вентила затварача, уграђеног
непосредно иза водомера.

13. септембар 2017.
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Водоводни прикључак се поставља тако што се
унутрашње водоводне инсталације непосредно
прикључују на уличну водоводну мрежу.
Пречник водоводног прикључка, величину и тип
водомера, као и услове за пројектовање водомерне
шахте, у складу са техничким нормативима прописује Комунално предузеће.
Водомер се уграђује у водомерни шахт, по правилу
непосредно иза регулационе линије објекта, ограде
и границе плаца, а највише на растојању до 2 м
од регулационе линије. Изузетно, водомерни шахт
може да се угради на јавној површини (испред
регулационе линије) ако је објекат постављен на
регулационој линији.
Уколико се грађевинска и регулациона линија
поклапају и нема места за смештај водомера, водомерни шахт може да се угради на јавној површини испред регулационе линије, уз сагласност
носиоца права управљања јавном површином.
Изузетно, у складу са фактичким стањем на
терену , због постојећих подземних инсталација
других имаоца права јавних овлашћења не може
да се угради водомерни шахт на јавној површини,
потребно је предвидети уградњу водомера на
видно и приступачно место у објекат који се
прикључује на водоводну мрежу, са обавезном
уградњом вентила са гарнитуром испред регулационе линије или уградњу водомера са адаптером
за даљинско очитавање са улазним вентилом са
адаптером за даљинско регулисање протока воде
у објекат који се прикључује на водоводну мрежу.
У случајевима када се грађевинска и регулациона
линија поклапају инвеститор је дужан да угради
заштиту тако да пролаз цеви кроз зид објекта
мора бити трајан и заштићен од слегања објекта.
Ако се објекат налази у стамбеном прилазу или
слепој улици, где није изграђена водоводна мрежа,
водомерни шахт се уграђује на почетку исте, или
се врши продужење мреже о трошку будућих корисника.
Извођење радова на водоводном прикључку и
уграђивање водомера врши комунално предузеће.
Изузетно, ако не постоји могућност да се унутрашње водоводне инсталације непосредно прикључе на уличну водоводну мрежу, водоводни
прикључак може да се постави преко суседног
земљишта. Трошкове одржавања водоводног прикључка у овом случају сноси корисник у чију корист је установљено право службености пролаза
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уз писану сагласност корисника, односно власника
тог земљишта. Овакав прикључак се мора прекинути кад се створе услови за непосредно прикључење објеката на уличну водоводну мрежу о
трошку корисника прикључка у року од 6 месеци
од дана стварања услова (изградња водоводне
мреже).
У случају из става 11. овог члана забрањено је
ометати корисника прикључка у снабдевању водом."
Члан 5.
Мења се члан 7. тако да гласи:
„Водоводни прикључак поставља се ради трајног
или привременог снабдевања корисника водом.
Прикључење унутрашње водоводне инсталације
на јавни водовод ради трајног снабдевања водом
корисника врши се на начин који је прописан
овом Одлуком.
Свака изграђена грђевинска парцела по правилу
има посебан водоводни прикључак.
Ако је на грађевинској парцели изграђено више
независних објеката или објекат који има више
ламела, улаза и сл. који чине самосталну техничку
и функционалну целину, прикључење на градску
водоводну мрежу врши се преко једног водоводног
прикључка, с тим да се у водомерном склоништу
за сваки од објеката који чине самосталну и
функционалну целину поставља се посебан водомер.
Изузетно, комунално предузеће може дозволити
више водоводних прикључака на једној грађевинској парцели под условом да то не угрожава
исправно функционисање градског водовода и
под условом да комунално предузеће утврди да
су ти прикључци неопходни ради несметаног
снабдевања водом корисника или уредног мерења
потрошње воде.
Корисиници код којих је онемогућено очитавање
водомера, у року од 6 месеци узастопно, потребно
је заменити водомерима са улазним вентилом за
даљинско регулисање протока воде или задржати
постојеће водомере али уградити вентил испред
регулационе линије, зависно од услова на терену,
у року од 6 месеци од дана задњег обавештења
корисницима о немогућности очитавања водомера.
Трошкови ових радова падају на терет корисника
ових услуга, односно инвеститора.
За новопројектоване стамбене објекте за вишепородично становање и стамбено-пословне објекте
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потребно је да сваки стан има засебан водомер и
да свака функционално одвојена целина (пословни
простор, локали и сл.) има засебан водомер.
Пројектним решењем регулише се постављање
водомера, тако да се може вршити несметано
очитавање водомера и потрошња воде, на један
од следећих начина:
1. Смештањем свих водомера за станове и пословни простор у посебну просторију у оквиру
објекта који се прикључује на месту погодном
за очитавање, или
2. Смештањем водомера за сваки стан и пословни
простор у посебне ормариће на свакој етажи у
ходницима, заједничким просторијама и сл.
при чему положај ормарића мора бити приступачан и мора се омогућити несметано очитавање.
Водомери несмеју бити постављени унутар станова, помоћних просторија и гаража.
Новопројектовани стамбени и стамбено-пословни
објекти за колективно становање повезују се на
градску водоводну мрежу преко главног водомера,
а иза главног водомера могу се монтирати индивидуални водомери за станове и пословни простор
по спратовима.
Надлежност и обавеза одржавања Комуналног
предузећа је до вентила затварача уграђеног непосредно иза главног водомера.
Надлежност и одговорност одржавања унутрашњих водоводних инсталација од вентила - затварача
иза главног водомера до индивидуалних водомера
је обавеза станара зграде и власника (власника
станова или власника појединачних пословних
просторија) или корисника пословног простора.
Надлежност и одговорност одржавања од индивидуалног водомера до точећих места стана и
пословног простора (унутрашње инсталације водовода и канализације) је обавеза власника стана
и власника, или корисника пословног простора.
Сервисирање, баждарење, поправку, периодични
преглед и замену индивидуалних водомера врши
комунално предузеће о трошку власника стана и
власника или корисника пословног простора.
Приликом изградње објеката из овог члана, Комунално предузеће одређује тип водомера и димензије ормарића за смештај индивидуалних водомера.
Индивидуални водомер мери потрошњу воде једног корисника, при чему је корисник дужан да
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плаћа и разлику између прочитаног стања са
главног водомера и индивидуалних водомера
(растур воде), сразмерно потрошњи воде очитане
на свом индивидуалном водомеру.
Један објекат може да има и више водоводних и
канализационих прикључака, уколико то захтевају
технички услови на терену.
Прикључак на јавни водовод ради привременог
снабдевања водом корисника може се одобрити
ради изградње и уређења нових зелених површина
за организовање и одржавање већих спортских,
културних и других сличних манифестација, као
и у другим случајевима када је због хитности,
ради спречавања угрожавања живота и здравља
људи то потребно и неопходно.
Прикључак на јавни водовод може се одобрити и
ради изградње објеката за које је издато одобрење
за градњу.
Објекти за које је поднет захтев за легализацију,
могу бити привремено, до правоснажног окончања
поступка легализације, прикључени на водовод.
У случајевима из претходног става, Комуналном
предузећу подноси се писани захтев, уз навођење
разлога за шта је потребно коришћење привременог водоводног прикључка.
Међусобни односи за коришћење привременог
водоводног прикључка између инвеститора односно корисника и Комуналног предузећа уређују
се уговором.
Корисник привременог водоводног прикључка
дужан је да Комуналном предузећу одјави коришћење воде по престанку потребе за коришћењем воде.
Привремени водоводни прикључак не може се
користити за трајно снабдевање водом."
Члан 6.
Мења се члан 10. тако да гласи:
„У поступку израде техничке документације за
изградњу објекта који треба да се прикључи на
јавни водовод, надлежни државни орган дужан
је да од Комуналног предузећа прибави услове
за пројектовање и прикључење објекта на водоводну и канализациону мрежу."
Члан 7. Мења се члан 16. тако да гласи:
„Комунално предузеће издаје услове за израду
техничке документације за изградњу, реконструкцију и извођење других радова на објектима које
треба прикључити на канализациону мрежу.
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Комунално предузеће је дужно да води евиденцију
водова и подзмених објеката које користи и одржава у смислу важећих законских прописа."
Члан 8.
Мења се члан 18. тако да гласи:
„Унутрашње канализационе инсталације објекта
спајају се са градском канализацијом преко канализационог прикључка.
Канализациони прикључак је цевни спој од уличне
канализационе мреже до прве ревизионе шахте
корисника по правилу непосредно иза регулационе
линије објекта, ограде и границе парцеле, а
највише на растојању до 2 м од регулационе линије.
Изузетно, ревизиона шахта може да се угради на
јавној површини (испред регулационе линије)
ако је објекат постављен на регулационој линији
или у самом објекту, ако не може да се угради на
јавној поврпгани због постојећих подземних инсталација других имаоца јавних овлашћења."
Члан 9.
У члану 20. мења се став 3. и 7. тако да гласе:
Став 3.
„Изузетно, унутрашње инсталације канализације
могу се спојити са уличном канализационом мрежом преко суседног земљишта, односно, туђе
непокретности. Овакви прикључци се морају
прекинути када се створе услови за непосредно
прикључење објекта на уличну канализациону
мрежу, о трошку корисника прикључка. Принудан
прелаз преко туђе непокретности може се извести
само по поступку утврђеним' одговарајућим законским прописима, или уз писану сагласност
власника, односно корисника непокретности.
Трошкови одржавања оваквих прикључака падају
на терет непосредног корисника."
Став 7.
„Ради заштите објеката од повратног дејства отпадних вода изазваних успорима уличних одвода,
положај санитарних објеката (сливника, ревизионих шахти и санитарних уређаја које чине
кућну инсталацију и инсталацију посебне намене)
не може бити испод коте нивелете улице."
Члан 10.
У члану 29. став 1. иза тачке 14. додају се нове
тачке 15. и 16. тако да гласе:
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„тачка 15. Ометање вршења комуналне услуге
или коришћења комуналних објеката водовода и
канализације и уређаја на њима , остављањем
ствари , возила , других ствари, или на други
начин ометати или спречавати вршиоца делатности
у пружању комуналних услуга.
тачка 16. Ометање или спречавање вршиоца комуналне услуге да предузимају хитне и неодложне
радове на отклањању хаваријских кварова на јавним површинама."
Члан 11.
У члану 30. иза става 1. додаје се нови став који
гласи:
„Корисници градске канализације, правна лица
и предузетници, дужни су да пре упуштања у
градску канализацију технолошких отпадних вода
или других комуналних отпадних вода врше контролу МДК, односно граничних вредности загађујућих материја у воде и роковима за њихово
достизање складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и
роковима за њихово достизање у складу са важећим прописима. Годишња учесталост мерења и
испитивања за технолошке отпадне воде врши
се у складу са важећим прописима."
Члан 12.
Мења се члан 35. тако да гласи:
„Власник или корисник непокретности која се
налази испод, изнад или поред комуналних објеката
не може да обавља радове и предузима било
какве радње које ометају или онемогућавају пружање комуналних услуга.
Забрањено је засађивање растиња, вишегодишњих
усева, дрвећа, подизање монтажних,помоћних
или других пословно-стамбених објеката изнад
и поред водоводних или канализационих мрежа,
који могу да утичу на функционалност или стабилност инсталација, осим по изричитој сагласности комуналног предузећа."
Члан 13. У члану 36. став 1. мењају се тачке 2., 7.
и 8. тако да гласе:
тачка 2.
„Трајно чува комплетну техничку документацију
о стварно изведеном стању јавног водовода и
јавне канализације, које користи и одржава у
смислу важећих прописа."
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тачка 7.
„Одржава водоводни прикључак, у случају када
се водовомерна шахта налази на јавној површини,
од споја на уличну водоводну цев до вентила затварача уграђеног непосредно иза главног водомера."
тачка 8.
„У зградама са пословним просторијама, становима или на други начин одређеним за обављање
делатности или начином коришћења, где су уграђени индивидуални водомери, Комунално предузеће одржава водоводни прикључак до вентила
затварача уграђеног непосредно иза главног водомера."
Члан 14. Мења се члан 47. тако да гласи:
„Очитавање потрошње воде у стамбеним зградама
врши се на главном водомеру, а расподела и обрачун потрошње врши се према броју чланова домаћинства на основу овереног списка станара од
стране органа стамбене заједнице или професионалног управника коме су поверени послови
управљања.
Промена броја чланова домаћинства у којима
није изабран управник нити је именован професионални управник стамбене заједнице, врши се
на основу писане изјаве два сведока, који су власници станова у тој стамбеног згради или улазу.
У случају промене броја чланова домаћинства,
стамбена заједница преко својих органа или професионални управник коме су поверени послови
управљања, или корисник је дужан да приложи
доказе да је у целини измирио своју обавезу
према Комуналном предузећу.
У новоизграђеним стамбеним, пословним и пословно-стамбеним објектима у којима су уграђени
индивидуални водомери, корисници плаћају накнаду према потрошњи регистрованој на индивидуалним водомерима, као и разлику између
збира регистроване потрошње на индивидуалним
водомерима и регистроване потрошње на главном
водомеру (растур воде), која се дели на кориснике
сразмерно њиховој потрошњи. У пословним и
пословно-стамбеним објектима у којима корисници
пословних просторија нису уградили водомере
обрачун утрошене воде вршиће се према следећим
критеријумима и то:
1. Пословни простор (канцеларије, бирои, школство и здравство) где постоји санитарни чвор,
а вода се не користи у процесу производње;
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- за једну кабину санитарног чвора 0,5 м /месец
по м површине пословног простора,
2. Простор за обављање делатности производње
или обраде било какве робе сем хране;
- за једну кабину санитарног чвора 0,6 м /месец
по м површине пословног простора,
3. Простор за обављање делатности уз употребу
воде као сировине у саставу производње као и
производње хране;
- заједну кабину санитарног чвора 1,0 м3/месец
по м2 површине простора."
Члан 15.
Мења се члан 48. тако да гласи:
„Водомере читају овлашћена лица Комуналног
предузећа.
Читање водомера врши се по правилу у одређеним
временским размацима, а може се вршити кад
год је то потребно.
Потрошач мора омогућити читање водомера. Ако
због пропуста потрошача читач водомера не може
да изврши редовно читање, доставиће писмену
опомену у којој ће назначити дан и час накнадног
читања водомера, као и обавештење да потрошач
може сам донети стање на његовом водомеру.
Ако и након тога читач не буде могао очитати водомер, нити потрошач достави стање свог водомера, утрошак ће се проценити и тачан обрачун
извршити при следећем редовном читању.
У објектима где су уграђени водомери са електронским механизмом за даљинско очитавање
потрошња воде се очитава преко тог уређаја."
Члан 16.
Мења се члан 49. тако да гласи:
„Када се корисник бесправно прикључи на јавни
водовод, са или без уграђеног водомера, количина
испоручене воде утврдиће се према номиналном
протоку водомера еквивалентног пречника, прикључене цеви за 30 минута дневно, за једну
годину уназад од тренутка сазнања за бесправно
прикључење.
На начин из става 1. биће обрачуната потрошња
и у случају бесправног прикључења на канализациону мрежу.
Обрачун потрошње воде кориснику који Комуналном предузећу пријави нестанак водомера и
том приликом пружи доказ да је нестанак водомера
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пријавио полицијској управи, врши се на основу
просека из претходна два периода читања, када
се водомер очитавао.

алној расподели потрошње воде, при чему ће
сваки носилац права коришћења или сувласника
објекта добијати посебан рачун за утрошену воду.

Обрачун потрошње воде кориснику који Комуналном предузећу пријави нестанак водомера, а
не пружи доказ да је нестанак водомера пријавио
полицијској управи, врши се према номиналном
протоку водомера еквивалентног пречника, прикључене цеви за 30 минута дневно за период у
коме није било водомера на објекту корисника,
до уграђивања новог водомера, а најдуже годину
дана уназад од тренутка пријављивања нестанка
водомера."

У случају да нема никакве сагласности носиоца
права коришћења или сувласника о начину плаћања рачуна, плаћање ће вршити солидарно.

Члан 17.

Корисник је у обавези да потрошњу воде плаћа
Комуналном предузећу за све време док не преда
писмену одјаву."

Мења се члан 50. тако да гласи:
„Ако се корисник снабдева водом из сопственог
изворишта, потребно је да изврши уградњу водомера по коме ће се вршити обрачун за употребу
канализације.
Ако корисник не поступи по ставу 1. овог члана
обрачун испуштене воде утврдиће се проценом
Комуналног предузећа, у складу са чланом 47.
ове Одлуке."
Члан 18.
Мења се члан 55. тако да гласи:
„Рачун за извршене услуге, комунално предузеће
доставља кориснику на адресу на коју је евидентиран објекат који је прикључен на водоводну и
канализациону мрежу.
Корисник који не станује у објекту за који се испоставља рачун за утрошену воду, дужан је да
овласти лице које ће за његов рачун примити
рачуне и плаћати утрошак воде Комуналном предузећу, као и закључивати све врсте споразума и
уговора, те предузимати остале радње везане за
пружање услуга од стране Комуналног предузећа.
Име овлашћеног лица из претходног става корисник је дужан пријавити Комуналном предузећу.
Више носилаца права коришћења, власника једног
или више објеката који је спојен са водоводном
мрежом, могу одредити између себе једног као
корисника на чије име ће излазити рачун за утрошену воду.
У случају да нема писмене сагласности, корисници
су дужни да доставе писмену изјаву о проценту-

Комунално предузеће признаје насталу промену
код носиоца права коришћења, власника односно
корисника само на основу валидне документације.
Комунално предузеће ће извршити промену корисника у својим пословним књигама те када корисник или његов правни следбеник исплате у
целости све заостале обавезе.

Члан 19.
У члану 57. мења се став 2. тако да гласи:
„Корисницима градске канализације из претходног
става тачка 1. овог члана Предузеће обрачунава
накнаду на основу уграђених баждарених мерача
протока отпадних вода, односно, на основу мерача
протока питке воде, уз примену тарифе о накнадама за коришћење канализације коју доноси
Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност Градског
већа. Сервисирање и одржавање мерача протока
отпадних вода дужан је да врши корисник о свом
трошку. У случају када није уграђен мерач протока,
количина атмосферских вода из става 1. тачка 2.
овог члана која се упуштају у канализациону
мрежу, обрачунава се по важећим правилником."
Члан 20.
Мења се члан 61. тако да гласи:
„Пружање услуга може бити привремено ускраћено корисницима у случајевима:
1. када градску канализацију користе ненаменски
и против одредаба прописаних овом Одлуком,
2. када не плати извршену услугу по достављеном
обрачуну,
3. уколико корисник не плати накнаду за прекорачење загађења у складу са Правилником о
максимално дозвољеним концетрацијама (МДК)
и чланом 57. ове Одлуке.
У свим случајевима из става 1. овог члана, Комунално предузеће поступиће у складу са чланом
29. ове Одлуке.
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Предузеће је дужно да одмах, а најкасније у року
од 3 дана настави пружање услуга коришћења
градске канализације након престанка разлога за
ускраћивање услуга."
Члан 21.
Мења се члан 64. тако да гласи:
„Комунално предузеће ће привремено ускратити
кориснику испоруку воде у следећим случајевима:
1. Ако је водоводни прикључак самовољно постављен од стране корисника;
2. Ако унутрашње водоводне инсталације прикључи на јавни водовод преко водоводног прикључка или унутрашњих водоводних инсталација корисника друге зграде, односно непокретности;
3. Ако је стање унутрашњих водоводних инсталација и водомерног шахта такво да угрожава
хигијенску исправност воде у јавном водоводу;
4. Ако повеже унутрашње водоводне инсталације
спојене са јавним водоводом са водоводним
инсталацијама и уређајима који добијају воду
из сопствених извора;
5. Ако корисник не омогући очитавање водомера
у два узастопна очитавања;
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13. Ако преко хидрантске мреже без уграђеног
водомера користи воду за друге намене;
14. Ако корисник не омогући приступ у зграду
или другу непокретност овлашћеним лицима
Комуналног предузећа, ради одржавања водоводног прикључка;
15. Када дотадашњи корисник не откаже коришћење воде, а констатује се решењем надлежног
суда да је непозната адреса, одсељен или умро,
а нови корисник није пријављен уредно надлежној служби Комуналног предузећа
16. Ако корисник не плати накнаду за извршену
комуналну услугу у целости два месеца узастопно.
17. Ако власник непокретности преко које пролази
водоводна линија за снабдевање других корисника, не дозвољава овлашћеним радницима
да изврше неопходне интервенције на одржавању и поправкама кварова и хаварија на делу
прикључка који се налази између регулационе
линије потрошача закључно са вентилом-затварачем непосредно иза водомера.
У свим случајевима из става 1. овог члана, Комунално предузеће је обавезно да у складу са
техничким условима, искључи корисника из система јавног водовода уколико у остављеном
примереном року не поступи по обавештењу.

6. Ако угради водоводну цев на водоводном прикључку испред водомера;

Комунално предузеће ће обавештење о предвиђеном искључењу из става 1. овог члана, доставити
Комуналној инспекцији и Комуналној полицији."

7. Ако уклони водомер или скине пломбу са водомера;

Члан 22.

8. Ако уклони пломбу са затварача испред водомера или са затварача на обилазном воду намењеном за противпожарне потребе, без обавештења и одобрења Комуналног предузећа;
9. Ако доведе у неисправност водоводну инсталацију и тиме угрози безбедност суседних
објеката;
10. Ако је од стране инспекцијских органа забрањено коришћење унутрашњих водоводних инсталација;
11. Ако воду користи ненаменски и преко дозвољеног обима и у условима проглашене штедње;
12. Ако користи унутрашње водоводне инсталације
за уземљење електричних инсталација и уређаја;

Мења се члан 71. тако да гласи:
„Надзор над радом Комуналног предузећа врши
Градска управа преко Одељења за комуналностамбено послове, саобраћај и инфраструктуру.
Послове инспекцијског надзора над применом
ове Одлуке врши Градска управа преко Одељења
за инспекцијске послове - Комунална инспекција.
У вршењу надзора из претходног става овог
члана комунални инспектор предузима мере за
које је овлашћен законом, другим прописима и
овом Одлуком.
Комунално-полицијске послове, којима се обезбеђује извршавање одредаба ове Одлуке, обавља
Одељење комуналне полиције града Лесковца,
која има овлашћења да предузима мере прописане
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Законом о комуналној полицији и другим подзаконским актима."

5. Не поступи у складу са одредбама члана 15.
ове Одлуке,

Члан 23.

6. Не поступи у складу са одредбама члана 17.
став 1., 3., 4. и 5. ове Одлуке;

Мења се члан 72. тако да гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00
динара, казниће се за прекршај Комунално предузеће, ако:

7. Не поступи у складу са чл. 20. став 4. ове Одлуке;
8. Не поступи у складу са одредбама члана 26.
став 5., 6., 7. и 8. ове Одлуке;

1. Не поступи у складу са одредбама члана 22.
ове Одлуке;

9. Не поступи у складу са одредбама члана 29.
став 1. тачка 1-16. ове Одлуке;

2. Не поступи у складу са чл. 26. став 4. ове Одлуке;

10. Не поступи у складу са одредбама члана 30.
става 1. и 2.ове Одлуке;

3. Не поступи у складу са одредбом члана 32.
ове Одлуке;

11. Не поступи у складу са чл. 35. ове Одлуке;

4. Не поступи у складу са одредбом члана 33.
ове Одлуке;
5. Не поступи у складу са одредбом члана 34.
ове Одлуке;
6. Не поступи у складу са одредбом члана 36.
став 1. тачка 1-16. ове Одлуке;
7. Не поступи у складу са чл. 54. став 3. ове Одлуке;
8. Не поступи у складу са чл. 57. став 6. ове Одлуке;
9. Не поступи у складу са чл. 59. став 2. ове Одлуке;
10. Не поступи у складу са чл. 61. став 2. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у Комуналном предузећу новчаном
казном у фиксном износу од 5.000,00 динара."
Члан 24.
Мења се члан 73. тако да гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00
динара, казниће се за прекршај правно лице као
корисник, односно инвеститор, односно одговорно
лице у правном лицу новчаном казном у фиксном
износу од 5.000,00 динара, ако:

12. Не поступи у складу са одредбама члана 37.
став 1. тачка 1-8. ове Одлуке;
13. Не поступи у складу са одредбама члана 38.
став 1. тачка 1-7. ове Одлуке;
14. Не поступи у складу са одредбама члана 41.
став 3. ове Одлуке;
15. Не поступи у складу с одредбама члана 56.
став 2. ове Одлуке;
16. Не поступи у складу са одредбама члана 59.
ове Одлуке;
17. Не поступи у складу са одредбама члана 64.
став 1. тачке 1. до .14. и тачке 17. ове Одлуке;
18. Не поступи у складу са одредбама члана 68.
став 1. ове Одлуке;
19. Не поступи у складу са одредбама члана 69.
став 1. ове Одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
предузетник као корисник, односно инвеститор,
новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00
динара
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
физичко лице као корисник, односно инвеститор,
новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00
динара."
Члан 25.

1. Не поступи у складу са чл. 6. став 11. ове Одлуке;

Иза члана 73. додаје се нови члан који постаје
члан 74. тако да гласи:

2. Не поступи у складу са чл. 9. ове Одлуке;

„Комунални инспектор, односно комунални полицајац, за учињене прекршаје из члана 72. и
члана 73. ове Одлуке, издаје прекршајни налог у
писаној форми у складу са законом којим је прописана садржина прекршајног налога."

3. Не поступи у складу са чл. 13. став 1. ове Одлуке;
4. Не поступи у складу са чл. 14. ове Одлуке;
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Члан 26.
Постојећи чланови 74. и 75. постају чланови 75.
и 76.
У осталом делу Одлука о водоводу и канализацији
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца," бр.11/15), остаје непромењена.
Члан 27.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

13. септембар 2017.

енергетских услуга као и међусобни односи
између Енергетског субјекта и Купаца топлотне
енергије. Овом одлуком се такође одређује поступак доношења и надлежност за доношење
појединачних аката као што су: Тарифни систем
за одређивање цена топлотне енергије и енергетских услуга, цене топлотне енергије и енергетских
услуга, правила о раду дистрибутивног система
као и планови развоја система даљинског грејања.
Члан 2.
Одлуком су уређени:

Број 06-5/17-I
У Лесковцу, 11. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

- планирање и развој система даљинског грејања,

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

- власничка разграничења и надлежности за одржавање топлотне опреме,

- међусобни односи између Енергетског субјекта
и Купца топлотне енергије,

- услови и начин издавања одобрења за прикључење,
- изградња прикључног вреловода/топловода и
топлотне подстанице,

568.
На основу члана 356. и 358. Закона о енергетици
("Сл.гласник Републике Србије", бр. 145/14),
члана 13. Закона о комуналним делатностима
("Сл.гласник Републике Србије", бр.88/11, 104/16),
члана 39. Закона о прекршајима ("Сл.гласник
РС", бр.65/13 и 13/16), члана 20. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник Републике Србије", број
129/07, 83/14- др.закон и 101/16 - др.закон), члана
16. и 25. Статута Града Лесковца ("Сл. гласник
града Лесковца", бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16,54/16
и 9/17-испр.), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 11. септембра 2017. године, донела
је:
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Предмет

- прикључење на вреловодну/топловодну мрежу,
- почетак испоруке топлотне енергије,
- склапање уговора о продаји топлотне енергије,
- снабдевање и квалитет испоручене топлотне
енергије,
- мерно место, мерни уређаји и утврђивање испоручене количине топлотне енергије,
- расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места
- надлежности за доношење тарифног система
и одређивање цена топлотне енергије и услуга,
- рекламације на испоручену топлотну енергију,
- неовлашћено коришћење топлотне енергије,
- обустава испоруке топлотне енергије,
- обавезе Енергетског субјекта и Купца,

Члан 1.
Овом одлуком прописују се: услови и начин сигурног и квалитетног обављања енергетских делатности производње и дистрибуције топлотне
енергије која се користи за грејање стамбеног и
пословног простора, услови и начин пружања

- надзор, прелазне и завршне одредбе.
Дефиниција појмова
Члан 3.
Поред појмова из закона о енергетици у овој одлуци и тарифном систему користе се и појмови
са следећим значењима:
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- енергетски субјект је правно лице, односно
предузетник, које обавља једну или више енергетских делатности из члана 16. Закона о енергетици;
- купац топлотне енергије је правно или физичко
лице или предузетник који купује топлотну
енергију за своје потребе;
- грејни дан је период у току дана у којем се испоручује топлотна енергија купцу;
- производни извори су постројења која претварају примарну енергију горива у топлотну
енергију;
- дистрибутер је енергетски субјект који врши
дистрибуцију и испоруку топлотне енергије и
управља дистрибутивним системом топлотне
енергије. Дистрибутер је истовремено и снабдевач тарифних купаца топлотном енергијом;
- дистрибутивна мрежа је вреловодна/топловодна
мрежа, која представља систем повезаних уређаја и инсталација који су намењени дистрибуцији топлотне енергије до купаца;
- пумпне станице су постројења која омогућавају
проток топле воде кроз вреловодну/топловодну
мрежу;
- примарна вреловодна/топловодна мрежа су
вреловоди/топловоди који се употребљавају за
повезивање производних извора са секундарнрм
топловодном мрежом;
- секундарна топловодна мрежа су топловоди
који иду од примарне топловодне мреже по
подручју снабдевања до прикључних шахтова
или одвајања за појединачног купца;
- прикључни вреловод/топловод је вреловод/топловод који иде,од прикључних шахтова или
одвајања од вреловодне/топловодне мреже до
топлотне подстанице, односно појединачног
купца;
- грејна вода у мрежи даљинског грејања је преносни медиј, са којим се преноси топлотна
енергија;
- топлотна подстаница је уређај састављен од
прикључне и кућне подстанице и својим радом
обезбеђује испоруку топлоте у унутрашње топлотне инсталације и уређаје купаца;
- прикључна подстаница је уређај састављен од
запорних, регулационих, сигурносних и мерних
елемената;
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- кућна подстаница је уређај који се састоји од
топлотних измењивача, разводних система, регулационих и сигурносних уређаја те уређаја
за припрему санитарне топле воде и опреме за
расподелу топлотне енергије за различите системе унутрашњих топлотних уређаја;
- унутрашње топлотне инсталације и уређаји су
уређаји који се прикључују на кућну подстаницу,
употребљавају се за различите врсте грејања:
радијаторско, конвекторско и подно грејање,
грејање топлим ваздухом и проветравање, климатизацију простора, припрему санитарне топле
воде и др.;
- предајно место је мерно место где један енергетски субјект предаје топлотну енергију купцу,
односно другом енергетском субјекту;
- мерно место у топлотној подстаници је место
где је постављен мерач топлотне енергије, односно место где је постављен водомер;
- обрачунско место је шифра објекта или етажне
јединице купца, за које снабдевач испоставља
рачун;
- мерни уређај је топлотно бројило, које непосредно мери испоручену топлотну енергију
која је основ за обрачунавање испоручене топлотне енергије купцу;
- делитељ трошкова испоручене топлотне енергије
је уређај који омогућава расподелу трошкова
топлотне енергије, која је испоручена преко
заједничког топлотног бројила (мерача) у заједничкој прикључној подстаници за више купаца.
Појединачни купци одређују своје уделе (учешћа) у трошковима испоручене топлотне енергије,
а збир свих удела мора бити 100%;
- прикључна снага је називна снага унутрашњих
топлотних инсталација и уређаја, а одређена
је пројектом за градњу односно пројектом изведених радова -техничка правила о прикључењу на вреловодну/топловодну мрежу су правила
која одређују техничке услове за пројектовање,
изградњу и прикључење топлотних инсталација
и опреме на вреловодну/топловодну мрежу, а
дефинисана су у Правилима о раду дистрибутивног система;
- измена купчеве топлотне опреме је било која
измена на тој опреми која мења инсталисану
снагу или изазива употребне промене начина
рада топлотне опреме;
- деловник трошкова је писани документ којим
се одређује удео трошкова снабдевања топлотном енергијом сваког појединачног купца
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- услови за пројектовање и приључење је писани
документ којег издаје дистрибутер, а који се
односи на услове за израду пројектне документације, изградњу и прикључење топлотних
инсталација и опреме.
- решење о прикључењу је писани документ
којег издаје дистрибутер, а на основу захтева
за прикључење, којим се одобрава прикључење,
ако су испуњени сви прописани услови.
II ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА
ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
План развоја енергетике
Члан 4.
Скупштина града Лесковца доноси План развоја
енергетике којим се утврђују потребе за енергијом,
као и услови и начин обезбеђивања неопходних
енергетских капацитета, а у складу са Стратегијом
развоја енергетике Републике Србије и Програмом
остваривања Стратегије, на период од пет година.
Сви енергетски субјекти који учествују у снабдевању купаца енергијом на подручју града Лесковца дужни су доставити све податке неопходне
за израду Плана развоја енергетике.
Развој система даљинског грејања
Члан 5.
Енергетски субјекти који учествују у снабдевању
купаца топлотном енергијом дужни су да планирају
и спроводе свој план развоја који је усклађен са
Планом развоја енергетике из члана 4. ове одлуке.
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Члан 7.
Јавно комунално предузеће "Топлана" Лесковац
производи топлотну енергију за потребе купаца,
врши дистрибуцију и испоруку топлотне енергије
купцима, управља дистрибутивним системом и
снабдева топлотном енергијом купце на подручју
града Лесковца (у даљем тексту: Енергетски
субјект).
Енергетски субјект је дужан да енергетске делатности из домена топлотне енергије обавља у
складу са Законом, овом Одлуком, актима донесеним на основу ове Одлуке и актом о оснивању.
Енергетски субјект, као снабдевач купаца топлотном енергијом, обезбеђује топлотну енергију из
сопствених извора или закључује у писменој
форми годишње уговоре о куповини топлотне
енергије од других произвођача, у складу са билансним потребама купаца.
Опрема Енергетског субјекта
Члан 8.
Топлотну опрему Енергетског субјекта, коју користи за обављање основне делатности, чине:
- производни извори у саставу Енергетског субјекта којим врши снабдевање купаца,
- мерни уређаји за преузету топлотну енергију
из производних извора који су у саставу Енергетског субјекта,
- примарна вреловодна/топловодна мрежа,
- секундарна топловодна мрежа,
- мерни уређаји за испоручену топлотну енергију
купцима, у топлотним подстаницама.

Планови развоја топлификационе мреже и гасификационе мреже морају бити међусобно усклађени.

Енергетски субјект и Кодносно власник односно
Инвеститор, уговором међусобно регулишу власничке односе као и услове и начин преноса права
и обавезе на Енергетски субјект за управљање и
одржавање прикључног вреловода/топловода и
топлотне подстанице.

III СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ

Купац топлотне енергије

ЕНЕРГИЈОМ Енергетске делатности
Члан 6.
Енергетски субјект може отпочети са обављањем
енергетске делатности на основу лиценце коју
издаје Агенција за енергетику, а у складу са Законом о енергетици.

Члан 9.
Купац топлотне енергије је свако правно или физичко лице, којем Енергетски субјект испоручује
топлотну енергију. Купац такође може бити и
заједница правних или физичких лица, који су
прикључени на заједничко место за преузимање
топлотне енергије.
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И закупац објекта може да се уведе у евиденцију
Енергетског субјекта као купац топлотне енергије,
уколико поднесе Енергетском субјекту оверен
уговор о закупу, оверену сагласност власника
објекта (закуподавца) да се рачуни могу фактурисати на име закупца и бланко сопствену меницу,
као средство обезбеђења плаћања.
Топлотна опрема купца
Члан 10.
Топлотна опрема купца је:
- прикључни вреловод,
- топлотна подстаница, која се састоји од прикључне и кућне подстанице,
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Прикључни вреловод и топлотна подстаница
Члан 13.
Управљање прикључним вреловодом и топлотном
подстаницом, као саставним деловима јединственог система даљинског грејања, обавља енергетски
субјект према дефинисаним параметрима.
Уградњу, проверавање исправности и тачност
рада, као и одржавање мерних уређаја у топлотној
подстаници за мерење испоручене количине топлотне енергије врши Енергетски субјект.
Власник објекта је дужан да омогући приступ
енергетским објектима и да трпи извршење радова
из претходних ставова овог члана.
Унутрашња топлотна опрема купца

- унутрашње топлотне инсталације и уређаји,
- индивидуални (унутрашњи) регулатори и мерачи
топлоте (делитељи) у сваком стану понаособ.
Купац склапа са Енергетским субјектом уговор
којим енергетском субјекту преноси право и обавезу за управљање и одржавање прикључног вреловода/топловода и топлотне подстанице и регулише будуће власничке односе над овом опремом.
IV ОДРЖАВАЊЕ ТОПЛОТНЕ ОПРЕМЕ
Производни капацитети
Члан 11.
Енергетски субјект је дужан да своје производне
капацитете одржава у исправном стању, да обезбеди њихову сталну погонску и функционалну
способност и безбедно коришћење у складу са
техничким и другим прописима и стандардима,
њихову безбедност и услове заштите животне
средине уређене законом и другим прописима.
Дистрибутивни систем
Члан 12.
Енергетски субјект, као дистрибутер топлотне
енергије, одговоран је за одржавање, функционисање и развој дистрибутивног система усклађеног са потребама постојећих и будућих купаца
на подручју за које је задужен за испоруку и
снабдевање топлотном енергијом.

Члан 14.
Купац је дужан да своју унутрашњу топлотну
инсталацију и опрему одржава утехнички и функционално исправном стању.
Енергетски субјект преузима одговорност и
обавезу одржавања унутрашње топлотне инсталације.
Набавка вентила и грејних тела падају на терет
купца.
Трошкови одржавања унутрашњих топлотних
инсталација које нису видне падају на терет енергетског субјекта, осим трошкова грађевинских и
занатских радова.
V ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ
СИСТЕМА
Члан 15.
Енергетски субјект, као оператор дистрибутивног
система, доноси Правила о раду дистрибутивног
система (у даљем тексту: Правила рада), на која
сагласност даје Градско веће града Лесковца.
Правилима рада утврђују се нарочито: технички
услови за прикључење корисника на систем даљинског грејања, технички услови за повезивање
са произвођачем топлотне енергије, технички и
други услови за безбедан рад дистрибутивног
система и за обезбеђивање поузданог и континуираног снабдевања купаца топлотном енергијом,
поступци у кризним ситуацијама, функционални
захтеви и класа тачности мерних уређаја, као и
начин мерења испоручене топлотне енергије.
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Правила из става 1. овог члана су јавна и објављују
се у „Службени гласник града Лесковца", као и
на интернет страници Енергетског субјекта.
VI УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И
ПРИКЉУЧЕЊЕ
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5. намени потрошње топлотне енергије,
6. техничким карактеристикама објекта купца,
са посебним нагласком на специфичне врсте
трошила, ако се таква планирају.
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се и:

Енергетски услови за израду пројектне
документације, изградњу и прикључење

- идејно решење, израђено у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације,

Члан 16.

- за градњу комуналне инфраструктуре у регулацији постојеће саобраћајнице,

Инвеститор, односно купац, који планира изградњу
и прикључење новог објекта - топлотних уређаја
на вреловодну/топловодну мрежу, односно жели
да изврши измене на већ прикљученој топлотној
опреми, а које за последицу могу имати измену
прикључне снаге или промену начина рада, дужан
је да прибави услове за проЈектовање и прикључење (у даљем тексту: услове), ако законом
није другачије регулисано.
Извођење радова из претходног става овог члана
мора се вршити у складу са прописима којима се
регулише област планирања и изградње објеката.
У поступку издавања локацијских услова орган
управе надлежан за издавање грађевинске дозволе
прибавља од Енергетског субјекта, у законом
предвиђеном року, по службеној дужности, услове
за пројектовање и прикључење. Услови за пројектовање и прикључење из претходног става важе
две године од дана издавања.
Члан 17.
Захтев за издавање услова надлежном органу
кроз ЦИС (централни информациони систем) у
оквиру обједињене процедуре подноси се електронским путем, ако законом није другачије регулисано, и садржи податке о:

- геодетски снимак постојећег стања на катастарској парцели израђен од стране овлашћеног
лица уписаног у одговарајући регистар у складу
са Законом.
Члан 18.
Условима за пројектовање и прикључење се дефинишу' место и начин прикључења и садрже
број катастарске парцеле, као и назив катастарске
општине на којој се та парцела налази, односно
број катастарских парцела и назив катастарских
општина на којима се те парцеле налазе, ако су
локацијски услови тражени за више парцела, односно за линијски објекат;
Поред података из става 1. овог члана, услови за
пројектовање и прикључење садрже све техничке
и друге услове и податке потребне за израду
идејног, односно пројекта за грађевинску дозволу
и пројекта за извођење, као и податке о:
1) капацитетима, начину и техничким условима
за прикључење;
2) месту прикључења на систем;
3) техничким карактеристикама прикључка, односно услове и начин изградње прикључног
вреловода/топловода, топлотне подстанице и
унутрашњих инсталација и опреме;

1. власнику објекта (фирма и седиште, ПИБ и
матични број, односно име, презиме, ЈМБГ и
адреса),

4) место и начин мерења преузете топлотне енергије;

2. објекту за који се тражи одобрење (врста,
намена објекта, локација и др.),

6) износу накнаде за прикључење, коју наплаћује
ималац јавних овлашћења, ако је прописано
постојање такве обавезе;

3. очекиваном временском периоду за који треба
да се изврши прикључење,
4. предвиђеној инсталисаној снази, као и о номиналном радном притиску, температури и
протоку (капацитету) који је потребно обезбедити на прикључку објекта (ако су у питању
специфични захтеви),

5) року за прикључење;

7) друге податке, у складу са Законом.
Ако је условима за пројектовање и прикључење
предвиђена обавеза плаћања накнаде за прикључење на инфраструктурну мрежу, у образложењу тих услова се наводи правни основ за пла-
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ћање те накнаде и детаљно се објашњава методологија на основу које је обрачуната висина те
накнаде.

пловода и топлотне подстанице, у циљу праћења
примене датих техничких услова за пројктовање
и прикључење, а без посебне надокнаде.

Члан 19.

Члан 24.

Енергетски субјект (имаоц јавног овлашћења) је
дужан да достави надлежном органу услове, у
року од 15 дана од дана пријема потпуног и исправног захтева за издавање услова за пројектовање
и прикључење .

Инвеститор унапред прихвата да Енергетски
субјект може на његов прикључни вреловод/топловод и топлотну подстаницу, у случају да то
капацитет опреме дозвољава, прикључити и другог
купца.

Имаоц јавног овлашћења услове за пројектовање
и прикључење издаје искључиво на захтев надлежног органа.

Инвеститор унапред прихвата да на свом објекту
енергетском субјекту дозволи и омогући постављање топловода, уколико је то потребно за извођење прикључка за потребе његовог или суседног
објекта, а уз услов правичне надокнаде и враћања
земљишта у првобитно стање.

Члан 20.
Ако имаоц јавних овлашћења не може да изда
услове за пројектовање и прикључење због недостатака у садржини идејног решења достављеног
уз захтев за издавање услова или због других недостатака, дужан је да о томе без одлагања обавести надлежни орган, уз образложење на који
начин треба допунити идејно решење.
VII ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ
ВРЕЛОВОДА И ТОПЛОТНЕ
ПОДСТАНИЦЕ
Члан 21.
Инвеститорову опрему може градити само стручно
оспособљени извођач са одговарајућом лиценцом.
Опрема се може монтирати, распоређивати и мењати само по одредбама ове Одлуке, Правилима
о раду дистрибутивног система и уз сагласност
Енергетског субјекта.
Члан 22.
Врсту, број и склоп прикључног вреловода/топловода и место прикључења намрежу одређује
Енергетски субјект.
Члан 23.
Инвеститор врши пријаву радова надлежном органу кроз ЦИС"( централни информациони систем), најкасније 8 дана пре почетка извођења
радова. Инвеститор обавештава Енергетског
субјекта о почетку изградње прикључног вреловода/топловода и топлотне подстанице најкасније
8 дана пре почетка радова.
Енергетски субјект врши превентивни стручни
надзор у току изградње прикључног вреловода/то-

Међусобни односи ће бити регулисани уговором.
VIII ЗАХТЕВ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА
ВРЕЛОВОДНУ МРЕЖУ
Члан 25.
Поступак за прикључење објекта на систем даљинског грејања покреће се подношењем захтева
надлежном органу кроз ЦИС.
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се
пројекат изведеног објекта (главна свеска"0",
свеске бр.1,2 и 6), односно пројекат за извођење
ако у току грађења није одступљено од пројекта
за извођење са техничким описом и графичким
прилозима, којим се приказује предметни прикључак и синхрони план свих прикључака.
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се и
доказ о уплати накнаде за прикључење објекта
на одговарајућу инфраструктуру.
Надлежни орган, у року од три радна дана од
дана пријема захтева из става 1. овог члана,
упућује захтев имаоцу јавних овлашћења да изврши прикључење у складу са тим захтевом.
Члан 26.
Ако је објекат изведен у складу са грађевинском
дозволом и пројектом за извођење, ималац јавних
овлашћења( Енергетски субјект) је дужан да изврши прикључење објекта на вреловодну/топловодну мрежу, закључи уговор о продаји топлотне
енергије и да о томе обавести надлежни орган у
року од 15 дана од дана пријема захтева за прикључење, уз доставу фактуре у складу са коначним
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обрачуном накнаде за прикључење објекта на
одговарајућу инфраструктуру.

вршине по стамбеној јединици, као и инсталисану снагу

Ако је локацијским условима предвиђено испуњење додатних услова за прикључење тог објекта
на инфраструктуру, прикључење ће се извршити
ако су испуњени ти услови.

- оверен списак власника стамбених, односно
пословних јединица са уписаним квадратурама
( извод из грађевинског пројекта) и уговоре о
купопродаји, ради увођења у књиговодствену
евиденцију будућих купаца топлотне енергије.

Изузетно од става 1. овог члана, ако је Инвеститор
у захтеву навео да ће плаћање накнаде извршити
тек након што му се достави коначан обрачун
накнаде за прикључење објекта на одговарајућу
инфраструктуру, рок од 15 дана из става 1. овог
члана почиње да тече наредног дана од достављања
доказа 6 уплати те накнаде кроз ЦИС.
Инвеститорова топлотна опрема се може прикључити на вреловодну/топловодну мрежу само
уз присуство Енергетског субјекта и Инвеститора.
Исто важи и за све радове на изменама на инвеститоровој топлотној опреми, које могу изазвати
промену начина рада или промену прикључне
снаге.
Члан 27.
Инвеститор пре прикључења доставља Енергетском субјекту:
- записник о техничкој и функционалној исправности прикључног топловода и топлотне подстанице (пробни рад) који је потписан од стране
Инвеститора или Купца и Енергетског субјекта,
- радиографске снимке варова и записник о хладној проби - прикључни топловод (оверен од
стране одговорног извођача и надзорног органа)

Поред набројаних докумената, Енергетски субјект
може тражити и неке друге потребне документе.
Након достављања свих тражених докумената
Енергетски субјект ће сачинити Записник о техничком прегледу и пријему и наложити Извођачу
да отклони евентуалне техничке недостатке, у
датом року за прикључење.
Уколико Инвеститор не октлони недостатке у
датом року, Енергетски субјект је дужан да о
томе обавести надлежни орган, уз свеобухватно
објашњење на који начин треба отклонити недостатке.
Ако топлотна опрема Инвеститора испуњава техничке услове Енергетски субјект издаје Решење
о прикључењу.
IX ПОЧЕТАК ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
Члан 28.
Енергетски субјект је дужан да изврши прикључење на комуналну инфраструктуру у року
од 15 дана од дана издавања решења о прикључењу.

- изјаву извођача радова о техничкој и функционалној исправности унутрашњих топлотних
инсталација и опреме,

Енергетски субјект почиње са испоруком топлотне
енергије у складу са чл. 39 ове Одлуке, или
најкасније 15 дана након прикључења, ако је
прикључење извршено у току грејне сезоне.

- записник о пробном испитивању (оверен од
стране одговорног извођача и надзорног органа),

Члан 29.

- записнике са доказима о измереним резултатима(изједначавање потенцијала, отпорност
уземљења,....),
- потврде о баждарењу, атесте и гаранцијске листове за сву опрему која је уграђена,
- геодетски снимак прикључног вреловода за
катастар подземних инсталација
- оверен извод из пројекта за извођење или
пројекта изведеног стања укупне и грејне по-

Енергетски субјект може обуставити испоруку
топлотне енергије ако Инвеститор не уважи примедбе и захтеве Енергетског субјекта у вези са
недостацима и одступањима од важећих прописаних техничких услова, а која су констатована
приликом пробног рада, све док се његови захтеви
не испуне.
Када се из разлога који нису везани за опрему
Енергетског субјекта или Инвеститора, не може
добити употребна дозвола, на основу Инвеститоровог захтева може се дозволити пробни рад
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Инвеститорове топлотне опреме. Ово је могуће
само ако се тиме не проузрокује штета.
У случају потребе за прикључење привремених
објеката, градилишта, као и објеката за које је
одобрен пробни рад у складу са посебним законом
може се издати одобрење за привремено прикључење објекта.
Члан 30.
За објекте који поседују позитиван Извештај о
прикључењу на дистрибутивни систем, Инвеститор може по потреби поднети посебан захтев
Енергетском субјекту за потребе испоруке топлотне
енергије за грејање објекта у изградњи, због завршних унутрашњих радова у току грејне сезоне.
Испорука топлотне енергије из става 1. овог
члана се врпш уколико за то постоје техничке
могућности и ако комисија Енергетског субјекта
увидом у стање на објекту констатује да се изводе
завршни унутрашњи радови и да објекат није
усељен.
Уговор о испоруци топлотне енергије за грејање
објекта у изградњи се закључује на одређено
време са Инвеститором, са максималним роком
важења до истека текуће грејне сезоне и не може
се продужити.
Услови, начин и поступак издавања одобрења за
привремено прикључење и испоруку топлотне
енергије су исти као и у редовном поступку издавања одобрења у складу са одредбама ове Одлуке.
Пробни рад може трајати најдуже једну грејну
сезону.
Обрачун утрошене топлотне енергије у случају
привременог прикључења вршиће се на нивоу
подстаница.
Члан 31.
Енергетски субјект почиње са испоруком топлотне
енергије пошто су испуњени сви услови из
уговора, издатих одобрења и услова за пројектовање и прикључење. Ако је објекат нов, потребно
је за рад приложити употребну дозволу за објекат,
а ако је објекат постојећи употребну дозволу за
топлотну опрему.
Енергетски субјект и Инвеститор записнички утврђују почетак рада или измену инвеститорове
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топлотне опреме и истом се прилаже изјава извођача инвеститорове топлотне опреме да је све
урађено по пројектној документацији.
Члан 32.
Енергетски субјект са прикључењем инвеститорове
опреме на своју вреловодну/топловодну мрежу
не преузима одговорност за правилан и безбедан
рад инвеститорове опреме и не поправља исту у
случају квара, иако је прегледао пројекте, надзирао
градњу прикључног вреловода/топловода и топлотне подстанице и учествовао у пробним испитивањима, у гарантном року.
Члан 33.
Када Инвеститор и Енергетски субјект изврше
регулацију унутрашњих топлотних инсталација
и топлотне подстанице, потписују Записник 6
завршетку пробног рада. Овим Записником се
врши и примопредаја опреме топлотне подстанице
са Инвеститора на одржавање Енергетском субјекту. Гарантни рок на сву уграђену опрему и
изведене радове у складу са Законом почиње да
тече од тренутка доношења Решења о прикључењу.
Члан 34.
У складу са стратешким опредељењима Републике
Србије о рационалној потрошњи и снабдевању
енергијом и заштити животне средине, којом се
налаже локалној самоуправи да уређује снабдевање
објеката топлотном енергијом рационално и за
околину најприкладније, потребно је објекте или
појединачне функционалне делове објеката свуда,
где је то могуће, прикључити на вреловодну/топловодну мрежу система даљинског грејања у
граду Лесковцу.
Члан 35.
Енергетски субјект преузима на коришћење просторију у којој се налази топлотна подстаница,
без надокнаде. Након тога, приступ просторији у
којој је смештена топлотна подстаница дозвољен
је само овлашћеним лицима Енергетског субјекта.
Изузетно од става 1. овог члана, приступ у просторију у којој је смештена топлотна подстаница
дозвољен је и власнику објекта, односно представнику органа управљања објектом, приликом
очитавања мерних уређаја и у поступку по рекламацији на испоручену топлотну енергију.
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Без присуства овлашћеног лица Енергетског
субјекта дозвољен је приступ просторији у којој
је смештена топлотна подстаница само у случају
опасности о чему се без одлагања мора обавестити
Енергетски субјект.
Сваки приступ просторији у којој је смештена
топлотна подстаница обавезно се евидентира у
евиденционом листу топлотне подстанице.
Ближи услови обезбеђења и приступа у просторије
у којима је смештена топлотна подстаница утврђују
се Правилником.
Члан 36.
На основу Записника о завршетку пробног рада
из члана.ЗЗ ове Одлуке, Енергетски субјект је
дужан да закључи уговор о испоруци топлотне
енергије (у даљем тексту: Уговор о продаји) са
Купцем топлотне енергије, и донесе Решење о
прикључењу на СДГ.
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обавезе у погледу количине топлотне енергије
која се испоручује, динамике и квалитета испоруке,
трајање уговора и услове продужења уговора,
права и обавезе у случају престанка и отказа
уговора, обавезе Енергетског субјекта према
Купцу у случају неиспуњења обавеза у погледу
квалитета и континуитета испоруке, обавезе Купца
у случају неиспуњења, односно неуредног испуњења обавеза плаћања, услове и начин преузимања
и коришћења топлотне енергије, права и обавезе
у случају привремене обуставе испоруке топлотне
енергије, начина мерења, обрачуна и услова
плаћања преузете топлотне енергије, начин информисања о промени тарифа, цена и других
услова испоруке и коришћења топлотне енергије,
као и:
- податке о Купцу,
- адресу предајног места,
- прикључну снагу,

Ако уговор из става 1. овог члана није закључен,
сматра се да је уговорни однос између Енергетског
субјекта и Купца топлотне енергије настао даном
почетка испоруке топлотне енергије.

- увршћеност у тарифни систем за преузимање
топлотне енергије,

X СКЛАПАЊЕ УГОВОРА О ПРОДАЈИ
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

- друге специфичности уговорних односа, које
нису дефинисане одредбама ове Одлуке или
Тарифног система, у складу са законом.

Члан 37.
Уговор о продаји топлотне енергије између Енергетског субјекта и Купца склапа се у писаној
форми.
Уколико уговор о продаји топлотне енергије није
склопљен у писаној форми, сматра се да је уговорни однос између Енергетског субјекта и Купца
настао са даном почетка испоруке топлотне енергије. У овом случају су Енергетски субјект и
стварни корисник топлотне енергије недвосмислено одговорни за настале обавезе снабдевања
топлотном енергијом у складу са одредбама ове
Одлуке.
Члан 38.
За станове и пословне просторе које Инвеститор
није продао, трошкове испоруке топлотне енергије
сноси сам Инвеститор под условима који важе за
власнике станова или пословних простора.
Члан 39.
Уговор о продаји закључује се у писаној форми
и нарочито садржи: време прикључења, права и

- деловник трошкова испоручене топлотне енергије, ако је заједничко предајно место,

Члан 40.
Уговор о продаји закључује се на неодређено
време, осим ако се уговорне стране не договоре
другачије.
Купац може у писаној форми отказати Уговор о
продаји под условима за искључење наведеним
у овој Одлуци, са отказним роком до 30 дана.
Енергетски субјект уважава раскид Уговора о
продаји са првим следећим обрачунским периодом.
Члан 41.
Деловник трошкова одређује удео трошкова снабдевања топлотном енергијом сваког појединачног
купца у складу са Тарифним системом и Правилима о расподели трошкова топлотне енергије са
заједничког мерног места у топлотној подстаници.
Члан 42.
Купац мора у писаној форми обавестити Енергетски субјект у року од 15 дана о статусним,
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власничким и свим другим променама, које утичу
на односе између енергетског субјекта и купца.

ваздуха у Граду три дан узастопно у 21:00 сат
12°С или нижа, али не пре 1. октобра.

Обавештење садржи:

Грејна сезона може да траје дуже од рока из
става 1, а најдуже до 3. маја. У случају када је
температура спољног ваздуха почев од 13. априла
три дан узастопно у 21:00 сат виша од 12°С
грејна сезона се завршава.

- име, презиме, ЈМБГ и адресу дотадашњег
Купца, (ПИБ, матични број субјекта, назив
субјекта и седиште),
- име, презиме, ЈМБГ и адресу новог Купца,
(ПИБ, матични број субјекта, назив субјекта и
седиште),
- приложен доказ о преносу власничког права,
- број и адресу обрачунског места,
- потписану изјаву новог Купца на обрасцу Енергетског субјекта, да ступа у већ склопљене
уговорне односе о продаји топлотне енергије.
Обавештење важи од првог следећег обрачунског
периода.
До пријема обавештења, за све обавезе из уговора
о продаји топлотне енергије одговоран је дотадашњи Купац. Након пријема обавештења о промени, са потпуном документацијом, дотадашњи
Купац се ставља у пасиву, а рачун се пребацује
на име новог Купца.
XI СНАБДЕВАЊЕ И КВАЛИТЕТ
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 43.
Енергетски субјект испоручује Купцу топлотну
енергију и обезбеђује му на предајном месту (на
мерном уређају у топлотној подстаници) потребну
количину топлоте за рад топлотних уређаја са
инсталисаном снагом која је одређена пројектом,
односно договорена Уговором о продаји топлотне
енергије.
Члан 44.
Енергетски субјект је дужан да Купцу испоручује
топлотну енергију за грејање простора у току
грејне сезоне ако међусобним уговором није другачије одређено.
Члан 45.
Грејна сезона почиње 15. октобра текуће године,
а завршава се 15. априла следеће године.
Грејна сезона може да почне и пре рока из става
1. овог члана када је према подацима Републичког
хидрометеоролошког завода температура спољног

Члан 46.
У току грејне сезоне грејни дан траје по правилу
од 06:00 до 21:00 час, а суботом, недељом и празником од 07:00 до 21:00 час и у том периоду испоручује се потребна количина топлоте за рад
топлотних уређаја са инсталисаном снагом која
је одређена пројектом.
Прописана температура у грејаном простору корисника је одређена пројектом и при спољној
температури од -15°С до +12°С по правилу је
+20°С са дозвољеним одступањем од ± 2°С, уколико законом или међусобним уговором није
другачије одређено.
При ниским спољним температурама, као и у
случајевима посебних техничких решења, у циљу
техничке заштите система и обезбеђивања прописаних температура, Енергетски субјект може
продужити грејни дан или вршити непрекидну
испоруку топлотне енергије, и да при томе рационално газдује енергијом.
У времену између 31. децембра и 1. јануара,
између 6. и 7. јануара и између 13. и 14. Јануара,
испорука топлотне енергије се не прекида, сем у
случају изузетно повољне спољне температуре.
Члан 47.
У случају поремећаја или прекида у снабдевању
топлотном енергијом услед више силе, хаварије,
прекида у испоруци енергената, електричне енергије и других разлога који се нису могли предвидети, односно спречити, Енергетски субјект је
дужан предузети законом предвиђене мере на
отклањању поремећаја односно прекида услуге
грејања, као и да о томе одмах обавести надлежни
орган управе града Лесковца.
У случају из става 1. овог члана Енергетски
субјект ће предузети и следеће мере:
1. приликом прекида или редукованог снабдевања
енергентима, Енергетски субјект ће у најкраћем
могућем року систем пребацити на алтернативно
гориво, до количина које неће угрозити техничку
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заштиту постројења услед ниских температура,
ако за то постоје техничке могућности;

станку грејне сезоне и исте мора завршити до
почетка нове грејне сезоне.

2. Енергетски субјект може као могућност предвидети редукован режим рада (са смањеном
температуром грејања у свим објектима) у зависности од нивоа поремећаја или вршити искључење потрошача од мањег значаја (пословни
простор);

Енергетски субјект је дужан да изврши пробу
функционисања свих делова Топлификационог
система, у складу са Правилима о раду дистрибутивног система и то у периоду од 1. до 15. октобра.

3. за случај хаварије на систему или електричним
инсталацијама, Енергетски субјект ће максималним ангажовањем свих запослених или ангажовањем трећих лица приступити отклањању
узрока поремећаја односно разлога због којих
је дошло до прекида у снабдевању топлотном
енергијом.
Када надлежни орган управе града Лесковца
прими обавештење о прекиду пружања услуге,
из става 1. овог члана, дужан је да поступи
сагласно члану 52. ове Одлуке.
Члан 48.
Енергетски субјект је дужан да делове Топлификационог система, експлоатише рационално и
економично и да их одржава у исправном стању.
Приликом пројектовања, реконструкције или изградње делова Топлификационог система, Енергетски субјект је дужан да се руководи начелима
ефикасног коришћења енергије у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије, Енергетски
субјект је дужан да у складу са Законом из става
1. овог члана предузима мере за:
- побољшање енергетске ефикасности, спроводећи економски оправдане мере које стварају
највеће енергетске уштеде у најкраћем временском периоду,
- успостављање и примену критеријума ефикасног коришћења енергије, и
- повећање сигурности снабдевања топлотном
енергијом.
У случају када Енергетски субјект врши реконструкцију или адаптацију делова Топлификационог
система, у циљу испуњавања обавеза ближе дефинисаних у ставу 2. и 3. овог члана, уграђени
елементи и опрема остају у праву својине Енергетског субјекта.
Ремонт и друге радове на деловима Топлификационог система, ради припремања за наредну
грејну сезону обавља Енергетски субјект по пре-

О распореду вршења проба благовремено ће обавестити кориснике, извођаче радова и друга заинтересована лица преко средстава јавног информисања.
Члан 49.
Унутрашње топлотне инсталације објекта који је
прикључен на Топлификациони систем морају
се одржавати у исправном стању. Сви радови на
унутрашњим топлотним инсталацијама, укључујући адаптације и реконструкције појединачних
станова или пословних простора, морају се извести
у периоду од 3. маја до 1. септембра текуће године.
Захтев за пражњење унутрашњих топлотних инсталација за извођење радова из става 1. овог
члана подноси Купац на обрасцу који се налази
на сајту Енергетског субјекта, који потписује и
оверава орган управљања објектом.
Обавеза власника објекта, односно органа управљања објектом је да између две грејне сезоне, у
периоду од 3. маја до 1. септембра текуће године,
да уочене недостатке на унутрашњим топлотним
инсталацијама пријави Енергетском субјекту.
У изузетним случајевима (случајевима више
силе), на захтев Купца у писаној форми уз сагласност органа управљања објектом, Енергетски
субјект може дозволити пражњење унутрашњих
топлотних инсталација и у периоду грејне сезоне
када су спољашње темепературе више од 4°С,
али не дуже од 8 часова.
Купац који је подносилац захтева дужан је да измирује обавезе према Енергетском субјекту, без
обзира на време трајања радова.
XII НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛОВА ЗА
ПОУЗДАНО И СИГУРНО СНАБДЕВАЊЕ
КУПАЦА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Члан 50.
Енергетски субјект је дужан да свој рад и пословање организује тако да обезбеди поуздану, трајну
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и несметану испоруку топлотне енергије Купцима
на предајном месту.

2. нареди мере за заштиту комуналних објеката
који су угрожени, као и друге имовине,

Испорука топлотне енергије не може се ускратити
Купцима осим у случајевима и под условима утврђеним Законом и овом Одлуком.

3. предложи Енергетском субјекту мере за отклањање насталих последица, и друге потребне
мере за обављање делатности, и

У извршавању обавеза из става 1. овог члана,
Енергетски субјект је дужан да предузима све
потребне мере на одржавању делова Топлификационог система, ради обезбеђења њихове сталне
погонске и функционалне исправности и безбедног
коришћења у складу са техничким и другим прописима и стандардима који се односе на услове
експлоатације те врсте објеката и инсталација,
њихову безбедност и услове заштите животне
средине утврђене законом и другим прописима.
Члан 51.
Ако у току грејне сезоне дође до непланираног
поремећаја система у производњи и дистрибуцији
топлотне енергије Енергетски субјект је дужан
да одмах о томе благовремено обавести Купце
путем средстава јавног информисања или на
други одговарајући начин о прекиду у испоруци,
као и да пружи све потребне информације о насталом поремећају у снабдевању топлотном енергијом.
XIII НАЧИН ПОСТУПАЊА И
ОВЛАШЋЕЊА ГРАДСКЕ УПРАВЕ У
СЛУЧАЈУ ПОРЕМЕЋАЈА, ОДНОСНО
ПРЕКИДА У ИСПОРУЦИ ТОПЛОТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
Члан 52.
Ако дође до непланираног поремећаја или прекида
у испоруци топлотне енергије, услед хаварије
или више силе, Енергетски субјект је обавезан
да истовремено са предузимањем мера из члана
51. ове Одлуке, обавести Градску управу о разлозима поремећаја или прекида, као и о предузетим
мерама.
Када Градска управа прими обавештење у писаној
форми из става 1. овог члана, дужна је да без одлагања:
1. одреди ред првенства и начин пружања услуга
оним Купцима код којих би, услед прекида,
настала опасност по живот и рад грађана или
рад других субјеката, или би настала велика,
односно ненадокнадива штета,

4. утврди узроке и евентуалну одговорност за
поремећаје, односно прекиде и за надокнаду
настале штете.
Члан 53.
Ако Енергертски субјект и поред предузетих
мера из члана 47. ове Одлуке не може да испоручује топлотну енергију Купцима у потребном
обиму, Градска управа ће наредити мере штедње
топлотне енергије.
Енергетски субјект и Купци су дужни да се придржавају мера штедње из става 1. овог члана.
Члан 54.
Када запослени у Енергетском субјекту организују
штрајк у складу са законом, Енергетски субјект
је обавезан да организује минимум процеса рада
којим се обезбеђује:
1. сигурност функционисања Топлификационог
система и то:
- производња и испорука топлотне енергије за
све Купце, када је спољна температура +10°С
и нижа,
- непрекидни рад циркулационих пумпи у топлотним подстаницама,
- неодложно отклањање хаварија на Топлификационом систему;
2. мерење испоручених количина топлотне енергије;
3. предузимање неопходних мера заштите животне
средине, противпожарне заштите и мера за заштиту и безбедност живота и здравља људи и
имовине; и
4. извођење започетих планираних ремонта у
складу са роковима утврђеним закљученим
уговорима.

Страна 2101 - Број 16

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

XIV МЕРНО МЕСТО, МЕРНИ УРЕЂАЈИ И
УТВРЂИВАЊЕ ИСПОРУЧЕНЕ
КОЛИЧИНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 55
Трошкове набавке и уградње мерних уређаја за
сваки нови прикључени објекат сноси Инвеститор.
Прво постављање и баждарење мерног уређаја
на мерно место у прикључној подстаници врши
Инвеститор о свом трошку.
Енергетски субјект је дужан да мерне уређаје за
мерење топлоте, одржава и да врши периодични
преглед исправности, у складу са важећим прописима.
Мерни уређај из претходног става овог члана,
мора имати важећи жиг и уверење о оверавању
мерила у складу са важећим прописима.
Техничке карактеристике мерних уређаја топлоте
прописује Енергетски субјект посебним актом.
Све радове у вези са поправком и заменом неисправних мерних уређаја обавља Енергетски субјект
или од њега овлашћено лице, а о трошку Енергетског субјекта.
Члан 56.
Испоручена количина топлотне енергије за грејање
објеката Купаца мери се мерним уређајима постављеним на мерним местима у топлотној подстаници.
Уколико је код Купца, због промене прикључне
снаге, потребно заменити мерни уређај, трошкове
набавке и замене мерног уређаја сноси Купац.
Члан 57.
Када је мерни уређај за мерење топлоте у квару,
Енергетски субјект ће обрачунати испоручену
количину топлоте на основу прорачунате количине
топлоте у складу са Тарифним системом и Правилима о расподели трошкова топлотнњ енергије
са заједничког мерног места у топлотној подстаници.
Испоручена количина топлотне енергије се мери
непосредно, посредно или одређује, ако је мерни
уређај у квару , по обрачуну за упоредни обрачунски период.
Под упоредним обрачунским периодом се подразумева количина испоручене топлотне енергије
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измерена на мерном уређају у време кад је био
исправан при истој спољној температури.
Количина топлотне енергије, мерена мерним уређајем, утврђује се непосредно на основу очитавања
мерног уређаја постављеног на мерном месту у
топлотној подстаници, без обзира на то да ли су
постављени уређаји који се користе за интерну
расподелу трошкова потрошене топлотне енергије.
Члан 58.
Када дође до прекида у снабдевању топлотном
енергијом на топлотној подстаници које траје
дуже од 24 сата, а мерни уређај је у квару, Енергетски субјект је дужан да умањи рачун Купца у
делу варијабилних трошкова сразмерно времену
трајања прекида.
Члан 59.
Испоручена количина топлотне енергије, која је
зависна од спољне температуре, за обрачунски
период када је мерни уређај био у квару, одређује
се у складу са Правилима о расподели трошкова
топлотне енергије са заједничког мерног места у
топлотној подстаници.
Члан 60.
Податке са мерних уређаја за мерење топлоте у
топлотној подстаници очитава Енергетски субјект
месечно, као и приликом промене цена топлотне
енергије.
Очитавање мерних уређаја за мерење топлоте за
испоручену количину топлотне енергије за грејање
врши се месечно током грејне сезоне.
Очитавање мерних уређаја за мерење топлоте из
ст. 1. и 2. овог члана врши се према распореду
који одређује Енергетски субјект.
Власник објекта или орган управљања објектом
имају право да присуствују очитавању мерних
уређаја за мерење топлоте у случају када се очитавање врши непосредно у топлотној подстаници.
Члан 61.
Купац мора Енергетском субјекту омогућити приступ до мерних уређаја ради очитавања и надзора
уређаја, прописаних законом и подзаконским актима као и овом Одлуком.
Ако Енергетски субјект због купчевих разлога,
није могао очитати мерне уређаје, Купац мора на
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основу обавештења Енергетског субјекта доставити правилно очитано стање мерних уређаја у
договореном року онако, како то Енергетски
субјект одреди. Ако Купац не достави стање мерних уређаја, Енергетски субјект ће му обрачунати
испоручену количину топлоте у складу са чл. 59.
ове одлуке.
Члан 62.
Редовне прегледе, овере и замене мерних уређаја
(топлотно бројило на мерном месту у прикључној
подстаници), у складу са прописима и без посебне
месечне надокнаде за одржавање мерних уређаја,
врши Енергетски субјект.
Енергетски субјект и Купац имају, поред редовних
прегледа из става 1. овог члана, и право провере
тачности мерних уређаја, да изврше ванредни
преглед мерних уређаја у складу са важећим прописима. Ако се при контролном прегледу установи
веће одступање мерних уређаја од допуштеног,
трошкове провере сноси Енергетски субјект, у
супротном, онај ко је преглед захтевао.
Члан 63.
Ако Енергетски субјект због разлога за које је
одговоран Купац, није могао да очита мерне уређаје, Енергетски субјект ће му обрачунати испоручену количину топлотне енергије на основу
прорачунате количине топлоте у складу са Правилима о расподели трошкова са заједничког
мерног места у топлотној подстаници.
Члан 64.
Купци који се снабдевају топлотном енергијом
преко заједничког мерног уређаја, у циљу регистровања сопствене потрошње топлотне енергије
на унутрашњим топлотним инсталацијама уграђују
мерне уређаје или делитеље трошкова, ради обезбеђивања регулације предате топлотне енергије
на сваком појединачном грејном телу.
Технички услови за уградњу и карактеристике
уређаја из става 1. овог члана прописују се Правилима о раду дистрибутивног система.
Уређаји из става 1. овог члана представљају
опрему Купца, који је дужан да их одржава.
Трошкове уградње, одржавања, баждарења и очитавања уређаја из става 1. овог члана сноси Купац.
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Члан 65.
У новим објектима који се прикључују на Топлификациони систем морају се уградити сопствени
мерни уређаји за мерење топлоте на унутрашњим
топлотним инсталацијама.
У објектима који су већ прикључени на Топлификациони систем, сопствени мерни уређаји за
мерење топлоте на унутрашњим топлотним инсталацијама, односно делитељи трошкова могу
се уградити уколико сви Купци који се снабдевају
топлотном енергијом преко заједничког мерног
уређаја у том објекту прихвате уградњу.
Трошкове уградње сопствених мерног уређаја на
унутрашњој топлотној инсталацији или делитеља
трошкова сноси Купац, односно Инвеститор.
Одржавање и баждарење мерних уређаја (у складу
са законским нормативима) врши Енергетски
субјект о трошку Купца.
ХУОБРАЧУН И НАПЛАТА ТРОШКОВА ЗА
ИСПОРУЧЕНУ ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ
Члан 66.
Купац је дужан да Енергетском субјекту плаћа
трошкове за испоручену топлотну енергију, обрачунате на основу јединичних цена утврђених у
складу са Методологијом за одређивање цене
снабдевања купаца топлотном енергијом коју доноси Влада Републике Србије, у зависности од
количине испоручене топлотне енергије.
Члан 67.
Трошкови за испоручену топлотну енергију из
члана 66. ове Одлуке у себи садрже фиксне и варијабилне трошкове у складу са Тарифним системом.
Трошкови за испоручену топлотну енергију из
става 1. овог члана обрачунавају се и фактуришу
сваког месеца.
Члан 68.
Купци који имају сопствени мерни уређај за мерење топлоте у топлотној подстаници, плаћају
испоручену топлотну енергију према стању очитаном на том мерном уређају за мерење топлоте.
Купци који имају сопствени мерни уређај за мерење топлоте на унутрашњој топлотној инсталацији плаћају испоручену топлотну енергију према
стању очитаном на том мерном уређају и уделу
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утрошене енергије на сопственом мерном уређају
у разлици између измерене количине топлотне
енергије на заједничком мерном уређају и збира
измерених количина топлотне енергије на свим
сопственим мерним уређајима (заједничка потрошња).
Купци који имају заједнички мерни уређај у топлотној подстаници, плаћају испоручену топлотну
енергију према стању очитаном на заједничком
мерном уређају, с тим што се њихов појединачни
удео у трошковима испоручене топлотне енергије
одређује за све купце у стамбеним објектима
(стамбеним заједницама) према величини која
одговара уделу површине стана појединачног
купца у укупној површини стамбеног дела објекта.
Члан 69.
За купце који се снабдевају топлотном енергијом
преко заједничког мерног уређаја појединачни
удео у плаћању испоручене топлотне енергије
обрачунава се према условима одређеним у деловнику трошкова.
Деловником трошкова из става 1. овог члана се
може предвидети да се испоручена количина топлотне енергије преко заједничког мерног уређаја,
распоређује на појединачне купце према очитаним
односима потрошње (када су уграђени делитељи
трошкова), према сопственим мерним уређајима
на кућној инсталацији или према т2 површине.
Члан 70.
Уколико је деловником трошкова предвиђено да
се испоручена количина топлотне енергије преко
заједничког мерног уређаја, распоређује на појединачне купце према делитељима трошкова, а
постоје Купци који не дозвољавају контролу и
исправно очитавање истих, њихов обрачун испоручене количине топлотне енергије вршиће се
према ш2 увећаном корекционим фактором 3.
У случају квара делитеља трошкова за који није
одговоран Купац, топлотну енергију плаћа Купац
према величини која одговара уделу грејне површине купца у укупној површини објекта.
Члан 71.
Очитавање стања на сопственим мерним уређајима, односно делитељима трошкова врши се
у исто време када се очитава стање на заједничком
мерном уређају у топлотној подстаници.
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Правно лице или предузетник који врши очитавање
стања на делитељима трошкова обавезан је да
Енергетском субјекту достави податке о очитаном
стању најкасније до 3. у месецу за претходни месец.
Ако правно лице или предузетник, наведен у
претходном ставу, не поступи као што је наведено
у претходном ставу овог члана и у наведеном
року не достави податке о стању очитаном на делитељима трошкова, расподела трошкова топлотне
енергије за тај објекат извршиће се на начин
прописан у члану 70. став 2. ове Одлуке, за
период од последњег очитавања, односно за целу
грејну сезону.
Члан 72.
Обрачун трошкова из члана 66. ове Одлуке врши
се на крају месеца, а Купци имају обавезу плаћања
трошкова до назначеног рока плаћања на рачуну.
Обрачун и наплату трошкова из става 1. овог
члана за Купце у стамбеним и пословним објектима врши Енергетски субјект.
XVI ТАРИФНИ СИСТЕМ И ЦЕНА
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И УСЛУГА
Члан 73.
Тарифним системом уређују се елементи за обрачун и начин обрачуна топлотне енергије тарифним
купцима, као и елементи за обрачун и начин
обрачуна извршених услуга за потребе корисника.
Тарифни елементи за обрачун топлотне енергије
и услуга садрже трошкове пословања, које чине
трошкови рада, амортизације, одржавања, изградње, реконструкције и модернизације објеката,
осигурања, горива, заштите животне средине и
други трошкови пословања којима се обезбеђује
одговарајућа стопа и рок повраћаја средстава од
инвестиција.
Елементи тарифног система исказују се у тарифним ставовима на основу којих се врши обрачун
преузете енергије, односно извршених услуга у
обављању енергетских делатности за обрачунски
период.
Тарифним системом се могу одредити различити
тарифни ставови, зависно од количине и врсте
преузете енергије, снаге и других карактеристика
преузете енергије, сезонске и дневне динамике
потрошње, места преузимања и начина мерења.
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Члан 74.
Тарифним системом одређују се тарифни ставови
за обрачун цена произведене топлотне енергије
за купце, дистрибутивних услуга и трошкова уговарања, обрачуна и наплате испоручене топлотне
енергије.
Члан 75.
Тарифни ставови за испоручену топлотну енергију
за исту категорију тарифних купаца једнаки су
на целој територији града Лесковца.
Члан 76.
Тарифни систем за обрачун испоручене топлотне
енергије, односно извршених услуга обављања
енергетских делатности доноси Градско веће
града Лесковца.
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Поред квалитета испоручене топлотне енергије
такође се може рекламирати:
- обрачун топлотне енергије и услуге одржавања.
Члан 79.
Рекламације на испостављени рачун или обрачун
за испоручену топлотну енергију односно услуге,
које је обављао Енергетски субјект на основу ове
Одлуке, односно по уговору са Купцем, Енергетски
субјект прихвата само у писаној форми, у року
од 8 дана од дана пријема рачуна или обрачуна.
Енергетски субјект дужан је да у законском року
поступи по захтеву Купца за рекламацију.
Приговор на испостављени рачун или обрачун
или уговор не одлаже плаћање рачуна односно
обрачуна за неспорни део.

Члан 77.

Члан 80.

Цене по којима се топлотна енергија испоручује
тарифним купцима и цене услуга дистрибуције
топлотне енергије су регулисане.

Купац може рекламирати и неодржавање температуре у грејном простору за време грејне сезоне
и у току грејног дана, уколико у топлотној подстаници нису обезбеђени технички услови (мерни
и регулациони системи) за уредну контролу квалитета снабдевања.

Цене по којима се топлотна енергија испоручује
тарифним купцима и цене услуга које се врше за
кориснике утврђује Енергетски субјект, а уз примену Тарифног система. Ове цене се састоје од
фиксног и варијабилног дела, при чему се фиксни
део обрачунава и плаћа 12 месеци годишње, а
варијабилни део у току грејне сезоне, зависно од
потрошње.
Код купаца који немају уграђене мерне уређаје
за мерење испоручене топлотне енергије или делитеље топлоте, обрачун трошкова ће се вршити
на основу грејне површине објекта и утврђене
цене по м2, месечно у току целе године, до
уградње мерних уређаја.
Прву, изворну цену, за количину испоручене топлотне енергије или њену промену утврђује Градско веће града Лесковца, а на образложени захтев
Енергетског субјекта.
XVII РЕКЛАМАЦИЈЕ НА СНАБДЕВАЊЕ
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Члан 78.
Купац може рекламирати квалитет испоручене
топлотне енергије на месту преузимања (топлотна
подстаница).

Мерење температуре ваздуха у просторијама
врши се под условима који су прописани пројектним нормативима.
На захтев Купца извршиће се мерење температуре
ваздуха у просторији о чему се саставља записник.
Записник из претходног става овог члана садржи
податке о објекту, локацији и опште стање објекта
и просторија у којима се врши мерење.
Уколико Купац није задовољан налазом, може
тражити ново мерење од комисије коју формира
надлежан градски орган за комуналне послове.
Трошкове рада комисије сноси подносилац захтева
уколико се утврди да је постигнута темпераура
одређена у члану 46. ове Одлуке^ а у супротном
трошкове сноси Енергетски субјект.
На налаз комисије незадовољна страна може уложити приговор Градском већу града Лесковца.
Члан 81.
Купац има право да захтева у случају техничких
или других сметњи у испоруци топлотне енергије,
а за које је одговоран Енергетски субјект, да се
сметње отклоне у року од 24 часа, а најдуже два
дана од дана пријема обавештења о сметњи.
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Трошкове Енергетског субјекта проистекле из
интервенције по рекламацијама (излазак на терен,
мерења, експертизе и сл.) сноси Енергетски
субјект у случају оправдане рекламације (недовољно снабдевање, сметње на топлотној опреми
Енергетског субјекта), односно Купац у случају
неоправдане рекламације или немогућности преузимања потребне количине топлотне енергије
због квара, односно сметњи на купчевој топлотној
опреми.
Члан 82.
Када су у објектима купца температуре ваздуха
ниже од пројектованих, купци имају право да
поднесу захтев Енергетском субјекту, ради испитивања узрока неквалитетног загревања.
Енергетски субјект је у обавези да по захтеву из
става 1. овог члана поступи у оквиру своје надлежности у року од 24 сата од пријема захтева.
Обавеза је Енергетског субјекта да утврди узроке
нижих температура и да о томе у писаној форми
обавести купца.
Чињенице утврђене у случају из става 3. овог
члана уносе се у посебан записник који представља
основ за остваривање права купца на одговарајуће
смањење трошкова за испоручену топлотну енергију, ако је узрок неквалитетног загревања на топлотној подстаници.
У случају да се не постигне сагласност о узроку
неквалитетног загревања, меродаван је налаз надлежне инспекције.
Члан 83.
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Члан 84.
Обустава испоруке топлотне енергије може се
вршити у свим зградама сходно одредбама Закона
о становању и одржавању зграда(Сл. Гласник РС
104/16);
Обустава испуруке топлотне енергије врши се
само за стан или пословни простор у целини.
ИСКЉУЧЕЊЕ СА СИСТЕМА
ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
Члан 85.
Обуставу испоруке топлотне енергије врши Енергетски субјект о трошку крајњег купца а у складу
са Одлуком ,односно Правилима о раду дистрибутивног система.
Обустава испоруке топлотне енергије није дозвољена у току грејне сезоне због угрожавања испоруке топлотне енергије осталим купцима.
По захтеву за Обуставу испоруке топлотне енергије, Енергетски субјект поступа у периоду од
10.05. до 01.09. текуће године.
Члан 86.
Крајњем купцу топлотне енергије који се топлотном енергијом снабдева са заједничког мерног
места може се обуставити испорука топлотне
енергије под условом да:
1. поднесе писани захтев за обуставу испоруке
топлотне енергије и приложи доказ о власништву над предметним станом, односно пословним простором;

Када су температуре у грејном простору 12°С и
ниже, купац не плаћа испоручену топлотну енергију за време трајања кварова (односно околности)
за које је одговоран Енергетски субјект. За све
остале температуре које су испод температура
прописаних чл.46 ове Одлуке, цена се умањује
за по 3% за сваки степен. Одредбе овог става
примењују се под условом да су унутрашње топлотне инсталације купца исправне, односно да
узрок неквалитетног грејања није недостатак на
унутрашњим топлотним инсталацијама.

2. достави писану сагласност Скупштине стамбене
заједнице за обуставу испоруке топлотне енергије стана, односно пословног простора који
се снабдева топлотном енергијом са заједничког
мерног места у складу са чланом 44. Закона о
становању и одржавању зграда („Службени
гласник РС" бр. 104/16);

XVIII УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ И
РЕШАВАЊЕ ЗАХТЕВА КРАЈЊЕГ КУПЦА
ЗА ОБУСТАВУ ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ

4. постоје техничке могућности за потпуну обуставу испоруке топлотне енергије, што се доказује израдом идејног пројекта објекта;

3. измири све доспеле финансијске обавезесвих
доспелих финансијских обавеза, за месец који
претходи месецу у ком се захтев за обуставу
испоруке топлотне енергије подноси;

5. изради идејни пројекат објекта сагласно члану
145. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС" бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-
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Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС,
50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС,
132/14,145/14) и Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и
намени објекта („Службени гласник РС" бр
23/15, 72/15, 58/16, 96/16);
6. идејним пројектом објекта обезбеди и предвиди
реконструкцију машинских инсталација и/или
топлотне подстанице тако да се задовоље следећи технички услови:
а) измештање свих делова машинских инсталација
за грејање из стана и/или пословног простора
за који је поднет захтев за обуставу топлотне
енергије,
б) реконструкција зидова према суседним становима и/или пословним просторима и третман
као "Зидова ка негрејаном простору" у смислу
одредби Правилника о енергетској ефикасности
зграда,
ц) реконструкција међуспратних конструкција
према суседним становима и/или пословним
просторима и третман као "Међуспратна конструкција изнад/испод негрејаног простора" у
смислу одредби Правилника о енергетској ефикасности зграда и
д) обустава топлотне енергије у стану или пословном простору не утиче на повећање топлотних губитака у становима односно пословним просторима крајњих купаца које се
граниче са станом односно пословним простором који је поднео захтев за обуставу топлотне енергије;
7. изведе радове којима се обезбеђује обустава
испоруке топлотне енергије на основу Решења
којим се одобрава извођење тих радова, Односно
промена намене објекта, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе на основу идејног пројекта;
8. сноси све трошкове радова и материјала који
настају услед обуставе испоруке топлотне енергије, а који су у складу са идејним пројектом;
9. после завршених радова којима се обезбеђује
обустава испоруке топлотне енергије стану,
односно пословном простору који се топлотном
енергијом снабдева са заједничког мерног
места, извођач је у обавези да сачини Извештај
Скупштини стамбене заједнице у складу са
идејним пројектом и правилима струке.
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Идејни пројекат може да изради правно лице,
односно предузетник који је уписан у одговарајући
регистар за израду техничке документације у релевантној области или Енергетски субјект.
Садржај идејног пројекта дефинисан је члановима
42.-49. Правилника о садржини, начину и поступку
израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС" бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016,
96/2016 1 67/2017).
Уколико се идејним пројектом предвиђа измештање
цевне мреже из простора који је предмет искључења, потребан је хидраулички прорачун
цевне мреже.
Графичка документација мора да садржи: цртеже
основе и пресеке предметног простора дате у
видљивој размери, са назначеним положајем
грејних тела, вертикала и регистара као и јасно
назначене површине које су извор добитака топлоте.
Предмер и предрачун радова који служи само
као оријентациона вредност висине улагања и
стварања техничких услова.
Члан 87.
Након добијања решења из члана бб.став 1. тачка
7. ове Одлуке од стране органа надлежног за издавање грађевинске дозволе, подносилац захтева- Купац о 6 томе обавештава Енергетског
субјекта и изводи радове уз сагласност и надзор
Енергетског субјекта о сопственом трошку.
У року од 15 дана од обавештења сагласно ставу
1. овог члана, Енергетски субјект ће обуставити
испоруку топлотне енергије Купцу, под условом
да су испуњени и остали услови предвиђени
овом Одлуком и Правилником о условима за обуставу испоруке топлотне енергије (у даљем тексту
Правилник за искључење).
Купац доставља Извештај из члана 86. став 1.
тачка 9. Ове Одлуке органу управљања стамбене
заједнице и Енеретском субјекту.
Члан 88.
О извршеној обустави испоруке топлотне енергије
саставља се Записник који потписују обе стране
(Купац и Енергетски субјект).
Приликом потписивања записника о обустави
испоруке топлотне енергије, Купац потписује
Изјаву којом даје сагласност да Енергетски субјект
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може да изврши поступак контроле када се укаже
потреба за истим.
Уколико се у поступку контроле утврди да се
купац неовлашћено прикључио на систем грејања,
или не дозвољава контролу, Енергетски субјект
ће извршити фактурисање трошкова грејања од
датума обуставе испоруке топлотне енергије.
Купац коме је обустављена испорука топлотне
енергије дужан је да плаћа све трошкове осим
трошкова топлотне енергије за своју стамбену
или пословну јединицу.
Обавезе Купца после обуставе испоруке топлотне
енергије дефинишу се појединачно за сваки
објекат Решењем о обустави испоруке топлотне
енергије.
Решење о обустави испоруке топлотне енергије
доноси директор Енергетског субјекта, или лице
које он овласти.
Купац који је власник стамбеног односно пословног простора у чијем простору је обустављена
испорука топлотне енергије је у обавези да води
рачуна о заједничкој топлотној инсталацији уколико она остаје у стану односно пословном простору чији је он власник.
Све штете које могу настати на заједничкој топлотној инсталацији из става 1. овог члана, падају
на терет крајњег купца.
Члан 89.
Скупштина стамбене заједнице има право да откаже коришћење топлотне енергије за грејање у
било ком временском периоду под условом да:
1. поднесе писани захтев за обуставу испоруке
топлотне енергије
2. достави писану сагласност свих власника стамбеног, односно пословног простора из објекта
који се искључује за обуставу испоруке топлотне
енергије објекту у складу са чланом 44. Закона
о становању и одржавању зграда (Сл. Гласник
РС 104/16), као и доказе о власништву над предметним становима, односно пословним простором;
3. достави доказ о измирењу свих доспелих финансијских обавеза, сагласно одлуци о важећој
цени топлотне енергије укључујући и финансијске обавезе за месец који претходи месецу
у ком се захтев за обуставу испоруке топлотне
енергије подноси за све власнике стамбеног
односно пословног простора из објекта који
се искључује;
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4. изведе радове којима се обезбеђује обустава
испоруке топлотне енергије на основу Решења
којим се одобрава извођење тих радова, односно
промена намене објекта, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе на основу идејног пројекта;
5. сноси све трошкове радова и материјала који
настају услед обуставе испоруке топлотне енергије;
6. комплетан објекат се искључује тако што се
затворе главни улазни вреловодни/топловодни
вентили у топлотној подстаници или у шахту
испред објекта. Након искључења престаје
свака одговорност Енергетског субјекта за
опрему у подстаници и објекту;
7. Енергетски субјект ће трајно искључити објекат
по захтеву, ако су испуњени сви услови предвиђени овом Одлуком и Правилником за искључење;
Купци се након трајног искључења целог објекта
бришу из евиденције корисника и немају никакву
обавезу према Енергетском субјекту.
ПОНОВНО ПРИКЉУЧЕЊЕ НА СИСТЕМ
ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
Члан 90.
Купац топлотне енергије који је власник стамбеног
односно пословног простора коме је обустављена
испорука топлотне енергије, може се поново прикључити на систем даљинског грејања уколико
испуни услове утврђене Одлуком.
Објекти који су трајно искључени поново се прикључују на система даљинског грејања на потпуно
исти начин као и нови објекти.
Прикључење на систем даљинског грејања врши
Енергетски субјект, о трошку Купца.
Члан 91.
Купац стиче право на прикључење стамбеног/пословног простора на систем даљинског грејања
уколико поднесе писани захтев за прикључење и
приложи доказ о власништву над предметним
стамбеним односно пословним простором.
Купац је дужан да сноси трошкове радова и материјала који настају због прикључења на систем.
Трошкови се утврђују на основу стварног утрошка
материјала и рада за сваки објекат који се прикључује у складу са важећим ценовником материјала и услуга Енергетског субјекта.
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Купац је дужан да, пре прикључења измири сва
доспела дуговања према Енергетском субјекту.

Рок из претходног става овог члана не може бити
краћи од 8 дана од дана достављања опомене.

XIX НЕОВЛАШЋЕНО ПРЕУЗИМАЊЕ
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 96.

Члан 92.
Забрањено је самовласно прикључивање и искључивање објеката, уређаја или инсталација на
транспортни или дистрибутивни систем топлотне
енергије.
Забрањено је коришћење топлотне енергије мимо
мерних уређаја (где је успостављен систем мерења
потрошње топлотне енергије), или мимо услова
утврђених уговором о продаји топлотне енергије.
Ако Купац преузима топлотну енергију без сагласности Енергетског субјекта или ако утиче на
мерне уређаје на штету Енергетског субјекта,
Енергетски субјект је овлашћен да потрошену
топлотну енергију обрачуна сходно члану 66. ове
Одлуке и са урачунавањем највишег фактора
преузимања топлоте.
Члан 93.
Ако трајање неовлашћеног преузимања топлотне
енергије није могуће тачно одредити, неоправдано
преузимање топлотне енергије се зарачунава за
12 последњих месеци.
Члан 94.
Купац мора Енергетском субјекту накнадити све
трошкове и штету, коју је произвео неовлашћеним
преузимањем топлотне енергије.
XX ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
Члан 95.

Енергетски субјект обуставља испоруку топлотне
енергије по претходној опомени:
- због одржавања односно отклањања сметњи у
раду на сопственој топлотној опреми,
- због проширења мреже,
- ако Купац оштети своју или опрему Енергетског
субјекта тако да је угрожен рад система даљинског грејања и ако омета снабдевање топлотном енергијом других купаца,
- ако Купац узима топлотну енергију без сагласности Енергетског субјекта,
- ако Купац не одржава своју топлотну опрему
тако да обезбеђује неометан рад односно снабдевање топлотном енергијом,
- ако Купац не омогући Енергетском субјекту
сигуран приступ и рад у простор у коме је
смештена топлотна опрема Купца,
- ако истекне рок за пробни рад топлотне опреме
Купца, а Купац до истека рока не добије употребну дозволу.
Члан 97.
Енергетски субјект обуставља испоруку топлотне
енергије без претходног обавештавања купца у
следећим случајевима:
- ако Купац мења хемијске или физичке карактеристике загревне воде,
- ако Купац узима загревну воду из вреловодне/топловодне мреже даљинског система грејања,
- ако топлотна опрема Енергетског субјекта угрожава околину,

Енергетски субјект ће обуставити испоруку топлотне енергије Купцу уколико Купац својом
опремом уноси сметње у испоруци енергије или
се не придржава одредби уговора о продаји топлотне енергије, а у складу са одредбама ове Одлуке.

- ако због помањкања топлотне енергије ради
квара извора или транспортне опреме, не уважава упутство о ограничењу преузимања топлоте.

Пре обуставе испоруке топлотне енергије Купцу
мора бити достављена опомена у писаној форми
којој је одређен рок за отклањање уочених неправилности и недостатака.

Поновна испорука топлотне енергије по обустави
почеће кад се отклоне разлози за обуставу и кад
се Енергетском субјекту измире сви настали
трошкови.

Члан 98.
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XXI ОБАВЕЗЕ ЕНЕРГЕТСКОГ СУБЈЕКТА
Члан 99.
Енергетски субјект је дужан да организује свој
рад и пословање на начин којим се обезбеђује:
1. трајно и несметано пружање услуга испоруке
топлотне енергије корисницима/купцима под
условима и на начин уређен Законом о комуналним делатностима, прописима и стандардима
донесеним на основу закона;
2. прописани или уговорени обим и квалитет
услуга грејања, која подразумева тачност, сигурност корисника у добијању услуга у складу
са позитивним прописима;
3. предузимање мера, одржавања, развоја и заштите
својих објектата за обављање делатности, постројења и опреме;
4. развој и унапређење квалитета услуга, као и
унапређење организације и ефикасности рада.
Члан 100.
Енергетски субјект је у обавези да:
1. развија и гради делове топлификационог система, у складу са плановима развоја, динамиком
изградње Града и расположивим финансијским
средствима;
2. припреми пројектно-техничку документацију,
обезбеди потребне дозволе и решења за извођење радова, изабере извођача радова и врши
надзор над изградњом делова топлификационог
система;
3. врши надзор над изградњом топлотних подстаница, а на терет средстава инвеститора;
4. прикључује објекте на топлификациони систем
у складу са Законом, овом одлуком и Правилима
рада дистрибутивног система;
5. обезбеди одржавање делова топлификационог
система;
6. трајно чува комплетну техничку документацију
о изведеном стању делова топлификационог
система;
7. у случају излива носиоца топлоте у топлотној
подстаници, искључи топлотну подстаницу са
топлификационог система, док се квар не отклони;
8. организује дежурну службу за пријем рекламација и благовремено интервенисање у случају
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кварова на својој опреми и по рекламацијама
Купаца;
9. обавештава купце о стању делова топлификационог система и плановима његовог развоја,
укупној потрошњи и динамици потрошње топлотне енергије, ценама и променама цене топлотне енергије и услуга, резултатима очитавања
мерила топлоте и другим елементима од интереса за Купце;
10. по захтеву органа управљања објектом обезбеди
температуре у просторијама различите од
пројектних уколико за то постоје техничке могућности; и
11. осавремењава системе мерења утрошене топлотне енергије и пропагира и стимулише системе мерења који ће омогућавати да сваки
Купац плаћа само оно што је и потрошио, а у
циљу што рационалније потрошње топлотне
енергије.
Члан 101.
Енергетски субјект има право проверавања и постављања регулационе опреме у прикључној подстаници, да би се испунили радни услови, који
произилазе из пројектне документације купчеве
топлотне опреме и уговора о продаји топлотне
енергије као и Техничким условима за прикључење
на вреловодну/топловодну мрежу без обзира на
промену квалитета грејања код Купаца.
XXII ОБАВЕЗЕ КУПЦА
Члан 102.
Купац је у обавези да:
1. кућну инсталацију користи и одржава под условима, на начин и за намене предвиђене законом,
овом одлуком и Уговором о продаји;
2. топлотну енергију користи под условима, на
начин и за намене предвиђене законом, овом
одлуком и Уговором о продаји;
3. овлашћеним лицима Енергетског субјекта омогући приступ топлотној подстаници, односно
мерним уређајима и прикључку, ради очитавања,
провере исправности, отклањања кварова и замене и одржавања опреме;
4. одржава простор и приступ до просторија где
се налази топлотна подстаница;
5. прати обавештења Енергетског субјекта о сметњама при испоруци топлотне енергије;
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Члан 105.

7. одговара за штету начињену Енергетском субјекту због својих интервенција на топлотној подстаници и/или кућној инсталацији;

Енергетски субјект и купци су дужни да се узајамно информишу о неисправностима које примете
на својој опреми, а које би мргле утицати на нормалан рад опреме енергетског субјекта и купца.

8. редовно врши плаћање трошкова за испоручену
топлотну енергију, и

Члан 106.

9. сопствене мерне уређаје на кућној инсталацији
и делитеље трошкова одржава под условима
утврђеним Правилима о расподели трошкова
са заједничког мерног места у топлотној подстаници.
Члан 103.
Купцу није дозвољено да:

О свим планираним прекидима испоруке топлотне
енергије енергетски субјект је дужан да обавести
купце преко средстава информисања, најмање
24 сата пре прекида испоруке.
У случајевима принудних прекида испоруке енергетски субјект је дужан давати информације о
узроцима прекида испоруке и предвиђеном трајању
отклањања поремећаја у снабдевању.

1. без писане сагласности Енергетског субјекта
прикључује или искључује делове кућне инсталације из топлификационог система;

XXIV НАДЗОР

2. празни и пуни носиоцем топлоте кућне инсталације;

Надзор над применом одредаба ове Одлуке и
над законитошћу рада енергетског субјекта врши
Градска управа.

3. без писане сагласности Енергетског субјекта
скида, поставља или мења грејна тела у објекту;
4. користи кућне инсталације за уземљење електричних инсталација и уређаја;
5. мења постављене протоке и температуре на
опреми у топлотној подстаници;
6. без писане сагласности Енергетског субјекта
изводи радове на кућној инсталацији;
7. мења подешене протоке на кућној инсталацији
без сагласности органа управљања објектом
(стамбеном заједницом).
XXIII ОБАВЕШТАВАЊЕ
Члан 104.
Енергетски субјект је дужан да организује информациони сервис за директну телефонску комуникацију са купцима топлотне енергије и корисницима енергетских услуга, а у циљу уредног
пријема и евидентирања рекламација, као и ради
благовременог и истинитог информисања корисника о догађајима у систему.
Информациони сервис ради 24 сата дневно, а
расположиви бројеви телефона се објављују у
локалној штампи и на интернет страни енергетског
субјекта (www.toplanaleskovac.com).

Члан 107.

Послове инспекцијског надзора над применом
ове Одлуке и аката донетих на основу ове Одлуке
врши орган управе надлежан за послове комуналне
инспекције, ако поједини послови тога надзора
нису законом и другим прописима стављени у
надлежност других органа.
Члан 108.
Послове инспекцијског надзора над применом
ове одлуке и прописа донетих на основу ове
одлуке обавља комунални инспектор, изузев ако
поједини послови инспекцијског надзора нису
законом или другим прописом стављени у надлежност других органа.
За прекршаје прописане овом одлуком комунални
инспектор овлашћен је да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и изда прекршајни
налог.
Комунално-полицијске послове обавља комунални
полицајац.
Комунални полицајац у обављању комуналнополицијских послова, поред законом утврђених
овлашћења, овлашћен је да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и изда прекршајни
налог за прекршаје прописане овом одлуком.
Уколико комунални полицајац, у обављању комунално-полицијских послова, уочи повреду про-
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писа из надлежности другог органа, обавестиће
без одлагања о томе, писаним путем, надлежни
орган.
XXV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 109.
Надзираном субјекту инспектор може изрећи
управну меру, и то превентивну меру, меру за отклањање незаконитости, посебну меру наредбе,
забране или заплене или меру за заштиту права
трећих лица у складу са позитивним законским
прописима о инспекцијском надзору и прекршајима.
Инспектор изриче оне мере које су сразмерне
процењеном ризику и откривеним, односно вероватним незаконитостима и штетним последицима, тако да се ризиком делотворно управља, и
којима се нејповољније по надзираног субјекта
постижу циљ и сврха закона и другог прописа.
Члан 110.
Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће
се за прекршај Енергетски субјекат ако:
1. своје производне капацитете не одржава у исправном стању и не обезбеђује њихову сталну
погонску и функционалну способност и безбедно коришћење у скалду са техничким и
другим прописима и стандардима, њихову безбедност и услове заштите животне средине
уређене законом и другим прописима у складу
са чланом 11. ове одлуке;
2. не извршава послове одржавања, функционисања и развоја дистрибутивног система и не
ускађује исти са потребама постојећих и будућих
купаца у складу са чланом 12. ове одлуке;
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8. не постигне и не одржава пројектоване параметре протока и температуре носиоца топлоте
у топлотној подстаници у складу са чланом
43. ове одлуке;
9. не испоручује топлотну енергију за грејање
објеката у току грејне сезоне у складу са чланом
44. ове одлуке;
10. не производи и не испоручује потребну количину и квалитет топлотне енергије у складу
са чланом 43. и 46. став.1. ове одлуке;
11. не предузме мере на отклањању узрока и
последица поремећаја, односно прекида у испоруци топлотне енергије услед више силе
или других разлога који нису могли да се предвиде, односно спрече сходно члану 47. став.1.
ове одлуке;
12. не предузме мере из члана 47. став 2. ове одлуке;
13. не експлоатише рационално и економично
делове топлификационог система и не изврши
ремонт и друге радове на деловима топлификационог система, као и пробу функционисања
свих делова топлификационог система на начин
и у роковима како је то дефинисано чланом
48. ове одлуке;
14. купце не обавести благовремено о непланираном поремећају у производњи и дистрибуцији
топлотне енергије из члана 51. ове одлуке;
15. купце и Градску управу не обавести о поремећају и прекиду у испоруци топлотне енергије,
истовремено са предузетим мерама изчлана
47. став 2. ове одлуке и о разлозима поремећаја
или прекида у испоруци топлотне енергије
(члан 52. став 2. ове оддуке);
16. се не придржава мера штедње из члана 53.
став 2. ове одлуке;

3. не управља прикључним вреловодом и топлотном подстаницом на начин како је то дефинисано чланом 13. ове одлуке;

17. не одржава и не врши периодични преглед
исправности мерила топлоте из члана 55. ове
одлуке;

4. не преузме одговорност и обавезу одржавања
унутрашње топлотне инсталације у складу са
чланом 14. став 2. ове одлуке;

18. не пропише техничке карактеристике мерних
уређаја из члана 55. став 5. ове одлуке;

6. не изврши прикључење купца на комуналну
инфраструктуру у складу са чл. 28. ове одлуке;

19. не умањи трошкове за испоручену топлотну
енергију, у случају прекида у снабдевању топлотном енергијом на кућној подстаници који
траје дуже од 24 сата, сразмерно времену
трајања прекида сходно одредбама члана 58.
ове одлуке;

7. не преузме на коришћење просторију у којој
се налази топлотна подстаница у складу са
чланом 35. став 1. ове одлуке;

20. не врши редовне прегледе, овере и замене
мерних уређаја у складу са чланом 62. став 1.
ове одлуке;

5. ако у складу са чланом 15. ове одлуке на донесе
Правила о раду дистрибутивног система;
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21. не поступи по рекалмацији купца у складу са
одредбама члана 79. став 2. ове одлуке;

нама које утичу на односе између енергетског
субјекта и купца (члан 42. ове одлуке);

22. не поступи по рекламацији купца у складу са
одредбама члана 80. став 2. и 3. ове одлуке;

4. не омогући очитавања мерних уређаја у складу
са чланом 61. став 1. ове одлуке;

23. не поступи по захтеву купца у складу са одредбама члана 82. став 2. и 3. ове одлуке;

5. не одржава мерне уређаје из члана 64. став 1.
на начин како је то дефинисано овом одлуком;

24. не поступи у складу са чланом 83. ове одлуке;

6. уколико изврши самовласно прикључење и искључење објеката, уређаја и инсталација и користи топлотну енергију меимо мерних уређаја
или на други начин поступа у супротности са
одредбама члана 92. ове одлуке;

25. не организује свој рад и пословање на начин
како је то дефинисано чланом 99. ове одлуке;
26. не искључи објекат купца из Топлификационог
система, а за то су се стекли услови из члана
29. и 95. став 1. ове одлуке, и о томе не обавести
купца;
27. не настави испоруку топлотне енергије а по
престанку разлога за искључење купца (из
члана 95. став 1. ове одлуке) са Топлификационог система сходно одредбама члана 98.
ове одлуке;
28. не поступа у складу са одредбама члана 100.
ове одлуке;
29. не омогући комуналном иснпектору несметано
обављање надзора, односно преглед објеката,
просторија и уређаја и пословних просторија
ради прикупљања неопходних података и предузимање мера за отклањање недостатака у
складу са прописима којима се уређује надзор
из члана 107. и 108. ове одлуке;

7. не одржава кућну инсталацију под условима и
на начин предвиђен чланом 102. ове одлуке;
8. не поштује одредбе члана 103. ове одлуке;
9. корисник/купац уколико не омогући комуналном
иснпектору несметано обављање надзора, односно преглед објеката, просторија и уређаја
и пословних просторија ради прикупљања неопходних података и предузимање мера за отклањање недостатака у складу са прописима
којима се уређује надзор из члана 107. и 108.
ове одлуке;
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу новчаном казном
у износу од 50.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
купац-предузетник новчаном казном у износу од
100.000,00 динара.

30. не органинизје информациони систем за директуну комуникацију са купцима у складу са
чланом 104. ове одлуке;

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице код предузетника новчаном казном
у износу од 50.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице Енергетског субјеката новчаном
казном у износу од 20.000,00 динара;

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
купац-физичко лице новчаном казном у износу
од 20.000,00 динара.

Члан 111.

XXVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Купац - као правно лице казниће се за прекршај
новчаном казном у износу од 100.000,00 динара,
ако:

Члан 112.

1. не поступа у складу са чланом 14.ове одлуке;
2. дозволи приступ неовлашћеном лицу у просторије у којима је смештена топлотна подстаница или не поступа у складу са утврђеним
условима обезбеђења наведених просторија
или поступа у супротности са чланом 35.ове
одлуке;
3. не обавести енергетски субјект у року од 15
дана о статусни, власничким и другим проме-

Ова Одлука се примењује за све већ склопљене и
нове односе у вези са снабдевањем топлотном
енергијом.
Поступци за прикључење на вреловодну/топловодну мрежу или измене већ прикључених купчевих топлотних уређаја, који су покренути пре
усвајања ове Одлуке, завршиће се по одредбама
до тада важеће Одлуке о условима и начину
снабдевања топлотном енергијом.
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Члан 113.

Члан 118.

Купци који са енергетским субјектом, до ступања
на снагу ове Одлуке, немају склопљен уговор о
продаји топлотне енергије, морају склопити исти.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Лесковца".

Купци, који су етажни власници или корисници
станова, морају са енергетским субјектом склопити
уговор о продаји топлотне енергије, без обзира
на то да ли се уговарање врши са појединачним
власницима односно корисницима станова или
скупштином станара.

Број 06-5/17-1
У Лесковцу, 11. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

Члан 114.
Уговори о продаји топлотне енергије склопљени
са физичким и правним лицима пре ступања на
снагу ове Одлуке, важе до склапања писменог
уговора са купцима по овој Одлуци, а најкасније
до рока из члана 87. ове Одлуке.
Члан 115.
Ако до доношења ове Одлуке купци, који преузимају топлотну енергију на заједничком месту
преузимања, нису доставили деловник трошкова
из члана 36. ове Одлуке, морају га доставити
најкасније у року од три месеца од ступања на
снагу ове Одлуке.
Члан 116.
Енергетски субјект је дужан да угради одговарајуће
мераче за мерење испоручене топлотне енергије
(на прагу топлане) у дистрибутивну мрежу најкасније у року од две године од дана ступања на
снагу ове Одлуке.
Енергетски субјект је дужан да угради одговарајуће
мерне уређаје за мерење испоручене топлотне
енергије купцима у топлотним подстаницама
најкасније у року од две године од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
Члан 117.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Сл. гласник града Лесковца",
број 15/13).

569.
На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07,
83/14-др. закон и 101/16-др.закон), члана 5, 6. и
79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 15/16), члана 2. и 3. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник
РС", број 88/11 и 104/16), као и чла.на 25. Статута
града Лесковац ("Сл. гласник града Лесковца",
бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16,54/16 и 9/17-испр.),
Скупштина града Лесковца на 13. седници одржаној 11. и 12. септембра 2017. године, дана 11.
септембра 2017. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
УСКЛАЋИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ „ТОПЛАНА"
ЛЕСКОВАЦ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА
Члан 1.
У Одлуци о усклађивању Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа за производњу и
дистрибуцију топлотне енергије „Топлана" Лесковац са Законом о јавним предузећима („Службени гласник града Лесковца", број 39/16), члан
9. став1. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа за производњу и
дистрибуцију топлотне енергије „Топлана" Лесковац са Законом о јавним предузећима мења се
и гласи:
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„Седиште ЈКП „Топлана" Лесковац је у Лесковцу,
улица 11.октобар бр.25."

о лицу задуженом за давање обавештења о јавном
конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе и
податке о доказима који се прилажу уз пријаву.

Члан 2.
У осталом делу Одлука о усклађивању Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана" Лесковац са Законом о јавним предузећима
остаје непромењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Лесковца".
Број 06-5/17-1
У Лесковцу, 11. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

Страна 2114 - Број 16

Члан 3.
Саставни део Одлуке је текст огласа који садржи
обавезне елементе из члана 2. ове Одлуке.
Скупштина града Лесковца објавиће текст огласа
у "Службеном гласнику Републике Србије", дневном листу "Вечерње новости", као и на интернет
страници града Лесковца с тим што се мора навести када је текст огласа објављен у "Службеном
гласнику Републике Србије", а све у року од 8
(осам) дана од дана доношења Одлуке.
Члан 4.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење
конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Лесковац.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у "Службеном гласнику града
Лесковца".

570.
На основу члана 36. и члана 38. Закона о јавним
предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16)
и члана 25. Статута града Лесковца ("Службени
гласник града Лесковца", бр. 12/08, 7/11, 43/12,
29/16, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина града Лесковца на 13. седници одржаној 11. и 12. септембра
2017. године, дана 11. септембра 2017. године,
донелаје
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈКП
"ТОПЛАНА" ЛЕСКОВАЦ
Члан 1.
Спроводи се Јавни конкурс за именовање директора ЖП "Топлана" Лесковац.
Члан 2.
Оглас о јавном конкурсу садржи податке о јавном
предузећу, радном месту, условима за именовање
директора јавног предузећа, месту рада, стручној
оспособљености, знањима и вештинама које се
оцењују у изборном поступку и начину њихове
провере, рок у коме се подносе пријаве, податке

Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 11. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић с.р

571.
На основу члана 25 . Закона о јавним предузећима
("Службени гласник РС", број 15/16) и Одлуке о
спровођењу Јавног конкурса за именовање директора ЈКП ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ТОПЛАНА "
Лесковац, број 06-5/17-1 од 11. септембра 2017.
године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
Оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ
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ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И
ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
"ТОПЛАНА" ЛЕСКОВАЦ
Подаци о Јавном предузећу: ЈКП „ТОПЛАНА"
Лесковац, ул. 11. октобар бр.25, Матични број:
07205929, Претежна делатност педузећа: 3530
Производња и дистрибуција топлотне енергије.
Радно место: Директор Јавно комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне
енергије „ТОПЛАНА" Лесковац
Директор Јавно комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „ТОПЛАНА" Лесковац на период од 4 (четири) године.
Услови за именовање директора:
1.) да је пунолетан и пословно способан;
2.) да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
односно на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,специјалистичким академским студијама
или специјалистичким струковним студијама.
3.) да има најмање пет година радног искуства
на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;
4.) да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима
јавног комуналног предузећа;
5.) да познаје област корпоративног управљања;
6.) да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
7.) да није члан органа политиче странке,односно
да му је одређено мировање у вршењу функције
у органу политичке странке;
8.) да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци;
9.) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређује кривично
дело, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(З) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
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Место рада: Лесковац
Стручна оспособљеност знање и вештине оцењује
се у изборном поступку, увидом у доказе који су
приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају утврђене
услове конкурсом.
Рок за подношење пријаве: Пријава на јавни конкурс за избор директорајавног предузећа подноси
се у року од 30 дана од дана објављивања јавног
конкурса у "Службеном гласнику Републике
Србије".
Адреса на којој се подносе пријаве: Пријава са
доказима о испуњавању услова подноси се Комисији за именовање директора преко Градске
управе, Одељења за комунално-стамбене послове,
саобраћај и инфраструктуру града Лесковца, ул.
Трг револуције бр.45, у Лесковцу (зграда "Осмоспратница", први спрат, канцеларија бр. 1), са
назнаком за Јавни конкурс за именовање директора
ЈКП "Топлана" Лесковац.
Пријава на Јавни конкурс и докази који се прилажу
уз пријаву: Пријава зајавни конкурс садржи: име
и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о
врсти и дужини радног искуства и податке о посебним областима знања. Докази који се прилажу
уз пријаву:
- извод из матичне књиге рођених;
- уверење о држављанству;
- диплома о стручној спреми;
- исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти којима се доказује да
има најмање 5 (пет) година радног искуства,
од чега 3 (три) године на пословима за које је
основано Јавно комунално предузеће или најмање 3 (три) године на руководећем положају),
- радна књижица,
- уверење надлежног суда да није осуђиван за
кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији. Неблаговремене, неразумљиве и
пријаве уз које нису проложени сви потребни
докази Комисија за именовање директора одбацује
Закључком, против кога није допуштена посебна
жалба.
Информације о конкурсу можете добити на телефон 016/ 218-424, сваког радног дана од 11-14
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часова, а лице задужено за контакт је Горан Ђорђевић или Марија Мишић.
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 11. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

572.
На основу члана 76. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РСброј 104/16),
члана 32. став 1. тачка 6. и члана 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС" број 129/07, 83/14- др.закон и 101/16- др.закон),
члана 39. Закона о прекршајима ("Службени гласник РС", бр. 65/13, 13/16 и 98/16- одлука УС) и
члана 25. Статута града Лесковца („Службени
гласник града Лесковца", бр.12/8, 7/11, 43/12,
29/16, 54/16, и 9/17-испр.) Скупштина града Лесковца, на 13. седници, одржаној 11. и 12. септембра
2017. године, дана 11. септембра 2017. године,
донела је
ОДЛУКУ О КУЋНОМ РЕДУ У
СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА
I ОПШТЕОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се кућни ред у стамбеним
и стамбено-пословним зградама на територији
града Лесковца (у даљем тексту: зграда).
Под кућним редом у смислу става 1. овог члана
подразумевају се права и обавезе станара зграде
у циљу омогућавања несметаног становања и
правилног коришћења стамбеног, стамбено-пословног простора у згради, заједничких просторија,
заједничких делова зграде, стамбено-пословног
простора у згради, заједнички ограђеног простора
који припада згради, инсталација, уређаја и опреме
зграде у погледу њихове употребе, чувања од
оштећења, одржавања чистоће, реда и мира у
згради.
Члан 2.
Стамбена зграда је зграда намењена за становање
и користи се за ту намену, а састоји се од најмање
три стана.
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Стамбено пословна зграда је зграда која се састоји
од најмање једног стана и једног пословног простора.
Посебан део зграде је посебна функционална целина у згради која може да представља стан, пословни простор, гаражу, гаражно место или гаражни бокс.
Заједнички делови зграде су делови зграде који
не представљају посебан или самосталан део
зграде, који служе за коришћење посебних или
самостални део зграде, односно згради као целини,
као што су: заједнички простори, (степениште,
улазни простори и ветробрани, заједнички ходник
и галерија, тавански простор, подрум, сушионица
за веш, заједничка тераса и друге просторије намењене заједничкој употреби), заједнички грађевински елементи, заједничке инсталације, опрема
и уређаји ( унутрашње електричне, водоводне и
канализационе, гасоводне и топловодне инсталације, лифт, телефонске инсталације и сви комунални прикључци који су намењени заједничком
коришћењу), ако не представљају саставни део
самосталног дела зграде и не чине саставни део
зграде, посебног дела зграде, односно не представљају део инсталација, опреме и уређаја који
искључиво служи једном посебном делу.
Земљиште за редовну употребу је земљиште
испод и око објекта који испуњава услове за грађевинску парцелу и које по спроведеном поступку
у складу са законом којим се уређује планирање
и изградња, постаје катастарска парцела.
Стамбену заједницу чине сви власници посебних
делова стамбене, односно стамбено пословне
зграде. Орган управљања је управник или професионални управник стамбене односно стамбено-пословне зграде коме су поверени послови
управљања. Станар,. у смислу ове одлуке је власник, закупац посебног дела зграде (стана или
пословног простора), њихови чланови породичног
домаћинства, лица која су запослена у пословним
просторима, као и лице које је корисник посебног
дела зграде по неком другом правном основу.
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 3.
О кућном реду у стамбеним и стамбено пословним
зградама, дужни су да се старају станари и орган
управљања.
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Члан 4.
Станари су дужни да посебне, заједничке делове
зграде и земљиште за редовну употребу користе
са потребном пажњом и чува их од оштећења и
квара, на начин да не ометају остале станаре у
мирном коришћењу посебног и заједничког дела
зграде и земљишта за редовну употребу зграде и
не угрожавају безбедност других.
Члан 5.
Власник посебног дела, односно власник самосталног дела зграде, дужан је да:
1. Употребом, односно коришћењем свог посебног,
односно самосталног дела не омета коришћење
других делова зграде;
2. Свој посебан, односно самостални део зграде
одржава у стању којим се не отежава, не онемогућава и не ремети уобичајена употреба
осталих делова зграде;
3. Одржава заједнички део зграде који чини саставни део његовог посебног, односно самосталног дела зграде у границама могућности
вршења овлашћења употребе тог дела;
4. Учествују у трошковима одржавања и употребе
заједничких делова зграде и катастарске парцеле
на којој се налази зграда, у мери и на начинкоји
је одређен законом;
5. Трпи употребу заједничких делова зграде у
складу са њиховом наменом од стране власника
самосталних делова или лица која раде по њиховом налогу, односно пролажење трећих лица
ради доласка до одређеног посебног, односно
самосталног дела зграде;
6. Дозволи пролаз кроз свој посебан, односно
самостални део зграде или њихову употребу
на други примеран начин ако је то нужно за
поправку, односно одржавање другог дела
зграде или испуњење друге законске обавезе.
Право да захтева испуњење обавеза од власника
посебног дела зграде имају сваки власник посебног
дела зграде, власник самосталног дела зграде и
стамбена заједница у складу са својим правом
које произилази из обавезе власника посебног
дела зграде.
Власник посебног, односно самосталног дела
зграде који је дужан да дозволи пролаз кроз свој
посебан део зграде или његову употребу на други
примерен начин у складу са тачком 6. став 1.
овог члана има право да захтева да његов посебни,
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односно самостални део зграде буде враћен у
стање у коме се налазио пре него што је дозволио
пролаз или његову употребу, односно има право
на накнаду штете која је причињена пролазом
или употребом на посебном, односно самосталном
делу зграде.
Члан 6.
Забрањено је виком, буком, трчањем, скакањем,
играњем лопте и сличним поступцима нарушавати
мир у згради.
Радним данима у времену од 16.00 до18.00 часова
и од 22.00 до 06.00 часова наредног дана, а у данима викенда у времену од 14.00 до 18.00 часова
и од 22.00 до 08.00 часова наредног дана, станари
се морају понашати на начин који обезбеђује потпуни мир и тишину у згради (време одмора).
Коришћење кућних апарата (веш машина, усисивача и сл.), вентилационих система, клима уређаја, уређај за музичку репродукцију, ТВ пријемника и других уређаја, машина и апарата у згради,
дозвољено је само до собне јачине звука.
Време одмора мора се поштовати и при коришћењу
машина за одржавање зелене површине (косачица,
моторна тестера и сл.).
Правилима власника, донетим на основу закона
о становању и одржавању зграда, време одмора
може бити другачије одређено.
КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНИХ
ДЕЛОВА ЗГРАДЕ
Члан 7.
На терасама, лођама и балконима забрањено је
држати и депоновати ствари које нарушавају
изглед зграде, као што су: стари намештај, огревни
материјал и сл.
Није дозвољено кроз прозоре, врата, балконе и
ложе бацати било какве предмете, кућно смеће,
остатке хране, просипати воду, трести постељину,
столњаке, крпе и друге сличне предмете.
Забрањено је на деловима зграде из става 1. овог
члана држати необезбеђене саксије са цвећем и
друге предмете који падом могу повредити, оштетити или упрљати пролазнике и возила.
Члан 8.
Станари могу, у складу са посебним прописима,
држати кућне љубимце, али су дужни да воде
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рачуна да те животиње не стварају нечистоћу у
заједничким просторијама и не нарушавају мир
и тишину у згради.

Радови из став 1. овог члана осим у случајевима
хаварије и потребе за хитним интервенција, не
могу се изводити у време одмора.

Члан 9.

КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ
ДЕЛОВА ЗГРАДЕ

Привредна делатност која се обавља у згради не
сме реметити мир у коришћењу станова.
Пара, дим, мириси и бука која се стварају обављањем привредне делатности морају бити изоловани и уређени тако да не ометају становање и
здравље станара.
Бука која се ствара приликом обављања привредне
делатности мора бити изолована у нивоу дозвољеног нивоа буке односно до граничне вредности
индикатора у затвореним просторијама у стамбеној
згради при затвореним прозорима у складу са
Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у
животној средини, и не ометају становање и
здравље људи.
У пословним простојима зграде у којима се
обавља угоститељска делатност, забрањено је коришћење музике уколико правно лице или предузетник, на које је регистрован угоститељски
објекат, не поседује извештај о мерењу нивоа
буке, која настаје коришћењем музике, а која не
сме бити виша од дозвољеног нивоа буке у животној средини изражене у децибелима.
У пословним просторијама зграде правна лица
или предузетници који обављају делатност и емитују буку, дужни су да за обављање делатности
прибаве извештај о мерењу нивоа буке, а који
ниво буке не сме бити виши од дозвољеног нивоа
буке у животној средини изражене у децибелима.
Члан 10.
Станар који изводи грађевинско-занатске и инсталатерске радове у згради или на згради, дужан
је да претходно о томе обавести орган управљања
зградом и прикаже му одобрење надлежног органа
за извођење радова, а потом постављањем обавештења на видном месту у згради обавести станаре о дану почетка извођења радова, врсти и
трајању радова.
Станар који изводи радове из става 1. овог члана
дужан је да по завршетку радова делове зграде
на којима су извођени радови, делове зграде и
земљиште за редовну употребу које је коришћено
за извођење радова врати у првобитно стање.

Члан 11.
Заједнички делови зграде су делови који служе
за коришћење посебних или самосталних делова
зграде, сматрају се једном ствари над којом власници посебних делова зграде имају право заједничке недељиве својине.
Станари употребљавају заједничке делове зграде
у складу са њиховом наменом у мери у којој то
одговара његовим потребама чланова његовог
домаћинства, односно обављања делатности.
Станар је дужан да трпи употребу заједничких
делова зграде од стране осталих станара, у складу
са њиховом наменом.
КАПИЈА И УЛАЗНА ВРАТА
Члан 12.
Капија и улазна врата на згради морају бити закључана у периоду од 23.00 до 06.00 часова наредног дана лети, и од 22.00 до 0.600 часова наредног дана зими.
У зградама у којим постоје спољни сигнални
уређаји за позивање станара, станари на скупштини
стамбене заједнице могу донети одлуку да улазна
врата у зграду буду стално закључана.
Станари који даљинским управљачем отварају
улазну капију ради уласка или изласка возила из
гараже или дворишта, дужни су да провере да ли
је капија закључана након уласка или изласка возила из гараже или дворишта.
УЛАЗ У ЗГРАДУ
Члан 13.
Орган управљања стамбене зграде дужан је да
на видном месту на уласку у стамбену зграду,
осим аката прописаних посебним законима, истакне:
- ову одлуку или правила власника донета по
одредбама Закона о становању и одржавању
зграда,
- време одмора,
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- списак заједничких делова зграде, са назнаком
њихове намене,
- обавештење код кога се налазе кључеви од
заједничких простора и просторија са техничким
уређајима, просторија трансформаторске станице и склоништа (кућна и блоковска),
- обавештење ком јавном предузећу, правном
лицу или предузетнику је поверено одржавање
зграде,
- упутство о начину пријаве квара и оштећења
на инсталацијама, уређајима и опреми зграде,
као и
- друге информације и одлуке скупштине стамбене заједнице, битне за станаре и успостављање
реда, мира и поштовање одредаба посебних
закона и ове одлуке.
На видном месту на уласку у стамбену зграду,
орган управљања може поставити и списак станара
по спрату и стану, који садржи име и презиме
станара, али уз писани пристанак сваког поједниначног станара.
Ако орган управљања зградом не истакне на видном месту списак свих станара, дужан је да на
видном месту истакне обавештење о томе код
кога се списак налази како би био доступан свим
станарима и надлежним органима.
У случају промене станара, односно броја станара,
орган управљања зградом, дужан је да списак
станара ажурира.
Власник стана односно пословне просторије, дужан је да органу управљања зградом пријави
промену станара, односно броја станара у року
од 8 дана од дана настале промене.
ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ
Члан 14.
Заједнички простори у згради (степениште, улазни
простори и ветробрани, заједнички ходник и галерија, тавански простор, подрум, бицикларница,
сушионица за веш, заједничка тераса и друге
просторије намењене заједничкој употреби власника посебних или самосталних делова зграде и
др.) служе за потребе свих станара и користе се у
складу са њиховом наменом.
Члан 15.
Скупштина стамбене заједнице одређује распоред
коришћења просторија намењених заједничкој
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употреби, а орган управљања стамбене зграде се
стара о њиховој правилној употреби и придржавању распореда коришћења.
Станари су дужни да просторије намењене заједничкој употреби после сваке употребе очисте и
доведу у ред, а кључ од ових просторија врате
лицу или лицима задуженим за његово чување.
Члан 16.
Станари су дужни да воде рачуна о економичности
и да употребом заједничких простора не повећавају, неоправдано, укупне трошкове (светла, без
потребе отварање прозора у зимском периоду,
итд).
Члан 17.
У заједничким просторима, осим ствари које су
нужне за наменско коришћење тих просторија,
забрањено је држати друге (бицикле, дечија
колица, саксије са цвећем, намештај и слично).
Станари су дужни да одржавају чистоћу заједничких простора и обезбеде несметан и слободан
пролаз кроз њих.
Забрањено је бацати или остављати отпатке,
смеће и нечистоћу по степеништу или другим
заједничким просторима, као пушење на степеништу и ходнику.
Забрањено је цртати, писати или на било који
начин оштећивати зидове, врата, прозоре, уређаје
и друге делове зграде.
Члан 18.
Улазни ходник и степениште зграде која немауређај
за аутоматско осветљење морају ноћу бити осветљени до закључавања улазних врата.
Члан 19.
Натписе и рекламе на вратима стана и зидовима
ходника, на земљишту за редовну употребу зграде,
натписе, рекламе и фирме на фасади и другим
спољним деловима зграде, станар може постављати уколико обавља пословну делатност у згради,
у складу са важећим прописима и обавезном сагласносшћу скупштине стамбене заједнице.
По исељењу, станар је дужан да натписе и рекламе
уклони и да простор на коме су били постављени
доведе у исправно стање.
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Члан 20.
Станови морају бити обележени бројевима, а
станари су дужни да бројеве уредно одржавају.
ПОДРУМСКЕ ПРОСТОРИЈЕ
Члан 21.
Улазна врата у подрум морају бити закључана.
Станари морају имати кључ од врата подрума.
У подруму није дозвољено држање запаљивих
предмете и течности.
Прозори на подруму морају имати решетку или
густу жичану мрежу која спречава убацивање
предмета који могу да изазову пожар или друга
оштећења зграде.
ОГРЕВНИ МАТЕРИЈАЛ
Члан 22.
Станари могу држати огревни материјал само у
просторијама које су намењене или одлуком скупштине стамбене заједнице одређене за то.
Забрањено је цепати огревни материјал у становима и на другим местима која за то нису одређена.
Одмах по уношењу огревног материјала у подрум
или друга за то одређена места, станар је дужан
да очисти и доведе у ред место на којем је материјал био истоварен. Држање течног гаса (бутана),
течних горива (лож уља) и других запаљивих материјала на одређеним местима мора бити у
складу са законским и другим прописима којима
је регулисана ова област.
ТАВАН
Члан 23.
Улазна врата на тавану морају бити стално закључана, а кључ доступан станарима зграде. На
тавану је забрањено држање и употреба запаљивих
предмета и течности.
ТЕРАСА И КРОВ ЗГРАДЕ
Члан 24.
На непроходну терасу и кров стамбене зграде
приступ је дозвољен само стручним лицима ради
поправки, постављања антена и сличних уређаја,
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не сме се оштетити кров, као ни други заједнички
део зграде.
СПОЉНИ ДЕЛОВИ ЗГРАДЕ
Члан 25.
Спољни делови зграде (врата, прозори, излози и
сл.) морају бити чисти и исправни.
О чистоћи и исправности спољних делова пословних просторија у згради старају се корисници
тих просторија, а станари о осталим спољним
деловима зграде.
Врата, прозори, капци, релетне и сл. У приземљу
зграде морају се користити и држати тако да не
ометају кретање пролазника.
Приликом појединачне замене ролетни на прозорима и вратима у становима и заједничким просторијама, мора се водити рачуна да ролетне
буду једнообразне са постсјећим ролетнама у
стамбеној згради.
ЗЕМЉИШТЕ ЗА РЕДОВНУ
УПОТРЕБУ ЗГРАДЕ
Члан 26.
Земљиште за редовну употребу зграде служи
свим станарима.
Скупштина стамбене заједнице одлучује о начину
коришћења и одржавања земљишта за редовну
употребу зграде, у складу са пројектно-техничком
документацијом зграде.
Одлуком скупштине стамбене заједнице на земљишту за редовну употребу зграде може бити
одређен део за игру деце, трешење тепиха, паркирање аутомобила и других моторних возила,
као и вршење других, уобичајених, заједничких
потреба станара.
Члан 27.
Стамбена заједница одговорна је за одржавање
земљишта за редовну употребу зграде и редовно
поправља и замењује оштећене делове ограде,
чисте, косе траву, орезују живу ограду и друго
растиње, уклањају коров, одржавају бетонеске
површине, тротоаре, прилазен стазе и степениште,
интерне саобраћајнице, противпожарне стазе,
уклањају грађевински и други отпад, као и да
предузимају друге радове како би простор око
зграде био у уредном стању.
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На земљишту за редовну употребу зграде не сме
се депоновати грађевински материјал, осим уколико се изводе грађевински радови, за које станар
има потребно одобрење надлежног државног органа и сагласност скупштине стамбене заједнице.
Ограда, зеленило и други елементи уређења земљишта за редовну употребу зграде морају се одржавати тако да не оштећују зграду и инсталације,
омогућавају коришћење зграде, тих површина и
површина са којима се граниче (улица, суседна
зграда и парцела и сл.).
Забрањено је уништавати и оштећивати ограду,
зеленило и друге елементе уређења површине
око зграде.
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗГРАДЕ У СЛУЧАЈУ
ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА
Члан 28.
Орган управљања зградом је дужан да за време
кише, снега и других временских непогода, обезбеде да простори на степеништу, светларницима,
тавану, подруму и другим заједничким просторима
зграде буду затворени.
Станари су дужни да са прозора, тераса, балкона
и лођа уклањају снег и лед, при чему морају
водити рачуна да не оштете заједничке просторије
и заједничке делове зграда, и да не угоржавају
безбедност осталих станара и пролазника.
Станари су дужни да у зимском периоду предузму
мере заштите од смрзавања и прскања водоводних
и канализационих инсталација и уређаја у становима и пословцим просторијама.
Орган управљања зградом је дужан у зимском
периоду обезбедити предузимање мера заштите
од смрзавања и прскања водоводних и канализационих инсталација и уређаја заједничких просторија.
КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА, ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА
Унутрашње електричне инсталације
Члан 29.
Није дозвољено неовлашћено отварање разводних
кутија и ормарића са електричним уређајима који
служе згради као целини или заједничким деловима зграде.

13. септембар 2017.

Поправка кварова на електричним инсталацијама
и контролно отварање кутија и ормарића могу
обављати само стручна лица овлашћена за обављање ових послова.
Водоводне и канализационе инсталације
Члан 30.
Станари су дужни да водоводне и канализационе
инсталације држе у исправном и уредном стању.
У лавабое, каде и друге санитарне уређаје који
су повезани на канализациону инсталацију, није
дозвољено бацање отпадака и других предмета
који могу загушити или оштетити канализационе
инсталације.
Котларница и инсталације грејања
Члан 31.
Котларницом и инсталацијом грејања у згради
може руковати само стручно лице.
Скупштина стамбене заједнице одређује време
почетка, односно време престанка коришћења
индивидуалне или блоковске котларнице којом
управљају станари зграде, с тим што не може одредити да грејна сезона и грејни дан трају дуже
нити да температура у просторијама буду виша
од посебних актом прописане.
Лифт, противпожарни уређаји и уређај за узбуну
у згради
Члан 32.
Орган управљања зградом дужан је да редовно
врши контролу исправности лифта, противпожарних уређаја и уређаја за узбуну у згради.
Орган управљања зградом дужан је да на видном
месту у згради истакне упутство за употребу
лифта, противпожарних уређаја и уређаја за
узбуну у згради.
У случају квара, лифт се мора искључити из употебе, на свим вратима лифта истаћи упозорење
да је у квару и о насталом квару обавестити
предузеће коме је поверено одржавање зграде, о
чему се стара орган управљања.
Лифт се не може користити противно својој
намени и носивости, односно за пренос тешког
грађевинског материјала, намештаја и опреме за
стан, који по својој тежини и димензијама нису
примерени техничким карактеристикама лифта.
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Громобрани

Хитне интервенције

Члан 33.

Члан 37.

Послове сервисирања и испитивања громобранских инсталација и отклањање недостатака, као
и сервисирање и испитивање електричних инсталација и мера заштите од електричног удара
и отклањање кварова могу вршити само стручна
лица, на основу правила прописаних посебним
законом.

Хитне интервенције су активности које се без
одлагања извршавају ради заштите живота и
здравља људи, њихове сигурности, заштите имовине од оштећења и довођења зграде, њених делова, уређаја, инсталације и опреме у стање исправности, употребљивости и сигурности.

Апарати за гашење, откривање
и јављање пожара
Члан 34.
Станари су дужни да воде рачуна о исправности
и чувају од оштећења опрему, уређаје и средства
за гашење пожара, као и да предузимају друге
превентивне мере прописане одредбама посебног
закона.
Безбедносна расвета
Члан 35.
Забрањено је оштећивати и уништавати безбедносну расвету.
ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ
Члан 36.
Обавезу да одржавају зграду, на начин да од
зграде односно заједничких делова зграде не
прети опасност настанка штете, имају власници
посебних делова зграда и стамбена заједница
преко својих органа или управник коме су поверени
послови управљања.
Власници или корисници самосталних делова
зграде имају обавезу да одржавају своје делове
зграда на начин којим се обезбеђује функционалност и на начин којим се елиминише опасност
од наступања штете или немогућности коришћења
других делова зграде.
Одржавање зграде се може уговором поверити
правним лицима или предузетницима који се
баве пословима одржавања зграде.
Активности на одржавању зграде врше се кроз:
1) Хитне интервенције,
2) Текуће одржавање и
3) Инвестиционо одржавање.

Сваки власник зграде односно власник посебног
дела зграде, дужан је да одмах по сазнању о потреби извођења хитних интервенција на згради,
односно заједничким деловима зграде, о томе
обавести управника, односно професионалног
управника у стамбеној згради, односно надлежни
орган у случају зграде друге намене.
Управник, професионални управник, односно
надлежни орган из става 2. овог члана, дужан је
да одмах по сазнању, а најкасније у року од 48
часова од сазнања, уколико из објективних разлога
није могуће раније, предузме одговарајуће мере
у циљу извођења хитних интервенција, односно
да о томе обавести организацију која изводи ову
врсту радова и да захтева предузимање потребних
радњи односно радова.
За пропуштање предузимања мера из става 3.
овог члана управник, професионални управник,
односно надлежни орган из става 2. овог члана
одговара за штету.
Текуће и Инвестиционо одржавање
Члан 38.
Текуће и Инвестиционо одржавање изводи се у
складу са програмом одржавања.
Члан 39.
Радови на текућем одржавању заједничких делова
стамбене зграде обухбватају:
1) Редовно сервисирање лифтова;
2) Поправке или замену аутомата за заједничко
осветљење, прекидача, сијалица и др;
3) Дератизацију, дезинсекцију и дезинфекцију
заједничких просторија у згради;
4) Редовне прегледе и сервисирање хидрофорских
постројења у згради, инсталација централног
грајања (котларница, подстаница, мреже са
грејним телима,, вентила, димњака централног
грејања) и др. инсталација и уређаја за гашење
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поћара у згради, електроинсталација, урешаја
за нужно светло, уређаја и опреме за климатизацију и вентилацију зграде;
5) Чишћење олука и олучних цеви зграде;
6) Поправку или замену окова, брава, катанаца и
других уређаја за затварање ормана за струјомере, водомере, телефонске и телевизијске инсталације у згради;
7) Кречење заједничких просторија у згради;

13. септембар 2017.

Члан 42.
Прекршајни налог инспектор, односно комунални
полицајац издаје у писаној форми у складу са законом којим је прописана садржина прекршајног
налога.
Прекршајни налог се састоји од оригинала и две
копије. Оригинал се уручује лицу против кога се
издаје прекршајни налог, а копије задржава орган
за обављање инспекцијских послова.

8) Фарбање цевне мреже, грејних тела и других
уређаја у заједничким деловима зграде;

Прекршајни налог се уручује присутном лицу за
кога се сматра да је учинило прекршај у моменту
откривања прекршаја.

9) Одржавање хигијене у заједничким деловима
зграде (чишћење и прање улаза, заједничких
просторија, степеништа, ходника, застакљених
површина и др.);

Лице против кога је издат прекршајни налог
својим потписом на одговарајућем месту у налогу
потврђује његов пријем.

10) Чишћење и одржавање тротоара око зграде,
односно насипа, усека, ригола и слично;

Члан 43.

11) Друге радове којим се обезбеђује текуће одржавање зграде на задовољавајућем нивоу употребљивости.
Радове на текућем одржавању заједничких делова
стамбене зграде из става 1. овог члана могу да
обављају привредни субјекти или предузетници
који су регистровани за обављање наведених делатности.
НАДЗОР
Члан 40.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши Градска
управа града Лесковца,Одељење за комуналностамбене послове,саобраћај и инфраструктуру.
Члан 41.
Послове инспекцијског надзора над применом
одредаба ове одлуке и аката донетих на основу
ове одлуке, врши Одељење за инспекцијске послове градске управе града Лесковца, у оквиру
законом утврђених надлежности преко комуналних, грађевинских и инспектора за заштиту животне средине, у складу са овлашћењима истих.
Комунално полицијске послове обавља комунални
полицајац у складу са законом утврђеним овлашћењима.
Уколико комунални полицајац у обављању комунално полицијских послова уочи повреду прописа
из надлежности другог органа, обавестиће одмах
о томе, писаним путем надлежни орган.

Ако је лице за које се сматра да је учинило прекршај одсутно и кад околности откривања или
природа прекршаја то захтевају, достављање прекршајног налога извршиће се путем поште или
доставне службе, у складу са одредбама закона о
прекршају.
Ако присутно лице против кога се издаје прекршајни налог одбије да прими налог , комунални
инспектор, односно комунални полицајац упозориће га на последице одбијања пријема, унети у
прекршајни налог забелешку о одбијању пријема,
дан и час када је пријем одбијен, чиме се сматра
да је прекршајни налог уручен.
Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај плаћањем половине
изречене казне у року од 8 дана од дана пријема
прекршајног налога, чиме се ослобађа плаћања
друге половине изречене казне.
Ако лице против кога је издат прекршајни налог
у року од 8 дана од дана пријема прекршајног
налога не плати изречену казну или не поднесе
захтев за судско одлучивање о издатом прекршајном налогу, сматраће се да је прихватило
одговорност пропуштања,а прекршајни налог ће
постати коначан и извршан.
Прекршајни налог са констатацијом коначности
и забелешком да новчана казна није плаћена, комунални инспектор, доставља надлежном прекршајном суду ради спровођења извршења у
складу са законом.
Лице против кога је издат прекршајни налог може
прихватити одговорност за прекршај и након ис-
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тека рока од 8 дана од пријема прекршајног
налога ако пре поступка извршења добровољно
плати целокупан износ изречене новчане казне.
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Члан 48.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се:
Правно лице у висини од 100.000,00 динара,

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 44.
Забрањено је у засебним и заједничким деловима
зграде извођење радова на постављању и демонтирању инсталација, уређаја и делова зграде, као
и изводити грађевинских радова без потребног
одобрења надлежног државног органа и без сагласности скупштине стамбене заједнице.

- Одговорно лице у правном лицу 20.000,00 динара,
- Предузетник 50.000,00 динара,
- Физичко лице 10.000,00 динара, односно починиоц прекршаја, ако поступа супротно одредбама ове одлуке.
Члан 49.

Одобрење из става 1. овог члана подразумева
прибављање одобрења надлежних органа када
су у питању радови за које је у складу са законом
обавезно прибављање одобрења.

Ако поступи супротно одредбама ове Одлуке,
комунални инспектор издаје прекршајни налог
учиниоцу прекршаја сходно члану 48. ове одлуке
и у складу са законом.

III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 50.

Члан 45.
За непоштовање кућног реда одговорни су станари
и орган управљања.
Станар је одговоран и за понашање свог малолетног детета, усвојеника или лица над којим
има старатељство, као и за понашање других
лица која су у његовом стану или пословној просторији, а нису станари у смислу одредаба ове
одлуке.
Члан 46.
О непоштовању кућног реда станари најпре обавештавају скупштину стамбене заједнице или
професионалног управника, који ће по пријему
обавештења поучити прекршиоца да је у обавези
да поштује кућни ред, о датој поуци сачинити
белешку, а након тога, уколико је то потребно,
учињени прекршај пријавити и надлежној инспекцији како би предузела мере у складу са Законом о становању и одржавању зграда.
Члан 47.
Кад надлежни инспектор у вршењу инспекцијског
надзора утврди да је одговорно лице непознато,
решење односно акт којим се дозвољава извршење
решења, доставља се прибијањем на улазна врата
објекта и огласну таблу надлежног органа, што
се констатује забелешком инспектора о времену
и месту доставе на решењу односно акту којим
се дозвољава извршење.

Ако поступи супротно одредбама ове Одлуке,
комунални полицајац издаје прекршајни налог
учиниоцу прекршаја сходно члану 48. ове одлуке
и у складу са законом.
Члан 51.
Ако поступи супротно одредбама члана 44. ове
Одлуке грађевински инспектор издаје прекршајни
налог учиниоцу прекршаја сходно члану 48. ове
одлуке и у складу са законом.
За прекршаје из члана 9. ове Одлуке инспектор
за заштиту животне средине поступа у складу са
овлашћењима која су утврђена законима и који
регулишу дату област.
Члан 52.
У вршењу инспекцијског надзора сагласно закону
и одредбама ове одлуке комунални инспектор је
овлашћен да:
- прегледа акта, евиденције и другу документацију
надзираног субјекта,
- саслушава и узима изјаве од одгворних лица
стамбене заједнице (управника или професионалног управника),
- предузима друге радње везане за инспекцијски
надзор у циљу утврђивања чињеничног стања.
У вршењу инспекцијског надзора сагласно закону
и одредбама ове одлуке, комунални инспектор
има право и обавезу да:
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- наложи решењем извршавање утврђених обавеза
и предузимање мера за отклањање недостатака,
- издаје прекршајни налог за прекршаје за које
су овом одлуком прописане новчане казне у
фиксном износу, уколико оцени да је повредом
закона и ове одлуке учињен прекршај,

Члан 56.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Лесковца".
Број 06-5/17-1
У Лесковцу, 11. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

- проверава да ли се власници посебних делова
зграде придржавају општих правила кућног
реда,
- утврђује да ли се примењују мере забране утврђене овом одлуком, обавести друге надлежне
органе да предузму мере из своје надлежности
уколико утврди да постоје разлози за предузимање мера за које није надлежан.
Члан 53.
У вршењу послова инспекцијског надзора сагласно
законом и одредбама ове одлуке, комунални инспектор дужан је да:
- наложи решењем власницима посебних делова
зграде да се придржавају општих правила
кућног реда,
- изда прекршајни налог за прекршај за које су
овом одлуком прописане новчане казне у фиксном износу, уколико оцени да је повредом
закона и ове одлуке учињен прекршај,
- наложи решењем извршавање утврђених обавеза
и предузимање и мера за отклањање недостатака,
- обавести други надлежни орган да предузме
мере из своје надлежности.
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ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић,с.р

573.
На основу члана 32. тачка 8, а у вези са чланом 7.
став 1, чланом 20. тачка 17. и чланом 24. став 1.
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС", број 129/07, 83/14 и 101/16 - др. закон), члановима 4, 13, 18, 20. и 22. Закона о јавним
службама ("Службени гласник РС", број 42/91,
71/94, 79/05-др. закон, 81/05-испр. др. закона,
83/05. испр. др. закона и 83/14-др. закон), члана
9. став 1, члана 10. став 2. и 3, члана 14. став 2,
члана 113. став 1, члана 119, 120. и 121. Закона о
социјалној заштити ("Службени гласник РС",
број 24/11), члана 13. став 1. члана 16. тачка 17 и
члана 25. тачка 26. Статута града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11,
43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина
града Лесковца на 13. седници одржаној 11. и 12.
септембра 2017. године, дана 11. септембра 2017.
године, донела је:
ОДЛУКУ

IV ПРИМЕНА ПРОПИСА

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О

Члан 54.

РАД У ЛЕСКОВЦУ

Питања о кућном реду која нису уређена овом
одлуком примењују се одредбе Закона о становању
и одржавању зграда („Слубени гласник РС", бр.
104/2016).

Члан 1.

V ЗАВРШНЕ И ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 55.
Даном супања на снагу ове Одлуке, престаје да
важи Одлука о кућном реду у стамбеним зградама
("Службени гласник града Лесковца", бр. 21/13)

ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ

У члану 1. Одлуке о оснивању Центра за социјални
рад у Лесковцу ("Сл. гласник општине Лесковац",
број 3/1992 и 20/1995), у даљем тексту: Одлука,
речи „општине Лесковац" се замењују речима
„града Лесковца".
Члан 2.
Члан 2. став 1. Одлуке, мења се гласи: „Назив
установе је Центар за социјални рад Лесковац (у
даљем тексту: Центар)."
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Члан 3.
У члану 3. став 2. Одлуке, мења се и гласи:
„У спровођењу социјалне заштите, породично
правне заштите и старатељства Центар врши
јавна овлашћења, одлучује о остваривању права
корисника и о коришћењу услуга утврђених Законом и прописом града Лесковца, и обавља
стручне послове и друге послове утврђене законом
и прописима донетим на основу закона и Статута
града Лесковца."
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Директора именује Скупштина града на период
од четири године, на основу конкурса, а по прибављеном мишљењу Управног одбора Центра и
сагласности Министарства.
Конкурс за именовање директора Центра расписује
Управни одбор најкасније 30 дана пре истека
мандата раније именованог директора."
Члан 8.
Члан 9. мења се и гласи:

Члан 4.
У члану 4. став 1. алинеја 2. Одлуке, реч „општине"
се замењује речју „града".
Након става 1. додају се ставови 2. и 3. који гласе:
„Скупштина града овим актом у оквиру својих
надлежности, у складу са прописима, развојним
плановима, стратегијама и политиком у области
социјалне заштите, а извршавајући своје Законом
и Статутом одређене обавезе оснивача ове
Установе, обезбеђује услове и средства за функционисање као и за финансирање стручних радника, стручних сарадника, помоћних радника,
административно-техничких радника и других
лица, а на основу акта о давању сагласности на
Програм рада и финансијски план Центра.
Ради редовног функционисања Центра, остваривања права грађана и пружања услуга социјалне
заштите из надлежности града Лесковца број и
структура запослених ближе се уређује Правилником у унутрашњој организацији и систематизацији Центра за социјални рад који доноси директор, а на који сагласност даје овлашћени орган-градоначелник, у складу са Законом и важећим
уредбама Владе Републике Србије из ове области."
Члан 5.
У члану 5. став 1. Одлуке, реч „општине" се замењује речју „града".
Члан 6.
У члану 6. алинеје 1., 2. и 3. Одлуке, реч „општине"
се замењује речју „града".
Члан 7.
Члан 8. мења се и гласи:
„Директора Центра именује и разрешава Скупштина града.

„Управни одбор Центра има пет чланова и чине
га два представника по предлогу запослених и
три представника оснивача, од којих је један из
реда чланова удружења чији су циљеви усмерени
на заштиту права социјално угрожених лица, ако
на територији за коју је основан Центар делује и
има седиште такво удружење.
Председника и чланове Управног одбора Центра
именује и разрешава Скупштина града."
Члан 9.
Члан 10. мења се и гласи:
„Управни одбор поред послова одређених Законом,
доноси статут и друга општа акта центра у складу
са Законом, врши и друге послове утврђене Статутом Центра."
Члан 10.
Члан 11. мења се и гласи:
„Надзорни одбор Центра има три члана и чине
га два представника оснивача и један представник
по предлогу запослених.
Председника и чланове Надзорног одбора именује
и разрешава Скупштина града."
Члан 12.
Члан 12. мења се и гласи:
„Надзорни одбор врши надзор над радом и пословањем Центра у вршењу поверних послова:
- прегледа годишње извештаје о финансијском
пословању и обрачуну средстава,
- указује на пропусте у раду Управног одбора,
директора и Комисија.
О резултатима надзора обавештава у писаном
облику директора Центра и Скупштину града."
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Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Лесковца".
Број 06-5/17-1
У Лесковцу, 11. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

574.
На основу члана 43. став 2. Закона о државном
премеру и катастру („Службени гласник РС", бр.
72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - одлука УС и
96/2015), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", бр.
129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон)
и члана 25. Статута града Лесковца („Службени
гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12,
29/16, 54/16, 9/17-испр.), Скупштина града Лесковца, на 13. седници одржаној 11. и 12. септембра
2017. године, дана 11. септембра 2017. године,
дала је
ПОЗИТИВНО
МИШЉЕЊЕ О ПРОМЕНИ ГРАНИЦА
КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА
МИЛАНОВО, ГОРЊЕ СТОПАЊЕ, ДОЊЕ
СТОПАЊЕ, ВИНАРЦЕ, ПОДРИМЦЕ И
ЗАЛУЖЊЕ
Члан 1.
Даје се мишљење да је од значаја за град Лесковац
промена граница катастарских општина Миланово,
Горње Стопање, Доње Стопање, Винарце, Подримце и Залужње због спровођења поступка комасације, тако да се:
- катастарској општини Миланово припајају делови катастарских парцела број 68, 69, 71, 72,
73, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 307/1, 2351, 2352,
2353, 2354, 2355/1, 2355/2, 2356, 2463, 2470,
2471, 2473, 2478, 2479, 2486, 2487, 2490, 2491
и 4182/1 из катастарске општине Доње Стопање
у укупној површини од 16812 м2, као и делови
катастарских парцела 1, 52, 53, 54, 60 и 2860
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из катастарске општине Горње Стопање у укупној површини од од 2217 м2;
- катастарској општини Горње Стопање припајају
катастарске парцеле број 880/21, 880/22, 880/23,
882/6 и 883/7 и делови катастарских парцела
број 880/20, 880/24, 881, 882/1, 882/5, 883/1,
883/2, 883/3, 1392, 1393, 1404, 1409 и 1646 из
катастарске општине Миланово у укупној површини од 14238 м2, као и делови катастарских
парцела 2683/2, 2684, 2685, 2686, 2687, 2691,
2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697/1, 2697/2 и
2698 из катастарске општине Доње Стопање у
укупној површини од од 260 м2;
- катастарској општини Доње Стопање припајају
катастарске парцеле број 55, 56, 57, 58, 65, 67,
73/1, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86/2 и
100 и делови катастарских парцела 53, 54, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72/1, 72/2,
73/2, 86/1, 87, 88, 89, 90, 91, 97, 98, 99, 101,
232, 233/1, 233/2 и 2862 из катастарске општине
Горње Стопање у укупној површини од 36829
м2, као и катастарске парцеле број 252, 253,
254 и 255 и делови катастарских парцела број
172, 173, 174, 175/1, 175/2, 190, 191, 192, 193,
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223,
224, 225, 250, 256, 5845/7, 5845/8, 5845/9,
5845/10, 5875/2, 5875/12, 6615 и 6616/2 из катастарске општине Винарце у укупној површини
од 187455 м2 и катастарске парцеле број од
425/2'; 425/3, 425/4, 425/5, 425/6, 425/7, 425/8,
425/9, 425/12, 425/13, 425/18 и 425/19, као и
делови катастарских парцела 200/4, 421, 422/1,
422/2, 424, 425/1, 425/10, 425/11, 426, 427, 428,
429, 885/4, 879, 905/2, 912, 913/1, 921, 922,
923, 924, 925, 926, 927, 928, 1352, 1353, 1354,
1358, 1364, 1366, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390,
1392 и 1639 из катастарске општине Миланово
у укупној површини од 83709 м2;
- катастарској општини Винарце припајају катастарске парцеле број 778, 779, 1200, 1212,
1213, 1217, 1220, 1225, 1229, 1231,1232, 1233,
1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241,
1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1282, 1283, 1287,
1288, 1289, 1290, 1319/2, 1319/3, 1320, 1321,
1322, 1323, 1324, 1325, 1327, 1328 и 1330 и делови катастарских парцела број 734, 737, 740,
741, 763, 764, 774, 776, 777, 780, 781, 805, 806,
807, 808, 809, 810, 812, 815, 816, 891, 892, 893,
897, 898, 900, 905, 906, 907, 927, 928, 936, 937,
943, 944, 945, 950, 951, 956, 957, 967, 968, 972,
973, 975, 976, 977/1, 977/2, 980, 981, 986, 987,
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991, 992, 993, 994, 998, 999, 1002, 1003, 1010,
1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1017, 1169, 1170,
1171, 1172, 1173, 1183, 1184, 1190, 1191, 1194,
1195, 1199, 1201, 1202, 1207, 1208, 1209, 1211,
1214, 1215, 1216, 1218, 1219, 1221, 1223, 1224,
1226, 1227, 1228, 1230, 1247, 1248, 1250, 1251,
1252, 1279, 1280, 1281, 1284, 1285, 1286, 1291,
1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1302, 1303,
1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311,
1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318 и 1392
из катастарске општине Доње Стопање у укупној
површини од 131870 м2, као и катастарске парцеле број 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766,
2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2817
и 2818 и делови катастарских парцела број
2774, 2995 и 3008 из катастарске општине Залужње у укупној површини од 34746 м2;
- катастарској општини Подримце припајају делови катастарских парцела број 1, 2, 3/1, 3/2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 176, 178, 179, 183, 184,
185, 186, 187 и 4155 из катастарске општине
Доње Стопање у укупној површини од 4939
м2, као и катастарске парцеле број 1, 2, 3, 4, 5,
6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 14/3,
16, 17, 18, 19, 21, 99, 244, 245/1, 245/2, 246,
247, 248, 249/1, 249/2 и 251 и делови катастарских парцела број 20, 100, 175/2, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 250, 6615
и 6616/2 из катастарске општине Винарце у
укупној површини од 116043 м2 и делови катастарских парцела број 2986, 2987, 2988/1,
2988/2, 2989, 2990, 2991, 2992 и 2993 из катастарске општине Залужње у укупној површини
од 109 м2;
- катастарској општини Залужње припајају делови
катастарских парцела број 12, 16, 17, 18, 20,
21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 из
катастарске општине Винарце у укупној површини од 985 м2.
Члан 2.
Скица о промени граница КО Миланово, Горње
Стопање, Доње Стопање, Винарце, Подримце и
Залужње одштампана је уз ово Мишљење и чини
њен саставни део.
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у смислу прибављања сагласности надлежних
министарства и достављање предлога одлуке
Влади РС на одлучивање.
Члан 4.
Даном ступања на снагу овог Мишљења, престаје
да важи Мишљење о промени граница КО Миланово, Горње Стопање, Доње Стопање, Винарце,
Подримце и Залужње број 06-3/17-1 од 10.05.2017.
године.
Члан 5.
Ово Мишљење ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 11. септембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

575.
На основу члана 34. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник РС", бр. 62/06,
65/08 - др. закон, 41/09 и 112/15), члана 32. и 66.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др.
закон) и члана 25. Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца", бр. 12/2008,7/2011,
43/2012, 29/2016, 54/2016 и 9/2017 - испр.), Скупштина града, на 13. седници одржаној дана 11. и
12. септембра 2017. године, дана 11. септембра
2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛА
КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ДОЊЕ
СТОПАЊЕ И ГОРЊЕ СТОПАЊЕ, ГРАД

Члан 3.

ЛЕСКОВАЦ

Мишљење о промени граница КО Миланово,
Горње Стопање, Доње Стопање, Винарце, Подримце и Залужње, доставити Републичком геодетском заводу, Служби за катастар непокретности
Лесковац, како би се покренула даља процедура

Члан 1.
Одређује се спровођење комасације пољопривредног земљишта дела катастарских општина
Доње Стопање и Горње Стопање, град Лесковац.
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СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 11. септембра 2017. године

Предмет комасације (комасациона маса) су сва
земљишта на комасационом подручју у укупној
површини од 563 ха 16 ари и 24 м2.

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

Границе комасационог подручја из става 1. овог
члана описана је у Програму комасације.
Члан 3.
Учесници комасације су власници земљишта које
је обухваћено комасационом масом и сва друга
лица која на том земљишту имају стварна права
или на закону заснован правни интерес.
Члан 4.
Комасацију, на основу ове Одлуке о спровођењу
комасације, спроводи Комисија за спровођење
комасације, коју Скупштина града Лесковца образује посебним решењем.
Члан 5.
Финансијско пословање Комисије за спровођење
комасације спроводи Градска управа града Лесковца - Одељење за финансије.
Члан 6.
Од дана објављивања Одлуке о спровођењу комасације не може се вршити изградња објеката и
подизање дугогодишњих засада на комасационом
подручју.
Члан 7.
Поступак комасације спроводиће се на основу
Закона о пољопривредном земљишту и у складу
са Начелима комасације дела катастарских општина Доње Стопање и Горње Стопање, град
Лесковац, која ће донети Скупштина града Лесковца.
Члан 8.
Републички геодетски завод, Служба за катастар
непокретности Лесковац забележиће у катастару
непокретности спровођење комасације.

576.
На основу члана 32. става 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС", бр.
62/06, 65/08-др. закон, 41/09 и 112/15), члана 32.
и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС", бр. 129/07, 83/14 -др. закон и 101/16
- др. закон) и члана 25. Статута Града Лесковца
(„Службени гласник града Лесковца", бр.
12/2008,7/2011, 43/2012, 29/2016, 54/2016 и 9/2017
- испр.) и члана 7. Одлуке о спровођењу комасације
дела катастарских општина Доње Стопање и
Горње Стопање, град Лесковац, број 06-5/17-1 од
11. септембра 2017. године, Скупштина града
Лесковца, на 13. седници, одржаној 11. и 12. септембра 2017. године, дана 11. септембра 2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
О НАЧЕЛИМА КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛА
КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ДОЊЕ
СТОПАЊЕ И ГОРЊЕ СТОПАЊЕ, ГРАД
ЛЕСКОВАЦ
I ОПШТЕОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим начелима уређује се:
1. Предмет комасације;
2. Утврђивање фактичког стања;
3. Принципи расподеле комасационе масе и груписања пољопривредног земљишта учесника
комасације;
4. Комасациона процена земљишта;
5. Пројекат мреже пољских путева;
6. Дугогодишњи засади и стални објекти;

Члан 9.

7. Обезбеђење земљишта за заједничке потребе;

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

8. Време и начин привремене примопредаје земљишта из комасационе масе;
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9. Трошкови комасације;
10. Решење о расподели комасационе масе;
11. Остале одредбе.
Члан 2.
Комасацију дела катастарских општина Доње
Стопање и Горње Стопање, град Лесковац спроводи Комисија за комасацију (у даљем тексту:
Комисија) формирана одлуком Скупштина града
Лесковца.
Члан 3.
У поступку комасације сви учесници комасације
су равноправни, без обзира на величину поседа
и квалитет земљишта којег су унели у комасациону
масу и без обзира да ли се ради о имаоцима
права својине на земљишту у јавној (државној),
задружној и приватној својини.
Члан 4.
Све радње у поступку комасације Комисија за
комасацију и извођачи радова врше јавно, уз
учешће учесника комасације.
Учесници комасације у току целог поступка комасације имају право увида у писмене исправе
(записнике о утврђивању фактичког стања, исказе
земљишта, прегледне планове комасационе процене, мреже пољских путева) и осталу документацију.
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III УТВРЂИВАЊЕ ФАКТИЧКОГ СТАЊА
Члан 7.
Подаци о праву својине и другим правима на
земљишту и објектима који се уносе у комасациону
масу, узимају се са стањем из катастра непокретности који води Служба за катастар непокретности
у граду Лесковцу, Републичког геодетског завода,
или се узимају на основу фактичког стања.
Ако је фактичко стање на терену спорно у погледу
права својине и других права и не слаже се са
стањем у катастру непокретности, земљиште
и објекти ће се унети у комасациону масу на
основу фактичког стања. У поступку утврђивања
фактичког стања могу се, без такси и пореза,
вршити:
• измена података о имаоцима права на непокретностима,
• споразумна замена парцела-земљишта,
• поклони парцела-земљишта,
• спровођење уговора о промету који нису имали
прописану форму (писани без судске овере и
усмени који су у целости извршени),
• оставинска расправа (само у случају ако су
присутни сви наследници и ако споразумно
одреде деобу и начин деобе),
• уговори о доживотном издржавању;

Комисија је дужна да учеснику комасације пружи
сва потребна обавештења и да на увид податке у
вези са комасацијом.

• брисање права плодоуживања,

У току поступка комасације учесници комасације
могу подносити приговоре и друга правна средства
у складу за законом.

• развргнуће имовинских (сувласничких) заједница,

Члан 5.
У поступку комасације није допуштен повраћај
у пређашње стање и обнова поступка.
II ПРЕДМЕТ КОМАСАЦИЈЕ
Члан 6.
Предмет комасације су сва земљишта у ванграђевинском реону (пољопривредна, шумска и земљишта под објектима) дела катастарских општина
Доње Стопање и Горње Стопање, град Лесковац.

• пренос права на основу изјава сведока о одржају,

• остали случајеви који се откривају у у поступку
утврђивања фактичког стања (откривање ништавих уговора и др.).
Радње из става 2. овог члана се могу вршити до
почетка поступка узимања изјава о груписању
поседа (узимање жеља).
Утврђено фактичко стање се уноси у Записник о
утврђивању фактичког стања, кога потписују
учесници у поступку и председник Комисије за
комасацију.
Спорове услед неслагања фактичког и правног
стања решава надлежни суд.
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IV ПРИНЦИПИ РАСПОДЕЛЕ
КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ И ГРУПИСАЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
УЧЕСНИКА КОМАСАЦИЈЕ

сваког учесника комасације са стањем у исказу
земљишта, узима његову изјаву о предлогу груписања (жељу) и расподели земљишта које му
припада из комасационе масе, и о томе саставља
записник.

4.1. Општи принципи расподеле комасационе
масе и груписања поседа

У записник се уноси и примедба на исказ земљишта.

Члан 8.
Сваки власник земљишта добија из комасационе
масе земљиште одговарајуће вредности и удаљености од насеља, као и положаја који пружа приближно једнаке могућности у погледу начина обраде које је имао пре комасације.
Просечна удаљеност се цени на основу укупне
удаљености свих земљишта које је учесник комасације унео и земљишта које је добио из комасационе масе.
При расподели земљишта из комасационе масе
сваки учесник комасације мора да добије што
боље заокружено земљиште, земљиште правилнијег облика и на мањем броју места него што је
унео у комасациону масу уколико је унео земљиште на два или више места.
Члан 9.
Укупна вредност земљишта које се даје из комасационе масе не може бити мања нити већа од
10% од укупне вредности земљишта унетог у комасациону масу (укључујући и умањење за заједничке потребе), а укупна површина земљишта
којасе даје из комасационе масе не може бити
мања нити већа од 20% од укупне површине земљишта унетог у комасациону масу, осим ако се
комисија и учесник комасације другачије не споразумеју.
Ако учесник комасације добије из комасационе
масе већу вредност земљишта од унетог, умањеног
за износ одбитка за заједничке потребе, разлику
плаћа у новцу, односно ако добије мању вредност
земљишта од унетог по одбитку за заједничке
потребе, разлика му се исплаћује у новцу.
Решењем о расподели комасационе масе утврђује
се висина накнаде за разлику у вредности земљишта унетог у комасациону масу и земљишта
добијеног из комасационе масе.
Члан 10.
После усвајања прегледног плана комасационе
процене и пројекта комасације, комисија упознаје

Члан 11.
Предлог расподеле земљишта из комасационе
масе који се приказују на прегледном плану расподеле земљишта, Комисија за комасацију излаже
на јавни увид.
Прегледни план расподеле земљишта садржи нарочито: графички приказ пројеката комасације,
границе парцела свих учесника комасације са
уписаним бројем одговарајућег исказа земљишта.
Рок излагања прегледног плана расподеле земљишта је најмање петнаест дана.
На предлог расподеле земљишта из комасационе
масе учесници комасације могу да ставе примедбе.
О примедбама Комисија за комасацију решава
све до привремене примопредаје земљишта добијеног из комасационе масе.
Члан 12.
Приликом расподеле комасационе масе настојаће
се, уколико је то могуће, да се ранијем власнику
поново доделе заливни системи, бунари, дугогодишњи засади уколико су они подигнути или
саграђени пре почетка комасације.
Члан 13.
Власници земљишта који поседују земљиште поред тврдих путева, у поступку комасације добиће
земљиште уз тврди пут, тј остаће на истој локацији.
4.2. Посебне одредбе о груписању земљишта
Члан 14.
Учесници комасације биће позивани на јавну
расправу о груписању земљишта коју спроводи
Комисија и њена тела тако да прво буду позивани
учесници који имају објекте, воћњаке и винограде,
учесници који имају већи посед земљишта и то
земљишта бољег квалитета из виших процембених
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разреда, те који имају груписано земљиште на
једном месту.
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Захтев из става 1. овог члана Комисија је дужна
узети у обзир и настојати да се таквим захтевима
удовољи, где је то могуће.

Члан 15.
Учесници комасације који чине једно домаћинство
(родитељ и деца, супружници, браћа и слично)
биће надељени по правилу тако да земљиште добију једно уз друго.
Члан 16.
Уколико се чланови свих старачких домаћинстава
учесника комасације усагласе, њихово пољопривредно земљиште се може груписати на једном
месту и чинити комплекс.
Члан 17.
Поседници земљишта који у поступку утврђивања
фактичког стања нису доказали право својине, а
земљиште је остало у поседу, као и земљиште
власника који нису присуствовали расправи приликом излагња старог (претходног) стања као и
приликом утврђивања новог положаја земљишта
(лице непознатог боравишта и слично) лоцираће
се по правилу, ако је то могуће, на једном месту.
Члан 18.
Укупни посед сувласника учесника комасације,
ако је то могуће, лоцираће се један поред другог.
Члан 19.
Власници могу изразити потребу да приликом
наделе земљишта добију посед формиран поред
поседа својих сродника или других лица са којима
обрађују земљу, а Комисија ће имати у виду
овакву потребу учесника комасације.
Члан 20.
Учесници комасације који имају закључен уговор
о доживотном издржвању и вишегодишњи уговор
о закупу и плодоуживању, лоцираће се по правилу,
и уколико је то могуће, уз земљиште даваоца издржавања односно закупопримца или плодоуживаоца.

Члан 22.
Учесници комасације уколико буду добили из
комасационе масе земљиште нижих процембених
разреда пошто не могу добити накнаду у земљишту, разлика им се надокнађује у новцу.
Члан 23.
Учесницима комасације који у поступку расподеле
комасационе масе нису присуствовали расправи,
обезбедиће се земљиште према стању које се
води у катастру непокретности.
V КОМАСАЦИОНА ПРОЦЕНА
ЗЕМЉИШТА
Члан 24.
У поступку комасационе процене, земљишта се
разврставају у процембене разреде на основу педолошког састава и положаја земљишта као и
других услова који су од значаја за утврђивање
вредности земљишта.
Земљишта сличног квалитета и положаја сврставају се у посебне разреде.
Број процембених разреда зависи од педолошке
разноликости земљишта, а међусобни однос процембених разреда произилази из производне вредности земљишта груписаних по процембеним
разредима и тржишне вредности земљишта.
Подкомисија за комасациону процену земљишта
саставља записник о комасационој процени и
доставља га Комисији.
Прегледни план комасационе процене и записник
о комасационој процени излажу се најавни увид
у трајању од 15 дана.

Члан 21.

На Прегледни план комасационе процене и Записник о комасационој процени, учесници комасације за време трајања излагања могу да стављају
примедбе.

Учесници комасације који сачињавају исто пољопривредно газдинство могу од Комисије тражити да им се додели земљиште једно поред
другог у циљу лакшег и економичног обрађивања
земљишта.

По истеку рока за излагање на јавни увид Прегледног плана комасационе процене и разматрања
примедби, Комисија коначно усваја Прегледни
план комасационе процене.
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VI ПРОЈЕКАТ МРЕЖЕ ПОЉСКИХ
ПУТЕВА
Члан 25.
Мрежа пољских путева ће се изградити на основу
главног пројекта.
Прегледни план мреже пољских путева излаже
се на јавни увид у трајању од 15 дана у просторијама месне заједнице .
На Прегледни план мреже пољских путева, учесници комасације за време трајања излагања могу
да стављају писмене примедбе.
По истеку рока за излагање на јавни увид Прегледног плана мреже пољских путева и разматрања
примедби, Комисија коначно усваја Прегледни
план.
Пре коначног усвајања Прегледног плана мреже
пољских путева Комисија мора прибавити мишљење Одбора учесника комасације.
Члан 26.
У поступку пројектовања мреже пољских путева
настојаће се да се дугогодишњи засади и трајни
објекти уклопе у пројекат мреже пољских путева
и неће се рушити без обзира да ли су изграђени
са дозволом или без дозволе.
Члан 27.
Земљиште у комасационом подручју које се користи за повртарску производњу (баште) по правилу ће се уклопити у пројекта мреже пољских
путева са истом наменом.
VII ДУГОГОДИШЊИ ЗАСАДИ
И СТАЛНИ ОБЈЕКТИ
Члан 28.
Виногради, воћњаци, земљишта под дугогодишњим засадима и земљишта на којима постоје
објекти, а не улазе у фактичко стање и следствено
томе обухваћенису комасационим подручјем, по
правилу остају ранијим власницима, учесницима
комасације, а у комасацији се има евентуално извршити само исправка неправилних међних линија.
Члан 29.
Уколико се груписањем земљишта не може вратити
зграда, дугогодишњи засад и слично, исти има
право на правичну накнаду у складу са законом.
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Ако је земљиште на коме се налази неки објекат,
воћњак, виноград или луцериште одузето неком
учеснику комасације у циљу груписања земљишта,
онда је ранијем власнику дужан исплатити правичну накнаду нови имаоц права - учесник комасације.
Правична накнада се утврђује посредством Комисије за комасацију на основу споразума бившег
власника и новог имаоца права на непокретности.
Члан 30.
Земљиште под детелином луцерком, уколико је
засејана на површини већој од 10 ари, ако није
старија од пет година, сматраће се дугогодишњим
засадом и накнада за ово земљиште власнику
земљишта исплаћиваће се у виду потребне количине семена за предметну површину и трошкове
дубоког орања.
Учесници комасације који имају засађену луцерку
дужни су пријавити своје луцериште најдаље
месец дана пре напуштања старог поседа Комисији
за комасацију која ће преко подкомисије извршити
процену луцеришта.
Земљиште засејано другим врстама детелине као
и земљиште засејано луцерком у површини мањој
од 10 ари неће се сматрати дугогодишњим засадом
и третираће се као „голо" земљиште.
VIII ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРЕБЕ
Члан 31.
У поступку комасације обезбеђује се земљиште
за заједничке потребе насеља (земљишта за изградњу мреже пољских путева и регулацију водотокова, за комуналне и друге потребе насеља).
Земљишта обезбеђују учесници комасације сразмерно унетој површини, односно вредности земљишта и то без накнаде.
Ако се услед смањења мреже путева и водотокова
и осталих јавних објеката повећа укупна површина
обрадивог земљишта у комасационој маси иста
постаје државна својина, односно својина града
Лесковца.
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IX ВРЕМЕ И НАЧИН ПРИВРЕМЕНЕ
ПРИМОПРЕДАЈЕ ЗЕМЉИШТА ИЗ
КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ
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XIРЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ
КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ
Члан 35.

Члан 32.

Комисија доноси решења о расподели комасационе
масе.

Привремена примопредаја земљишта из комасацоине масе отпочеће кад се стекну сви фактички
и формално-правни услови, а завршиће се најкасније до 15 новембра друге године комасционог
процеса.

Против решења о расподели комасационе масе
учесник комасације може изјавити жалбу Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
у року од 15 дана од дана његовог достављања.

Привремена примопредаја земљишта извршиће
се пре доношења Решења о расподели комасационе
масе, о чему ће Комисија сачинити Записник о
привременој примопредаји земљишта.
Члан 33.
Сви учесници комасације дужни су да приликом
примопредаје земљишта очисте земљиште које
се предаје у комасациону масу. Учесник комасације
дужан је да очисти земљиште од пањева, шибља,
од сламе, сена, кукурузовине и сличног до привремене примопредаје земљишта у посед.
Ако учесник комасације не поступи у складу са
одредбама из наведених ставова Комисија ће дати
налог да се потребни радови изврше на терет тог
учесника комасације.
X ТРОШКОВИ КОМАСАЦИЈЕ
Члан 34.
Трошкове геодетско-техничких радова у поступку
комасације, трошкове рада Комисије за комасацију
и њених подкомисија и трошкове инвестиционих
улагања у вези са спровођењем комасације сноси
град Лесковац.
Под трошковима комасације подразумевају се
трошкови оних радњи, односно радова који се
искључиво или претежно изводе ради комасације.
Под трошковима инвестиционих улагања подразумевају се нарочито: трошкови изградње нове
мреже пољских путева, мањих пропуста на водотоковима изграђених након пројекта нове мреже
пољских путева, уклањање објеката, крчење шикара и чишћење и равнање терена.

Члан 36.
До правноснажности решења о расподели земљишта из комасационе масе, спорови који се у
поступку комасације између учесника комасације
појаве (сметње поседа привремено додељеног
земљишта), и спорови о накнади штете између
учесника комасације и извођача радова (штете
на усевима и дугогодишњим засадима изазване
крчењем и чишћењем терена, ископом водотокова
и извођење геодетско-техничких радова) могу да
се решавају поравнањем пред Комисијом.
XII ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Учесницима комасације, којима је извођењем радова у поступку комасације, дошло до оштећења
њихових парцела, имају право на накнаду за
стварну штету уколико је земљиште било приведено култури а не изгубљену добит услед тога
што су били спречени у обради свог поседа.
Учесници комасације из претходног става дужни
су пријавити штету Комисији за комасацију у
року од 30 дана од дана сазнања за штету а
најкасније у року од 60 дана од дана настанка
штете.
Стварну штету утврђује подкомисија образована
од стране Комисије за комасацију, а споразум о
накнади штете закључује се између Комисије и
оштећеног учесника комасације.
Члан 38.
Све службености установљене на пољопривредном
земљишту, престају да постоје.
Члан 39.
Престаће се са употребом и коришћењем старих
пољских путева, у моменту увођења у посед надељеног земљишта.
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Члан 40.
Стварни терети уписани на старом поседу учесника комасације преносе се на новодобијено земљиште.
Члан 41.
Учесници комасације могу користити земљиште
унето у комасациону масу (стари посед) до правоснажности решења о расподели комасационе
масе. Након тога земљиште (стари посед) не
треба ђубрити, орати и слично у сврху употребе
за наредну годину.
Члан 42.
Учесници комасације дужни су да земљиште
унето у комасациону масу (стари посед) очисте
од кукурузовине, сламе, сена и друго, најдоцније
у року до 1. новембра текуће године.
Ако учесници комасације не поступе према
обавези из претходног става земљиште ће се очистити о трошку учесника.
XIII ЗАВРШНА ОДРЕДБА
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Скупштина града на 13. седници одржаној 11. и
12. септембра 2017. године, дана 11. септембра
2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛА
КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ДОЊЕ
СТОПАЊЕ И ГОРЊЕ СТОПАЊЕ, ГРАД
ЛЕСКОВАЦ
I
У Комисију за спровођење комасације дела катастарских општина Доње Стопање и Горње Стопање, град Лесковац, именује се седам чланова и
исто толико заменика, према Програму комасације
дела катастарских општина Доње Стопање и
Горње Стопање, град Лесковац („Службени гласник
града Лесковца" број 9/2017).
II
У Комисију се именују следећа лица:

Члан 43.

1. Иван Ђорђевић, дипл. правник са правосудним
испитом - председник Наталија Цакић, дипл.
правник са правосудним испитом - заменик

Начела комасације ступају на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
града Лесковца".

2. Драгана Миљковић, дипл. инж. пољ. - члан
Срђан Николић, дипл. инж. пољ. - заменик

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 11. септембра 2017.
ПРЕДСЕДНИК
АлександарЂуровић, с.р.

3. Душан Ђорђевић, дипл.инж.пољ.- члан Милан
Цветановић, дипл инж. арх. - заменик
4. Братислав Пешић, др. пољ.наука - члан Јелена
Митровић, дипл. инж. пољ. - заменик
5. Далибор Цветановић, дипл. инж. пољ. - члан
Александра Јоцић, дипл. инж. пољ. - заменик
6. Новица Маринковић, предс. учесника ком.,
земљорадник - члан Миодраг Јевтић, предс.
учесника ком,земљорадник - заменик

577.
На основу члана 35. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник РС", бр. 62/06,
65/08-др.закон, 41/09, 112/15 и 80/17), члана 32.
и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16др.закон), члана 25. Статута Града Лесковца
(Службени гласник града Лесковца", бр. 12/08,7/11,
43/202, 54/16 и 9/17-испр.) и члана 4. Одлуке о
спровођењу комасације дела катастарских општина
Доње Стопање и Горње Стопање, град Лесковац,

7. Драган Димитријевић, предс. учесника ком.,
земљорадник, - члан Зоран Николић, предс.
учесника ком, земљорадник - заменик
Председник и чланови комисије се именују на
период до завршетка поступка комасације дела
катастарских општина Доње Стопање и Горње
Стопање, град Лесковац.
III
Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је да у
складу са Законом о пољопривредном земљишту
и начелима комасације:
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• спроведе поступак комасације земљишта дела
катастарских општина Доње Стопање и Горње
Стопање, град Лесковац,
• обједини рад свих органа и организација које
врше одређене послове у поступку комасације,
• образује поткомисије (за процену земљишта,
за утврђивање објеката и дугогодишњих засада),
• обавља и друге потребне послове у складу са
Законом о пољопривредном земљишту и Начелима комасације.
IV
Стручне и административне послове Комисије
обављаће секретар Комисије, Срђан Дојчиновић,
правник и заменик секретара Комисије, Раде Велинов, дипл. правник.
V
Финансијско пословање Комисије водиће Градска
управа града Лесковца - Одељење за финансије,
а налогодавац за употребу и исплату средстава
за спровођење поступка комасације је председник
Комисије, а у његовом одсуству заменик председника Комисије.
VI
Трошкови рада Комисије, поткомисија и других
стручних тела и појединаца који врше одређене
послове у поступку комасације иду на терет
трошкова комасационог поступка.
Накнада за рад председника и чланова комисије
и других лица ангажованих на пословима комасације, ближе је уређена посебним Правилником
о накнадама, на који сагласност даје Скупштина
града Лесковца.
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578.
На основу члана 88. став 2. и члана 66. став 3.
Закона о локалноЈ самоуправи ("Службени гласник
РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др.
закон) и члана 89. став 2. Статута града Лесковца
("Службени гласник града Лесковца", бр. 12/08,
7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина
града Лесковца на 13. седници одржаној 11. и 12.
септембра 2017. године, дана 11. септембра 2017.
године, донела је:
ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЋУ
ГРАДА ЛЕСКОВЦА - РЕПУБЛИКА
СРБИЈА И ГРАДА БИЈЕЉИНЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, БОСНА И
ХЕРЦЕГОВИНА
Члан 1.
Град Лесковац успоставиће сарадњу са градом
Бијељина - Република Српска, Босна и Херцеговина у областима од заједничког интереса.
Члан 2.
Сарадња са градом Бијељина - Република Српска,
Босна и Херцеговина успоставиће се у областима
од заједничког интереса, а пре свега у области
економског, пословног и научно-техничког развоја,
социјалне заштите, образовања, културе и спорта
и другим областима које су дефинисане посебним
Споразумом који је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Средства за реализацију ове сарадње обезбеђена
су у буџету града Лесковца.
Члан 4.

VII

Овлашћује се градоначелник града Лесковца да,
у име града Лесковца, потпише Споразум о успостављању сарадње са градом Бијељина - Република Српска, Босна и Херцеговина.

Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".

Члан 5.

Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 11. септембра 2017.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".
Број 06-5/17-1
У Лесковцу, 11. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.
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579.
На основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона о
локалноЈ самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14 - др. закон и
101/16 -др.закон), члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору („Службени гласник РС", бр. 68/15 и
81/16 - Одлука УС), Одлуке Владе Републике
Србије о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему аутономне покрајине
Војводине и систему локалне самоуправе за 2017.
годину („Службени гласник РС", број 61/2017) и
члана 25. Статута града Лесковца ("Службени
гласник града Лесковца", бр. 12/08, 7/11, 43/12,
29/16, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина града Лесковца на 13. седници, одржаној 11. и 12. септембра
2017. године, дана 11. септембра 2017. године
донела је
ОДЛУКУ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ
ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Овом одлуком одређује се максималан број запослених на неодређено време у систему јавног
сектора Града Лесковца за календарску 2017. годину.
II
Овом одлуком, у оквиру утврђеног броја запослених на неодређено време у систему локалне
самоуправе града Лесковца, утврђује се максималан број запослених на неодређено време по
организационим облицима за календарску 2017.
годину, и то:

ГРАДСКА УПРАВА
Градска управа

ГРАДСКО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Градско правобранилаштво

број запослених на
неодређено време
544

број запослених
на неодређено
време
14

СЛУЖБА ЗА
БУЏЕТСКУ
ИНСПЕКЦИЈУ
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број запослених
на неодређено
време

Служба за буџетску
инспекцију

7

ЈАВНА И ЈАВНА
број запослених
КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА на неодређено
време
ЈП „Урбанизам и изградња
Лесковац"

60

ЈП "Дом"

49

ЈП "Пијаца"

121

ЖП "Водовод"

323

ЖП "Комуналац"

189

ЖП "Топлана"

76

ЖП "Грделица" - Грделица

71

ЈП "Градска аутобуска станица
Лесковац"

60

УСТАНОВА ЗА СПОРТ
И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ

број запослених
на неодређено
време

Установа за спорт и физичку
културу СРЦ "Дубочица"

УСТАНОВЕ И ДРУГЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ У
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА,
КУЛТУРЕ, СПОРТА И
ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

93

број запослених
на неодређено
време

Предшколска установа
"Вукица Митровић"

274

Центар за економику домаћинства
"Даница Вуксановић"

0

Народни музеј

45

Историјски архив

20

Народна библиотека
"Радоје Домановић"

34

Народно позориште

44

Центар за стручно усавршавање
у образовању

13

Лесковачки културни центар

30
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Дом културе - Брестовац

8

580.

Дом културе - Вучје

11

Дом културе - Грделица

12

Дом културе "Тихомир Ракић
Вељко" - Печењевце

7

Дом културе Рома - Лесковац

12

На основу члана 76. и 77. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једницама
локалне самоуправе ("Службени гласник РС",
број 21/16), члана 2. став 1. Одлуке о Градском
правобранилаштву града Лесковца („Службени
гласник града Лесковца", број 51/16), члана 2.
Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе
града Лесковца за 2015.годину („Службени гласник
града Лесковца", бр. 2/16, 54/16 и 2/17), члана
32. став 1. тачка 6. и члана 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС"
бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон),
члана 25. Статута града Лесковца („Службени
гласник града Лесковца", бр.12/08, 7/11, 43/12,
29/16, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина града Лесковца, на 13. седници, одржаној 11. и 12. септембра
2017. године, дана 11. септембра 2017. године,
донелаје

ЈАВНА СЛУЖБА

број запослених
на неодређено
време

Туристичка организација
Лесковац

32

УСТАНОВЕ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

број запослених
на неодређено
време

Центар за социјални рад
(запослени који се финансирају
из буџета града)

31

Геронтолошки центар Лесковац
(запослени који се финансирају
из буџета града)

9

Укупно

2189

КАДРОВСКИ ПЛАН
ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА
ЛЕСКОВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.

III
Организациони облици из система локалне самоуправе града Лесковца, из тачке II ове Одлуке,
чији је број запослених на неодређено време
већи од максималног броја запослених, утврђеног
овом Одлуком, у обавези су да смање, односно
спроведу рационализацију запослених на неодређено време најмање до утврђеног максималног
броја за свој организациони облик, у року од 60
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
IV
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Лесковца".
Број: 06-5/17-I
У Лесковцу, 11.септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

ПОСТОЈЕЋИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
У ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ГРАДА ЛЕСКОВЦА
НА ДАН 1. 7. 2017. ГОДИНЕ
Радна места
постављених лица

Број
извршилаца

Градски правобранилац
града Лесковца

1

Заменик градског
правобраниоца
града Лесковца

5

Радна места службеника
и намештеника

Број
извршилаца

Положаји у првој групи

0

Положаји у другој групи

0

Самостални саветник

0

Саветник

0

Млађи саветник

0

Сарадник

1
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Млађи сарадник

0

Члан 2.

Виши референт

3

Референт

2

Млађи референт

0

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У
ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
Радна места
постављених лица

Прва врста радних места

0

Друга врста радних места

0

Трећа врста радних места

0

Четврта врста радних места

1

Пета врста радних места

0

Радни однос
на одређено време

Број
извршилаца

(повећан обим посла)

Број
извршилаца

Градски правобранилац
града Лесковца

1

Заменик градског
правобраниоца града
Лесковца

6

Радна места службеника
и намештеника
Положаји у првој групи

0

Положаји у другој групи

0

Самостални саветник

0

Саветник

0

Млађи саветник

0

Сарадник

1

Млађи сарадник

0

Самостални саветник

0

Саветник

0

Млађи саветник

0

Сарадник

0

Млађи сарадник

0

Виши референт

3

Виши референт

0

Референт

2

Референт

0

Млађи референт

0

Млађи референт

0

Прва врста радних места

0

Прва врста радних места

0

Друга врста радних места

0

Друга врста радних места

0

Трећа врста радних места

0

Трећа врста радних места

0

Четврта врста радних места

1

Четврта врста радних места

0

Пета врста радних места

0

Пета врста радних места

0

Приправници

Број
извршилаца

Висока стручна спрема
-240ЕСПБ

0

Висока стручна спрема
-18 ОЕСПБ

0

Средња стручна спрема

0

Радни однос на одрећено време
(повећан обим посла)
Самостални саветник

0

Саветник

0

Млађи саветник

0

Сарадник

0

Млађи сарадник

0

Виши референт

0

Референт

0
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Млађи референт

0

Прва врста радних места

0

Друга врста радних места

0

Трећа врста радних места

0

Четврта врста радних места

0

Пета врста радних места

0

Приправници
Висока стручна спрема -240ЕСПБ

0

Висока стручна спрема -180ЕСПБ

0

Средња стручна спрема

0

Члан 3.
Кадровски план Градског правобранилаштва града
Лесковца за 2017 годину ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
града Лесковца".
Број 06-5/17-1
У Лесковцу, 11. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић,с.р.
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Лесковца, на 13. седници одржаној 11. и 12. септембра 2017. године, дана 11. септембра 2017.
године, донела је
КАДРОВСКИ ПЛАН СЛУЖБЕ ЗА
БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА
ЛЕСКОВЦА
Члан 1.
ПОСТОЈЕЋИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У
СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ
НА ДАН 1. 7. 2017. ГОДИНЕ
Радна места службеника
и намештеника

Број
извршилаца

Самостални саветник

6

Сарадник

1

Радни однос
на одређено време
(повећан обим посла)
Саветник

2
Члан 2.

ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
ЗА 2017. ГОДИНУ
Радна места службеника
и намештеника

581.
На основу члана 76, 77. и 78. Закона о запосленима
у аутономним покраЈинама и јединицама локалне
самоуправе („Сл. гласник РС", број 21/16), члана
34. Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места
службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС"
број 88/16), члана 2. Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему локалне
самоуправе града Лесковца за 2015. годину („Сл.
гласник града Лесковца", број 2/16, 54/16 и 2/17),
члана 32. став 1. тачка 6. и члана 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС",
број 129/07, 86/14-др. закон и 101/16-др. закон),
Одлуке о оснивању Службе за буџетску инспекцију
града Лесковца („Сл. гласник града Лесковца",
број 12/13), члана 25. Статута града Лесковца
(„Сл. гласник града Лесковца" број 12/08, 7/11,
43/12, 29/1, 54/16, 9/17-испр.), Скупштина града

Самостални саветник

2

Саветник

4

Сарадник

1

Радни однос
на одређено време
(повећан обим посла)
Саветник

2
Члан 3.

Кадровски план Службе за буџетску инспекцију
града Лесковца за 2017. годину ступа на снагу 8
(осмог) дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 11. септембра 2017.године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

Страна 2141 - Број 16

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

582.
На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 1.
Закона о здравственој заштити ("Службени гласник
Републике Србије", број 107/05, 72/09 - др. Закон,
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. Закон,
93/14, 96/15 и 106/15), члана 32. став 1. тачка 9. и
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС", број 129/07, 83/14 - др.
Закон и 101/16 - др. Закон ),члана 5. Одлуке о оснивању и преузимању оснивачких права над Апотеком Лесковац ("Службени гласник општине
Лесковац", бр. 4/06 и 16/06) и члана 25. Статута
града Лесковца („Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.), Скупштина града Лесковца, на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
АПОТЕКЕ ЛЕСКОВАЦ

13. септембар 2017.

теком Лесковац ("Службени гласник општине
Лесковац", бр. 4/06 и 16/06) и члана 25. Статута
града Лесковца („Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.), Скупштина града Лесковца, на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
АПОТЕКЕ ЛЕСКОВАЦ
I
ДРАГАН СТАМЕНКОВИЋ, дипломирани фармацеут, именује се за директора Апотеке Лесковац,
на период од четири године.
II
Ово Решење објавити у "Службеном гласнику
града Лесковца".
Број 06-5/17-I
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I
ДРАГАН СТАМЕНКОВИЋ, дипломирани фармацеут, разрешава се функције директора Апотеке
Лесковац, због истека мандата.

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

П
Ово Решење објавити у "Службеном гласнику
града Лесковца".
584.
Број 06-5/17-I
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровиђ, с.р.

583.
На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 1.
Закона о здравственој заштити ("Службени гласник
Републике Србије", број 107/05, 72/09 - др. Закон,
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. Закон,
93/14, 96/15 и 106/15), члана 32. став 1. тачка 9. и
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС", број 129/07, 83/14 - др.
Закон и 101/16 - др. Закон ),члана 5. Одлуке о оснивању и преузимању оснивачких права над Апо-

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним
службама („Службени гласник РС" бр. 42/91,
71/94, 79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закона,
83/2005-испр.др.закона и 83/2014-др.закон), члана
30. Закона о туризму („Службени гласник РС"
бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011-др.закон, 93/2012 и
84/2015), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије", бр.129/07 и 83/14 др.закон), члана 10. став 1. Одлуке о оснивању
Туристичке организације града Лесковца („Службени гласник општине Лесковац" бр. 11/95 и 3/97
и „Службени гласник града Лесковца" бр. 11/09)
и члана 25. став 1. тачка 9. Статута града Лесковца
(„Службени гласник града Лесковца", бр.12/08,
7/11, 43/12 и 29/16), Скупштина града Лесковца,
на 13.седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
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I

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА ЛЕСКОВЦА

НЕБОЈША КОЦИЋ, дипл.економиста, именује
се за вршиоца дужности директора Туристичке
организације града Лесковца.

I

II

ЖИКИЦА НЕСТОРОВИЋ, дипл.економиста, разрешава се за функције директора Туристичке организације града Лесковца, због подношења оставке.

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-I
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

II

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-I
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

585.
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним
службама („Службени гласник РС" бр. 42/91,
71/94, 79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закона,
83/2005-испр.др.закона и 83/2014-др.закон), члана
30. Закона о туризму („Службени гласник РС"
бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011-др.закон, 93/2012 и
84/2015), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи'(„Службени
гласник Републике Србије", бр. 129/07 и 83/14 др.закон), члана 10. став 1. Одлуке о оснивању
Туристичке организације града Лесковца („Службени гласник општине Лесковац" бр. 11/95 и 3/97
и „Службени гласник града Лесковца" бр. 11/09)
и члана 25. став 1. тачка 9. Статута града Лесковца
(„Службени гласник града Лесковца", бр.12/08,
7/11, 43/12 и 29/16), Скупштина града Лесковца,
на 13.седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

586.
На основу члана 24. став 3. и члана 46. став 1.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС" број 15/16), члана 32. став 1. тачка 9. и члана
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14- др. закон и
101/16-др.закон), члана 48. став 1. и 58. став 1.
Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног
предузећа за пружање пијачних услуга „Пијаца"
Лесковац, са Законом о јавним предузећима
(„Службени гласник града Лесковца" број 39/16,
51/16 и 1/17), члана 25. став 1. тачка 9. Статута
града Лесковца („Службени гласник града Лесковца" број 12/08, 7/11,43/12, 54/16 и 9/17-испр.),
Скупштина града Лесковца, на 13. седници одржаној 11. и 12. септембра 2017. године, дана 12.
септембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРУЖАЊЕ ПИЈАЧНИХ
УСЛУГА „ПИЈАЦА" ЛЕСКОВАЦ
I
ЗОРАН МИЛОШЕВИЋ, доктор економских наука,
разрешава се дужности директора Јавног предузећа
за пружање пијачних услуга „Пијаца" Лесковац,
због подношења оставке.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном гласнику
града Лесковца".

Страна 2143 - Број 16

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Број 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

587.
На основу члана 24. став 3. и члана 46. став 1.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС" број 15/16), члана 32. став 1. тачка 9. и члана
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14- др. закон и
101/16-др.закон), члана 63. Одлуке о усклађивању
Одлуке о оснивању Јавног предузећа за пружање
пијачних услуга „Пијаца" Лесковац, са Законом
о јавним предузећима („Службени гласник града
Лесковца" број 39/16, 51/16 и 1/17), члана 25.
став 1. тачка 9. Статута града Лесковца („Службени
гласник града Лесковца" број 12/08, 7/11,43/12,
54/16 и 9/17-испр.), Скупштина града Лесковца,
на 13. седници одржаној 11. и 12. септембра
2017. године, дана 12. септембра 2017. године,
донелаје
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ПРУЖАЊЕ ПИЈАЧНИХ УСЛУГА
„ПИЈАЦА" ЛЕСКОВАЦ
I
ИВАН МИЛОВАЦ, дипл.економиста, именује се
за вршиоца дужности директора Јавног предузећа
за пружање пијачних услуга „Пијаца" Лесковац.

13. септембар 2017.

588.
На основу чл. 24. став 3. и 30. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС", бр.15/16),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС" бр. 129/07, 83/14др.закон и 101/16-др.закон), члана 48. став 1. и
54. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању
Јавног предузећа за стамбене услуге „Дом" Лесковац са Законом о јавним предузећима („Службени гласник града Лесковца" број 39/16) и члана
25. став 1. тачка 9. Статута града Лесковца
(„Сл.гласник града Лесковца", бр.12/08, 7/11,
43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина
града Лесковца на 13. седници одржаној 11. и 12.
септембра 2017. године, дана 12. септембра 2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ
„ДОМ" ЛЕСКОВАЦ
I
ВЛАДА ЂОРЂЕВИЋ, дипл. инг. агрономије, магистар биотехничких наука, именује се за директора Јавног предузећа за стамбене услуге „Дом"
Лесковац, на период од 4 године.
II
Именовани кандидат је дужан да ступи на рад у
року од осам дана од дана објављивања Решења
о именовању у „Службеном гласнику Републике
Србије".
III
Даном ступања Владе Ђорђевића на функцију
директора Јавног предузећа за стамбене услуге
„Дом" Лесковац, престаје да важи Решење о његовом именовању за в.д. директора, које је Скупштина донела на 2. седници, дана 29. јуна2016.
године, под бројем 06-3/16-I.
IV

II
Ово Решење објавиће се у „Службеном гласнику
града Лесковца".

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
РС" и „Службеном гласнику града Лесковца",
као и на званичној интернет страни Скупштине
града Лесковца.

Број 06-5/17-I
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Број 06-5/17-I
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровиђ, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

13. септембар 2017.
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589.

590.

На основу члана 17. став 3. и члана 21. став 1.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС" број 15/16), члана 32. став 1. тачка 9. и члана
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07 и 83/14- др. закон),
члана 40. став 2. и 3. и члана 44. став 1. Одлуке о
усклађивању Одлуке о оснивању ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана" Лесковац са Законом о јавним предузећима
(„Службени гласник града Лесковца" број 39/16),
члана 25. став1. тачка 9. Статута града Лесковца
(„Службени гласник града Лесковца" број 12/08,
7/11, 43/12, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина града
Лесковца, на 13. седници одржаној 11. и 12. септембра 2017. године, дана 12. септембра 2017.
године, донела је

На основу члана 17. став 3. Закона о Јавним
предузећима („Службени гласник РС број 15/16),
члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС", број 129/07 и 83/14- др. закон), члана 40.
став 2. и 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана" Лесковац са Законом
о јавним предузећима („Службени гласник града
Лесковца" број 39/16), члана 25. став1. тачка 9.
Статута града Лесковца („Службени гласник града
Лесковца" број 12/08, 7/11, 43/12, 54/16 и 9/17испр.), Скупштина града Лесковца, на 13. седници
одржаној 11. и 12. септембра 2017. године, дана
12. септембра 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА

ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА

ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ

ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ „ТОПЛАНА"
ЛЕСКОВАЦ
I

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ „ТОПЛАНА"
ЛЕСКОВАЦ
I

Разрешава се Надзорни одбор Јавно комуналног
предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне
енергије „Топлана" Лесковац, због истека мандата,
у саставу:

Именује се Надзорни одбор Јавно комуналног
предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне
енергије „Топлана" Лесковац, у саставу:

- Братислав Стојковић, председник

- Зоран Новаковић, председник

- Зора Симоновић, члан

- Часлав Лазаревић, члан

- Новица Стојановић, члан, из реда запослених

- Новица Стојановић, члан, из реда запослених.

II

II

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".

Број: 06-5/17-I
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Број: 06-5/17-I
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.
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591.
На основу члана 17. став 3. и члана 21. став 1.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС" број 15/16), члана 32. став 1. тачка 9. и члана
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07 и 83/14- др. закон),
члана 50. став 2. и 54. став 1. Одлуке о усклађивању
Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод" Лесковац са
Законом о јавним предузећима („Службени гласник
града Лесковца" број 39/16), члана 25. став1.
тачка 9. Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца" број 12/08, 7/11, 43/12, 54/16
и 9/17-испр.), Скупштина града Лесковца, на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД" ЛЕСКОВАЦ

13. септембар 2017.

града Лесковца („Службени гласник града Лесковца" број 12/08, 7/11, 43/12, 54/16 и 9/17-испр.),
Скупштина града Лесковца, на 13. седници одржаној 11. и 12. септембра 2017. године, дана 12.
септембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД" ЛЕСКОВАЦ
I
ВОЈИСЛАВ СТАНКОВИЋ, именује се за члана
Надзорног одбора Јавно комуналног предузећа
„Водовод" Лесковац, из реда запослених.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-I
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I
МИЛАН КРСТИЋ, разрешава се функције члана
Надзорног одбора Јавно комуналног предузећа
„Водовод" Лесковац, из реда запослених, због
истека мандата.

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-I
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

592.
На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС" број 15/16),
члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС", број 129/07 и 83/14- др. закон), члана 50.
став 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању
ЛСП „Водовод" Лесковац са Законом о јавним
предузећима („Службени гласник града Лесковца"
број 39/16), члана 25. став 1. тачка 9.Статута

593.
На основу члана 17. став 3. и члана 21. став 1.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС" број 15/16), члана 32. став 1. тачка 9. и члана
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07 и 83/14- др. закон),
члана 40. став 2. и 3. и члана 44. став 1. Одлуке о
усклађивању Одлуке о оснивању ЈКП „Грделица"
из Грделице са Законом о јавним предузећима
(„Службени гласник града Лесковца" број 39/16),
члана 25. став1. тачка 9. Статута града Лесковца
(„Службени гласник града Лесковца" број 12/08,
7/11, 43/12, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина града
Лесковца, на 13. седници одржаној 11. и 12. септембра 2017. године, дана 12. септембра 2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРДЕЛИЦА" ИЗ ГРДЕЛИЦЕ

13. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА
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I

II

Разрешава се Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Грделица" из Грделице, због истека
мандата, у саставу:

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-I
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

- Новица Николић, председник
- Божидар Радоњић, члан

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

- Горан Ивановић, члан из реда запослених
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-I
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ћуровић, с.р.

594.
На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС" број 15/16),
члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС", број 129/07 и 83/14- др. закон), члана 40.
став 2. и 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању ЛШ „Грделица" из Грделице са Законом
о јавним предузећима („Службени гласник града
Лесковца" број 39/16), члана 25: став1. тачка 9.
Статута града Лесковца („Службени гласник града
Лесковца" број 12/08, 7/11, 43/12, 54/16 и 9/17испр.), Скупштина града Лесковца, на 13. седници
одржаној 11. и 12. септембра 2017. године, дана
12. септембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРДЕЛИЦА" ИЗ ГРДЕЛИЦЕ
I
Именује се Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Грделица" из Грделице, у саставу:
- Братислав Нешић, председник
- Станиша Ристић, члан
- Ненад Тасић, члан из реда запослених

595.
На основу члана 41. и 44. а) став 2. тачка 1.
Закона о култури ("Службени гласник РС" број
72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 32. став 1.
тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", бр. 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 13. став
3. Одлуке о оснивању Народног музеја у Лесковцу
("Службени гласник града Лесковца" број 7/11),
члана 25. став 1. тачка 9. Статута града Лесковца
(„Службени гласник града Лесковца" број 12/08,
7/11, 43/12, 29/16 и 54/16) Скупштина града Лесковца, 13. седници одржаној 11. и 12. септембра2017. године, дана 12. септембра 2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА
У ЛЕСКОВЦУ
I
ЈОВАНА МИТИЋ (удата Shelmerdine), дипл. сликар - мастер ликовних уметности, разрешава се
функције председника Управног одбора Народног
музеја у Лесковцу, из реда представника оснивача,
због подношења оставке.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-I
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

Страна 2147 - Број 16
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596.
На основу члана 41. Закона о култури ("Службени
гласник РС број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана
32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС",
бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон),
члана 13. став 3. Одлуке о оснивању Народног
музеја у Лесковцу ("Службени гласник града
Лесковца" број 7/11), члана 25. став 1. тачка 9.
Статута града Лесковца („Службени гласник града
Лесковца" број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16)
Скупштина града Лескобца, 13. седници одржаној
11. и 12. септембра 2017. године, дана 12. септембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА
У ЛЕСКОВЦУ

13. септембар 2017.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У ЛЕСКОВЦУ
I
Разрешава се Управни одбор Историјског архива
у Лесковцу, због истека мандата, у саставу:
представници оснивача:
- Деја Костић, председник
- Милан Цветковић, члан
- Радомир Јовановић, члан
из реда запослених:
- Данијела Симић, члан
- Нинослав Живковић, члан
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".

I
ДЕЈАН АНТИЋ, доктор историјских наука, именује се за председника Управног одбора Народног
музеја у Лесковцу, из реда представника оснивача.

Број: 06-5/17-I
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ћуровић, с.р.

II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-I
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

597.
На основу члана 41. и 44. а) став 1. Закона о култури ("Службени гласник РС броЈ 72/09, 13/16 и
30/16-испр.), члана 32. став 1. тачка 9. и члана
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и
101/16-др.закон) и члана 25. став 1. тачка 9.
Статута града Лесковца („Службени гласник града
Лесковца" број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) Скупштина града Лесковца, 13. седници
одржаној 11. и 12. септембра 2017. године, дана
12. септембра 2017. године, донела је

598.
На основу члана 45. и 48. а) став 1. Закона о култури ("Службени гласник РС" број 72/09, 13/16 и
30/16-испр.), члана 32. став 1. тачка 9. и члана
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и
101/16-др.закон) и члана 25. став 1. тачка 9.
Статута града Лесковца („Службени гласник града
Лесковца" број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) Скупштина града Лесковца, 13. седници
одржаној 11. и 12. септембра 2017. године, дана
12. септембра 2017. годиие, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У ЛЕСКОВЦУ
I
Разрешава се Надзорни одбор Историјског архива
у Лесковцу, због истека мандата, у саставу:

13. септембар 2017.
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Страна 2148 - Број 16

II

представници оснивача:
- Благоје Ђорђевић, председник
- Иван Стојановић, члан

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".

из реда запослених:

Број: 06-5/17-I
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

- Небојша Мутавџић, члан
II

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца"
Број: 06-5/17-I
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

599.
На основу члана 41. Закона о култури ("Службени
гласник РС" број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.),
члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон)
и члана 25. став 1. тачка 9. Статута града Лесковца
(„Службени гласник града Лесковца" број 12/08,
7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.) Скупштина
града Лесковца, 13. седници одржаној 11. и 12.
септембра 2017. године, дана 12. септембра 2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У ЛЕСКОВЦУ

600.
На основу члана 45. Закона о култури ("Службени
гласник РС" број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.),
члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон)
и члана 25. став 1. тачка 9. Статута града Лесковца
(„Службени гласник града Лесковца" број 12/08,
7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.) Скупштина
града Лесковца, 13. седници одржаној 11. и 12.
септембра 2017. године, дана 12. септембра 2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У ЛЕСКОВЦУ
I
Именује се Надзорни одбор Историјског архива
у Лесковцу, у саставу:
представници оснивача:
- Милан Ничић, председник
- Милена Кнежевић, члан

I
Именује се Управни одбор Историјског архива у
Лесковцу, у саставу:
представници оснивача:
- Марија Јовановић, председник
- Владимир Петковић, члан
- Милош Ћирић, члан
из реда запослених:
- Небојша Мутавџић, члан
- Нинослав Живковић, члан

из реда запослених:
- Данијела Симић, члан
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-I
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

Страна 2149 - Број 16
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601.
На основу члана 41. и 44. а) став 1. Закона о култури ("Службени гласник РС" број 72/09, 13/16 и
30/16-испр.), члана 32. став 1. тачка 9. и члана
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и
101/16-др.закон) и члана 25. став 1. тачка 9.
Статута града Лесковца („Службени гласник града
Лесковца" број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) Скупштина града Лесковца, 13. седници
одржаној 11. и 12. септембра 2017. године, дана
12. септембра 2017. године, донела је

13. септембар 2017.

септембра 2017. године, дана 12. септембра 2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА КУЛТУРЕ У ГРДЕЛИЦИ
I
Именује се Управни одбор Дома културе у Грделици, у саставу:
представници оснивача:
- Горан Јовановић, председник

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА КУЛТУРЕ У ГРДЕЛИЦИ

- Драган Јовић, члан
из реда запослених:
- Срђан Стојиљковић, члан

I

II

Разрешава се Управни одбор Дома културе у
Грделици, због истека мандата, у саставу:

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".

представници оснивача:

Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

- Горан Јовановић, председник
- Младен Алексић, члан

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

из реда запослених:
- Ивана Нешић, члан
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

602.
На основу члана 41. Закона о култури ("Службени
гласник РС" број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.),
члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон)
и члана 25. став 1. тачка 9. Статута града Лесковца
(„Службени гласник града Лесковца" број 12/08,
7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.) Скупштина
града Лесковца, 13. седници одржаној 11. и 12.

603.
На основу члана 45. и 48. а) став 1. Закона о култури ("Службени гласник РС" броЈ 72/09, 13/16 и
30/16-испр.), члана 32. став 1. тачка 9. и члана
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и
101/16-др.закон) и члана 25. став 1. тачка 9.
Статута града Лесковца („Службени гласник града
Лесковца" број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) Скупштина града Лесковца, 13. седници
одржаној 11. и 12. септембра 2017. године, дана
12. септембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА КУЛТУРЕ У ГРДЕЛИЦИ
I
Разрешава се Надзорни одбор Дома културе у
Грделици, због истека мандата, у саставу:

13. септембар 2017.
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Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

представници оснивача:
- Небојша Стаменковић, председник
- Гордана Поповић, члан

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

из реда запослених:
- Љубиша Здравковић, члан.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

604.
На основу члана 45. Закона о култури ("Службени
гласник РС" број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.),
члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон)
и члана 25. став 1. тачка 9. Статута града Лесковца
(„Службени гласник града Лесковца" број 12/08,
7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.) Скупштина
града Лесковца, 13. седници одржаној 11. и 12.
септембра 2017. године, дана 12. септембра 2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА КУЛТУРЕ У ГРДЕЛИЦИ

605.
На основу члана 32 . и 66. ставЗ.Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14др.закон и 101/16-др.закон), члана 52. Закона о
планирању и изградњи ( "Сл.гласникРС" бр.72/09,
81/09- исправка, 64/2010 -одлука УС, 24/11, 121/12,
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013одлука УС, 132/2014 и 145/2014 ) и члана 25.
Статута града Лесковца ("Службени гласник града
Лесковца", бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) Скупштина Града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донелаје
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
I
Решење о образовању Комисије за планове Града
Лесковца (Службени гласник града Лесковца
бр.21/13, 19/14 , 23/14, 7/15 и 27/15) мења се у
ставу I диспозитива на тај начин што се због
истека мандата разрешавају чланови Комисије
за планове:
1. проф. Др. Петар Митковић - именован по Решењу Министарства

I

2. Милорад Миладиновић дипл.инж.арх.- именован по Решењу Министарства

Именује се Надзорни одбор Дома културе у Грделици, у саставу:

3. Милијана Петковић Костић, дипл.инж.пејс.арх.
- именована по Решењу Министарства,

представници оснивача:

а именују чланови Комисије за планове по Предлогу Министарства грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам бр. 119-01-00383/2017-11 од
24.07.2017. године и то:

- Мирослав Пејковић, председник
- Михајло Микић, члан
из реда запослених:
- Звонимир Филиповић, члан
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".

1. Бранимир Ћирић, дипл.инж.арх-лиценца ИКС
бр:200080104 и 300Б87606;
2. Милорад Миладиновић, дипл.инж.арх-лиценца
ИКС бр:100020012, 200003003 и 300199803;
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3. Милијана Костић дипл.инж.прјс арх. - лиценца
ИКС бр: 100019312 и 201098907
II
У осталом делу Решење о образовању Комисије
за планове Града Лесковца ( Службени гласник
града Лесковца бр.21/13, 19/14 , 23/14, 7/15 и
27/15) остаје непромењено.
III
Решење ступа на снагу даном доношења. Решење
објавити у „Службеном гласнику града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

13. септембар 2017.

за заменика координатора
2. Марија Јовановић, помоћник градоначелника
за чланове:
3. Јована Илић, члан Градског већа
4. Милан Поповић, Градска управа - Служба за
управљање кадровима
5. Јовица Ђорђевић, в.д.директора ЈКП „Топлана"
Лесковац
6. Сања Цонић, директор Лесковачког културног
центра
7. Александра Николић, директор Завода за јавно
здравље Лесковац
8. Предраг Момчиловић, представник Центра за
социјални рад
9. Добросав Нешић, Одбор за људска права.
III
Задатак радне групе је да:
- Анализира Модел Локалног антикорупцијског
плана;

606.
На основу члана 32. и 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 25.
Статута града Лесковца („Службени гласник града
Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.), а у складу са обавезама утврђеним
Акционим планом за преговарање Републике
Србије о чланству у Европској унији за Поглавље
бр.23, Скупштина града Лесковца на 13. седници
одржаној 11. и 12. септембра 2017. године, дана
12. септембра 2017. године, донела је

- Установи које елементе може и треба да усвоји
у свом антикорупцијском

РЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА
ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ
АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА

IV

I
Формира се радна група за израду Локалног антикорупцијског плана.
II
У радну групу за израду Локалног антикорупцијског плана именују се:
- за координатора
1. Милун Динић, заменик председника Скупштине
града Лесковца

- Развије остале елементе који су неопходни за
спровођење антикорупцијског плана;
- Изради Нацрт антикорупцијског плана;
- Организује јавну расправу и
- Достави Скупштини града Лесковца Предлог
Локалног антикорупцијског плана.

Административно техничке послове за Радну
групу обављаће Одељење за послове Скупштине
града и Градског већа Градске управе града Лесковца.
V
Решење објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

13. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 2152 - Број 16

607.

608.

На основу члана 36. став 1. и члана 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС", број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон),
члана 30. Статута града Лесковца („Службени
гласник града Лесковца" број 12/08, 7/11, 43/12,
29/16, 54/16 и 9/17-испр.) и чл. 49, 50, 51. и 52.
став 1. Пословника Скупштине града Лесковца
(„Службени гласник града Лесковца", број 8/08,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца, на
13. седници, одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године донела
је

На основу члана 36. став 1. и члана 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС", број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон),
члана 30. Статута града Лесковца („Службени
гласник града Лесковца" број 12/08, 7/11, 43/12,
29/16, 54/16 и 9/17-испр.) и чл. 49, 50, 51. и 52.
став 1. Пословника Скупштине града Лесковца
(„Службени гласник града Лесковца", број 8/08,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца, на
13. седници, одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године донелаје

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ОДБОРА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊУ,
КОМУНАЛНЕ И ДЕЛАТНОСТИ ОД

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА ОДБОРА ЗА
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И
ЗДРАВСТВО СКУПШТИНЕ ГРАДА
ЛЕСКОВЦА

ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА СКУПШТИНЕ

I

ГРАДА ЛЕСКОВЦА
Разрешавају се:
I
ЖИКИЦА НЕСТОРОВИЋ, разрешава се функције
члана Одбора за планирање, изградњу, комуналне
и делатности од општег интереса Скупштине
града Лесковца, као представник Одборничке
групе Социјалистичка партија Србије.
II
АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ, саобраћајни инжењер, именује се за члана Одбора за планирање,
изградњу, комуналне и делатности од општег интереса Скупштине града Лесковца, као представник Одборничке групе Социјалистичка партија
Србије.
III
Ово Решење објавити у "Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

- Слађана Младеновић, дужности председника
Одбора за социјалну политику и здравство
Скупштине града Лесковца, као представник
Одборничке групе Социјалистичка партија
Србије због подношења оставке.
- Ивана Стаменковић, дужности члана Одбора
за социјалну политику и здравство Скупштине
града Лесковца, као представник Одборничке
групе Александар Вучић - Србија побеђује,
због подношења оставке.
II
Именују се:
- др Бојан Митровић, за председника Одбора за
социјалну политику и здравство Скупштине
града Лесковца, као представник Одборничке
групе Александар Вучић - Србија побеђује.
- Слађана Младеновић, за члана Одбора за социјалну политику и здравство Скупштине града
Лесковца, као представник Одборничке групе
Социјалистичка партија Србије.
III
Ово Решење објавити у "Службеном гласнику
града Лесковца".
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

609.

13. септембар 2017.

610.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3.' и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је

На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је

Именује се за члана Школског одбора Медицинске
школе у Лесковцу из реда представника Савета
родитеља и то:

РЕШЕЊЕ

- Биљана Миленковић, дипл.правник, из Лесковца,
ул. Ђуре Ђаковића бр. 31.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У
ЛЕСКОВЦУ
I

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У
ЛЕСКОВЦУ

II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".

I

Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Разрешава се дужности члана Школског одбора
Медицинске школе у Лесковцу из реда представника Савета родитеља и то:

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

- Небојша Стојановић, из Лесковца, ул. Сретена
Николића бр. 22.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

611.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,

13. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈОСИФ ПАНЧИЋ" У
ОРАШЦУ

Страна 2154 - Број 16

I
Именује се за члана Школског одбора Основне
школе „Јосиф Панчић" у Орашцу из реда представника локалне самоуправе и то:
- Марко Стојановић, из Орашца.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I
Утврђује се престанак функције члана Школског
одбора Основне школе „Јосиф Панчић" у Орашцу,
из реда представника локалне самоуправе, Градиславу Крстићу, из Орашца, због смрти.

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

612.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈОСИФ
ПАНЧИЋ" У ОРАШЦУ

613.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ВУК КАРАЏИЋ" У
ЛЕСКОВЦУ
I
Утврђује се престанак функције члана Школског
одбора Основне школе „Вук Караџић" у Лесковцу,
из реда представника локалне самоуправе, Милошу
Јовићу, због смрти.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".

Страна 2155 - Број 16

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

614.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ВУК

615.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДЕСАНКА
МАКСИМОВИЋ" У ГРДЕЛИЦИ
I
Разрешавају се дужности чланова Школског
одбора Основне школе „Десанка Максимовић" у
Грделици, и то:
из реда представника локалне самоуправе:
- Миодраг Костић, из Грделице, ул. Ђорђа Величковића бр. 1, због подношења оставке
из реда представника Савета родитеља:
- Весна Ђурић, из Грделице.

КАРАЏИЋ" У ЛЕСКОВЦУ
I
Именује се за члана Школског одбора Основне
школе „Вук Караџић" у Лесковцу из реда представника локалне самоуправе и то:

13. септембар 2017.

II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

- Милица Цакић, из Печењевца.
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

616.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лес-

13. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ" У
ГРДЕЛИЦИ
I
Именују се за чланове Школског одбора Основне
школе „Десанка Максимовић" у Грделици, и то:

Страна 2156 - Број 16

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВАСА
ПЕЛАГИЋ" У ЛЕСКОВЦУ
I
Разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Васа Пелагић" у Лесковцу из
реда представника локалне самоуправе и то:
- Жељко Павловић, из Лесковца, ул. Бојничка бр.
14, због подношења оставке.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

из реда представника локалне самоуправе:
- Братислав Цветковић, из Мале Копашнице.

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

из реда представника Савета родитеља:
- Снежана Цветковић, из Грделице, ул. Првомајска
бр. 2.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

617.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017. године, дана 12. септембра 2017. године, донела је

618.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВАСА
ПЕЛАГИЋ" У ЛЕСКОВЦУ
I
Именује се за члана Школског одбора Основне
школе „Васа Пелагић" у Лесковцу из реда представника локалне самоуправе и то:
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- Емилија Аранђеловић, из Лесковца, ул. Радничка
18/18.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

619.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је

13. септембар 2017.

620.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР
ТАСИЋ" У ЛЕСКОВЦУ
I
Именује се за члана Школског одбора Основне
школе „Петар Тасић" у Лесковцу из реда представника локалне самоуправе и то:
- Саша Митић.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР
ТАСИЋ" У ЛЕСКОВЦУ

Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

I
Разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Петар Тасић" у Лесковцу из
реда представника локалне самоуправе и то:
- Татјана Стаменковић, из Лесковца, ул. Ђердапска
16.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

621.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.

13. септембар 2017.
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седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК
КАРАЏИЋ" У ВЕЛИКОЈ ГРАБОВНИЦИ
I
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I
Именује се за члана Школског одбора Основне
школе „Вук Караџић" у Великој Грабовници из
реда представника локалне самоуправе и то:
- Небојша Миленковић, из Велике Копашнице.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".

Разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Вук Караџић" у Великој Грабовници из реда представника локалне самоуправе
и то:

Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

- Олга Коцић, из Лесковца, ул. Цара Уроша бр.
65.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

622.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК
КАРАЏИЋ" У ВЕЛИКОЈ ГРАБОВНИЦИ

623.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ У
ЛЕСКОВЦУ
I
Разрешавају се дужности чланова Школског
одбора Пољопривредне школе у Лесковцу, и то:
из реда представника локалне самоуправе:
- Ивица Павловић, из Горње Јајине
из реда представника Савета родитеља:
- Горан Здравковић, из Навалина.
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II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

624.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници рдржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ У
ЛЕСКОВЦУ
I
Именују се за чланове Школског одбора Пољопривредне школе у Лесковцу, и то:
из реда представника локалне самоуправе:
- Александар Митић, из Славујевца
из реда представника Савета родитеља:

13. септембар 2017.

625.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут. тумач., 68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25.
Статута града Лесковца ("Службени гласник града
Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У ЛЕСКОВЦУ
I
Разрешавају се дужности чланова Школског
одбора Гимназије у Лесковцу, због истека мандата,
и то:
представници локалне самоуправе:
1. др Мирјана Миљковић
2. Томица Јовановић
3. Стана Стевановић;

представници запослених:
1. Светлана Стојичић, из Лесковца, ул. Николе
Скобаљића 11/17
2. Светлана Станимировић, из Лесковца, ул. Вељка
Влаховића бр. 15
3. Биљана Мичић, из Лесковца, ул. Николе Скобаљића 18/1

- Слободан Младеновић, из Лесковца
представници Савета родитеља:
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

1. Драган Коцић, из Лесковца, ул. Слободана Пенезића бр. 8/15
2. Тамара Јанковић, из Лесковца, ул. В.Мишића
бр.5
3. Мирољуб Јанић, из Лесковца, ул. Цара Душана
бр. 20/25

13. септембар 2017.
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II

2. Далиборка Николић Миленковић, из с. Горина

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".

3. Данијела Делић, из Лесковца, ул. Лепше Стаменковић бр. 131

Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

626.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У ЛЕСКОВЦУ
I
Именују се за чланове Школског одбора Гимназије
у Лесковцу, и то:
представници локалне самоуправе:
1. др Мирјана Миљковић
2. Томица Јовановић
3. Стана Стевановић
представници запослених:
1. Биљана Мичић, проф.српског језика
2. Светлана Станимировић, проф. математике
3. Јелена Срећковић Станковић, педагог
представници Савета родитеља:
1. Божидар Миљковић, из Лесковца, ул. Јована
Дискића бр. 8

627.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОСИФ
КОСТИЋ" У ЛЕСКОВЦУ
I
Разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Јосиф Костић" у Лесковцу из
реда представника Савета родитеља и то:
- Ивана Савић, из Лесковца, ул. Илије Стреле бр.
6/52.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ћуровић, с.р.

628.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ

13. септембар 2017.

629.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „СВЕТОЗАР
КРСТИЋ - ТОЗА" У ВУЧЈУ
I
Разрешавају се дужности чланова Школског
одбора Средње школе „Светозар Крстић Тоза" у
Вучју, и то:
из реда представника Савета родитеља:

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ

- Горан Станојевић, из Вучја

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОСИФ

-Данислав Димитријевић, из с. Стројковце

КОСТИЋ" У ЛЕСКОВЦУ

II

I

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".

Именује се за члана Школског одбора Основне
школе „Јосиф Костић" у Лесковцу из реда представника Савета родитеља и то:

Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

- Звездан Пешић, из Лесковца, ул. Учитеља Јосифа
бр. 55/19.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

630.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут. тумач., 68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25.
Статута града Лесковца ("Службени гласник града
Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.

13. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „СВЕТОЗАР
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ГРДЕЛИЦИ
I
Разрешавају се дужности чланова Школског
одбора Средње школе у Грделици, и то:
из реда представника Савета родитеља:

КРСТИЋ - ТОЗА" У ВУЧЈУ

- Жаклина Новковић, из Грделице -Јелена Станковић, из Грделице

I

II

Именују се за чланове Школског одбора Средње
школе „Светозар Крстић Тоза" у Вучју, и то:

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".

из реда представника Савета родитеља:

Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

- Светлана Стојановић, из Брзе
- Горан Павловић, из Белог Потока

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

631.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је

632.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ГРДЕЛИЦИ
I
Именују се за чланове Школског одбора Средње
школе у Грделици, и то:
из реда представника Савета родитеља:
- Весна Ђурић, из Грделице
- Анита Милић, из Грделице
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

633.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ

13. септембар 2017.

634.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОРА
СТАНКОВИЋ" У ВУЧЈУ
I
Именује се за члана Школског одбора Основне
школе „Бора Станковић" у Вучју из реда представника Савета родитеља и то:
- Дејан Стојановић, из Вучја, ул. Његошева бр. 7.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОРА

Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

СТАНКОВИЋ" У ВУЧЈУ
I

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

Разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Бора Станковић" у Вучју из
реда представника Савета родитеља и то:
- Горан Стојковић, из Доње Бунуше.
635.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.

13. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО

Страна 2164 - Број 16

I
Именује се за члана Школског одбора Основне
школе „Бранко Радичевић" у Брестовцу из реда
представника запослених и то:
- Бојан Богдановић, наставник математике, из
Брестовца, ул. Трг слободе бр. 7.

РАДИЧЕВИЋ" У БРЕСТОВЦУ

II

I

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".

Разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Бранко Радичевић" у Брестовцу
из реда представника запослених и то:

Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

- Драган Стевановић из Лесковца, ул. Немањина
бр. 2, због подношења оставке.

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
637.
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

636.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници Одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО
РАДИЧЕВИЋ" У БРЕСТОВЦУ

На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ "ЂУКА
ДИНИЋ" У ЛЕСКОВЦУ
I
Разрешава се дужности члана Школског одбора
Економске школе "Ђука Динић" у Лесковцу из
реда представника Савета родитеља и то:
- Светлана Глигоријевић, дипл.економиста, из
Лесковца, ул. Јанка Веселиновића бр. 3.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".

Страна 2165 - Број 16

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

638.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ "ЂУКА
ДИНИЋ" У ЛЕСКОВЦУ
I
Именује се за члана Школског одбора Економске
школе "Ђука Динић" у Лесковцу из реда представника Савета родитеља и то:
- Новица Јовановић, предузетник, из Лесковца,
ул. Љутице Богдана бр. 3.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".

13. септембар 2017.

639.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ „ДОСИТЕЈ
ОБРАДОВИЋ" У ЛЕСКОВЦУ
I
Разрешавају се дужности чланова Школског
одбора школе за основно образовање одраслих
„Доситеј Обрадовић" у Лесковцу, и то:
из реда представника запослених:
- Драгана Ковачевић, наставник разредне наставе
из Лесковца, ул. Старине Новака бр. 2, због
подношења оставке,
- Владица Стојковић, наставник биологије из
Лесковца, ул. Радничка бр. 34/15, због подношења оставке.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".

Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

13. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

640.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ „ДОСИТЕЈ
ОБРАДОВИЋ" У ЛЕСКОВЦУ

Страна 2166 - Број 16

Статута града Лесковца ("Службени гласник града
Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК
КАРАЏИЋ" У ПЕЧЕЊЕВЦУ
I
Разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Вук Караџић" у Печењевцу из
реда представника Савета родитеља и то:
- Дејан Јовановић, из Доње Локошнице.

I
Именују се за чланове Школског одбора школе
за основно образовање одраслих „Доситеј Обрадовић" у Лесковцу, и то:

II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".

из реда представника запослених:
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

- Весна Ђокић, наставник хемије из Лесковца,
ул. Козарачка бр. 31/4,
- Саша Костић, наставник географије из Лесковца,
ул. Лепше Стаменковић бр. 184.

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

641.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут. тумач. ,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25.

642.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је

Страна 2167 - Број 16

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

13. септембар 2017.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК
КАРАЏИЋ" У ПЕЧЕЊЕВЦУ

- Сања Новаковић, из Лесковца, ул. Ђуре Ђаковића бр. 44,

I

II

Именује се за члана Школског одбора Основне
школе „Вук Караџић" у Печењевцу из реда представника Савета родитеља и то:

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".

- Наташа Станковић, из Лесковца, ул. Боре
Пиксле бр. 94.

Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

- Марина Коцић, из Доње Локошнице.
II

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

644.
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

643.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је

На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА ТЕКСТИЛ И ДИЗАЈН
У ЛЕСКОВЦУ
I

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА ТЕКСТИЛ И ДИЗАЈН
У ЛЕСКОВЦУ

Именују се за чланове Школског одбора Школе
за текстил и дизајн у Лесковцу, и то:

I

- Филип Филиповић, из Лесковца, ул. Ђуре
Салаја бр. 66/20.

Разрешавају се дужности чланова Школског
одбора Школе за текстил и дизајн у Лесковцу, и
то:

II

из реда представника Савета родитеља:

из реда представника Савета родитеља:
- Грујица Јовановић, село Губеревац,

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".

13. септембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

645.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је

646.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра2017. године, донелаје
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТОЗАР
МАРКОВИЋ« У ЛЕСКОВЦУ
I
Именује се за члана Школског одбора Основне
школе „Светозар Марковић" у Лесковцу из реда
представника Савета родитеља и то:
- Бобан Стојановић, из Лесковца, ул. Масариков
трг бр. 21.

РЕШЕЊЕ

II

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТОЗАР
МАРКОВИЋ" У ЛЕСКОВЦУ

Страна 2168 - Број 16

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I
Разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Светозар Марковић" у Лесковцу
из реда представника Савета родитеља и то:

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

- Бојан Стаменковић, из Лесковца, ул. Максима
Ковачевића бр. 3.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

647.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут. тумач., 68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25.
Статута града Лесковца ("Службени гласник града
Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,

Страна 2169 - Број 16

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ХЕМИЈСКО - ТЕХНОЛОШКЕ
ШКОЛЕ „БОЖИДАР ЂОРЂЕВИЋ КУКАР"
У ЛЕСКОВЦУ

13. септембар 2017.

I
Именује се за члана Школског одбора Хемијско технолошке школе „Божидар Ђорђевић Кукар" у
Лесковцу из реда представника Савета родитеља
и то:
- Јелена Најдановић, из Лесковца, ул. Светоилијска
бр. 13.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".

Разрешава се дужности члана Школског одбора
Хемијско - технолошке школе „Божидар Ћорђевић
Кукар" у Лесковцу из реда представника Савета
родитеља и то:

Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

- Мирослав Станковић, из Чекмина.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

648.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ХЕМИЈСКО - ТЕХНОЛОШКЕ
ШКОЛЕ „БОЖИДАР ЂОРЂЕВИЋ КУКАР"
У ЛЕСКОВЦУ

649.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КОСТА
СТАМЕНКОВИЋ" У ЛЕСКОВЦУ
I
Разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Коста Стаменковић" у Лесковцу
из реда представника запослених и то:
- Слађана Јовановић, наставник разредне наставе,
због подношења оставке.
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II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

650.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КОСТА
СТАМЕНКОВИЋ" У ЛЕСКОВЦУ
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651.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „РАДЕ
МЕТАЛАЦ" У ЛЕСКОВЦУ
I
Разрешава се дужности члана Школског одбора
Техничке школе „Раде Металац" у Лесковцу из
реда представника запослених и то:
- Зоран Нешић, координатор практичне наставе,
из Лесковца, ул. Раде Жунића бр. 13, због подношења оставке.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I
Именује се за члана Школског одбора Основне
школе „Коста Стаменковић" у Лесковцу из реда
представника запослених и то:

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

- Драгана Стојановић, професор разредне наставе,
из Лесковца.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

652.
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15аут.тумач.,68/15 и 62/16-одл.УС), члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75. став 3.
Пословника Скупштине града Лесковца ("Служ-
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бени гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11,
37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца на 13.
седници одржаној 11. и 12. септембра 2017.
године, дана 12. септембра 2017. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „РАДЕ
МЕТАЛАЦ" У ЛЕСКОВЦУ
I
Именује се за члана Школског одбора Техничке
школе „Раде Металац" у Лесковцу из реда представника запослених и то:

13. септембар 2017.

- Небојша Миленковић, наставник практичне
наставе, из Лесковца, ул. Цара Лазара бр. 16.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца".
Број: 06-5/17-1
У Лесковцу, 12. септембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

13. септембар 2017.
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