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АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЛЕСКОВАЦ
4.
На основу члана 2. став 1. тачка 15. и члана 16. Одлуке 
о Градском већу града Лесковца ("Службени гласник 
града Лесковца", број 15/2008), члана 4. став 1. тачка 
15. и члана 37. Пословника Градског већа града 
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 
11/2008), Градско веће града Лесковца, на 18. седници 
одржаној 14. јануара 2021. године, донело је

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ 
ШТЕТЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ 

ЗЕМЉИШТУ,  ПОЉОПРИВРЕДНИМ 
КУЛТУРАМА, ПОЉОПРИВРЕДНОЈ 

МЕХАНИЗАЦИЈИ И ОПРЕМИ ЗА РАД, КАО И 
НА СТОЧНОМ ФОНДУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ 
НЕПОГОДЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД ОБИЛНИХ 

КИШНИХ ПАДАВИНА, ПОПЛАВА И ПОЈАВЕ 
БУЈИЧНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЛЕСКОВЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

I
Образује се Комисија за процену штете на пољопри
вредном земљишту, пољопривредним културама, по
љо привредној механизацији и опреми за рад, као и на 
сточном фонду од елементарне непогоде настале услед 
обилних кишних падавина, поплава и појаве бујичних 
вода на територији града Лесковца за 2021. годину (у 
даљем тексту: Комисија) у саставу:

1. Нинослав Стаменковић, дипл. инж. пољо при
вреде за председника, Одељење за привреду и по
љопривреду Градске управе града Лесковца;

2. Душан Ђорђевић дипл. инж. пољопривреде за 
члана, Одељење за привреду и пољопривреду Градске 
управе града Лесковца;

3. Небојша Станковић, дипл. инж. пољопривреде за 
члана, Одељење за привреду и пољопривреду Градске 
управе града Лесковца;

4. Миљан Ранђеловић, дипл. инж. пољопривреде за 
члана, Одељење за привреду и пољопривреду Градске 
управе града Лесковца;

5. Дејан Јовановић, дипл. инж. пољопривреде за 
чла на, Одељење за привреду и пољопривреду Градске 
упра ве града Лесковца;

6. Милош Маринковић, доктор ветеринарске ме
дицине за члана, Пољопривредна школа Лесковац;

7. Далибор Цветановић, дипл. инж. воћарства и 
виноградарства за члана, Пољопривредна саветодавна 
и стручна служба Лесковац; 

8. Александар Митић, магистар пољопривредних 
наука за члана, Пољопривредна саветодавна и стручна 
служба Лесковац;

9. Игор Филиповић, дипл. правник за члана, Одељење 
за општу управу и заједничке послове Градске управе 
града Лесковца.

II

Задатак Комисије из члана I овог Решења је да: 

 теренским радом утврди параметре настале штете 
на пољопривредном земљишту, пољопривредним ку
лтурама, пољопривредној механизацији и опреми за 
рад, као и на сточном фонду;

 записнички констатује/изврши процену настале 
штете од поплава на пољопривредном земљишту, 
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пољопривредним културама, пољопривредној меха
ни зацији и опреми за рад, као и на сточном фонду, 
у катастарским општинама погођеним елементарном 
непогодом на територији града Лесковца у 2021. 
години;

 након извршене процене сачини и достави 
извештај Градском већу града Лесковца.

III

Стручне и административно техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Градска управа града 
Лесковца, Одељење за привреду и пољопривреду и 
Одељење за општу управу и заједничке послове.

IV

Комисија из члана I овог Решења се образује за 2021. 
годину.

V

Решење доставити именованим лицима  у тачки I. 
Решења, Одељењу за привреду и пољопривреду, Оде
љењу за општу управу и заједничке послове Градске 
управе града Лесковца и а/а.

VI

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

Број: 0613/21II
У Лесковцу, 14. јануара 2021. године 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
др сци. мед. Горан Цветановић, с.р. 

5.
На основу члана 2. став 1. тачка 15. и члана 16. 
Одлуке о Градском већу града Лесковца ("Службени 
гласник града Лесковца", број 15/2008), члана 4. став 

1. тачка 15. и члана 37. Пословника Градског већа 
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", 
број 11/2008), Градско веће града Лесковца, на 18. 
седници одржаној 14. јануара 2021. године, донело је

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ 
ШТЕТЕ НА СТАМБЕНИМ, ПОМОЋНИМ 
И ПРИВРЕДНИМ ОБЈЕКТИМА, КАО И 
СТВАРИМА И ИНФРАСТРУКТУРИ, ОД 
ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ НАСТАЛЕ 

УСЛЕД ОБИЛНИХ КИШНИХ ПАДАВИНА, 
ПОПЛАВА И ПОЈАВЕ БУЈИЧНИХ ВОДА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2021. 

ГОДИНУ

I
Образује се Комисија за процену штете на стамбеним, 
помоћним и привредним објектима, као и стварима и 
инфраструктури, од елементарне непогоде настале 
услед обилних кишних падавина, поплава и појаве 
бујичних вода на територији града Лесковца за 2021. 
годину (у даљем тексту: Комисија) у саставу:

1. Милош Коцић, мастер инж. грађевине за предсе
дника, Одељење за општу управу и заједничке послове 
Градске управе града Лесковца;

2.  Милан Миљковић, дипл. економиста за члана, 
Оде љење за општу управу и заједничке послове Градске 
упра ве града Лесковца;

3.  Јасмина Трајковић, дипл. правник за члана, Тури
стичка организација града Лесковца;

4.  Данијел Стојковић, дипл. инж. саобраћаја за члана, 
Одељење за комуналностамбене послове, саобраћај и 
инфраструктуру Градске управе града Лесковца;

5. Владимир Јанковић, спец. струк. инж. саобраћаја  
за члана, Одељење за комуналностамбене послове, са
о  браћај и инфраструктуру Градске управе града Ле ско
вца;

6. Ненад Стијеља, дипл. инж. грађевине за члана, ЈП 
Урбанизам и изградња Лесковац;

7. Маја Стојановић, дипл. економиста за члана, 
Одељење за општу управу и заједничке послове Градске 
управе града Лесковца;
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8. Ивана Ранђеловић, дипл. архитекта за члана, ЈП 
Урбанизам и изградња Лесковац;

9. Зоран Стевановић, дипл. машински инж. за 
члана, ЈП Урбанизам и изградња Лесковац.

II

Задатак Комисије из члана I овог Решења је да: 

 теренским радом утврди параметре настале штете 
на стамбеним, помоћним и привредним објектима, 
као и стварима и инфраструктури, услед обилних 
кишних падавина, поплава и појаве бујичних вода;

 записнички констатује/изврши процену настале 
штете од поплава на стамбеним, помоћним и привредним 
објектима, као и стварима и инфраструктури, у ката
старским општинама погођеним елементарном непо
годом на територији града Лесковца у 2021. години,

 након извршене процене сачини и достави 
извештај Градском већу града Лесковца.

III

Стручне и административно техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Градска управа града 
Лесковца, Одељење за општу управу и заједничке 
послове и Одељење за урбанизам.

IV

Комисија из члана I овог Решења се образује за 2021. 
годину.

V

Решење доставити именованим лицима  у тачки I. 
Решења, Одељењу за урбанизам, Одељењу за општу 
управу и заједничке послове Градске управе града 
Лесковца и а/а.

VI

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

Број: 0613/21II
У Лесковцу, 14. јануара 2021. године 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
др сци. мед. Горан Цветановић, с.р.

ЛЕБАНЕ
6.
На основу члана 76. став 1., члана 77. став 1., а у вези са 
чланом 78. Закона о приватизацији ("Службени гласник 
РС", број 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16  аутентично 
тумачење), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14 – др. 
закон и 101/16 – др. закон и 47/18), члана 2а. Закона 
о пореском поступку и пореској администрацији 
("Службени гласник РС", број 80/02, 84/02  исправка, 
23/03  исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05  др. закон, 
62/06  др. закон, 63/06 – исп.др.закона, 61/07, 20/09, 
72/09  др. закон, 53/10, 101/11, 2/12  исправка, 
93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 аутентично 

тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19 и 
144/20), Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 
0232937/20184 од 06.07.2018. године и члана 41. 
Статута Општине Лебане ("Службени гласник града 
Лесковца", број 08/19) Скупштина општине Лебане на 
седници одржаној дана 05.01.2021. године, донела је

ОДЛУКУ

О ОТПИСУ И КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА 
ПОВЕРИОЦА У ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛУ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ "ИВАН 
МИЛУТИНОВИЋ" ПИМ

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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Члан 1.
Отписује се део потраживања Повериоца  Општина 
Лебане, од Дужника  Предузећа за водне путеве "Иван 
Милутиновић" ПИМ а.д., Београд, Гаврила Принципа 
22а, матични број: 07015488, ПИБ: 100001601, до
спелих на дан 31.12.2017. године у износу од 163.824,39 
динара 

Члан 2.
Конвертује се део потраживања Повериоца  Општине 
Лебане, од Дужника  Предузећа за водне путеве "Иван 
Милутиновић" ПИМ а.д., Београд, ПИБ: 100001601, 
у износу од 190.445,42 динара доспелог на дан 
31.12.2017. године, у трајни улог у капиталу Дужника 
тако што Повериоц добија  190 акција номиналне 
вредности 1.000,00 динара по акцији, што укупно 
износи 190.000,00 динара.

Члан 3.
Отпис потраживања и конверзија потраживања доспе
лих на дан 31.12.2017. године Предузећа за водне 
путеве "Иван Милутиновић" ПИМ а.д., Београд, Га
ври ла Принципа 22а, матични број: 07015488, ПИБ: 
100001601, реализује се као мера у поступку прива
тизације и реализације унапред припремљеног плана 
реорганизације (УППР).

Члан 4.
Овлашћује се Руководилац одељења за привреду по
љопривреду водопривреду и финансије Саша Мла де
новић да потпише уговор о конверзији потра живања 
у капитал.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на даном доношења, а објавиће се 
у ”Службеном гласнику града Лесковца”.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 40017

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић, с.р.

7.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/2014, 101/16 
и 47/18) и члана 41. Статута општине Лебане ("Сл. 
гласник града Лесковац", 08/19), Скупштина општина 
Лебане на седници одржаној дана 05.01.2021. године, 
донела је  

ОДЛУКУ 

1. УСВАЈА СЕ Програм локалног економског ра
звоја општине Лебане за 2021. годину.

2. Одлуку доставити Начелници ОУ Лебане, Каби
нету председника општине Лебане и Одељењу за 
при вреду, пољопривреду, водопривреду и финансије 
општине Лебане.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 број 022

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић, с.р.

8.
На основу чл. 20. став 1. тачка 7. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 
 др. закон, 101/2016  др. закон и 47/2018), члан 11. и 
17. Закона о улагањима ("Сл. гласник РС", бр. 89/15 и 
98/18), чл. 16. Став 1. Тачка 7. Статута општине Лебане 
("Сл. гласник града Лесковца" 08/19), члана 51. став 1. 
тачка 2) Закона о планском систему Републике Србије 
("Службени гласник РС”, број 30/18) и члана 42. став 
1. Закона о Влади ("Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), Уредбе 
о обавезним елементима плана развоја аутономне 
покрајине и јединице локалне самоуправе ("Службени 
гласник РС", број 107/2020), Скупштина општине 
Лебане  на седници одржаној дана  05.01.2021. године,  
донела је:



Страна 13 – Број  2Страна 13 – Број  2СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦАСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА16. јануар 2021.16. јануар 2021.

ПРОГРАМ

ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА  
за 2021. годину 

1. УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Грађани општине Лебане су познати по свом преду
зетничком духу и способности да створе вредности, 
чак и у тешким временима и неповољним условима. 
Крај транзиције донео је велику незапосленост. Ру
ко во дство општине Лебане, пратећи трендове еко
номске политике Републике Србије и уопште шире 
економске токове, предлаже Програм локалног еконо
мског развоја 2021. годину као свеобухватан сет мера 
подршке постојећим, али и новим пословним субје
ктима на територији Лебана. 

Током 2019./2020. године битно су унапређени односи 
између локалне самоуправе и привредника, начињени 
су бројни кораци ка оснивању пословно индустријских 
зона. Општине Лебане је пружила потребну подршку 
пословним субјектима Лебане за добијање средстава 
Републике Србије прослеђујући информације о досту
пним програмима Развојне агенције Србије уз подршку 
Регионалне агенције за просторни и економски развој 
јабланичког округа, Фонда за развој Републике Србије, 
а посебно у сарадњи са Националном службом за 
запо шљавање кроз мере дефинисане Локалним акци
оним планом за запошљавање чиме су обезбеђена нова 
запошљавања наших суграђана уз креирање повољнијег 
привредног амбијента. Општине Лебане је подржала 
учешћа предузећа из Лебана на међународним сајмо
вима, изложбама и форумима. Активно смо радили на 
побољшању инфраструктуре, што је важан сегмент у 
привлачењу инвестиција и стварања укупног пословног 
амбијента. Све набројано сведочи да се окрећемо еко
номском развоју града на системски и свеобухватан 
начин, тако да све буде на корист нашој локалној заје
дници и грађанима општине Лебане. 

Сигурни смо да ће имплементација Програма лока
лног економског развоја, уз бројне друге мере и 
јавне инвестиције које ћемо предузети у наредном 
периоду битно утицати и побољшати укупну еко но

мску ситуацију у општини Лебане и да ће Лебане бити 
позиционирано као један од некада најне развијенијих 
привредних центара, у центар где ће се инвестиотори 
надметати за добијање места за рад. Иако не постоје 
високошколске и научноистра живачке установе, 
те жићемо на активнијем пове зивању науке и при
вреде и на развоју економије засноване на знању и 
ино вацијама, што је такође на шло место у Програму 
локалног економског ра зво ја за период 2021. година. 
Свака општина има јасно дефинисану визију развоја, 
па тако и општина Лебане, која је у последњих пар 
година успешна у привлачењу директних инве сти
ција, захваљујући повољном географском поло жају, 
квалификованој радној снази, развијеној инфра стру
ктури, ефикасној локалној администрацији, и најва
жније, близини регионалног тржишта.

2. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ПРИВРЕДЕ 
СА ОСВРТОМ НА УОЧЕНЕ ПРОБЛЕМЕ 

Општина Лебане са дугогодишњом и препознатљивом 
традицијом у индустријској производњи. Према по
да цима Републичке Регионалне привредне коморе 
Лесковац  и АПРа  на територији општине Лебане 
послује 127 активних привредних друштава у 2018. г, 
104 активних привредних друштава у 2019. г. од чега 
је 8 новооснованих у 2018. години, 4 новооснованих 
у 2019. години, број новооснованих 2020. г, 4. Број 
брисаних у 2018. г је 2, док је број брисаних у 2019.
години 29, у 2020. години 8 предузећа.

Природне предности доприносе у великој мери реа
лизацији могућности спровођења Програма ЛЕРа, 
у смислу  географског положаја  којим се простире 
општи на  Лебане.
Дрвна индустрија је присутна у одређеном броју малих 
предузећа и предузетничких радњи и по традицији која 
постоји у општини Лебане и широј околини, посебно 
због географског поднебља на коме се налази територија 
општине Лебане, када је ова грана у питању. 

Индустрија поново заузима значајно место у укупној 
Лебанској привреди. Заступљене су бројне индустријске 
гране или су некада биле заступљене: металопрерада, 

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА
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графичка индустрија, прехрамбена индустрија, тексти
лна индустрија, хемијска индустрија, итд. На подручју 
општине Лебане најзначајнији привредни капацитет 
је текстилна индустрија Компанија ''ОРМО' из Турске, 
односно предузеће ЛЕБАНТЕКС, како по броју запо
слених радника, тако и по извозним резултатима и 
потенцијалима. Компанија "ОРМО" из Турске у проте
клих неколико година бележи највећи проценат у домену 
производње предива у свету.

Прерада пољопривредних производа и прехрамбена 
индустрија се издвајају по броју регистрованих при
вредних субјеката за ову врсту делатности. Посебно 
је значајна грана такође, са аспекта повезаности са 
пољопривредом која је стратешка грана и развојни 
потенцијал Лебана. Ова индустријска грана, има такође, 
велику традицију, јер су деценијама у Лебану развијани: 
различити производи од паприке, парадајза, шумских 
плодова, слада, из области житомлинске и пекарске 
инду стрије, итд. Последњих три године је уложен 
велики напор у оживљавању старих друштвених пре
ду зећа и оживљавању лошим приватизацијама уни
штене производње, и остварени битни резултати у том 
сегменту.  Вреди напоменути, да у општини Лебане 
постоји већи број мањих приватних пекара, кланица 
и привредних организација које се баве откупом и 
складиштењем пољопривредних производа. 

На крају, али не и најмање важно је и постојање одличне 
сарадње и помоћи већег броја институционалних ка
пацитета за подршку развоја привреде: Регионална  
при  вредна комора Лесковац, Центар за развој јабла
ничког и пчињског округа Лесковац,  итд. 

3. ТРЕНДОВИ И КРЕТАЊА У ПРИВРЕДИ 
ЛЕБАНА  

Статистички подаци Националне службе за запо
шљавање, који показују поједина кретања и трендове 
у привреди Лебана:  

Stopa nezaposlenosti 2018 28,35 %

Stopa nezaposlenosti  
(1564 godine)

2019 28,30 %

Stopa nezaposlenosti 2020, 
II kvartal

10 %

Stopa nezaposlenosti  
(1564 godine)

2020, 
II kvartal

10 %

 Табеларни приказ неких економских показатеља:  
Кретање запослености: 

Кретање незапослености:  2018. година

општина Незапо
слени, 
стање 

31.12.2018.

Радно 
активно 
станов.

(попис 2011

Стопа 
незапо

слености, 
у %

Лебане 4.091 14.429 28,35

Кретање незапослености:  2019. година

општина Незапо
слени, 
стање 

31.12.2019.

Радно 
активно 
станов.

(попис 2011

Стопа 
незапо

слености, 
у %

Лебане 3.255 14.429 22,56

примања у РСД:

2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

48.758 51.477 51.967 51.794 52.325

Из свих овде изнетих статистичких показатеља, јасно 
се види потреба за усвајањем једног оваквог Програма, 
који би могао имати пресудну улогу у даљем унапређењу 
пословне климе на територији општине Лебане и који 
би могао каснијим разрадама и побољшањима након 
уочених проблема у имплементацији да дугорочно 
допринесе свеобухватном привредном и сваком 
другом развоју Лебана. Приметно је да већ постоји 
благи тренд побољшања пословне климе у Лебану, и 
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израда Програма може и треба да буде кључни корак ка 
дефинитивном трасирању пута ка перманентном расту 
производних делатности у Лебану. 

4. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

Општи циљ програма: Допринос економском развоју 
општине Лебане и стварању повољнијег пословног 
окружења. 

Специфични циљеви програма: 
• Подстицај стварању нових предузећа, нових ра

дних места и нових производа на територији општи
не Лебане, креирањем локалног финансијског и 
адми нистративног оквира за доделу субвенција. 

• Позиционирање општине Лебане као  дела сна
жног привредног центра у Југоисточној Европи 
и пожељне средине за инвестирање, пословање и 
живот. 

• Подстицај увођењу нових технологија и иновација 
у производне процесе у функцији стварања нових 
вредности и повећања извоза са територије Лебана. 

Циљеви су формулисани на такав начин да буду 
јасни и проверљиви, односно да их је могуће кванти
фиковати кроз мерљиве индикаторе, као што су: број 
нових запослених, број нових предузећа, број нових 
производа, и сл. Наведеним се постиже пуна контрола 
трошења средстава уз увек доступан преглед ефеката 
програмског трошења средстава. 

5. ЦИЉНЕ ГРУПЕ ПРОГРАМА 

Кључне циљне групе и корисници програмских мера 
су: 

• Домаћи инвеститори, 
• Страни инвеститори, 
• Мала и средња предузећа 
• Предузетници, 

Циљне групе су све оне које могу користити субвенције 
у складу са Програмом. Домаћи инвеститори су тако 

дефинисани у најширем смислу овог појма – дакле сви 
инвеститори из Србије, уколико отварају предузеће 
(уколико региструју седиште или пословну јединицу) 
на територији општине Лебане. Посебно нам је жеља 
и тежња да се овим Програмом подстакну инвестиције 
локалних предузећа у нове производе и нове дела
тности. Такође, Програм посебно узима у обзир 
било какво укључивање лебанске привреде, било као 
добављача или подизвођача у некој фази производног 
процеса – што ће бити обрађено кроз елаборат опра
вданости, који ће израђивати компетентна Комисија 
за доделу средстава, чији је делокруг рада описан у 
наставку текста. 

6. ПЛАНИРАНЕ ПРОГРАМСКЕ МЕРЕ 

Програмске мере смо концепцијски поделили на три 
кључна типа подршке привредним активностима на 
територији општине Лебане – Подстицање запо шља
вања, Привлачење инвеститора и Подстицање ко
нку рентности у области туризма. 
Разрадом горе поменутих типова подршке дошли 
смо до следећих девет позитивних програмских мера 
којима изражавамо тежњу локалне самоуправе, да 
се иницирају, подстакну или стимулишу привредне 
активности: 

1. Подстицање запошљавања – реализује се у са
радњи са Националном службом за запошљавање: 

1.1 Субвенције које за циљ имају обуку, доква ли
фикацију или преквалификацију у сарадњи са На
ци оналном службом за запошљавање или другом ре
ферентном институцијом или правним лицем, лице
нцираним или сертификованим за обуку будућих за
послених лица различитих струка, 

1.2 Субвенције за додатно запошљавање у сара
дњи са Националном службом за запошљавање или 
на основу одлуке комисије која је формирана за до
делу ових средстава, 

1.3. Субвенције за самозапошљавање у сарадњи 
са Националном службом за запошљавање. 

1.4. Субвенције за запошљавање лица из кате
горије теже запошљивих.
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2. Привлачење инвеститора – реализује се:

2.1. Обезбеђивањем земљишта које је инфра
стру ктруно опремљено и пословног простора који 
је ја вној својини града. 

2.2. Обезбеђивањем закупа на одређено време 
и опремањем пословног простора за различите 
наме не. 

2.3. Обезбеђивањем средстава за набавку опре
ме (машине, алати, остала опрема) неопходне за 
про ширење капацитета или започињање прои
зводње.

3. Подстицање конкурентности кроз подршку:  

3.1. Производних иновација које имају могу
ћност директне примене и дефинисане користи у 
ланцу вредности производа,

3.2. Подршку развоја коператива, кластера, по
словних инкубатора и других облика удруживања 
са циљем заједничког наступа на трећим тржи
штима или код доминантног купца,

3.3. Добијања међународних сертификата са 
циљем омогућавања изласка домаћих компанија 
на ино страна тржишта, 

3.4 Обезбеђивање средстава за проширење или 
изгра дњу нових производних, туристичких, спо
ртских и смештајних капацитета. 

Све субвенције изузев субвенција које се додељују 
кроз сарадњу локалне самоуправе и Националне 
службе за запошљавање, се додељују по унапред 
утвр ђеним критеријумима, на основу унапред извр
шене анализе (по систему трошкова и користи) за 
локалну самоуправу, а по приципу ''ДОК СЕ НЕ 
УТРОШЕ СРЕДСТВА'' и/или до датума који је 
назначен у јавном позиву. Анализу спроводи локална 
самоуправа, у случају комплекснијег захтева, анализу 
ће вршити консултантска кућа или институција која 
има адекватне међународне референце у овој области. 
Комисија за доделу средстава на основу претходно 
сачињене анализе доноси препоруку коју прослеђује 
општинском вецу или ресорном Министарству на 
одлучивање о додели субвенције. 

Послoвни субјект мора имати регистровано седиште 
или пословну јединицу на територији општине Ле
бане.

Заинтересовани пословни субјект општини Лебане уз 
претходно одређену конкурсну документацију, обавезно 
доставља бизнис план у коме се морају јасно видети: 
број нових радних места, просечни лични доходак, 
вредност укупне инвестиције, фазе реализације бизнис 
плана и оквирна вредност изво зних активности уколико 
постоје, као и друге елементе неопходне за сагледавање 
исплативости инвестиције и резултата субвенције. 

Пословни субјект који конкурише за доделу субве
нција из неке од горе предложених мера, може у 
једној календарској години конкурисати за доделу 
су бвенција из само једне од предложених мера. Да
кле, исти пословни субјект не може бити два пута су
бвенционисан у току једне календарске године. 

Средства за реализацију програма локалног еконо
мског развоја (у даљем тексту: средства) обезбеђују 
се у буџету општине Лебане. 
Средства се могу користити за финансирање инве
стиционих пројеката и пројеката којима се подстиче 
конкурентност у производном сектору и сектору 
услуга које могу бити предмет међународне трговине 
у складу са законом и другим позитивним прописима. 

Право на учествовање у поступку доделе средстава 
имају инвеститори – домаћи и страни, мала и средња 
предузећа и предузетници који имају инвестиционе 
пројекте и пројекте којима се подстиче конкурентност 
у секторима за које се у складу са Програмом локалног 
економског развоја обезбеђују средства и који се 
пре почетка реализације инвестиционог пројекта 
пријаве за доделу средстава, на начин и под условима 
предвиђеним Програмом и Одлуком о условима и 
начину реализације Програма. 

Од права на доделу средстава изузимају се субјекти 
који средства не могу добити из буџета Републике 
у складу са законом и другим прописима, и то 
привредним субјектима који обављају делатности у 
секторима: челика, синтетичких влакана и угља, као 
и привредним субјектима у тешкоћама. 
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Висина средстава која могу бити додељена за реа
лизацију мера – Привлачење инвеститора одређује 
се у складу са оправданим трошковим улагања и 
директним и индиректним ефектима улагања и у 
односу на висину предвиђене инвестиције, и могу се 
користити за финансирање инвестиционих  пројеката 
у производном сектору, сектору услуга међународне 
трговине и сектору услуга туристичких оквира, у 
складу са уредбом. Напомена, средства подстицаја 
за привлачење директних инвестиција за реализацију 
ове уредбе, обезбеђују се у буџету Републике Србије. 

За реализацију мера – Подстицање развоја преду
зетништва средства се могу доделити једном при вре
дном субјекту у висини до 250.000 РСД у току три 
узастопне фискалне године. 

Средства се могу одобрити путем следећих инстру
мената:

а) различитих субвенција, 
б) инфраструктурним опремањем земљишта са 

умањењем или без накнаде,
в) кроз одрицање осталих изворних прихода је

динице локалне самоуправе.  

Општина Лебане у складу са расположивим средстви
ма у буџету за сваку годину одређује инстру мент 
доделе средстава. 

6.1. МЕРЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

Субвенције које за циљ имају обуку, доквалификацију 
или преквалификацију у сарадњи са Националном 
слу жбом за запошљавање или другом референтном 
инсти туцијом или правним лицем, лиценцираним или 
серти фикованим за обуку будућих запослених лица ра
зличитих струка;
Субвенције за додатно запошљавање у сарадњи са На
ционалном службом за запошљавање или на основу 
одлуке комисије која је формирана за доделу ових сре
дстава;
Субвенције за самозапошљавање у сарадњи са Наци
оналном службом за запошљавање, се у свему спроводе 
у складу са усвојеним локалним акционим планом 
запошљавања. 

6.2.  МЕРЕ ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИТОРА 

Средства се могу доделити за: 

1) Пројекте у производном сектору, код којих опра
вдани трошкови улагања износе најмање у ди нарској 
противвредности 100.000 ЕУР по средњем курсу На
родне банке Републике Србије на дан подношења 
пријаве  и којима се обезбеђује отварање најмање 10 
нових радних места. За ову врсту пројеката је могућа 
висина додељених средстава до 40% вредности опра
вданих трошкова улагања. Ова мера важи за општину 
Лебане као девастирано подручје.

Укупан износ средстава која се могу доделити у складу 
са Програмом локалног економског развоја и Одлуком 
о условима и начину реализације Програма локалног 
економског развоја, одређује се у апсолутном износу, 
уз обезбеђивање поштовања максималног дозвољеног 
интензитета у складу са постојећим прописима који 
уређују доделу државне помоћи. 

Корисник средстава дужан је да обезбеди учешће од 
најмање 25% оправданих трошкова улагања из со
пствених средстава или из других извора који не садрже 
државну помоћ. 

Средства могу бити додељена под следећим усло
вима: 

1) да инвестицијa и новоотворена радна места по
везана са предметном инвестицијом морају опстати у 
истом подручју најмање пет година (у случају малих 
и средњих привредних субјеката три године) након 
завршетка пројекта, 

2) да се достигнути број запослених код корисника 
средстава након реализације инвестиционог пројекта не 
смањује у периоду  од пет година ако се ради о великом 
привредном субјекту и три године ако се ради о малим 
и средњим привредним субјектима, 

3) да улагање мора да резултира нето повећањем 
броја запослених у привредном субјекту у поређењу са 
просечним бројем запослених у протеклих 12 месеци, а 
у случају да се неко радно место затвори у том периоду, 
мора се одузети од броја новоотворених радних места, 
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а за релевантан податак се узима податак са www.cro
so.gov.rs, односно из централног регистара обавезног 
социјалног осигурања.

4) да радно место буде непосредно повезано са 
почетном инвестицијом, а отворено је у року од три 
године од завршеткa инвестиције. 
Корисник средстава, након постизања пуне запо
сле ности, према претходно утврђеном броју новоза
послених, у складу са уговором о додели средства (у 
даљем тексту: Уговор), дужан је да сваком запосленом 
редовно исплаћује зараду у складу са прописима којима 
се уређују радни односи, у износу који је најмање за 
20% већи од минималне зараде у Републици Србији 
прописане за месец за који се исплаћује зарада, за све 
уговорено време у складу са овом одлуком. 

Мере: привлачење инвеститора
Мера 2.1. Обезбеђивање земљишта које је инфра
структруно опремљено и пословног простора који је 
у јавној својини oпштине, 
Мера 2.2. Обезбеђивање закупа на одређено време 
и опремањем пословног простора за различите на
мене, 
Мера 2.3. Обезбеђивање средстава за набавку 
опреме (машине, алати, остала опрема) неопходне за 
проширење капацитета или започињање прои зво
дње. 

Појашњење: 
Општина Лебане, може доделити на коришћење за
интересованом правном лицу простор неопходан за 
проширење или започињање пословног процеса. 
Додељени простор за проширење или започињање 
пословног процеса, што може бити халски простор у 
својини општине или халски простор који би општина 
Лебане закупила, или земљиште које би општина Ле
бане закупила, сносила део трошкова закупа за потребе 
потенцијалног инвеститора. Такође, субвенција може 
бити новчана и додељује се правном лицу за текућу 
годину, са јасном наменом да се закупи простор за 
производну или другу делатност. Пословни субјект 
који је корисник новчаних средстава за успостављање 
пословања, може конкурисати за доделу истих 
средстава и у наредним годинама, а у складу са будућим 
програмима инвестиционих подстицаја у привреди 

развоја општине Лебане  и са поднетом конкурсном 
документацијом. 
Општина Лебане може доделити субвенцију пословном 
субјекту у виду суфинансирања набавке опреме нео
пходне проширење или започињање производног про
цеса пословног субјекта. Процес производње при вре
дног субјекта који је конкурисао мора бити у по сло вним 
просторијама које су у власништву или закупу, што се 
доказује уговором о закупу који неможе бити краћи од 
периода субвенције. Уз осталу претходно дефинисану 
конкурсну документацију пословни субјект посебно 
кроз бизнис план који се односи на коришћење опреме 
коју намерава да набави мора навести податке да ли 
набавка опреме утиче на запошљавање нових радника, 
да ли утиче на повећање извоза и податке о пореклу 
опреме. 

За реализацију Mерa za привлачење инвеститора сре
дства се могу одобрити за следеће оправдане трошкове 
улагања у: 

1) почетна инвестициона улагања (материјална и 
нематеријална имовина), 

2) нова радна места повезана са почетним ула
гањем. 
Оправдани трошкови у малим и средњим привредним 
субјектима су и трошкови припреме студија и консу
лтантских услуга који су повезани са почетним ула
гањем ако висина државне помоћи износи до 50% ства
рно насталих трошкова. 
У случају куповине привредног субјекта, који је затво
рен или би био затворен уколико не би био купљен, 
опра вдани трошкови су трошкови куповине имовине 
тог привредног субјекта од трећег лица по тржишним 
усло вима. 
Имовина која се стиче куповином мора бити нова, 
изузев у случају када се државна помоћ додељује ма
лим и средњим привредним субјектима. У случају 
преузимања, износ средстава за чије је стицање државна 
помоћ већ била одобрена пре куповине, одбија се од 
укупног износа. 
Трошкови везани за стицање имовине која је под 
закупом, осим земљишта и зграда, су оправдани само 
ако закуп има облик финансијског лизинга и садржи 
обавезу куповине имовине, на крају периода закупа. 
У случају закупа земљишта и зграда, закуп се мора 
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наставити најмање пет година након предвиђеног 
датума завршетка пројекта улагања, односно три 
године за мале и средње привредне субјекте. 
Са становишта регионалне инвестиционе државне по
моћи, трошкови који се односе на набавку транспо ртних 
средстава и опреме у сектору транспорта не сматрају се 
оправданим трошковима. 

Инвеститор мора обезбедити банкарску гаранцију на 
износ вредности субвенције, као меру обезбеђења за 
општина Лебане  у укупном трајњу од 3 године. 
Уколико се субвенција односи на закуп простора – 
Инвеститор пре добијања субвенције од стране општине 
Лебане , доставља доказ да су измирени сви трошкови 
коришћења простора (електрична енергија, вода, 
канализација, гас, телефон и други режијски трошкови 
који ће нужно настати коришћењем простора), осим 
закупнине. 
Инвеститор мора задржати делатност најмање 5 
година. 

6.3. МЕРЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ: 

Ова мера се реализује у складу са правилима за 
доделу државне помоћи мале вредности (de minimis 
државна помоћ).
За реализацију Мера за подстицање конкурентности 
средстава се могу одобрити за следеће оправдане 
трошкове:

• Трошкови иновација – трошкови инструмената, 
трошкови уговорних истраживања, техничког зна
ња и патената који су купљении и лиценцирани, 
саветодавне услуге, оперативни трошкови, израде 
техничке студије изводљивост,

• Трошкови развоја коператива, кластера, инку
батора – улагање у опремање, у зграде, имовину, 
тро шкови запослених лица, канцеларија, оперативни 
трошкови, усавршавање и сл. 

• Трошкови повезани са добијењем различитих се
ртификата.

• Tрошкови проширења или изградње нових про
изводних капацитета. 

Де минимис државна помоћ не може да се додели: 
• за подстицање извоза, односно за делатности 

које директно утичу на обим извоза, успостављање 

и функционисање дистрибутивне мреже или за по
криће других текућих расхода (оперативних тро
шкова) привредног субјекта повезаних са извозним 
акти вностима и

• за давање предности домаћим производима у 
односу на увозне производе. 

Помоћ за покриће трошкова учествовања на сајмо
вима, односно за надокнаду трошкова израде студија 
или пружања саветодавних услуга потребних за 
увођење новог или постојећег производа на новом 
тржишту у другој држави не сматра се помоћи за 
подстицање извоза. 

Мере: 
Мера 3.1. Производне иновације које имају могу
ћност директне примене и дефинисане користи у 
ланцу вредности производа,
Мера 3.2. Подршке развоју коператива, кла сте ра и 
других облика удруживања са циљем заједничког 
наступа на трећим тржиштима или код доминантног 
купца,
Мера 3.3. Добијање међународних сертификата са 
циљем омогућавања изласка домаћих компанија 
на инострана тржишта.
Мера 3.4 Обезбеђивање средстава за проширење 
или изградњу нових производних капацитета.  

Појашњење: 

Под тржишном или производном иновацијом у смислу 
ове мере се подразумева иновативно производно или 
тржишно решење које се први пут примењује на 
подручију Републике Србије. Општина Лебане  може 
делимично доделити субвенцију пословном субјекту 
у виду суфинансирања делимичног развоја и примене 
производне или тржишне иновације, уколико се кроз 
бизнис план може показати директна исплативост 
иновативног решења. Приликом доделе ове врсте 
субвенције посебно ће се водити рачуна да у оквиру 
анализе исплативости буду јасно доказани (кроз 
одговарајућу документацију или додатни елаборат) 
сви елементи који указују на оригиналност решења. 
Пословни субјект мора обезбедити банкарску гара
нцију на износ вредности субвенције, као меру 
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обезбеђења за општину Лебане  у укупном трајању 
од 3 године, а износ овог суфинансирања је до 50% 
директних трошкова. 
Општина Лебане у оквиру свог плана, уколико за то 
постоје оправдание потребе, може доделити су бве
нцију пословном субјекту за подршку развоја ко
ператива, кластера и других облика удруживања са 
циљем заједничког наступа на трећим тржиштима 
или код доминантног купца кроз суфинансирање дела 
трошкова који настају као резултат рада различитих 
облика удруживања само уколико је кроз бизнис 
план и анализу (трошкова и користи) недвосмислено 
доказано да без заједничког наступа неби било могуће 
остварити пласман робе на трећим тржиштима или код 
доминантног купца. Ова мера може трајати најдуже 
годину дана. 
Општина Лебане може учествовати у помоћи ради до
бијања субвенције, пословном субјекту за суфина нси
рање трошкова стицања међународних сертификата 
са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на 
инострана тржишта, уколико се одговарајућим бизнис 
планом и анализом недвосмислено докаже исплативост 
таквог улагања тј. нужност стицања оваквог серти
фиката за излазак на инострано тржиште. Износ овог 
суфинансирања је до 25% директних трошкова се
ртификације.

7. МЕХАНИЗМИ ДОДЕЛЕ И ПРАЋЕЊА ТРО
ШЕЊА СРЕДСТАВА 

Посебно битан сегмент реализације Програма пре
дстављају механизми за доделу средстава и механизми 
за праћење трошења средстава, као квалитативна 
осно ва за поштовање закона и важан радни оквир. 

Поступак доделе средстава ће бити заснован на сле
дећим основама: 

• Образовање компетентне Комисије за доделу 
сре дстава, која ће се имати Председника и 4 члана. 
Ко мисија ће давати предлог за доделу средстава, а 
у складу са усвојеном Одлуком о буџету ппштине 
Лебане и Програмом. Комисија је дужна да изради 
Правилник за оцењивање пристиглих захтева. 

• Расписивање Конкурса за доделу средстава, који 
се једном годишње расписује, по усвајању Програма, 

и важиће до коначног трошења средстава. Комисија 
би се састајала периодично, зависно од броја при
стиглих пријава. Комисија за доделу средстава да
је конкурсне услове, које мора одобрити Градско 
веће општине Лебане, пре расписивања Конкурса 
за доделу средстава. Конкурс мора бити објављен 
у најмање једним дневним новинама које имају на
ционалну покривеност. Саставни део конкурсне до
кументације мора бити Изјава о истинитости при
јављених података, коју потписује и оверава правно 
лице које конкурише за доделу средстава по некој 
од предложених Мера, а као мера обезбеђења за 
општину Лебане. 

• Обавезни део конкурсне документације чине: 
Пријавни образац, Бизнис план Инвеститора, Модел 
уговора, Модел извештаја, Потврда о регистрацији 
правног лица. Комисија за доделу средстава може 
конкурсом предвидети и другу додатну документацију 
за коју процени да је потребна за Конкурс у целини 
или за неку од предвиђених програмских мера.

• Градско веће општине Лебане  доноси Одлуку о 
до дели средстава, на основу предлога добијеног од 
стране Комисије за доделу средстава. 

• Након Одлуке о додели средстава, приступа се 
склапању уговора са изабраним правним лицима. 
Уговор који општина Лебане склапа са Инвеститором 
не сме одступити, у форми и садржини у односу на 
Мо  дел уговора који је саставни део конкурсне до
кументације, односно пословни субјект мора бити упо
знат са моделом уговора пре него што конкурише за 
доделу средстава. 

Механизам праћења трошења средстава би такође 
био заснован на комисијском раду: 

• Образовање компетентне Комисије за надзор, која 
ће вршити контролу и обилазак правних лица која су 
добила средства од општине Лебане. Ова комисија да
је мишљење и предлог мера уколико је начињен пре
кршај у трошењу одобрених средстава. Комисију чине 
Председник и 4 члана. 

• Правно лице које је користило субвенцију из 
неке од предложених мера је у обавези да поднесе 
наративни и финансијски извештај о утрошку до
бијених средстава. Модел извештаја одређује Коми
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сија за надзор. Комисија за надзор врши преглед 
добијених извештаја, по потреби захтева појашњење 
или допуну извештаја и врши обилазак правних лица. 

• Градско веће даје предлог за подношење пријаве, 
на основу мишљења и предлога мера Комисије за 
надзор. 

Према одредби члана 21. Закона о улагањима, која 
прописује да је јединица локалне самоуправе дужна 
да води евиденцију улагања од локалног значаја, 
Програм предвиђа да овај сегмент евиденције за 
Општина Лебане обавља одељење за локални еконо
мски развој према Развојној агенцији Србије, а у 
скла ду са поменутим Законом. 
Комисију за доделу средстава и Комисију за надзор 
трошења средстава чине различити чланови, одно
сно не може исто лице бити члан обе комисије исто
времено, чиме се спречава сукоб интереса и тра
нспарентнији је процес одлучивања. Чланове ко
мисија одређује Градско веће општине Лебане  (или 
Председник решењем). 

8. ЗАКЉУЧАК 

Подршка привреди је усмерена пре свега ка креирању 
нових радних места и подизању технолошких капа

цитета привредних субјеката. Циљ је успоставити 
препознатљиво пословно окружење за домаће и стране 
пословне инеститоре на територији општине Лебане.
Лебане је деценијама красила развијеност сектора 
малих и средњих предузећа, приватног и друштвеног 
сектора и виталност локалне привреде. Реализација 
програмских мера је један од механизама да локална 
самоуправа усмери привредна кретања у позитивном 
смеру и да се развије већа економска стабилност Ле
бана и осталих места на територији општине, на сва 
негативна економска кретања, било у националним, 
би ло у светским оквирима. Предлагач је покушао да 
развије позитивне механизме доделе и контроле тро
шења средстава, као и да материју свеобухватно обради 
и разради, а све у складу са позитивном праксом и 
позитивним законским решењима, за која се мора 
нагласити да тек настају и на нивоу Републике Србије. 
Овај Програм објавити у "Службеном листу града 
Лесковца".

02 број 022/1

Председник скупштине општине Лебане
Бобан Пејић, с.р.

ЛЕСКОВАЦ
9.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени  гласник РС" бр. 129/07, 
83/14, 101/16 и др. закон и 47/18), члана 14. Законa 
о планском систему Републике Србије ("Службени 
гласник РС", број 30/18), члана 10. Закона о ефикасном 
коришћењу енергије ("Службени гласник РС" број 
25/13) и члана 39. став 1. тачка 37. Статута Града 
Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', број 
28/18), Скупштина града Лесковца, на 8. седници, 
одржаној 15. јануара 2021. године, донела је

ОДЛУКУ

О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 

ПЕРИОД 20202022. ГОДИНЕ

Члан 1.
Доноси се Програма енергетске ефикасности града 
Лесковца за период 20202022 године. 

Члан 2.
Саставни део ове Одлуке је Програм енергетске 
ефикасности Града Лесковца.

АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја
вљивања у ,,Службеном гласнику Града Леско вца".

Број: 061/21I
У Лесковцу, 15. јануара 2021. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р. 

10.
На основу одредаба чланова 13. и 20. Закона о 
управљању отпадом ("Службени  гласник РС", бр. 
36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др.закон), члана 2. став 
3. тачка 4. и члана 3. тачка 4. Закона о комуналним 
делатностима ("Службени   гласник  РС", бр. 88/11, 
104/16 и 95/18), члана 32. став 1. тачка 20. и члана 66. 
тачка 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник  РС", бр.129/07, 83/14 – др.закон, 101/16 – 
др.закон и 47/18), члана 14. тачка 8, члана  39. тачка 
4. и тачка 30, члана 150. Статута града Лесковца 
("Службени гласник града Лесковца", број 28/18), 
члана 91. и члана 155. Пословника Скупштине града 
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", бр. 
3/19 и 4/19испр.), Скупштина града Лесковца, на 8. 
седници, одржаној 15. јануара 2021. године, донела је

ОДЛУКУ

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ 
ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ПЕРИОД 
20212030.

Члан 1.
Овом Одлуком се приступа изради Локалног плана 
управљања отпадом на територији града Лесковца.

Члан 2.
Локални план управљања отпадом доноси се за период 
од десет година и треба да садржи: очекиване врсте, 
количине и порекло укупног отпада; дефи нисане ци
љеве које треба остварити; програме сакупљања отпа

да, смањења количине отпада у комуналном отпа ду 
са предлозима за поновну употребу, управљања инду
стријским отпадом и развијања јавне свести о упра
вљању отпадом; мере које треба применити; де финисан 
прецизан план активности са очекиваним ре зултатима и 
роковима за извршење планираних мера и акти вности; 
процену трошкова и изворе финансирања и др.

Члан 3.
У циљу припреме Локалног плана управљања отпа
дом на територији града Лесковца, који ће обу
хватити целокупну територију града Лесковца са 
свим насељима, образује се Радна група за припрему 
Плана, као повремено радно тело Скупштине града 
Лесковца. 

Члан 4.
Радну групу за припрему плана Решењем образује 
Градско веће града Лесковца.

Члан 5.
Радну групу за припрему Плана чине председник Радне 
групе, заменик председника Радне групе и чланови из 
области комуналних делатности, привреде, здравства, 
просвете, економије, права, урбанизма, заштите жи
вотне средине, стручне институције, укључујући и пре
дставнике месних заједница, медија и невладиног се
ктора из области екологије.

Члан 6.
Задатак Радне групе за припрему Плана је:

− да дефинише регулативни оквир припреме Ло
калног плана;

− да прикупи и обради основне податке о граду 
Лесковцу (природни чиниоци, друштвени чиниоци);

− да прикупи и обради податке о економским 
активностима на територији града Лесковца;

− да прикупи податке и изврши анализу постојећег 
институционалног оквира управљања отпадом на 
територији града Лесковца;

− да изврши анализу реализације Локалног плана 
управљања отпадом на територији града Лесковца за 
период 20102020;

− да прикупи и обради квантитативне податке о 
отпаду;
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− да на основу истраженог стања дефинише про бле
мско стабло, опште и специфичне циљеве Локалног 
пла на и прецизан садржај Локалног плана;

− да изврши планирање средстава за управљање 
отпадом

− да предложи изградњу одговарајућег друштвеног 
става у односу на управљање отпадом

− да утврди адекватан техничко – технолошки 
концепт за успостављање одрживих токова свих врста 
отпада

− да изврши анализу финансијске одрживости 
Локалног плана управљања отпадом на територији 
града Лесковца за период 20212030. (процена трошкова 
и извора финансирања);

− утврди надзор, праћење и рокове за извршење 
планираних мера и активности.

Члан 7.

Саставни део ове Одлуке је Решење о приступању 
изради Стратешке процене утицаја на животну средину 
Локалног плана управљања отпадом на територији 
града Лесковца за период 2021–2030. Градске управе, 
Одељења за заштиту животне средине.

Члан 8.
Стручне и административне послове за Радну групу за 
припрему Плана обављаће Градска управа, Одељење 
за заштиту животне средине града Лесковца.

Члан 9.
Ова Одлука се објављује у "Службеном гласнику града 
Лесковца" заједно са Решењем о приступању изради 
Стратешке процене утицаја на животну средину Ло
калног плана управљања отпадом на територији града 
Лесковца за период 2021– 2030. и ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања. 

Број: 061/21I
У Лесковцу, 15. јануара 2021. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.  

11.
На основу члана 35. Закона о заштити животне средине 
("Сл. гласник РС", бр. 135 од 21. децембра 2004, 36 од 
15. маја 2009, 36 од 15. маја 2009  др. закон, 72 од 3. 
септембра 2009  др. закон, 43 од 14. јуна 2011  УС, 
14 од 22. фебруара 2016,76 од 12. октобра 2018, 95 
од 8. децембра 2018  др. закон) члана 5. и 9., став 2 
Закона о Стратешкој процени утицаја на животну 
средину, ("Сл. гласник РС" бр. 134/04 и 88/10), члана 
13. Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС" 
бр.36/09,88/10,14/16 и 95/18др.закон), а у поступку 
израде Локалног плана управљања отпадом и спро
веденог поступка, Градска управа  Одељење за заштиту 
животне средине града Лесковца доноси

РЕШЕЊЕ

1. Потребна је израда Страгешке процене 
утицаја за Локални план управљања отпадом на 
територији града Лесковца за период 20212030. 
на животну средину.

2. Разлози за израду Стратешке процене утицаја 
Локалног плана управљања отпадом на територији 
гра да Лесковца за период 20212030. год. на животну 
сре дину, дефинисани су на основу територијалног обу
хвата града Лесковца са 144 насељена места и могућег 
утицаја Локалног плана управљања отпадом на животну 
средину, на следећи начин:
Значај Локалног плана за заштиту животне средине и 
одрживи развој произилази из потребе да се заштити 
животна средина, побољша квалигет живота и обезбеди 
одрживи развој на подручју Локалног плана града 
Лесковца.
Потребе да се у оквиру Локалног плана управљања 
отпадом града Лесковца сагледају стратешка питања за
штите животне средине и обезбеди њихово решавање 
на одговарајући начин.

3. Стратешка процена се ради истовремено са 
изра дом Локалног плана управљања отпадом на 
територији града Лесковца за период 2021 2030. 

4. Израда Стратешке процене је заснована на 
студијско  аналитичкој документацији из области 
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управљања отпадом, заштите животне средине, 
заштите природе и другој релевантној документацији.

5. Стратешком проценом биће разматрана питања 
заштите ваздуха, вода, земљишта, живог света, природе 
и природних добара, културних добара, као и друга 
питања за која се у току израде утврди да захтевају одго
варајућу обраду.

6. Извештај о стратешкој процени, као документ 
којим се приказује поступак израде стратешке процене, 
ре зултати до којих се дошло и начин интегрисања у 
поступак Локалног плана, садржи:

 полазне основе стратешке процене: обухват, пре
дмет и циљеве Плана, захтеви заштите животне сре дине 
из релевантних планских и других докумената;

 опште и посебне циљеве стратешке процене и 
инди каторе;

 процену могућих утицаја на животну средину: 
приказ стања животне средине на подручју Локалног 
плана града Лесковца, процену утицаја варијантних 
решења повољних са становишта заштите животне 
средине са описом мера за спречавање и ограничавање 
негативних, односно увећање позитивних утицаја на 
животну средину, поређење варијантних решења и при
каз разлога за избор најповољнијег решења, процену 
ути цаја планских решења на животну средину са опи
сом мера за спречавање и ограничавање негативних, 
одно сно увећање позитивних утицаја на животну сре
дину, начин на који су при процени утицаја узети у 
обзир елементи животне средине и карактеристике ути
цаја;

 смернице за израду стратешких процена на ни
жим хијерархијским нивоима:

 програм праћења стања животне средине у току 
спровођења Локалног плана управљања отпадом;

 приказ коришћене методологије;
 приказ начина одлучивања, опис разлога одлу

чујућих за избор планских решења са аспекта ра зма
траних варијантних решења и приказ начина на ко
ји су питања животне средине укључена у Локални 
план;

 учешће заинтересованих страна у поступку 
израде и разматрања Извештаја о стратешкој процени;

 извод из Извештаја о Стратешкој процени (закљу
чак  нетехнички резиме);

 Одељење за заштиту животне средине града Ле
сковца даје сагласност на Локални план управљања 
отпадом за период 20212030. и Извештај о стратешкој 
процени утицаја на животну средину предметног 
плана, по поступку предвиђеним законом;

 Носилац израде Извештаја о стратешкој процени 
може бити правно лице или предузетник, које је 
уписано у одговарајући регисгар за обављање дела
тно сти просторног и урбанистичког планирања и 
изра де планских и других развојних докумената;

 Носилац израде извештаја о стратешкој процени, 
дужан је да исти изради и достави уз завршни изве
штај.

7. Извештај о стратешкој процени утицаја Локалног 
плана на животну средину део је документације која се 
прилаже уз Локални план управљања отпадом.

8. Учешће заинтересованих органа и организација и 
јавности, које имају интерес у доношењу одлука које се 
односе на заштиту животне средине, у поступку израде 
и разматрања извештаја о стратешкој процени утицаја 
обезбеђује Одељење за заштиту животне средине 
Градске управе града Лесковца.

9. Оглашавање и излагање на јавни увид извешгаја 
о стратешкој процени утицаја спроводи Одељење за 
заштиту животне средине Градске управе града Ле
сковца, у складу са чланом 19. Закона о стратешкој про
цени утицаја на животну средину.

10. Ово Решење саставни је део Одлуке о при сту
пању изради Локалног плана управљања отпадом на 
територији града Лесковца за период 20212030. и за
једно се објављују у Службеном гласнику града Ле ско
вца.

Образложење

Јединица локалне самоуправе, у складу са Законом 
о управљању огпадом (‘'Службенигласник РС” бр. 
36/09, 88/10,14/16 и 95/18др.закон), Законом о ло
калној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 
83/14др. закон, 101/16 др.закон и 47/18), За ко ном о 
ко муналним делатностима ("Сл. гласник РС" бр. 88/11, 
1014/16 и 95/18) је надлежна да у области управљања 
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отпадом и заштите животне средине доноси Локални 
план унрављања отпадом, обезбеђује услове и стара 
се о његовом спровођењу, уређује и обезбеђује 
обављање и развој комуналних делатности, уређује, 
обезбеђује, организује и спроводи управљање кому
налним, односно инертним и неопасним отпадом на 
својој територији.

На основу члана 32. став 1. и члана 66. став 3. Закона 
о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",број 129/07), 
члана 25. став 1. Статута града Лесковца ("Сл. гла
сник града Лесковца, број 12/08) и члана 13. става 
1. Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС" , 
број 36/09 и 88/10), Скупштина града Лесковца на 
седници одржаној дана 27.01.2011. године, је усвојила 
Локални план управљања отпадом на територији града 
Лесковца за период 2010. 2020. ("Сл. гласник града 
Лесковца" број 2/11).

Локални План управљања отпадом на територији 
града Лесковца за период 2021  2030. је стратешки 
документ у овој области којим се дефинишу ци љеви 
управљања отпадом у складу са усвојеном Стратегијом 
управљања отпадом Републике Србије.

У циљу смањења загађења животне средине и 
деградације простора, Локални план управљања отпа
дом на територији града Лесковца за период 2021
2030. има за циљ успостављање одрживог система 
управљања отпадом. 

Обухвата начине решавања низа задатака и даје де
таљне активности које заинтересоване стране треба 
да предузму да би се на локалном нивоу достигла 
визија и циљеви који су постављени у Националној 
стратегији управљања отпадом.

То захтева координисану акцију више различитих 
учесника  локалних власти, домаћинстава, предузећа, 
приватног сектора, невладиних организација и по
једи наца.

При томе, локалне власти имају централну улогу у 
планирању и стварању одрживог система управљања 
отпадом, у складу са законом.

Одељење за заштиту животне средине Градске управе 
Града Лесковца, приступа стратешкој процени утицаја 
Локалног плана управљања огпадом града Лесковца 
за период од 20212030., на животну средину, на 
основу члана 35. Закона о заштити животне средине 
("Сл. гласник РС", бр. 135 од 21. децембра 2004, 36 од 
15. маја 2009, 36 од 15. маја 2009  др. закон, 72 од 3. 
септембра 2009  др. закон, 43 од 14. јуна 2011  УС, 
14 од 22. фебруара 2016,76 од 12. октобра 2018, 95 од 
8. децембра 2018  др. закон), члана 5. став 1. и члана 
9. ст.1. и 5. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину ("Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10).

Стратешка процена се заснива на карактеристикама, 
циљевима и просторном обухвагу Локалног плана 
упра вљања отпадом града Леековца који Одељење за 
заштиту животне средине Градске управе Града Ле
сковца припрема у складу са чланом 13. став 2. Закона о 
управљању отпадом ("Службени гласник РС”, бр. 36/09, 
88/10, 14/16 и 95/18др. закон).

Стратешка процена се заснива на карактеристикама, 
циљевима и просторном обухвату Локалног плана 
управљања отпадом града Лесковца који Одељење за 
заштиту животне средине припрема у складу са чланом 
13. став 2. Закона о управљању отпадом ("Службени 
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 др. закон), 
Законом о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 
129/07, 83/14др.закон, 101/16др.закон и 47/18).

Локалним планом управљања отпадом града Лесковца за 
период 20212030. године, а сходно одредбама Закона о 
управљању отпадом, дефинисаће се стратешки оквир за 
управљање отпадом на територији града Лесковца који 
подразумева: спречавање настајања отпада, смањење 
количина или опасних карактеристика насталог отпада; 
поновно коришћење и рециклажу отпада, искоришћење 
корисних својстава отпада (одвојено сакупљање отпа
да); санацију неуређених депонија и загађење жи вотне 
средине; одређивање локације постројења за са ку пљање, 
третман и одлагање огпада; надзор и пра ћење управљања 
отпадом; развијање јавне свести о упра вљању отпадом; 
рокове за извршење планираних мера и активностии и 
друга питања од значаја за управљање отпадом.
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Сходно напред наведеном, Одељење за заштиту 
животне средине, Градске управе града Лесковца, у 
поступку одлучивања о стратешкој процени утицаја 
на животну средину, утврдило је да предметни 
Локални план управљања отпадом града Лесковца за 
период 20212030. представља оквир за одобравање 
будућих развојних пројеката и подлеже обавези 
стратешке процене утицаја на животну средину 
у смислу Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину.

У оквиру стратешке процене разматраће се питања 
и проблеми животне средине који су последица 
неадекватног поступања са отпадом на територији града 
Лесковца и могућности Локалног плана да негативне 
утицаје отклони или смањи, процену могућих утицаја 
са описом мера предвиђених за смањење негативних 
утицаја Локалног плана на животну средину, смернице 
за израду процене утицаја пројеката на животну 
средину, програм праћења стања животне средине у 
току спровођења Локалног плана (мониторинг), друга 
питања прописана законом.

Извештај о стратешкој процени садржаће елементе из 
члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину, осим смерница за израду стратешких 
процена на нижим хијерархијским нивоима.

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину гражени су подаци и мишљења 
заинтересованих органа и организација и то: ЈП 
"Урбанизам и изградња" Лесковац, ЈКП "Водовод", 
ЈКП " Комуналац", Одељења за урбанизам града 
Лесковца, Одељења за комунално  стамбене послове 
града Лесковца, Одељења за привреду и пољопривреду, 
Одељења за инспекцијске послове, Завода за јавно 
здравље Лесковац, PWW Лесковац д.о.о. Лесковац, ЕПС 
 а Лесковац, Савета за развој града, Завода за заштиту 
природе и Завода за заштиту споменика културе.

На основу свега наведеног, решено је као у диспозитиву.

Шеф Одељења
Слађан Ђикић, дипл. инж. зжс. с.р.
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На основу члана 68. и 100. Закона о заштити животне средине („Службени 
гласник РС”, број 135/2004, 36/2009, 36/2009др. закон, 72/2009др. закон,
43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018  др. закон), члана 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), предлога Програма коришћења 
средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине града  Лесковца  за 
2021. годину председника Фонда број 03/2109 веза број 02/2109 од 5. јануара
2021. године, сагласности на предлог Програма коришћења средстава буџетског 
Фонда за заштиту животне средине града Лесковца за 2021. годину број 40100
115/2102 од 5. јануара 2021. године, члана 13., 14., 39., 71., и 150. Статута 
града Лесковца („Службени гласник града Лесковца”, број 28/2018), и члана  2. 
и 16. Одлуке о Градском већу града Лесковца (”Службени гласник града 
Лесковца”, број 15/2008), Градско веће града Лесковца, на 17. седници одржаној 
11. јануара 2021. године  усвојило  је

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА  СРЕДСТАВА  БУЏЕТСКОГ  ФОНДА  ЗА ЗАШТИТУ  

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА  ЛЕСКОВЦА  ЗА   2021. ГОДИНУ

1. Фонд за заштиту животне средине града Лесковца основан је ради 
обезбеђивања финансијских средстава за подстицање заштите и унапређивања 
животне средине. 

Сврха оснивања буџетског Фонда града Лесковца је финансирање 
акционих и санационих планова у складу са Националним програмом заштите 
животне средине,  финансирање програма, пројеката, акционих и санационих 
планова из стратешких докумената и других активности у складу са својим 
интересима и специфичностима града Лесковца, а у области очувања, одрживог 
коришћења и заштите и унапређења животне средине на територији града 
Лесковца.

Одлуком о формирању буџетског Фонда дефинисан је начин обезбеђивања 
и коришћења средстава. 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА У 2021. ГОДИНИ

2. Утврђује се програм коришћења средстава буџетског Фонда  за заштиту 
животне средине града Лесковца за 2021. годину (у даљем тексту: Програм), и 
то:

Редни                                                                                                                                            Укупна                                
број     Програмска                                                                                                      јавна средстава                                                                                                                                                                                                                       
          класификација                                                                                               у динарима (RSD)                                         


ПРОГРАМ 0401     ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност          Управљање заштитом животне средине  
              04010001                                                                                                                                                   
            
                  Функционална класификација   

                                  560                               Позиција          Економска  класификација

12.



Страна 28 – Број  2Страна 28 – Број  2 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦАСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 16. јануар 2021.16. јануар 2021.

2

                                                                                 94.                                  423000


                                                                                    95.                                424000    

Намена по  програму         


I   МОНИТОРИНГ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  


1. Споровођење Програма контроле квалитета 
ваздуха на територији града Лесковца                                                             1.500.000,00

2.  Споровођење Програма мерења нивоа 
            комуналне буке на територији града Лесковца                                                     1.250.000,00

        
            површинских вода водотокова на територији града Лесковца                            1.500.000,

3.   Споровођење Програма праћења квалитета
00

Свега  I                                                                                                   4.250.000,00


                           

ΙΙ УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

1. Израда пројектнотехничке документације за санацију депонија     

400.000,00
2.     Изградња система управљања отпадом                                                         450.000,00

Свега  ΙΙ                                                                                                          850.000,00 

IIΙ ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА, БИОДИВЕРЗИТЕТА И 


ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ


1.      Утврђивање здравственог стања заштићених споменика природе, 
стања заштићених простора, резервата природе и иницирање  покретањa
поступка за заштиту природних добара са  територије града Лесковца
која досад нису стављена под заштиту, а по својим особинама то 
заслужују и предузимање мера за санацију већ заштићених природних 
добара, a у сарадњи са Заводом  за заштиту природе Србије

2. Стављање природних добара под заштиту, у сарадњи са Заводом за
заштиту природе Србије                                          

3.     Уређење ЗПД (заштићена природна добра) 
4. Озелењавање                                                              

Свега IIΙ                                                                                                300.000,00


                   

ΙV      ИНФОРМИСАЊЕ, ЕДУКАЦИЈА, ПРОМОЦИЈА И ПОПУЛАРИЗАЦЈА
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


1.     Програм еколошких активности (обележавање важних еколошких датума,

кампање, трибине, радионице, радне акције и еколошке игре, припремање,
штампање и подела еколошких публикација и др.)
укључујући и пренете обавезе                                                                  150.000,

2. Финансирање и суфинансирање пројеката правних лица из области
00

заштите и унапређења животне средине                                              3.000.000,00

               

Свега ΙV                                                                                             3.150.000,
укључујући и пренете обавезе

00


                                                                                                       


V     СТРАТЕШКИ  ДОКУМЕНТИ  И  ПРОЈЕКТИ 
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1.  Израда програма заштите животне средине града Лесковца 
2.  Израда краткорочног акционог плана (ваздух)                                    

Свега   V 100.000,00


                           

VΙ   ЗАШТИТA  ЗДРАВЉА СТАНОВНИШТВА


1.   Системска дезинсекција у 2021. години  укључијући                            3.350.000,00
и  пренете  обавезе                                  
Свега  VI                                                                                                    3.350.000,00


                                                     

01   ПРИХОДИ  ИЗ  БУЏЕТА,
УКУПНО за    I, II, III, IV, V и VI. 12.000.000,00


Напомена: Позиција из програма под ΙV тачка 1. је економске класификације 423000 – Услуге по уговору 
и за њу је опредељено 150.000,00 динара, док је све остало из програма под економском класификацијом 
424000 – специјализоване услуге и опредељено 11.850.000,00 динара у складу са Одлуком о буџету града 
Лесковца за 2021. годину.

Средства буџетског Фонда за заштиту животне средине града Лесковца за 
2021. годину планирана су Одлуком о буџету града Лесковца за 2021. годину, у 
оквиру раздела 5. – Градска управа и то:
 Програм 0401  Програм 6: Заштита животне средине,
 Програмске активности 04010001, Управљање заштитом животне средине,
 Функкционалне класификације 560, позиција 94. и 95., економске 
класификације  423000 – Услуге по уговору  и 424000 – Специјализоване 
услуге, укупно за изворе финансирања за функцију 560  – 01 приходи из буџета 
у износу од 12.000.000,00

3. Преузимање обавеза и плаћања на терет Фонда врше се до нивоа 
средстава одобрених буџетском Фонду у складу са Одлуком о буџету града 
Лесковца за 2021. годину.

динара.   

Уколико се приходи и примања буџетског Фонда у току буџетске године 
не остварују у планираном износу расходи ће се извршавати по следећим 
приоритетима које утврди градоначелник града Лесковца, и то: обавезе 
утврђене законом и раније преузете уговорне обавезе.

4. Својом активношћу Градска управа  Одељење за заштиту животне 
средине града Лесковаца радиће на обезбеђивању додатних средства за 
суфинансирање  финансирање пројеката од спонзорства, донација, поклона, 
помоћи или прилога као и остваривањем прихода аплицирањем на конкурсима 
(домаћим и иностраним) на основу међународне, регионалне  и локалне сарaдње 
и сарадње са републичким органима на програмима, пројектима и другим 
активностима у области заштите животне средине, а реализоваће се преко 
евиденционог рачуна буџетског Фонда. 

5. Средства из тачке 2. овог Програма могу да се увећају за износ утврђен 
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Лесковца за 2021.
годину као и за износ трансфера са других нивоа власти и донација, уз могућу
промену буџетске класификације, и иста се могу користити за намене из тачке 
2. овог Програма без претходне сагласности Министарства заштите животне 
средине на измене овог програма. 
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6. Програм има важење уколико је прибављена сагласност надлежног 
Министарства на предлог Програма. 

Програм усваја Градско веће града Лесковца, на исти даје сагласност 
Скупштина града Лесковца, и примењиваће  се  од  1. јануара 2021. године.

7. Овај програм објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“.

Доставити: Скупштини града Лесковца на сагласност, Градској управи 
 Одељењу за заштиту животне средине, односно Фонду за заштиту животне 
средине града Лесковца и aрхиви Градског већа града Лесковца.

Број: 0612/21II
У Лесковцу, 11. јнуара 2021. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
др сци. мед. Горан Цветановић с.р.

____________________
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13.
На основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 
129/07, 83/14др.закон, 101/16др.закон и 47/18), 
члана 6. Одлуке о оснивању буџетског фонда за 
развој пољопривреде на територији града Лесковца 
("Службени гласник града Лесковца", број 50/16) 
и члана 39. Статута града Лесковца ("Службени 
гласник града Лесковца" број 28/18), Скупштина 
града Лесковца, на 8. седници одржаној  15. јануара 
2021. године, донела јe

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ БУЏЕТСКОГ 
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I
Разрешава се  Комисија буџетског фонда за развој 
пољопривреде на територији града Лесковца, због 
истека мандата,  у саставу:

1. Дејан Ранђеловић – магистар биотехничких 
наука, председник Комисије

2. Бобан Митровић – дипломирани инжењер 
пољопривреде за воћарство и виноградарство, члан

3. Јован Цветановић – инжењер пољопривреде, 
члан

4. Јовица Ђорђевић – инжењер пољопривреде за 
ратарство, члан

5 Александар Митић – магистар биотехничких 
наука, члан

6. Катарина Марјановић – дипломирани правник, 
члан

7. Александра Ристић – дипломирани економиста, 
члан.
 

II
Решење објавити  у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 061/21I
У Лесковцу, 15. јануара 2021. године

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

14.
На основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 
129/07, 83/14др.закон, 101/16др.закон и 47/18), 
члана 6. Одлуке о оснивању буџетског фонда за 
развој пољопривреде на територији града Лесковца 
("Службени гласник града Лесковца", број 50/16) 
и члана 39. Статута града Лесковца ("Службени 
гласник града Лесковца" број 28/18), Скупштина 
града Лесковца, на 8. седници одржаној  15. јануара 
2021. године, донела јe

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ БУЏЕТСКОГ 
ФОНДА  ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија буџетског фонда за развој 
пољопривреде на територији града Лесковца (у 
даљем тексту: Комисија), у саставу:

 за председника:
1. Дејан Ранђеловић – магистар биотехничких 

наука, председник Комисије

 за чланове:
2. Бобан Митровић – дипломирани инжењер 

пољопривреде за воћарство и виноградарство;
3. Срђан Младеновић – ветеринарски техничар;
4. Јовица Ђорђевић – инжењер пољопривреде за 

ратарство;
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5 Александар Митић – магистар биотехничких 
наука;

6. Катарина Марјановић – дипломирани правник;
7. Александра Ристић – дипломирани економиста.

 

II
Мандат именованог председника и чланова Комисије 
траје 4 (четири) године.

III
Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је да:

 израђује Програм коришћења средстава Фонда;

 прати реализацију Програма коришћења сре дста

ва Фонда и 

 израђује Извештај о реализацији Програма кори
шћења средстава Фонда.

Начин рада и друга питања од значаја за рад Комисије 
одређују се посебним Правилником који доноси 
Градско веће града Лесковца.

IV
Стручне и административно – техничке послове за 
потребе Комисије обавља надлежни орган Градске 
управе града Лесковца.

V
Решење објавити у "Службеном гласнику града Ле
сковца".

Број: 061/21I
У Лесковцу, 15. јануара 2021. године

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић      

15.
На основу члана  32. и 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени  гласник РС", бр. 129/07, 
83/14др.закон, 101/16др.закон и 47/18), члана 29. 

став 1. тачка 3 и  члана 41. став 1. тачка 4. Закона 
о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", 
број 87/18), члана 5. Уредбе о саставу, начину и 
организацији рада штабова за ванредне ситуације 
("Сл.гласник РС",број 27/20),чл. 4, 5 и 6. Одлуке 
о образовању Штаба за ванредне ситуације града 
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 
46/20) и члана 39. став 1. тачка 40) Статута града 
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца, број 
28/18), Скупштина града Лесковца, на 8. седници 
одржаној 15. јануара 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I
Именује се Штаб за ванредне ситуације града Лесковца  
као оперативно стручно тело за праћење активности 
на смањењу ризика од катастрофа и координацију и 
руковођење у ванредним
ситуацијама, у саставу:

 командант Штаба:
др сци. мед. Горан Цветановић, градоначелник 

града Лесковца;
 заменик команданта Штаба, Андрија Атанасковић, 

помоћник градоначелника града Лесковца;

 начелник Штаба Ивица Ранђеловић, начелник 
Одељења за ванредне ситуације у Лесковцу Мини
старства унутрашњих послова, Сектора за ванредне 
ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Лесковцу, 
представник организационе јединице Министарства у 
чијем делокругу рада су послови заштите и спасавања 
од катастрофа; 

 чланови Штаба:

1. Милош Цветановић, начелник Градске управе 
града Лесковца;

2. Александар Костић, послови цивилне заштите 
у Одељењу за општу управу и заједничке послове 
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Градске управе града Лесковца, као представник 
организационе јединице Градске управе у чијем су 
делокругу рада послови цивилне заштите, за оба
вљање оперативнопланских послова и послова 
узбуњивања;

3. Саша Младеновић, Шеф Одељења за друштвене 
делатности и локални развој Градске управе града 
Лесковца, као руководилац организационе јединице 
Градске управе у чијем су делокругу рада послови 
друштвених делатности и образовања, за послове 
евакуације;

4. Саша Пешић, Шеф Одељења за инспекцијске 
послове Градске управе града Лесковца, као ру ко во
дилац организационе јединице Градске управе у чијем 
су делокругу рада послови инспекције, за послове 
заштите и спасавања на неприступачним теренима;

5. Јасминка Миленковић, Шеф Одељења за 
урба низам Градске управе града Лесковца, као ру
ководилац организационе јединице Градске упра ве 
у чијем су делокругу рада послови из области урба
низма, за послове заштите и спасавања из рушевина;

6. Раде Велинов, Шеф Одељења за привреду 
и пољопривреду Градске управе града Лесковца, 
као руководилац организационе јединице Градске 
управе у чијем су делокругу послови из области 
водопривреде и пољопривреде, за послове заштите и 
спасавања од поплава и несрећа на води и под водом;

7. Драган Николић, Шеф Одељења за комунално
стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру,  као 
руководилац организационе јединице Градске управе 
у чијем су делокругу послови из области стамбено
комуналних питања и саобраћаја, за послове сао бра
ћаја;

8. Слађан Ђикић, Шеф Одељења за заштиту жи
вотне средине Градске управе града Лесковца, као 
руководилац организационе јединице Градске управе у 
чијем су делокругу послови заштите животне средине, 
за послове заштите од техничкотехнолошких несрећа;

9. Саша Јовановић, командир ватрогасноспасилачке 
чете, заменик команданта ватрогасноспасилачког 
батаљона у Одељењу за ванредне ситуације у Лесковцу, 
Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне 
ситуације, као представник организационе јединице 
надлежне службе, за послове заштите и спасавања од 
пожара и експлозија;

10. Новица Николић, директор ЈП Урбанизам и 
изградња Лесковац, као руководилац јавног предузећа у 
чијем су делокругу рада послови урбанизма и изградње, 
за послове склањања људи и материјалних добара;

11. Драган Величковић, секретар Црвеног крста 
Лесковац, као представник Црвеног крста Србије, 
организациона јединица Лесковац, за послове 
збрињавања угрожених и настрадалих;

12. др Славиша Божић, директор Дома здравља 
Лесковац, као руководилац јавне здравствене установе у 
чијем су делокругу рада послови примарне здравствене 
заштите, за послове прве медицинске помоћи;

13. др Небојша Димитријевић, директор Опште 
болнице Лесковац, као руководилац јавне здравствене 
установе у чијем су делокругу рада послови секундарне 
здравствене заштите;

14.  др Јадранка Красић, начелник Центра за контролу 
и превенцију болести Завода за јавно здравље Лесковац, 
као представник Завода за јавно здравље за послове 
радиолошке, хемијске и биолошке заштите;

15. Милан Поповић, Шеф Одељења за општу управу 
и заједничке послове Градске управе града Лесковца, као 
руководилац организационе јединице Градске управе у 
чијем су делокругу рада послови месних заједница, за 
послове везе са месним заједницама и друге оперативне 
и евиденционе послове;

16. Бобан Велков, официр Војске Србије, као пре
дставник Војске Србије за послове координације са Во
јском Србије;

17. Томислав Илић, начелник Полицијске управе у 
Лесковцу, као представник организационе јединице 
Министарства унутрашњих послова, за послове коо
рдинације са организациониом јединицом Мини ста
рства у Лесковцу;

18. Марија Милосављевић, Шеф Одељења за фи
нансије Градске управе града Лесковца, као руко во
дилац организационе јединице Градске управе у чијем 
су делокругу послови финансија;

19. Дејан Станковић, координатор послова Кому
налне полиције Градске управе града Лесковца, као 
руководилац организационе јединице Градске управе у 
чијем су делокругу рада послови Коминалне милиције;

20. Милан Миљковић, послови из делокруга одбране 
у Одељењу за општу управу и заједничке послове 
Градске управе града Лесковца, као представник орга
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низационе јединице Градске управе у чијем су де ло
кругу рада послови одбране;

21. Душан Анђелковић, директор Огранка Електроди
стрибуције Лесковац, као представник организационе 
јединице Електропривреде у Лесковцу;

22. Предраг Момчиловић, директор Центра за со
цијални рад Лесковац, као руководилац Центра за со
цијални рад;

23. Станиша Ристић, вд. директор ЈКП Водовод Ле
сковац, као руководилац јавног предузећа у чијем су 
делокругу рада послови водоснадбевања;

24. Новица Стојановић, вд. директор ЈКП Топлана 
Ле сковац, као руководилац јавног предузећа у чијем су 
делокругу рада послови даљинског грејања;

25. Владимир Синадиновић, директор ЈКП Кому
налац Лесковац, као руководилац јавног предузећа у 
чијем су делокругу послови одржавања хигијене и зоо
хигијене;

26. Александар Ђуровић, председник Скупштине 
града Лесковца;

27. др Александра Николић, вд. директор Завода за 
јавно здравље Лесковац;

28. Соколица Тодоровић, Шеф Одсека за превентивну 
заштиту у Одељењу за ванредне ситуације у Лесковцу, 
Министарства унутрашњих послова, Сектора за ва
нредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Ле
сковцу;

29. др Лидија Димитријевић, председник Одбора за 
социјалну политику и здравство Скупштине града Ле
сковца.

II
Ступањем на снагу Одлуке Скупштине града о образ
овању Штаба за ванредне ситуације града Лесковца 
("Службени гласник града Лесковца",број 46/20), 
на основу члана 27. ове Одлуке престало је да важи 
Решење о образовању Градског штаба за ванредне 
ситуације града Лесковца ("Службени гласник града 
Лесковца",број 7/18 и 10/19), а у складу са чланом 28. 
ове Одлуке командант, заменик команданта Штаба,  
начелник и чланови Штаба наставили су да обављају 
послове из надлежности Штаба до именовања чланова 
Штаба у складу са напред наведеном Одлуком Ску
пштине града.

III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се у "Службеном гласнику града Лесковца"

Број: 061/21I 
У Лесковцу, 15. јануара  2021. године  

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р. 

16.
На основу члана 17. Уредбе о саставу, начину и 
организацији рада штабова за ванредне ситуације 
(„Службени гласник РС“, број 27/20) и члана 8. 
Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације 
града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, 
брoj 46/20), а на предлог Завода за јавно здравље 
Лесковац и Дома здравља Лесковац, Штаб за ванредне 
ситуације града Лесковца, на 45. седници одржаној 
16. јануара 2021. године,  донео је 

ОДЛУКУ

I

На територији града Лесковца формира се пункт 
за имунизацију против COVID – 19, издвојен из 
матичног објекта Дома здравља Лесковац, у спортској 
хали „Партизан“ у Лесковцу.

II
Овај пункт ће се организовати у складу са до ста
вљеним инструкцијама од стране Министарства 

АКТИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ЛЕСКОВЦА
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државне управе и локалне самоуправе, а по плану и 
организацији пунктова за масовну вакцинацију који 
је израђен од стране Министарства државне управе 
и локалне самоуправе и представља саставни део ове 
Одлуке.

III
Образац за успостављање пункта (Прилог 1, попуњен 
образац) је саставни део Одлуке о формирању пункта 
за имунизацију против COVID – 19.

IV
Министарству државне управе и локалне самоуправе 
доставити информацију о овој Одлуци у складу са 
њиховим захтевом од 15. јануара 2021. године.

V
Отправак Одлуке доставити надлежним органима 
за спровођење ове Одлуке и објавити у “Службеном 
гласнику града Лесковца“ и на званичном сајту града 
Лесковца.

Број: 131/2021IV
У Лесковцу, 16. јануара 2021. године

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА 
ЛЕСКОВЦА

КОМАНДАНТ
Штаба за ВС

др сци.мед. Горан Цветановић, с.р.  
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