
8.

На основу члана 46. Закона о локалној са-

моуправи (''Сл.гласник РС', бр. 129/07, 83/14-

др.закон и 101/16-др.закон,47/18), члана 38.

Закона о удружењима (''Сл.гласник РС'', бр.

51/09, 99/11-др.закони, 44/18), члана 70. Ста-

тута општине Бојник (''Сл. гласник града

Лесковца'', бр. 6/2019), члана 5. Одлуке о бу-

џету општине Бојник за 2022. годину, (''Сл.

гласник града Лесковца'', 48/21 ), члана 5.

Правилника о ближим критеријумима,на-

чину и поступку доделе средстава или недо-

стајућег дела средстава из буџета општине

Бојник за подстицање програма од јавног

интереса која реализују удружења (''Сл. глас-

ник града Лесковца, бр. 8/18) и члана 24. По-

словника Општинског већа општине Бојник

( '' Сл. гласник града Лесковца'', бр. 17/12),

Општинско веће општине Бојник, на седни -

ци одржаној дана 28.01.2022. године, доноси

О Д Л У К У

О расподели средстава 

за финансирање или суфинансирање

програма и пројеката удружења 

и организација од јавног интереса

за 2022.годину

Члан 1.

Укупан износ средстава намењених фи-

нансирању или суфинансирању програма

и пројеката удружења и организација од

јавног интереса из буџета општине Бојник

за 2022.годину износи 9.500.000,00 динара.

Члан 2.

Средства по овом Конкурсу додељују се

удружењима грађана и невладиним органи-

зацијама за реализацију програма и про је -

ката који су од јавног интереса из следећих

области:

1. заштита лица са инвалидитетом

50.000,00 динара (раздео 5, пројектна ак-

тивност 1201-0003- дотације невладиним

организацијама, позиција 135, економска

класификација 481, функционална класи-

фикација 820); 

2. одрживог развоја 200.000,00 динара

(раздео 5,пројектна активност 1201-0003-

дотације невладиним организацијама, по-

зиција 135,економска класификација 481,

функционална класификација 820); 

3. социјалне заштите 500.000,00 динара

(раздео 5, пројектна активност 1201-0003-

дотације невладиним организацијама, по-

зиција 135,економска класификација 481,

функционална класификација 820);

4. култура 300.000,00 динара (раздео

5,пројектна активност 1201-0003-дотације

невладиним организацијама,позиција135,

економска класификација 481, функцио-

нална класификација 820); 
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5. цркве и верске заједнице 8.000.000,00

динара (раздео 5, пројектна активност

1201-0003- Унапређење система очувања и

представљања културно-историјског на-

слеђа, позиција 137,економска класифика-

ција 481, функционална класификација

840);

6. други програми у којима удружење

искључиво и непосредно следи јавне 

потребе 450.000,00 динара ( раздео 5,

пројектна активност 1201-0003-дотације

невладиним организацијама, позиција 135,

економска класификација 481, функцио-

нална класификација 820).

Члан 3. 

Додељена средства се преносе удруже-

њима и организацијама на основу уговора

за реализовање одобрених програма-

пројеката, закључених између општине

Бојник и удружења или организација.

Члан 4.

Одлуку објавити у ''Службеном гласни -

ку града Лесковца''.

03 Број:401-36/2022-92 

Бојник, 28.01.2022. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ

БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

Небојша Ненадовић
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9.

На основу члана 23. тачка 8. и члана 35.

став 1. Одлуке о месним заједницама на те-

риторији општине Црна Трава („Службени

гласник града Лесковца“ број 59/2020) и

члана 19. Упутства за спровођење избора за

чланове савета месних заједница на терито-

рији општине Црна Трава, расписаних за 19.

септембар 2021. године, број 06-162/2021-

01 од 19.08.2021. године, које се сходно

тачки 3. Одлуке о расписивању избора за

чланове савета МЗ Дарковце, број 013-

21/2021-01 од 30.12.2021. године, приме-

њује и на поновљене изборе за чланове са-

вета Месне заједнице Дарковце, који су рас-

писани за 13. фебруар 2022. године, Прво-

степена изборна комисија за спровођење из-

бора за чланове савета месних заједница на

територији општине Црна Трава, на сед-

ници одржаној дана 28.01.2022. донела је

Р Е Ш Е Њ Е

ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кан-

дидата за чланове Савета Месне заједнице

Дарковце у општини Црна Трава број 1,

под називом АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА

НАШУ ДЕЦУ коју је за поновљене изборе

за чланове Месне заједнице Дарковце рас-

писане за 13. фебруар 2022. године, под-

нела Српска напредна странка.

О б р а з л о ж е њ е

Првостепеној изборној комисији за спро-

вођење избора за чланове савета месних

заједница на територији општине Црна

Трава, дана 27.01.2022. године у 13:30 ча-

сова, подносилац изборне листе Српска на-

предна странка, преко овлашћеног лица

Александра Глигоријевића из Црне Траве

поднео је, у складу са чланом 32. Одлуке о

месним заједницама на територији оп-

штине Црна Трава, Изборну листу под на-

зивом АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НА -

ШУ ДЕЦУ, за поновљене изборе за чланове

Савета Месне заједнице Дарковце, који су

расписани за 13. фебруар 2022. године.

На поднетој изборној листи налазе се 3

(троје) кандидата за чланове савета, те је

Изборна комисија констатовала да је ис-

поштован члан 18. став 1. Закона о локал-

ним изборима, који се, у складу са чланом

80. Одлуке о месним заједницама на тери-

торији општине Црна Трава, сходно приме-

њује у овом случају, а који прописује да

предлагач мора на изборној листи да има

најмање једну трећину кандидата од укуп-

ног броја који се бира, а број чланова са-

вета који се бира 3 (три).

Изборна комисија је затим утврдила да

је испоштован члан 32. став 3. Одлуке о

месним заједницама на територији оп-

штине Црна Трава, јер се на изборној листи

налази 40% мање заступљеног пола, у кон-

кретном случају женског пола.

Изборна комисија је потом утврдила да

поднета изборна листа садржи све по-

требне елементе и то:

1) овлашћење лица које подноси листу;

2) писане изјаве свих кандидата да при-

хватају кандидатуру за члана савета

3) потврде о изборном праву за сваког

кандидата 

4) ичшитане личне карте свих кандидата

5) сагласност носиоца листе да буде но-

силац листе

Сва достављена документација је уредна

и сва лица испуњавају услове да буду би-

рана за чланове савета месне заједнице.

У складу са наведеним, Првостепена из-

борна комисија је донела одлуку као у дис-

позитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против

овог решења може се поднети приговор
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Првостепеној изборној комисији за спровођење избора за чланове савета месних заједница

на територији општине Црна Трава у року од 24 часа од часа доношења Решења.

Број: 013-5/2022-01

Датум: 28.01.2022. године

ПРВОСТЕПЕНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК

Александар Николић

10.

На основу члана 37. Одлуке о месним заједницама на територији општине Црна Трава

(„Службени гласник града Лесковца“, број 49/2020), Првостепена изборна комисија за

спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Црна

Трава, на седници одржаној дана 01.02.2022. године. донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДАРКОВЦЕ У ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА 

НА ПОНОВЉЕНИМ ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 13.ФЕБРУАР 2022.ГОДИНЕ

Утврђује се Збирна изборна листа за избор чланове Савета Месне заједнице Дарковце

у општини Црна Трава и то:

1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ

Кандидати на изборној листи су:

У Црној Трави, дана 01.02.2022. године

Број: 06-10/2022-01

ПРВОСТЕПЕНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК

Александар Николић
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Редни

број
Име и презиме Датум рођења Занимање

Пребивалиште

и адреса стана

1. Славиша Тричковић 27.11.1965. год грађевински техничар Дарковце

2. Љубомир Ђорић 25.10.1950. год пензионер Дарковце

3. Рада Раденковић 10.10.1945. год домаћица Дарковце



11.

На основу члана 23. тачка 9. Одлуке о

месним заједницама на територији оп-

штине Црна Трава („Службени гласник

града Лесковца“, број 49/2021), 

Првостепена изборна комисија за спро-

вођење избора за чланове савета месних

заједница на територији општине Црна

Трава, на седници одржаној дана 01.02.2022.

године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

1. ОБЈАВЉУЈЕ СЕ да је у делу Једин-

ственог бирачког списка за подручје оп-

штине Црна Трава – бирачко место број 4

– Месна канцеларија Дарковце уписано

укупно 86 (осамдесет шест) бирача.

2. Решење објавити у „Службеном глас-

нику града Лесковца“ и на званичној ин-

тернет презентацији општине Црна Трава.

Број: 06-11/2022-01

Датум: 01.02.2022. године

ПРВОСТЕПЕНА ИЗБОРНА

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК

Александар Николић

12.

На основу члана 23. Одлуке о месним

заједницама на територији општине Црна

Трава („Службени гласник града Лесковца“,

број 49/2021), 

Провстепена изборна комисија за спрово-

ђење избора за чланове савета месних зајед-

ница на територији општине Црна Трава, на

седници одржаној дана 01.02.2022. године

донела је

О Д Л У К У

О одређивању начина штампања

изборног материјала за спровођење

поновљених избора за чланове савета

Месне заједнице Дарковце, који су

расписани за 13. фебруар 2022. године

1. Одређује се да ће се гласачки листићи,

записници о примопредаји изборног мате-

ријала пре гласања са првостепене изборне

комисије на бирачки одбор и записник о

примопредаји изборног материјала после

гласања са бирачког одбора на првостепену

изборну комисију, штампати у просторијама

Општинске управе општине Црна Трава.

2. Одређује се да ће контролни лист за

проверу исправности гласачке кутије као и

записник о раду бирачког одбора на спрово-

ђењу поновљених избора за чланове савета

Месне заједнице Дарковце, који су распи-

сани за 13. фебруар 2022. године штампати

привредно друштво Графобалкан ДОО, ул.

Ивана Милутиновића бр.47, 16000 Леско-

вац, ПИБ 100805536, МБ 20924128.

3. Одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику

града Лесковца“ и на званичној интернет

презентацији општине Црна Трава.

Број: 06-12/2022-01

Датум: 01.02.2022. године

ПРВОСТЕПЕНА ИЗБОРНА

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК

Александар Николић
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13.

На основу члана 23. тачка 9. Одлуке о

месним заједницама на територији оп-

штине Црна Трава („Службени гласник

града Лесковца“, број 49/2020), Првосте-

пена изборна комисија за спровођење из-

бора за чланове савета месних заједница на

територији општине Црна Трава, на сед-

ници одржаној дана 01.02.2022. године до-

нела је

О Д Л У К У

О одређивању боје гласачких листића,

броја гласачких листића и боје

контролног листа за проверу

исправности гласачке кутије, 

за гласање на поновљеним изборима 

за чланове савета Месне заједнице

Дарковце, који су расписани 

за 13. фебруар 2022. године

1) Гласачки листићи штампаће се на па-

пиру беле боје.

2) Контролни лист за проверу исправно-

сти гласачке кутије штампаће се на папиру

жуте боје.

3) За поновљене изборе за чланове са-

вета Месне заједнице Дарковце који су рас-

писани за 13. фебруар 2022. године ут-

врђује се број од 86 (осамдесет шест) гла-

сачких листића.

4) Одлука ступа на снагу даном, а обја -

ви ће се у „Службеном гласнику града Лес-

ковца“ и на званичној интернет презента-

цији општине Црна Трава. 

Број: 06-13/2022-01

Датум: 01.02.2022. године

ПРВОСТЕПЕНА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Николић

14.

На основу члана 23. тачка 9. Одлуке о

месним заједницама на територији оп-

штине Црна Трава („Службени гласник

града Лесковца“, број 49/2021) Првосте-

пена изборна комисија за спровођење из-

бора за чланове савета месних заједница на

територији општине Црна Трава, на сед-

ници одржаној дана 01.02.2022. донела је

ОДЛУКУ

О прописивању садржине гласачких

листића за гласање на поновљеним

изборима за чланова савета Месне

заједнице Дарковце, расписаних 

за 13. фебруар 2022. године

1) Прописује се садржина гласачких ли-

стића за гласање на поновљеним изборима

за чланове савета Месне заједнице Дар-

ковце, који ће се одржати дана 13. фебруара

2022. године. 

2) Образац гласачког листића је утврђен

у прилогу ове одлуке и чини њен саставни

део.

3) Ова одлука ступа на снагу даном до-

ношења, а објавиће се у „Службеном глас-

нику града Лесковца“ и на званичној ин-

тернет презентацији општине Црна Трава. 

Број: 06-14/2022-01

Датум: 01.02.2022. године

ПРВОСТЕПЕНА ИЗБОРНА

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК

Александар Николић
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15.

На основу члана 23. Одлуке о месним

заједницама на територији општине Црна

Трава („Службени гласник града Лес-

ковца“, број 49/2020), Првостепена из-

борна комисија за спровођење избора за

чланове савета месних заједница на тери-

торији општине Црна Трава, на седници

одржаној дана 01.02.2022. године донела је

О Д Л У К У

О накнадама за рад и накнадама

материјалних и других трошкова 

за спровођење поновљених избора 

за чланове савета Месне заједнице

Дарковце расписаних за 13. фебруар

2022. године

1. Одређује се накнада за трошкове до-

ставе обавештења бирачима у општини

Црна Трава – Месна заједница Дарковце о

дану и времену одржавања избора, са

бројем и адресом бирачког места на коме

бирач гласа, у износу од 6,00 динара за сва-

ког бирача уписаног у део бирачког списка

за подручје општине Црна Трава – бирачко

место број 4 – Месна канцеларија - Дар-

ковце.

2. Председницима, заменицима председ-

ника, члановима и заменицима чланова би-

рачких одбора, припада накнада за рад у

бирачком одбору, и то:

– Председницима и заменицима пред-

седника по 2.500,00 динара

– члановима и заменицима чланова по

1.500,00 динара.

Право на накнаду која је утврђена овом

тачком, чланови бирачких одбора ће оства-

рити на основу евиденције о њиховом при-

суству на бирачком месту.

3. Председник и заменик председника

бирачког одбора на бирачком месту број 4

- Месна канцеларија - Дарковце имају

право на накнаду трошкова за гориво за по-

требе спровођења избора у износу од по

1.000,00 динара. 

Наведена средства покривају трошкове

набавке горива за:

– превоз изборног материјала пре гла-

сања након примопредаје са Првостепене

изборне комисије на бирачки одбор;

– превоз изборног материјала после гла-

сања у циљу примопредаје са бирачких од-

бора на Првостепену изборну комисију;

4. За организацију превоза повереника

бирачког одбора за спровођење гласања

ван бирачког места за бираче који нису у

могућности да гласају на бирачком месту

одређује се накнада у висини од 1.500,00

динара и иста ће бити исплаћена оном

лицу које је вршило превоз повереника би-

рачких одбора, а које ће бити одређено на

основу писане изјаве председника/заме-

ника председника бирачког одбора.

Уколико се за потребе организације гла-

сања ван бирачког места буде користило

општинско службено возило, лицу које

буде ангажовано да врши превоз повере-

ника бирачког одбора припада накнада у

висини од 2.500,00 динара.

5. Одлука ступа на снагу даном доно-

шења и биће објављена у „Службеном

гласнику града Лесковца“ и на званичној

интернет презентацији општине Црна

Трава.

Број: 06-15/2022-01

Датум: 01.02.2022. године

ПРВОСТЕПЕНА ИЗБОРНА

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК

Александар Николић

9. фебруар 2022. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА Број 2 – Страна 31



16.

На основу члана 23. тачка 3. Одлуке о

месним заједницама на територији оп-

штине Црна Трава („Службени гласник

града Лесковца“, број 49/2020), Првосте-

пена изборна комисија за спровођење из-

бора за чланове савета месних заједница на

територији општине Црна Трава, на сед-

ници одржаној дана 01.02.20221. године

донела је

РЕШЕЊЕ

О именовању чланова бирачког одбора

на бирачком месту број 4 – ДАРКОВЦЕ

1. За гласање на поновљеним изборима

за чланове савета Месне заједнице Дар-

ковце расписаним за 13. фебруар 2022. го-

дине, формира се бирачки одбор на бирач-

ком месту број 4 – Дарковце у следећем са-

ставу :

– ВЕСЕЛИН (МИЛОШ) ЈОВАШЕВИЋ

из Црне Траве, за председника, именован

од стране Првостепене изборне комисије за

спровођење избора за чланове савета мес-

них заједница на територији општине Црна

Трава

– СВЕТИСЛАВ (ЧЕДОМИР) ЂИКИЋ

из Црне Траве, за заменика председника,

именован од стране Првостепене изборне

комисије за спровођење избора за чланове

савета месних заједница на територији оп-

штине Црна Трава

– СЛОБОДАНКА (ЧАСЛАВ) КОСТИЋ

из Дарковца, за члана 1, на предлог одбор-

ничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА

НАШУ ДЕЦУ

– ВАСКО (РАДОМИР) БЛАГОЈЕВИЋ

из Дарковца, за заменика члана 1, на пред-

лог одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУ-

ЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ

– ДРАГАН (ЈОВАН) ЦВЕТКОВИЋ из

Црне Траве, за члана 2, на предлог овлаш-

ћеног лица Коалиције „Социјалистичка

партија Србије (СПС), Јединствена Србија

(ЈС)“, предлагачу изборне листе ИВИЦА

ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије

(СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган

Марковић Палма“

– СТАМЕНКО (ДЕНЧА) ЂИКИЋ из

Дарковца, за заменика члана 2, на предлог

овлашћеног лица Коалиције „Социјали-

стичка партија Србије (СПС), Јединствена

Србија (ЈС)“, предлагачу изборне листе

ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка пар-

тија Србије (СПС), Јединствена Србија

(ЈС) – Драган Марковић Палма“

2. Решење ступа на снагу даном доно-

шења.

Број: 06-16/2022-01

Датум: 01.02.2022. године

ПРВОСТЕПЕНА ИЗБОРНА

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК

Александар Николић
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17.

На основу члана 46. Закона о локалној

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07,

83/14, 101/2016, 47/2018 и 111/21). члана

69. Статута општине Лебане („Сл. гласник

града Лесковца“ бр. 8/2019 и 30/21) и члана

3. Одлуке о Општинском већу општине Ле-

бане („Сл. гласник града Лесковца“, бр.

31/19), разматрајући Нацрт Локалног ак-

ционог плана запошљавања општине Ле-

бане за 2022.годину, на седници Општин-

ског већа општине Лебане, одржаној дана

24.01.2022. године, донета је 

ОДЛУКА

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ

АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

У ОПШТИНИ ЛЕБАНЕ 

ЗА ПЕРИОД 2022. - 2023 ГОДИНА 

I УСВАЈА СЕ Локални акциони план за

запошљавање у општини Лебане за период

2022. – 2023.година. 

II Локални акциони план за запошља-

вање у општини Лебане, за период 2022. –

2023.година, је саставни део ове Одлуке. 

III Одлуку доставити Савету за запош-

љавање општине Лебане. 

IV Одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном глас-

нику града Лесковца“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ

ЛЕБАНЕ 

04 Број:101-1/1 

ПРЕДСЕДНИК

Иван Богдановић

9. фебруар 2022. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА Број 2 – Страна 33
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18.

На основу члана 18. став 1. Закона о јав-

ним службама (Сл. Гласник РС број 42/91,

71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14), члана 32.

став 1. тачка 9. Закона о локалној само-

управи (“Службени гласник РС, број 129/07,

3/2014, 101/16, 47/18 и 111/21“), члана 41.

став 1. тачка 13. Статута општине Лебане

(''Сл.гласник града Лесковца'',08/19 и 30/21),

и члана 22. ст. 1. и 2. и члана 23. став 3. Од-

луке о оснивању Установе за спорт ''Спорт-

ско – рекреативни центар'' Лебане 02 Број

02-419 од 20.12.2018. године, Скупштина оп-

штине Лебане, на седници од одржаној дана

26.01.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ

ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ

"СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР" ЛЕБАНЕ

I УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције

в.д. директора установе за спорт "Спорт-

ско-рекреативни центар" Лебане Ненаду

Јовићу, дилпломираном економисти, из Ле-

бана. 

II Мандат в.д. директора престаје за-

кључно са 26.01.2022. године

III Решење доставити установи за спорт

"Спортско-рекреативни центар" Лебане, и

Ненаду Јовићу, дилп. економисти, из Ле-

бана.

IV Решење ступа на снагу даном доно-

шења а објавиће се у ''Службеном гласнику

града Лесковца''. 

Образложење:

Одредбом члана 18. став 1. Закона о јав-

ним службама прописано је да директора

установе именује и разрешава оснивач.

Одредбом чл. 32. став 1. тачка 9. Закона

о локалној самоуправи предвиђено је да

Скупштина општине у складу са законом

именује и разрешава директоре јавних пред-

узећа, установа, организација и служби чији

је оснивач. 

Одредбом члана 41. ст. 1. тачка 12. Ста-

тута општине Лебане предвиђено је да

Скупштина општине, у складу са законом

именује и разрешава надзорни одбор и ди-

ректора јавног предузећа чији је оснивач,

даје сагласност на статут јавног предузећа

и врши друга права оснивача у складу са

законом и оснивачким актом.

Чланом 22. ст. 1. и 2. Одлуке о оснивању

Установе за спорт ''Спортско – рекреативни

центар'' Лебане прописано је да директору

установе престаје мандат истеком периода

на који је именован, оставком или разреше-

њем, као и да се оставка подноси у писаној

форми Скупштини општине Лебане.

Чланом 23. став 3. Одлуке о оснивању

Установе за спорт ''Спортско– рекреативни

центар'' Лебане прописано је да вршилац

дужности директора има сва права, обавезе

и овлашћења која има директор установе.

Ненад Јовић, дилпломирани економиста,

из Лебана, поднео је оставку на функцију

вршиоца дужности директора установе за

спорт "Спортско-рекреативни центар" Ле-

бане, заведену под 02 број 02-5 од 13.01.2022.

године, па су се у складу са напред наведе-

ним одредбама и утврђеним чињеницама

стекли законски услови за престанак мандата

в.д. директора, те је донето Решење као у

диспозитиву. 

Наведено решење је коначно.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против

овог решења може се покренути управни

спор тужбом Управном суду у року од 30

дана од дана пријема решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 02-14
ПРЕДСЕДНИК 

Бобан Пејић
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19.

На основу члана 18. став 1. Закона о јав-

ним службама (Сл. Гласник РС број 42/91,

71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14), члана 32.

став 1. тачка 9. Закона о локалној само-

управи (“Службени гласник РС, број 129/07,

3/2014, 101/16, 47/18 и 111/21“), члана 41.

став 1. тачка 13. Статута општине Лебане

(''Сл.гласник града Лесковца'',08/19 и 30/21),

и члана 23. Одлуке о оснивању Установе за

спорт ''Спортско – рекреативни центар'' Ле-

бане 02 Број 02-419 од 20.12.2018. године,

Скупштина општине Лебане, на седници од

одржаној дана 26.01.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ 

"СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ

ЦЕНТАР" ЛЕБАНЕ

I ИМЕНУЈЕ СЕ на функцију вршиоца

дужности директора установе за спорт

"Спортско-рекреативни центар" Лебане,

Милош Ристић, дилп. економиста, из Ле-

бана ул. Бранка Радичевића бр 41.

II Мандат в.д. директора почиње тече од

27.01.2022. године

III Решење доставити установи за спорт

"Спортско-рекреативни центар" Лебане, и

именованом в.д. директора.

IV Решење ступа на снагу даном доно-

шења а објавиће се у ''Службеном гласнику

града Лесковца''.

Образложење:

Одредбом члана 18. став 1. Закона о јав-

ним службама прописано је да директора

установе именује и разрешава оснивач.

Одредбом чл. 32. тачка 9. Закона о ло-

калној самоуправи предвиђено је да Скуп-

штина општине у складу са законом име-

нује и разрешава директоре јавних пред-

узећа, установа, организација и служби

чији је оснивач. 

Одредбом члана 41. ст. 1. тачка 12. Ста-

тута општине Лебане предвиђено је да

Скупштина општине, у складу са законом

именује и разрешава надзорни одбор и ди-

ректора јавног предузећа чији је оснивач,

даје сагласност на статут јавног предузећа

и врши друга права оснивача у складу са

законом и оснивачким актом.

Чланом 23. Одлуке о оснивању Установе

за спорт ''Спортско – рекреативни центар''

Лебане прописано је да Скупштина оп-

штине може именовати вршиоца дужности

директора без претходно спроведеног јав-

ног конкурса, до именовања директора

установе по спроведеном јавном конкурсу.

Период обављања функције вршиоца дуж-

ности директора не може бити дужи од

једне године. Вршилац дужности дирек-

тора има сва права, обавезе и овлашћења

која има директор установе.

У складу са напред наведеним закон-

ским нормама одлучено је као у диспози-

тиву решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против

овог решења може се покренути управни

спор тужбом Управном суду у року од 30

дана од дана пријема решења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

02 Број 02-15

ПРЕДСЕДНИК

Бобан Пејић
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20.

На основу члана 20. став 1. Закона о јав-

ним службама (Сл. Гласник РС број 42/91,

71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14), члана 32.

став 1. тачка 9. Закона о локалној само-

управи (“Службени гласник РС, број 129/07,

3/2014, 101/16, 47/18 и 111/21“), и члана 41.

став 1. тачка 13. Статута општине Лебане

(''Сл.гласник града Лесковца'', бр.8/19 и

30/21), Скупштина општине Лебане, на сед-

ници од одржаној дана 26.01.2022. године,

донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 

ЗА СПОРТ "СПОРТСКО-

РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР" ЛЕБАНЕ

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности пред-

седника и чланова управног одбора уста-

нове за спорт "Спортско-рекреативни цен-

тар" Лебане, и то:

1. Александар Миљковић, из Ждеглова,

за председника,

2. Јовица Петковић, из Лебана, за члана,

и

II ИМЕНУЈУ СЕ за председника и чла-

нове управног одбора установе за спорт

"Спортско-рекреативни центар" Лебане, и

то:

1. Миодраг Ђорђевић из Лебана, за

председника,

2. Милан Митић из Лебана, за члана, и

III Решење доставити разрешеним и

именованим члановима управног одбора

установе за спорт "Спортско-рекреативни

центар" Лебане.

IV Решење ступа на снагу даном доно-

шења а објавиће се у ''Службеном гласнику

града Лесковца''.

Образложење:

Одредбом члана 20. став 1. Закона о јав-

ним службама (Сл. Гласник РС број 42/91,

71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14) пропи-

сано је да управни одбор установе именује

и разрешава оснивач.

Одредбама члана 32. став 1. тачка 9. За-

кона о локалној самоуправи, и члана 41.

став 1. тачка 13. Статута општине Лебане,

прописано је да Скупштина општине у

складу са законом именује и разрешава

управни и надзорни одбор, именује и раз-

решава директоре јавних предузећа, уста-

нова, организација и служби, чији је осни-

вач и даје сагласност на њихове статуте, у

складу са законом.

На основу свега наведеног, одлучено је

као у диспозитиву Решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против

овог решења може се покренути управни

спор тужбом Управном суду у року од 30

дана од дана пријема решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

02 Број 02-16

ПРЕДСЕДНИК 

Бобан Пејић
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21.

На основу члана 22. став 1. Закона о јав-

ним службама (Сл. Гласник РС број 42/91,

71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14), члана 32.

став 1. тачка 9. Закона о локалној само-

управи (“Службени гласник РС, број 129/07,

3/2014, 101/16 и 47/18“), и члана 41. став 1.

Тачка 13. Статута општине Лебане (''Сл.

гласник града Лесковца'', бр.8/19), Скуп-

штина општине Лебане, на седници од одр-

жаној дана 26.01.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 

ЗА СПОРТ "СПОРТСКО-

РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР" ЛЕБАНЕ

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности пред-

седника и чланова надзорног одбора уста-

нове за спорт "Спортско-рекреативни цен-

тар" Лебане, и то:

1. Маријан Тошић, из Шумана, 

председник,

2. Данијел Тасић, из Лебана, члан и

3. Марко Стевановић, из Лебана 

члан из реда запослених.

II ИМЕНУЈУ СЕ за председника и чла-

нове надзорног одбора установе за спорт

"Спортско-рекреативни центар" Лебане, и

то:

1. Слободан Милошевић из Лебана, 

за председника,

2. Милан Васиљевић из Лебана, 

за члана, и

3. Драган Миљковић из Малог

Војловца, за члана из реда 

запослених.

III Решење доставити именованим чла-

новима надзорног одбора установе за спорт

"Спортско-рекреативни центар" Лебане.

IV Решење ступа на снагу даном доно-

шења а објавиће се у ''Службеном гласнику

града Лесковца''.

Образложење:

Одредбом члана 22. став 1. Закона о јав-

ним службама (Сл. Гласник РС број 42/91,

71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14) пропи-

сано је да надзорни одбор установе име-

нује и разрешава оснивач.

Одредбама члана 32. став 1. тачка 9. За-

кона о локалној самоуправи (“Службени

гласник РС, број 129/07, 3/2014, 101/16 и

47/18“), и члана 39. став 1. тачка 10. Ста-

тута општине Лебане (''Сл.гласник града

Лесковца'', бр.16/08, 21/08, 09/09, 17/09,

04/10, 14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 и

27/2015), прописано је да Скупштина оп-

штине у складу са законом именује и раз-

решава управни и надзорни одбор, именује

и разрешава директоре јавних предузећа,

установа, организација и служби, чији је

оснивач и даје сагласност на њихове ста-

туте, у складу са законом.

На основу свега наведеног, одлучено је

као у диспозитиву Решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против

овог решења може се покренути управни

спор тужбом Управном суду у року од 30

дана од дана пријема решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

02 Број 02-17

ПРЕДСЕДНИК 

Бобан Пејић
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22.

На основу члана 16, 17. и 21. Закона о

јавним предузећима („Сл. Гл. РС“ 15/16 и

88/19), као и члана 32. тачка 9. Закона о ло-

калној самоуправи ("Службени гласник

РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон,

101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/21) и

члана 41. став 1. тачка 12. Статута општине

Лебане (''Службени гласник града Лес-

ковца'', број 8/19 и 30/21), Скупштина оп-

штина Лебане на седници одржаној дана

26.01.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЛЕБАНЕ

I РАЗРЕШАВА СЕ дужности члан над-

зорног одбора ЈКП „Комуналац“ Лебане, и

то:

1. Јовановић Снежана из Лебана, ул 8.

новембар бр. 40, за члана.

II ИМЕНУЈЕ СЕ за члана надзорног од-

бора ЈКП „Комуналац“ Лебане, и то:

1. Јована Јањић из Лебана, за члана.

III Даном ступања на снагу овог Решења

престаје мандат предходно именованом

члану Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“

Лебане. 

IV Решење доставити именованом и раз-

решеном члану Надзорног одбора и ЈКП

„Комуналац“ Лебане.

V Решење ступа на снагу даном доно-

шења а објавиће се у ''Службеном гласнику

града Лесковца''. 

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом чл. 16. Закона о јавним пред-

узећима прописано је да Надзорни одбор

јавног предузећа чији је оснивач аутономна

покрајина или јединица локалне само-

управе има три члана, од којих је један

председник.

Одредбом чл. 17. истог Закона пропи-

сано је да председника и чланове Надзор-

ног одбора јавног предузећа чији је осни-

вач јединица локалне самоуправе именује

орган одређен статутом јединице локалне

самоуправе на период од четири године од

којих је један члан надзорног одбора из

реда запослених.

Одредбом чл. 21. истог Закона пропи-

сано је да мандат председнику и члановима

надзорног одбора престаје истеком пе-

риода на који су именовани, оставком или

разрешењем.

Одредбом чл. 32. тачка 9. Закона о ло-

калној самоуправи предвиђено је да Скуп-

штина општине у складу са законом име-

нује и разрешава управни и надзорни од-

бор јавних предузећа, установа, организа-

ција и служби чији је основач. 

Одредбом члана 41. ст. 1. тачка 12. Ста-

тута општине Лебане предвиђено је да

Скупштина општине у складу са законом

именује и разрешава управни и надзорни

одбор јавних предузећа, установа, органи-

зација и служби чији је основач.

Снежана Јовановић, поднела је захтев за

разрешење са функције члана надзорног

одбора ЈКП „Комуналац“ Лебане заведену

под 02 број 02-4 од 10.01.2022. године, па

је у складу са напред наведеним законским

нормама одлучено је као у диспозитиву ре-

шења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против

овог решења може се покренути управни

спор тужбом Управном суду у року од 30

дана од дана пријема решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

02 Број 02-18

ПРЕДСЕДНИК 

Бобан Пејић
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На основу члана 7. Закона о путевима,

(„Службени гласник РС“ број 41/2018 и

95/2018-др. закон), члана 20. и 52. Закона о

локалној самуправи („Сл. гласник РС“ бр.

129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.

закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), и

члана 16. и 41. Статута општине Лебане

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

31/21), Скупштина општине Лебане, на

својој седници одржаној дана 26.01.2022.

године, донела је: 

ОДЛУКУ

O ОПШТИНСКИМ 

И НЕКАТЕГОРИСАНИМ 

ПУТЕВИМА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се општински и

некатегорисани путеви на територији оп-

штине Лебане, уређује се и обезбеђује,

обављање послова који се односе на из-

градњу, реконструкцију, одржавање, за-

штиту, коришћење, развој и управљање оп-

штинским и некатегорисаним путевима.

Члан 2.

Општински пут је јавни пут који саобра-

ћајно повезује територију општине, са мре-

жом државних путева.

Некатегорисани пут је саобраћајна по-

вршина која је доступна већем броју корис-

ника, коју је надлежни орган прогласио не-

категорисаним путем, који је као такав

уписан у јавне књиге о непокретностима и

стварним правима на њима, истовремено

са уписом права јавне својине на тим путе-

вима, као добрима у општој употреби и то

права својине општине Лебане.

Члан 3.

Општински и некатегорисани путеви

као добра у општој употреби, су у јавној

својини и на њима се не могу стицати ни

заснивати стварна права, осим у слу-

чајевима прописаним законом.

Члан 4.

Некатегорисани путеви, заједно са оп-

штинским путевима и улицама чине мрежу

путева и улица на теритерији општине Ле-

бане. 

Члан 5.

1. Општински путеви на територији оп-

штине Лебане су следећи путеви:

1. Бошњаце-Цекавица - Тогочевце, у ду -

жи ни од 4 км.

2. Бошњац-В. Војловце - Тогочевце, у

дужини од 5 км.

3. Бошњаце-Нова Топола, у дужини од

4 км.

4. Кроз насеље Коњино, који се спаја са

државним путем IБ реда.

5. Ново Село-Нова Топла, у дужини од

5 км.

6. Ново Село-Плоче-Врбовац у дужини

од 5 км.

7. Кроз насеље Ждеглово, који се спаја

са државним путем IБ реда.

8. Ждеглово-Нова Топола, у дужини од

4 км.

9. Кроз насеље Лугаре, који се спаја др -

жав ним путем IБ реда.

10. Лебане-Лалиновац, у дужини од 11 км.

11. Царичин Град-Секицол, у дужини од

2 км.

12. Царичин Град-Мијајлица, у дужини

од 2 км.

13. Царичин Град-Свињарица, у дужини

од 2 км.

14. Слишане-Петровац, у дужини од 5 км.

15. Прекопчелица-Штулац-Лалиновац, у

дижини од 3 км.

16. Шолово-Гегља, у дужини од 2 км.
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17. Радиновац-Лалиновац-Бачевина, у

дужини од 8 км.

18. Кључ-Клајић, у дужини од 5 км.

19. Кључ-Липовица, у дужини од 15 км.

20. Клајић-Радевце, у дужини од 10 км.

21. Бувце-Дрводељ, у дужини од 10 км.

22. Шумане-Цекавица, у дужини од 8 км.

23. Свињарица-Боровце, у дужини од

2 км.

24. Прекопчелица-З.Камен-Плоче-Н. Се -

ло, у дужини од 8 км.

25. Пертате-Нова Топола, у дужини од

3 км.

26. Нова Топола-Грданица, према Ђинђ-

уши, у дужини од 5 км.

27. Прекопчелица-Текија-Гегља, у ду-

жини од 5 км.

28. Доњи Штулац-Гегља, у дужини од 2 км.

29. Доњи Штулац-Лалиновац, у дужини

од 3 км.

30. Шилово-Споменик Косте Стаменко-

вића-Пороштица-Бувце, у дужини од 13 км.

31. Шилово- засек црногорски, у дужи -

ни од 3 км.

32. Бувце –Клајић, низ реку.

33. Шумане- Славујевце.

34. Тогочевце-Дрводељ, преко Сушице.

35. Лебане-Бувце.

36. Ђелин Дол-Клајић.

37. Коњино-засек Дубока Долина, у ду-

жини од 3,5 км.

38. Доње Врановце-Смрчје.

2. Некатегорисани путеви, на теритио-

рији општине Лебане су, путеви који служе

за долазак до сеоских домаћинстава, шум-

ских и пољопривредних парцела, до на-

сипа за одбрану од поплава и друго.

II. УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИМ 

И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА

Члан 6.

Послове управљања, и заштите општин-

ских и некатегорисаних путева на терито-

рији Општине, обавља ЈП за одржавање

улица и путева, просторно планирање и

уређење грађевинског земљишта „ЛЕ-

БАНЕ“ Лебане.(у даљем тексту: Управљач)

Члан 7.

Управљање општинским и некатегори-

саним путевима у смислу ове одлуке јесте: 

– вршење јавних овлашћења (издавање

сагласности за прикључак, постављање ин-

сталација и друго);

– коришћење;

– организовање и обезбеђивање услова

за несметано одвијање саобраћаја;

– организовање стручног надзора над

одржавањем и заштитом општинских и не-

категорисаних путева;

– вршење послова заштите некатегори-

саних путева, односно забрана или ограни -

чења интервенција на општинским и нека-

тегорисаним путевима.

Управљање општинским и некатегори-

саним путевима у смислу ове одлуке јесте

и планирање развоја мреже и утврђивање

трасе путева и покретање иницијативе за

проглашење новог општинског и некатего-

рисаног пута.

III. ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКИХ

И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

Члан 8.

Финансирање изградње и реконструк-

ције, одржавања и заштите општинских и

некатегорисаних путева, обезбеђује оп-

штине Лебане из буџета и других извора у

складу са законом који уређује финанси-

рање локалне самоуправе.

IV. ИЗГРАДЊА, ОДРЖАВАЊЕ 

И ЗАШТИТА ОПШТИНСКИХ И

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 

Члан 9.

Изградња и реконструкција општинск-

ких и некатегорисаних путева врши се у
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складу са за законом којим се регулише

планирање и изградња и законом о путе-

вима, на основу програма који доноси

управљач, на који сагласност даје Општин-

ско веће општине Лебане.

Члан 10. 

Одржавање општинских и некатегориса-

них путева обеузбеђује општина Лебане, у

складу са законом о путевима и другим

прописима који уређују ову област, на ос-

нову програма који доноси управљач, на

који сагласност даје Општинско веће оп-

штине Лебане.

Члан 11.

На општинским и некатегорисаним пу-

тевима могу се у складу са законом постав-

љати електроводови, водовод, канализа-

ција, топловод, телекомуникациони и

слични водови и објекти.

Члан 12.

Ширина заштитног појаса на општин-

ским путевима износи 5м, а на некатегори-

саним 3м, осим ако просторним односно

урбанистићким планом није другачије од-

ређено.

У заштитном појасу не могу се градити

стамбене и друге зграде, копати бунари,

септичке јаме, отварати депоније и друго,

подизати засади који ометају проходност и

прегледност пута.

Члан 13.

Ради спречавања угрожавања стабилно-

сти пута и обезбеђења услова за несметано

одвијање саобраћаја, забрањено је заузи-

мање општинског и некатегорисаног пута

и извођење било каквих радова на истом

који нису у вези са изградњом, одржавњем,

реконструкцијом и заштитом пута или по-

стављањем водова и објеката сходно члану

11. ове одлуке.

Забрањено је свако поступање којим се

оштећује или би се могао оштетити пут,

односно угрозити несметано одвијање са-

обраћаја на општинском и некатегориса-

ном путу.

Члан 14.

Власници односно корисници земљи шта

које се граничи са општинским и некатего-

рисаним путем дужни су да уре дно одржа-

вају путне канале та одвод површинскких

вода, израде пропусте на улазима у своје

парцеле, уклањају дрвеће, ши бље и рас-

тиње у заштитном појасу које омета про-

ходност пута, прегледност или на други на-

чин угрожава безбедност саобраћаја. 

V. НАДЗОР

Члан 15.

Инспекцијски надзор над применом ове

одлуке врши комунална инспекција Оп-

штинске управе, општине Лебане. 

Члан 16.

У вршењу инспекцијског надзора оп-

штински инспектор има право и дужност

да проверава:

1. радове на одржавању и заштити, оп-

штинских и некатегорисаних путева и пут-

них објеката;

2. техничку и другу документацију у

вези са одржавањем општинских и некате-

горисаних путева; 

3. стање општинског и некатегорисаног

пута и спровођење прописане мере зашти -

те пута.

Члан 17.

У вршењу инспекцијског надзора оп-

штински инспектор овлашћен је да:

1. забрани, односно обустави извршење

радова који се изводе противно законским

прописима, техничким нормативима и

стандардима одржавања општинског и не-

категорисаног пута;

2. нареди отклањање недостатака на оп-

штинском и некатегорисаном путу који

угрожавају стабилност пута и безбедност

саобраћаја;
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3. нареди обустављање радова који се из-

воде у непосредној близини општинског и

некатегорисаног пута, а који могу довести

у питање стабилност општинског и некате-

горисаног пута и безбедност саобраћаја;

4. нареди предузимање мера за обезбе-

ђење општинског и некатегорисаног пута

и по потреби забрани привремено одви -

јање саобраћаја за сва возила или поједине

категорије возила која због својеукупне те-

жине, димензија и других техничких свој -

става могу да нанесу штету општинском и

некатегорисаном путу или угрозе безбед-

ност саобраћаја;

5. нареди рушење и уклањање објеката,

цевовода, водовода, инсталација, натписа,

ограда, дрвећа, засада, грађевинског и дру-

гог материјала са општинског и некатего-

рисаног пута, његовог дела, путног објекта

и земљишног појаса, осим објеката цево-

вода, водовода и инсталација за које је

установљено право службености или друго

право одређено Законом;

6. поднесе захтев за покретање прекр -

шај ног поступка;

7. изда прекршајни налог;

8. предузима и друге мере и радње за

које је овлашћен.

VI. НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА 

ЗА РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБИ

Члан 18.

Против решења општинског инспектора

може се изјавити жалба Општинском већу,

општине Лебане у року од 8 дана од дана

достављања решења.

Жалба из става 1. овог члана не одлаже

извршење решења којим се:

1. забрањују, односно обустављају радови

на општинском и некатегорисаном путу;

2. привремено забрањује саобраћај за

сва возила или саобраћај за поједине кате-

горије возила;

3. наређује отклањање недостатака који

угрожавају стабилност општинског и нека-

тегорисаног пута и безбедност саобраћаја;

4. наређује рушење и уклањање објекта,

цевовода, водова, инсталација, натписа,

ограда, дрвећа, засада, грађевинског и дру-

гог материјала са општинског и некатего-

рисаног пута, његовог дела, путног објекта

и земљишног појаса, осим објеката цево-

вода, водова и инсталација за које је уста-

новљено право службености или друго

право одређено законом.

VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Новчаном казном у прекршајном по-

ступку у фиксном износу од 50.000,00 ди-

нара казниће се за прекршај привредно

друштво односно друго правно лице ако:

1. не обезбеди трајно, непрекидно и ква-

литетно одржавање општинских и некате-

горисаних путева (члана 10. ове одлуке);

2. не одржава уредно путне канале за од-

вод површинских вода (члан 14. ове одлуке);

3. изводи радове на општинском и нека-

тегорисаном путу без сагласности Управ-

љача пута (члан 7. ове одлуке);

4. поступи супротно одредбама члана11.

ове одлуке;

5. поступи супротно одредбама члана 12.

ове одлуке;

6. поступи супротно одредбама члана 13.

ове одлуке;

За прекршај из става 1. овог члана каз-

ниће се новчаном казном у фиксном износу

од 20.000,00 динара одговорно лице у прав-

ном лицу. 

Члан 20.

Новчаном казном у фиксном износу од

20.000,00 динара казниће се за прекршај

предузетник ако: 

1. не обезбеди трајно, непрекидно и ква-

литетно одржавање општинских и некате-

горисаних путева (члана 10. ове одлуке);

2. не одржава уредно путне канале за одвод

површинских восда (члан 14. ове одлуке);

3. изводи радове на општинском и нека-

тегорисаном путу без сагласности Управ-

љача пута (члан 7. ове одлуке);
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4. поступи супротно одредбама члана11.

ове одлуке;

5. поступи супротно одредбама члана 12.

ове одлуке;

6. поступи супротно одредбама члана 13.

ове одлуке;

Члан 21.

Новчаном казном у фиксном износу од

10.000,00 динара казниће се за прекршај

физичко лице ако: 

1. не обезбеди трајно, непрекидно и ква-

литетно одржавање општинских и некате-

горисаних путева (члана 10. ове одлуке);

2. не одржава уредно путне канале за одвод

површинских восда (члан 14. ове одлуке);

3. изводи радове на општинском и нека-

тегорисаном путу без сагласности Управ-

љача пута (члан 7. ове одлуке);

4. поступи супротно одредбама члана11.

ове одлуке;

5. поступи супротно одредбама члана

12. ове одлуке;

6. поступи супротно одредбама члана 13.

ове одлуке;

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ

ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје

да важи Одлука локалним и некатегориса-

ним путевима на територији општине Ле-

бане ("Службеном гласнику општине Лес-

ковац број 8/2019). 

Члан 23.

Ова одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а биће објављена у „Службеном

гласнику града Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 344-15 

ПРЕДСЕДНИК

Бобан Пејић

24.

На основу члана 100. став 3. Закона о за-

штити животне средине („Сл. гласник РС“,

бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. Закон, 72/09-др.

Закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18,

95/18 – др. закон и 95/18 – др.закон), члана

32. Закона о локланој самоуправи („Сл.

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

101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21), члана

41. Статута општине Лебане („Сл. гласник

града Лесковца“, бр. 8/19 и 30/21), Скуп-

штина општине Лебане на седници одржа-

ној дана 26.01.2022. године, донела је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ

ЛЕБАНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

I УСВАЈА СЕ Програм коришћења сред-

става буџетског фонда за заштиту животне

средине општине Лебане за 2022. годину. 

II Саставни део ове Одлуке је Програм

коришћења средстава буџетског фонда за

заштиту животне средине општине Лебане

за 2022. годину на који је Министерство за-

штите животне средине дало сагласност

број 401-00-01910/21-08.

III Одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у „Службеном гласнику

града Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 400-139

ПРЕДСЕДНИК 

Бобан Пејић
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25.

На основу члана 32. Закона о локалној

самуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007,

83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и

47/2018) и члана 41. Статута општине Ле-

бане („Сл. гласник града Лесковца“ бр.

8/2019), у складу са Одлуком о усвајању,

Елабората локалног економског развоја за

јавну намену-паркинг простор и зелена

пијаца у насељу Пертате, на к.п. бр. 5731/1,

6233, 8008, 5731/2, 6187, 6234, 6236, 6237,

6238, 6933/1 и 8011/1 у К. О. Пертате 02

Број 02-205 од 15.076.2018 године, на ос-

нову кога је урађен и проведен Пројекат

пре/парцелације, Скупштина општине Ле-

бане, на седници одржаној 26.01.2022. го-

дине, донела је:

О Д Л У К У

1. Предлаже се Влади Републике Србије

да покрене поступак преноса права јавне

својине са Републике Србије на општину Ле-

бане. С обзиром да је лист непокретности

1344 КО Пертате- укупне површине ; 109250

m² - следећих бројева парцела; 5731/32 по-

вршина 84m², 5731/33 површина 1176m²,

5731/34 површина 8m², 5731/35 површина

923m², 5731/36 површина 4801m², 5731/37

површина 6649m², 5731/38 површина 408m²,

5731/39 површина 2832m², 5731/40 по-

вршина 2834m², 5731/41 површина 2936 m²,

5731/42 површина 3038m², 5731/43 по-

вршина 3140m², 5731/44 површина 3242m²,

5731/45 површина 3344m², 5731/46 повр -

шина 3826m², 5731/47 површина 2m², 6233/1

површина 144m², 6233/2 површина 705m²,

6233/3 површина 3150m², 6233/4 површина

1156m² , 6233/5 површина 4538m², 6233/6

површина 363m², 6233/7 површина 5924m² ,

6237/1 површина 3818m², 6237/2 површина

33m², 6933/3 површина 49670 m², 6933/4 по-

вршине 160m², 6933/5 површине 349m² у

јавној својини Републике Србије, предвиђен

у циљу изградње зелене пијаце. Заједно са

катастарским парцелама на листу непокр-

тетности 447 КО Пертате- укупне површине

2175 m², следећих бројева парцела; 5731/27

површина 1900m², 5731/28 површина 42m²,

5731/29 површина 99m², 5731/30 површина

93m², 5731/31 површина 39m². Власник

јавне својине Република Србија 1/1, према

намени спада у простор који чине пословно

стамбени објекти, где је дозвољена изградња

објеката из примарних и терцијалних делат-

ности.

Пренос права својине на предметним

парцелама би се спровео непосредном по-

годбом без накнаде, а средства за изградњу

пијаце са пратећим објектима и инфра-

структуром предвиђена буџетом општине

Лебане. Финансијска средства – 300.000,00

су обезбеђена у оквиру програмске класи-

фикаације 0602-опште услуге локалне са-

моуправе, економска класификација 511-

зграде и грађевински објекти на позицији

извода из буџета општине Лебане.

2. Ова одлука ступа на снагу даном до-

ношења а објавиће се у „сл. гласнику града

Лесковца“.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење ове Одлуке

налази се у одредбама, Закона о јавној сво -

јини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011,

88/2013, 105/2014, 104/2016-др. закон,

108/2016, 113/2017 и 95/2018)

– Обавештења Републичке дирекције за

имовину Републике Србије Број: 464-

2189/2018-06 од 12. октобра 2018. го-

дине,

– Решење о спроведеном пројекту Пре-

парцелације,

– Информацијом о локацији

– Извод из буџета 2022. Општине Ле-

бане

– Листови непокретности

– Пфе образац 2022г

Имајући у виду наведено, предлаже се

доношење Одлуке о покретању поступka
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преноса права јавне својине од Републике

Србије на општину Лебане у циљу реша-

вања имовинско правних односа.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 464-6 

Председник

Бобан Пејић

26.

На основу члана 99. став 5. Закона о пла-

нирању и изгадњи („Сл. гласник РС“ број

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

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

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

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

гласник града Лесковца“ бр. 8/2019 и

30/21), члана 10. Одлуке о грађевинском

земљишту („Сл. гласник града Лесковца“

бр. 41/2016), и члана 9. Одлуке о прибав-

љању, отуђењу и давању у закуп грађевин-

ског земљишта у својини општине Лебане

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

Скупштина општине Лебане на седници

одржаној дана 26.01.2022. године, донела

је:

ПРОГРАМ

О

ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ

ЛЕБАНЕ И ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ

СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

ЗА 2022. ГОДИНУ

Овим програмом о отуђењу и давању у

закуп грађевинског земљишта у јавној

својини општине Лебане за 2022. годину,

утврђује се рок за покретање и спровођење

поступка отуђења или давања у закуп, као

и начин отуђења и давања у закуп грађе-

винског земљишта.

Програм се заснива на решењима и

условима садржаним у законима, подза-

конским актима и одлукама Скупштине оп-

штине, Лебане, којима се уређују односи у

области земљишне политике и грађења.

Отуђење или давање у закуп грађевинског

земљишта у јавној својини општине Ле-

бане ради изградње спроводи се јавним

надметањем или прикупљањем понуда јав-

ним огласом, по тржишним условима у

складу са Законом и Одлукама Скупштине

општине Лебане којима је регулисана ма-

терија грађевинског земљишта.

Грађевинско земљиште у јавној својини

општине Лебане, не може се отуђити ако

није донет плански документ на основу

кога се издају локацијски услови, односно

грађевинска дозвола, с тим да се постојеће

и планиране површине јавне намене не

могу отуђити из јавне својине.

Изузетно општина Лебане, може оту ђи -

ти грађевинско земљиште по цени која је

мања од тржишне цене или отуђити гара-

ђевинско земљиште без накнаде, уз пред-

ходно прибаљену сагласност Владе РС, а

на начин и под условима прописаним зако-

ном и подзаконским актима.

Грађевинско земљиште у јавној својини

се отуђује из јавне својине или даје у закуп,

полазећи од тржишне вредности, коју је ут-

врдио орган Општинске управе, општине

Лебане, надлежан за утврђивање пореза на

имовину, односно други надлежни орган, у

поступку јавног надметања, односно при-

купљања писмених понуда, ако законом

није другачије одређено.

I. За отуђење или давање у закуп грађе-

винског земљишта у 2022 години, при-

премљене су следеће грађевинске парцеле:

– к.п. бр. 524 у К.О. Лебане, у површини

од 311м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О. Ле-
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бане, на основу Плана генералне регула-

ције Лебане 2025; 

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

вршини од 388м2, уписана у л.п. бр. 3731

К.О. Лебане, на основу Плана генералне

регулације Лебане 2025; 

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

вршини од 691м2, уписана у л.н. бр. 42

К.О. Лебане, на основу Плана генералне

регулације Лебане 2025;

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

вршини од 634м2, уписана у л.н. бр. 42

К.О. Лебане, на основу Плана генералне

регулације Лебане 2025;

– к.п. бр. 2593/15 у К.О. Лебане, у по-

вршини од 591м2, уписана у л.н. бр. 42

К.О. Лебане, на основу Плана генералне

регулације Лебане 2025;

– к.п. бр. 2593/16 у К.О. Лебане, у по-

вршини од 643м2, уписана у л.н. бр. 42

К.О. Лебане, на основу Плана генералне

регулације Лебане 2025;

– к.п. бр. 2593/17 у К.О. Лебане, у по-

вршини од 597м2, уписана у л.н. бр. 42

К.О. Лебане, на основу Плана генералне

регулације Лебане 2025;

– к.п. бр. 2593/18 у К.О. Лебане, у по-

вршини од 1м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О.

Лебане, на основу Плана генералне регула-

ције Лебане 2025; 

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

вршини од 505м2, уписана у л.н. бр. 42

К.О. Лебане, на основу Плана генералне

регулације Лебане 2025; 

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

вршини од 585м2, уписана у л.н. бр. 42

К.О. Лебане, на основу Плана генералне

регулације Лебане 2025;

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

вршини од 671м2, уписана у л.н. бр. 42

К.О. Лебане, на основу Плана генералне

регулације Лебане 2025;

– к.п. бр. 1399 у К.О. Кривача, у по-

вршини од 933м2, уписане у листу непок-

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

Просторног плана општине Лебане 2009-

2024; 

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

вршини од 1295м2, уписана у л.н. бр. 461

К.О.  Бошњаце, на основу ПГР за насеља

Бошњаце-Пертате-Ћеновац;

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

вршини од 1083м2, уписана у л.н. бр. 2323

К.О. Бошњаце, на основу ПГР за насеља

Бошњаце-Пертате-Ћеновац;

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

вршини од 1062м2, уписана у л.н. бр. 461

К.О.  Бошњаце, на основу ПГР за насеља

Бошњаце-Пертате-Ћеновац;

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

вршини од 1035м2, уписана у л.н. бр. 461

К.О.  Бошњаце, на основу ПГР за насеља

Бошњаце-Пертате-Ћеновац;

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

вршини од 370м2, уписана у л.н. бр. 461

К.О.  Бошњаце, на основу ПГР за насеља

Бошњаце-Пертате-Ћеновац;

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

вршини од 308м2, уписана у л.н. бр. 461

К.О.  Бошњаце, на основу ПГР за насеља

Бошњаце-Пертате-Ћеновац;

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

вршини од 1440м2, уписана у л.н. бр. 461

К.О.  Бошњаце, на основу ПГР за насеља

Бошњаце-Пертате-Ћеновац.

– к.п.бр. 3474/3 у К.О. Бошњаце, у по-

вршини од 1485м2, са објектом, уписана у

л.н. бр. 584. К.О. Бошњаце, на основу ПГР

за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац

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

вршини од 676м2, уписана у л.н. бр. 2418

К.О. Пертате, на основу ПГР за насеља

Бошњаце-Пертате-Ћеновац.

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

вршини од 987м2, уписана у л.н. бр. 267

К.О. Пертате, на основу ПГР за насеља

Бошњаце-Пертате-Ћеновац. 

– к.п.бр. 3439/49 у К.О. Пертате,зем-

љиште испод објекта у површини од

196м2, уписана у л.н. бр. 2418 К.О Пертате,

на основу ПГР за насеља Бошњаце-Пер-

тате-Ћеновац. 

– к.п.бр. 966/2 у К.О. Лугаре, у по-

вршини од 69м2, уписана у л.н. бр. 480
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К.О. Лугаре, на основу Просторног плана

општине Лебане 2009-2024. 

1. Отђење или давање у закуп наведених

парцела спровешће се или према тржиш-

ним условима у складу са законом и под-

законским актима или на основу посебних

одлука општине Лебане, по цени која је

мања од тржишне цене или без накнаде, уз

прдходно прибављену сагласност Владе

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

ним законом и подзаконским актима.

2. Грађевинско земљиште у јавној

својини може се отуђити непосредном по-

годбом у случајевима и поступку који је

уређен законом, односно одлуком општине

Лебане,  којима се регулише материја гра-

ђевинског земљишта ради:

– изградње објеката за потребе обављања

послова из надлежности државних органа,

и организација, органа јединица терито-

ријалне аутономије и локалне самоуправе,

као и других објеката у јавној својини;

– исправке граница суседних катастар-

ских парцела;

– формирање грађевинске парцеле у

складу са чланом 70. Закона о планирању

и  изградњи;

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

кона о планирању и изградњи, односно да-

вања  у закуп из члана 86;

– споразумног давања земљишта ра-

нијем власнику непокретности која је била

предмет експропријације, у складу са про-

писима о експропријацији;

– отуђење неизграђеног грађевинског

земљишта у поступку враћања одузете

имовине и обештећења у складу са посеб-

ним законом;

– размене грађевинског змљишта;

II.Отуђење или давање у закуп других

парцела-грађевинског земљишта у јавној

својини општине Лебане, које нису обу-

хваћене овим Програмом, могуће је спро-

вести уколико су испуњени сви услови

прдевиђени законом и важећом планском

документацијом, уколико је њихово от-

уђење од интереса за општину Лебане и

уколико не утиче на реализацију овог Про-

грама.

III. Прибављање земљишта у јавну

својину општине Лебане, вршиће се за из-

градњу објеката јавне намене у складу са

усвојеном планском документацијом, и то:

– за изградњу и уређење археолошког

налазишта „Царичин град“, 

– туристичко рекреативног парка „Чук-

љеник“, 

– постројења за пречишћавање отпадних

вода у Ћеновцу,

– и изградњу ТС 35/10 kv у Клајићу. 

IV. Oвај Програм се примењује осмог

дана од дана објављивања у „Службеном

гласнику града Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 464/5  

Председник 

Бобан Пејић

27.

На основу члана 36. став 1. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник

РС'' број 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и

111/21), чл. 45. Статута општине Лебане

(''Службени гласник града Лесковца'', број

08/19 и 30/21), чл. 62 ст. 4, члана 63. ст. 1,

члана 67. и члана 77. ст. 1. тачка 1,  Послов-

ника Скупштине општине Лебане (''Служ-

бени гласник града Лесковца'', број 08/19),

Скупштина општине Лебане на седници

одржаној дана, 26.01.2022. године, донела

је:
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Р Е Ш Е Њ Е 

O РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА OДБОРА 

ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-

МАНДАТНА ПИТАЊА

I РАЗРЕШАВА СЕ члан Одбора за адми-

нистративно-мандатна питања и то:

1. Љубиша Цветковић из Лебана.

II Решење доставити  разрешеном члану

Одбора за административно-мандатна пи-

тања.

III Решење објавити у ''Службеном глас-

нику града Лесковца'''

Образложење:

Чланом 36. став 1. Закона о локалној са-

моуправи прописано је да скупштина оп-

штине оснива стална и привремена радна

тела за разматрање питања из њене над-

лежности.

Чланом 45. Статута општине Лебане

прописано је да скупштина општине ос-

нива стална и привремена радна тела за

разматрање питања из њене надлежности.

Чланом 62. ст 4. Пословника прописано

је да стално радно тело Скупштине има

председника и 4 члана. 

Чланом 63. ст 1. Пословника прописано

је да чланове сталних радних тела Скуп-

штине предлажу одборничке групе сраз-

мерно броју одборника које имају у Скуп-

штини, осим за избор чланова Одбора за

административно-мандатна питања. 

Чланом 67. Пословника прописано је да

Скупштина може, и пре истека времена на

који су изабрани, разрешити поједине чла-

нове сталних радних тела и изабрати нове

путем појединачног предлагања и избора.

Предлог за разрешење члана сталног рад-

ног тела може поднети председник Скуп-

штине, председник сталног радног тела

или одборничка група на чији је предлог

тај члан и изабран. Члан сталног радног

тела разрешен је када за то гласа већина од-

борника који присуствују седници Скуп-

штине.

Чланом 77. ст 1. Пословника прописано

је да се стална радна тела Скупштине об-

разују као одбори. Одбор Скупштине под

стачком 1. истог члана  је Одбор за адми-

нистративно-мандатна питања.

Овлашћени предлагач ОГ СНС, предло-

жио је разрешење Љубише Цветковића

дужности члана Одбора за администра-

тивно-мандатна питања, те је складу са на-

пред наведеним, донето је решење као у

диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против

овог решења може се покренути управни

спор тужбом Управном суду у року од 30

дана од дана пријема решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

02 Број 02-20

ПРЕДСЕДНИК

Бобан Пејић, с.р.

28.

На основу члана 36. став 1. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник

РС'' број 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и

111/21), чл. 45. Статута општине Лебане

(''Службени гласник града Лесковца'', број

08/19 и 30/21), чл. 62 ст. 4, члана 63. ст. 1,

члана 67. и члана 77. ст. 1. тачка 5,  Послов-

ника Скупштине општине Лебане (''Служ-

бени гласник града Лесковца'', број 08/19),

Скупштина општине Лебане на седници

одржаној дана, 26.01.2022. године, донела

је:
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Р Е Ш Е Њ Е 

O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ЧЛАНА OДБОРА ЗА ДРУШТВЕНЕ

ДЕЛАТНОСТИ

I РАЗРЕШАВА СЕ члан Одбора за

друштвене делатности и то:

1. Радован Цветковић из Лебана.

II ИМЕНУЈЕ СЕ члан Одбора за друшт-

вене делатности и то:

2. Небојша Ђорђевић из Лебана.

III Решење доставити разрешеном и

именованом члану Одбора за друштвене

делатности.

IV Решење објавити у ''Службеном глас-

нику града Лесковца''.

Образложење:

Чланом 36. став 1. Закона о локалној са-

моуправи прописано је да скупштина оп-

штине оснива стална и привремена радна

тела за разматрање питања из њене над-

лежности.

Чланом 45. Статута општине Лебане

прописано је да скупштина општине ос-

нива стална и привремена радна тела за

разматрање питања из њене надлежности.

Чланом 62. ст 4. Пословника прописано

је да стално радно тело Скупштине има

председника и 4 члана. 

Чланом 63. ст 1. Пословника прописано

је да чланове сталних радних тела Скуп-

штине предлажу одборничке групе сраз-

мерно броју одборника које имају у Скуп-

штини, осим за избор чланова Одбора за

административно-мандатна питања. 

Чланом 67. Пословника прописано је да

Скупштина може, и пре истека времена на

који су изабрани, разрешити поједине чла-

нове сталних радних тела и изабрати нове

путем појединачног предлагања и избора.

Предлог за разрешење члана сталног рад-

ног тела може поднети председник Скуп-

штине, председник сталног радног тела

или одборничка група на чији је предлог

тај члан и изабран. Члан сталног радног

тела разрешен је када за то гласа већина од-

борника који присуствују седници Скуп-

штине.

Чланом 77. ст 1. Пословника прописано

је да стална радна тела Скупштине обра-

зују се као одбори. Одбор Скупштине под

тачком 5. истог члана је Одбор за друшт-

вене делатности. 

Овлашћени предлагач ОГ СНС, предло-

жио је разрешење Радована Цветковића

дужности члана Одбора за друштвене де-

латности, и именовање Небојше Ђорђ-

евића, за члана Одбора за друштвене де-

латности, те је складу са напред наведе-

ним, донето је решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против

овог решења може се покренути управни

спор тужбом Управном суду у року од 30

дана од дана пријема решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

02 Број 02-21

ПРЕДСЕДНИК

Бобан Пејић, с.р.

29.

На основу члана 36. став 1. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник

РС'' број 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и

111/21), чл. 45. Статута општине Лебане

(''Службени гласник града Лесковца'', број

08/19 и 30/21), чл. 62 ст. 4, члана 63. ст. 1,

члана 67. и члана 77. ст. 1. тачка 5,  Послов-

ника Скупштине општине Лебане (''Служ-
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бени гласник града Лесковца'', број 08/19),

Скупштина општине Лебане на седници

одржаној дана, 26.01.2022. године, донела

је:

Р Е Ш Е Њ Е 

O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ЧЛАНА OДБОРА ЗА НАГРАДЕ 

И ПРИЗНАЊА

I РАЗРЕШАВА СЕ члан Одбора за на-

граде и признања и то:

1. Радован Цветковић из Лебана.

II ИМЕНУЈЕ СЕ члан Одбора за награде

и признања и то:

2. Љубиша Стевановић из Лебана.

III Решење доставити разрешеном и

именованом члану Одбора за награде и

признања.

IV Решење објавити у ''Службеном глас-

нику града Лесковца''.

Образложење:

Чланом 36. став 1. Закона о локалној са-

моуправи прописано је да скупштина оп-

штине оснива стална и привремена радна

тела за разматрање питања из њене над-

лежности.

Чланом 45. Статута општине Лебане

прописано је да скупштина општине ос-

нива стална и привремена радна тела за

разматрање питања из њене надлежности.

Чланом 62. ст 4. Пословника прописано

је да стално радно тело Скупштине има

председника и 4 члана. 

Чланом 63. ст 1. Пословника прописано

је да чланове сталних радних тела Скуп-

штине предлажу одборничке групе сраз-

мерно броју одборника које имају у Скуп-

штини, осим за избор чланова Одбора за

административно-мандатна питања. 

Чланом 67. Пословника прописано је да

Скупштина може, и пре истека времена на

који су изабрани, разрешити поједине чла-

нове сталних радних тела и изабрати нове

путем појединачног предлагања и избора.

Предлог за разрешење члана сталног рад-

ног тела може поднети председник Скуп-

штине, председник сталног радног тела

или одборничка група на чији је предлог

тај члан и изабран. Члан сталног радног

тела разрешен је када за то гласа већина од-

борника који присуствују седници Скуп-

штине.

Чланом 77. ст 1. Пословника прописано

је да стална радна тела Скупштине обра-

зују се као одбори. Одбор Скупштине под

тачком 11. истог члана је Одбор за награде

и признања. 

Овлашћени предлагач ОГ СНС, предло-

жио је разрешење Радована Цветковића

дужности члана Одбора за награде и при-

знања, и именовање Љубише Стевановића,

за члана Одбора за награде и признања, те

је складу са напред наведеним, донето је

решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против

овог решења може се покренути управни

спор тужбом Управном суду у року од 30

дана од дана пријема решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

02 Број 02-23

ПРЕДСЕДНИК

Бобан Пејић, с.р.
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30.

На основу члана 36. став 1. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник РС''

број 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21),

чл. 45. Статута општине Лебане (''Службени

гласник града Лесковца'', број 08/19 и

30/21), чл. 62 ст. 4, члана 63. ст. 1, члана 67.

и члана 77. ст. 1. тачка 5,  Пословника Скуп-

штине општине Лебане (''Службени гласник

града Лесковца'', број 08/19), Скупштина оп-

штине Лебане на седници одржаној дана,

26.01.2022. године, донела је:

Р Е Ш Е Њ Е 

O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ЧЛАНА OДБОРА ЗА УТВРЂИВАЊЕ

ПРЕДЛОГА НАЗИВА УЛИЦА,

ТРГОВА, ЗАСЕЛАКА И ДЕЛОВА

НАСЕЉЕНИХ МЕСТА

I РАЗРЕШАВА СЕ члан Одбора за ут-

врђивање предлога назива улица, тргова,

заселака и делова насељених места и то:

1. Радован Цветковић из Лебана.

II ИМЕНУЈЕ СЕ члан Одбора за утврђи-

вање предлога назива улица, тргова, засе-

лака и делова насељених места и то:

1. Љиљана Печенковић из Лебана. 

III Решење доставити разрешеном и

именованом члану Одбора за утврђивање

предлога назива улица, тргова, заселака и

делова насељених места.

IV Решење објавити у ''Службеном глас-

нику града Лесковца''.

Образложење:

Чланом 36. став 1. Закона о локалној са-

моуправи прописано је да скупштина оп-

штине оснива стална и привремена радна

тела за разматрање питања из њене над-

лежности.

Чланом 45. Статута општине Лебане

прописано је да скупштина општине ос-

нива стална и привремена радна тела за

разматрање питања из њене надлежности.

Чланом 62. ст 4. Пословника прописано

је да стално радно тело Скупштине има

председника и 4 члана. 

Чланом 63. ст 1. Пословника прописано

је да чланове сталних радних тела Скуп-

штине предлажу одборничке групе сраз-

мерно броју одборника које имају у Скуп-

штини, осим за избор чланова Одбора за

административно-мандатна питања. 

Чланом 67. Пословника прописано је да

Скупштина може, и пре истека времена на

који су изабрани, разрешити поједине чла-

нове сталних радних тела и изабрати нове

путем појединачног предлагања и избора.

Предлог за разрешење члана сталног рад-

ног тела може поднети председник Скуп-

штине, председник сталног радног тела или

одборничка група на чији је предлог тај

члан и изабран. Члан сталног радног тела

разрешен је када за то гласа већина одбор-

ника који присуствују седници Скупштине.

Чланом 77. ст 1. Пословника прописано

је да стална радна тела Скупштине обра-

зују се као одбори. Одбор Скупштине под

тачком 11. истог члана је Одбор за награде

и признања. 

Овлашћени предлагач ОГ СНС, предло-

жио је разрешење Радована Цветковића

дужности члана Одбора за утврђивање

предлога назива улица, тргова, заселака и

делова насељених места, и именовање Љи-

љане Печенковић, за члана Одбора за ут-

врђивање предлога назива улица, тргова,

заселака и делова насељених места, те је

складу са напред наведеним, донето је ре-

шење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против

овог решења може се покренути управни

спор тужбом Управном суду у року од 30

дана од дана пријема решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

02 Број 02-24

ПРЕДСЕДНИК

Бобан Пејић, с.р.
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31.

На основу члана 173. став 1. Законa о за-

посленима у аутономим покрајинама и

јединицама локалне самоуправе („Служ-

бени гласник РС“, бр. 21/2016) и члана 24.

Пословника о раду Општинског већа оп-

штине Бојник („Службени гласник града

Лесковца“, бр. 17/2012), Општинско веће

општине Бојник, на седници одржаној дана

04.02.2022.  године донело је 

Р Е Ш Е Њ Е

О образовању Жалбене комисије 

у општини Бојник

I

Овим решењем образује се Жалбена ко-

мисија у општини Бојник (у даљем тексту:

Жалбена комисија), у следећем саставу:

1. Станковић Јелена, дипл.правник 

из Лесковца - за председника, 

2. Mладеновић Витомира, дипл.правник

из Драговца -  за члана и

3. Ценић Александар, дипл. правник 

из Драговца - за члана.

II

Жалбена комисија је колегијални орган

који у другом степену одлучује о жалбама

службеника на решења којима се одлучује о

њиховим правима и дужностима, као и о жал-

бама учесника интерног и јавног конкурса. 

Жалбена комисија у свом раду приме-

њује закон којим се уређује општи управни

поступак. 

III

Жалбена комисија је дужна да одлучи о

жалби у року од 15 дана од дана њеног

пријема ако законом није друкчије одређено. 

Против одлуке Жалбене комисије може

да се покрене управни спор.

IV

Жалбена комисија је у свом раду само-

стална.

Жалбена комисија одлучује већином од

укупног броја чланова и доноси Послов-

ник о раду Жалбене комисије.

Жалбена комисија има свој печат, према

закону којим се уређује печат државних ор-

гана.

V

Председник и чланови жалбене коми-

сије именују се на пет година и могу бити

поново именовани.

Председнику односно члану Жалбене

комисије дужност престаје кад протекне

време на које је именован, ако поднесе пис-

мену оставку, када испуни услове за ста-

росну пензију или када буде разрешен.

Уместо председника односно члана

Жалбене комисије коме је дужност пре-

стала пре времена, именује се нови, до

окончања мандата Жалбене комисије. 

VI

Председник и члан Жалбене комисије

разрешава се ако несавесно врши своје

дужности или ако је осуђен на казну за-

твора од најмање шест месеци или за каж-

њиво дело које га чини недостојним дуж-

ности у Жалбеној комисији. 

Председник Жалбене комисије разре-

шава се и ако дужност председника врши

неуспешно.

Против решења о разрешењу жалба није

допуштена, али може да се покрене управни

спор.

VII

Председник или члан Жалбене комисије

биће изузет од вршења дужности у поједи-

начном жалбеном поступку уколико по-

стоји лични интерес који он односно с њим

повезано лице може имати у вези са одлу-

ком у чијем доношењу учествује. 

Решење о изузећу члана Жалбене коми-

сије доноси председник комисије. 
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Решење о изузећу председника Жалбене

комисије доноси Општинско веће општине

Бојник.

Против решења о изузећу жалба није до-

пуштена, али може да се покрене управни

спор. 

Овим одредбама не ограничава се при-

мена правила о изузећу прописана законом

којим се уређује општи управни поступак. 

VIII

Жалбена комисија најмање једном го-

дишње подноси извештај о свом раду Оп-

штинском већу општине Бојник.

IX

Председник и чланови Жалбене комисије

имају право на накнаду за рад по одржаној

седници у складу са Одлуком о накнадaмa

за рад одборника, чланова радних тела

Скупштине општине Бојник, чланова Оп-

штинског већа и чланова радних тела и ко-

мисија које образују органи општине (''Сл.

гласник града Лесковца, бр. 28/15 и 43/20). 

X

Средства за рад Жалбене комисије обез-

беђују се код Општинске управе општине

Бојник.

Стручне и административнo-техничке

послове за Жалбену комисију врши служ-

беник за управљање људским ресурсима и

службеник за послове Oпштинског већа.

XI

Решење ступа на снагу даном доношења

и објавиће се у „Службеном гласнику града

Лесковца“ и званичној интернет презента-

цији општине Бојник.

03 Број: 06-2-6/2022-94

Бојник, 04.02.2022. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ

БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

Небојша Ненадовић
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