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АКТИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА

БОЈНИК
623.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/07, 83/14. др. закон, 101/16 - др. 
закон и 47/18), члана 24 и члана 102 Статута општине 
Бојник (Сл. гласник града Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 
3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17) и члана 
11 Одлуке о друштвеним признањима и наградама 
општине Бојник ("Сл. гласник општине Лесковац", 
бр. 10/98), на предлог Комисије за избор, именовања, 
административна питања и друштвена признања, Ску-
пштина општине Бојник на Свечаној седници одржаној 
дана 10.10.2018. године, донела је

ОДЛУКУ

О ДОДЕЉИВАЊУ ОКТОБАРСКИХ НАГРАДА 
ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

Додељује се Октобарка награда општине Бојник за 
2018. годину:

1. ЈАДРАНКИ ЈОКСИМОВИЋ, министарки за евро -
пске интеграције Владе Републике Србије - за изу-
зетан допринос у унапређењу инфраструктуре у инду-
стријској зони у општини Бојник

2. ГЕНЕРАЛ-ПОТПУКОВНИКУ МИЛ0САВУ 
СИМОВИЋУ, команданту Копнене војске Србије - за 
допринос у остваривању сарадње између Копнене 
војске Србије и општине Бојник

3. PANAGIOTIS PITSIKOS, власнику фирме Auto-
stop interiors doo Лесковац - за допринос у унапре ђе-
њу привреде у општини Бојник

4. ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БОЈНИК - за 
до при нос у области социјалне заштите

5. ЈЕЛЕНИ СТАНКОВИЋ из Лесковца - за допри-
нос у области образовања

6. СТАНИМИРУ ДОЈЧИНОВИЋУ из Мијајлице - 
за допринос у области развоја месних заједница

7. ПРЕДРАГУ АНЂЕЛКОВИЋУ из Бојника - за 
ре зултате остварене у области спорта

8. ИВАНУ МЛАДЕНОВИЋУ из Косанчића - за ре-
зултате остварене у области пољопривреде

9. ДРАГАНУ ИЛИЋУ из Лесковца - за допринос 
у развоју труристичке промоције општине Бојник и 
Ра дан планине.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у "Службеном гласнику града Лесковца".

02 Број:06-18-1/18 
У Бојнику, 10.10.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић 

624.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/07, 83/14.др.закон, 101/16 -др. 
закон и 47/18), члана 24 и члана 102 Статута општине 
Бојник ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 11/08, 23/08, 
3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 27/17) и члана 2, 
члана 5, члана 6 и члана 8 Одлуке о додели поколона 
и награда ученицима основних и зредњих школа (Сл. 
гласник града Лесковца", бр. 38/16 и 10/17), на предлог 
Комисије за избор, именовања, административна пи-
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тања и друштвена признања, Скупштина општине Бо-
јник на Свечаној седници одржаној дана 10.10.2018. 
године донела је

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА 
ГЕНЕРАЦИЈЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА 

И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ 
ОПШТИНЕ БОЈНИК

Члан 1.

На предлог ОШ "Станимир Вељковић - Зеле" Бојник, 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ новчана награда у износу од 30.000,00 
(тридесет хиљада) динара, ЈЕЛЕНИ СТОЈАНОВИЋ 
из Придворице, ученици генерације ОШ "Станимир 
Вељковић - Зеле" Бојник за шк. 2017/2018 годину.

Члан 2.

На предлог ОШ "Стојан Љубић" Косанчић, ДОДЕ-
ЉУЈЕ СЕ новчана награда у износу од 30.000,00 

(три десет хиљада) динара, БОГДАНУ НИКОЛИЋУ 
из Доњег Бријања, ученику генерације ОШ "Стојан 
Љу бић" Косанчић за шк. 2017/2018 годину.

Члан 3.

На предлог ТШ "Бошко Крстић" Бојник, ДОДЕЉУЈЕ 
СЕ новчана награда у износу од 30.000,00 (тридесет 
хиљада) динара, ДРАГИЦИ ЋОРЂЕВИЋ из Бојника, 
ученици генерације ТШ "Бошко Крстић" Бојник за 
шк. 2017/2018 годину.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у "Службеном гласнику града Лесковца".

02 Број:06-18-2/18 
У Бојнику, 10.10.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК

Дејан Стојановић

ЦРНА ТРАВА
625.
На основу члана 11. став 1. Одлуке о оснивању Це-
нтра за социјални рад за општине Власотинце и Црна 
Трава, број 9-113 од 03.04.1992. године, члана 32. 
тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије", број 129/2007, 83/2014, 
101/2016 и 47/2018) и члана 28. тачка 9. Статута 
општине Црна Трава ("Службени гласник града Ле-
сковца", број 17/2012), Скупштина општине Црна 
Трава, на својој седници одржаној дана 23.10.2018. 
године доноси

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ ПОЗИТИВНОГ МИШЉЕЊА 
НА ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ВРШИОЦА 

ДУжНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА 
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ 

ВЛАСОТИНЦЕ И ЦРНА ТРАВА

1. ДАЈЕ СЕ ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ на 
предлог Управног одбора Центра за социјални за 
општине Власотинце и Црна Трава, број 9-551-29/18 
од 22.10.2018. године да се за вршиоца дужности ди-
ректора Центра за социјални рад за општине Вла-
сотинце и Црна Трава именује Љубинка Пузић, ди-
пломирани социјални радник из Власотинца.

2. Одлуку доставити Скупштини општине Вла-
сотинце и Центру за социјални рад за општине 
Власотинце и Црна Трава и објавити у "Службеном 
гласнику града Лесковца".

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

АКТИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА
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ЛЕБАНЕ

626.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
01 Број: 351-17/1
03.08.2018. године 
Л Е Б А Н Е

РЕШЕЊЕ

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА 
О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА 

жИВОТНУ СРЕДИНУ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
Пословне зоне у улици Николе Тесле

1. Не приступа се изради Извештаја о стратешкој 
процени утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације Пословне зоне у улици Николе Тесле.

2. Израда Плана детаљне регулације биће поверена 
у поступку јавних набавки, а средства су обезбеђена 
у буџету Општине Лебане.

3.  Оквирном границом Плана детаљне регулације 
обухваћене су целе кп. бр. 724/2, 724/5, 1538/5, 1538/6, 
1538/7, 1538/8, 1538/9 и 1538/10 у К.О. Лебане, и делови 
к.п. бр. 2937, 3841/2, 3866 и 3867 у К.О. Лебане.укупне 
површине око 7,00 ha.

4. Имајући у виду плански обухват, као и планирану 
намену површина, у оквиру намене простора пре дме-
тног Плана детаљне регулације нису планирани бу ду-
ћи развојни пројекти, одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину.

5. Општинска управа општине Лебане, узимајући 
у обзир податке наведене у овом решењу, утврдила је 

да план не представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката, предвиђених прописима којима 
се уређује процена утицаја на животну средину, у 
смислу чл. 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени  
утицаја на животну средину ("Службени гласник 
РС", број 135/04 и 88/10).

6. Ово решење објављује се у "Службеном гласнику 
града Лесковца" и саставни је део аналитичко - доку-
ментационе основе плана.

Образложење

Изради предметног Плана приступиће се на основу 
Одлуке о изради Плана детаљне регулације Пословне 
зоне у улици Николе Тесле.
На основу члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину ("Сл.гласник РС" бр. 135/04 и 
88/10), Општинска управа општине Лебане, у поступку 
доношења овог Решења, имајући у виду територију 
плана, планиране намене, чињеницу да нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину, утврдило 
је да предметни план детаљне регулације не представља 
оквир за одобравање будућих развојних пројеката и не 
подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну 
средину у смислу члана б.став 1. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", 
бр. 135/04 и 88/10).
У прописаном року, а у складу са чланом 11. став 3. Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. 
Гласник РС", бр. 135/04 и 88/10), при стигло је мишљење од 
Органа надлежног за послове заштите животне средине, 
који се сагласио са садржином предложеног решења.
На основу наведеног, а узимајући у обзир достављено 
мишљење, Општинска управа општине Лебане, доне-
ла је Решење као у диспозитиву.

Начелник 
Тања Богдановић

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
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627.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
01 Број: 501-59/1
29.10.2018године.
Л Е Б А Н Е

РЕШЕЊЕ

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА 
О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА 

жИВОТНУ СРЕДИНУ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
југо-источног дела насеља Лебане око улица 

Николе Тесле и Јабланичке

1. Не приступа се изради Извештаја о стратешкој 
процени утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације југо-источног дела насеља Лебане око 
улица Николе Тесле и Јабланичке.

2. Израда Плана детаљне регулације биће поверена 
у поступку јавних набавки, а средства су обезбеђена 
у буџету Општине Лебане.

3. Оквирном границом Плана детаљне регулације 
обухваћено је ромско насеље у ул. Јабланичкој по-
вршине око 1,4 ha и ромско насеље у ул. Николе Те-
сле површине око 21,00 ha.

4. Имајући у виду плански обухват, каа и планирану 
намену површина (развој стамбених и стамбено-по-
словних капацитета), у оквиру намене простора пре-
дметног Плана детаљне регулације нису планирани бу-
дући развојни пројекти, одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину.

5. Општинска управа општине Лебане, узимајући 
у обзир податке наведене у овом решењу, утврдила је 
да план не представља оквир за одобравање будућих  
 
 

развојних пројеката, предвиђених прописима којима 
се уређује процена утицаја на животну средину, у 
смислу чл. 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени 
ути цаја на животну средину ("Службени гласник 
РС", број 135/04 и 88/10).

6. Ово решење објављује се у "Службеном гласнику 
града Лесковца" и саставни је део аналитичко - 
документационе основе плана.

Образложење

Изради предметног Плана приступиће се на основу 
Одлуке о изради Плана детаљне регулације југо-исто-
чног дела насеља Лебане око улица Николе Тесле и Ја-
бланичке.
На основу члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину ("Сл.гласник РС" бр. 135/04 и 
88/10), Општинска управа општине Лебане, у поступку 
доно шења овог Решења, имајући у виду територију 
плана, планиране намене, чињеницу да нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину, утврдило 
је да предметни план детаљне регулације не представља 
оквир за одобравање будућих развојних пројеката и не 
подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну 
средину у смислу члана б.став 1. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", 
бр. 135/04 и 88/10).
У прописаном року, а у складу са чланом 11. став 3. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину ("Сл. Гласник РС", бр. 135/04 и 88/10), пристигло 
је мишљење од Органа надлежног за послове заштите 
животне средине, који се сагласио са садржином пре-
дложеног решења.
На основу наведеног, а узимајући у обзир достављено 
мишљење, Општинска управа општине Лебане, донела 
је Решење као у диспозитиву.

Начелник 
Тања Богдановић
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628.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
ОПШТИНСКА УПРАВА
01 Број: 501-60/1
29.10.2018. године
Л Е Б А Н Е

РЕШЕЊЕ

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА 
О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА 

жИВОТНУ СРЕДИНУ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
туристичке зоне у делу насеља Дрводељ

1. Не приступа се изради Извештаја о стратешкој 
процени утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације туристичке зоне у делу насеља Дрводељ.

2. Израда Плана детаљне регулације биће поверена 
у поступку јавних набавки, а средства су обезбеђена 
у буџету Општине Лебане.

3. Оквирном границом Плана детаљне регулације 
обухваћене су целе кп. бр. 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 93 КО Дрводељ, укупне површине око 27 ha.

4. Имајући у виду плански обухват, каа и планирану 
намену површина (развој туристичких и рекреативних 
капацитета), у оквиру намене простора предметног 
Плана детаљне регулације нису планирани будући 
развојни пројекти, одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину.

5. Општинска управа општине Лебане, узимајући 
у обзир податке наведене у овом решењу, утврдила је 
да план не представља оквир за одобравање будућих  
 

 
развојних пројеката, предвиђених прописима којима 
се уређује процена утицаја на животну средину, у 
смислу чл. 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину ("Службени гласник 
РС", број 135/04 и 88/10).

6. Ово решење објављује се у "Службеном гласнику 
града Лесковца" и саставни је део аналитичко - 
документационе основе плана.

Образложење

Изради предметног Плана приступиће се на основу 
Одлуке о изради Плана детаљне регулације туристичке 
зоне у делу насеља Дрводељ.
На основу члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину ("Сл.гласник РС" бр. 135/04 и 
88/10), Општинска управа општине Лебане, у поступку 
доношења овог Решења, имајући у виду територију 
плана, планиране намене, чињеницу да нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину, утврдило 
је да предметни план детаљне регулације не представља 
оквир за одобравање будућих развојних пројеката и не 
подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну 
средину у смислу члана б.став 1. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", 
бр. 135/04 и 88/10).
У прописаном року, а у складу са чланом 11. став 
3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину ("Сл. Гласник РС", бр. 135/04 и 88/10), при-
стигло је мишљење од Органа надлежног за послове 
заштите животне средине, који се сагласио са 
садржином предложеног решења.
На основу наведеног, а узимајући у обзир достављено 
мишљење, Општинска управа општине Лебане, донела 
је Решење као у диспозитиву.

Начелник 
Тања Богдановић
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ЦРНА ТРАВА
629.
На основу члана 46. став 1. Закона о локалној само-
у прави ("Службени гласник РС", број 129/2007, 
83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 8. став 2. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени 
гла сник РС", број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 
- Одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - 
Одлу ка УС, 24/2018, 41/2018 и 41/2018 - др. закон) и 
члана 2. Пословника Општинског већа општине Црна 
Трава ("Службени гласник града Лесковца", број 
24/2012), Општинско веће општине Црна Трава, на 
седници одржаној дана 23.10.2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
САОБРАћАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЦРНА ТРАВА

1. Образује се Савет за безбедност саобраћаја на 
територији општине Црна Трава (у даљем тексту: Са-
вет).

2. Основна функција Савета је усклађивање по-
слова безбедности саобраћаја на путевима који су из 
делокруга јединице локалне самоуправе.

3. За председника и чланове Савета именују се:
- Милча Савић, дипломирани грађевински инже-

њер, Руководилац Одељења за урбанизам, гра ђе винске, 
стамбено-комуналне, инспекцијске и имовинско-правне 
псолове у Општинској урави општи не Црна Трава, за 
председника Савета

- Далибор Станојевић, радник Полицијске ста-
нице у Црној Трави, за члана

- Станча Стојановић, радник ЈП "Вилин Луг" 
Црна Трава - координатор сектора за путну инфра-
структуру, за члана,

- Светлана Ђорђевић. радник ЈП "Вилин Луг" 
Црна Трава, координатор сектора за комуналну де-
латност, за члана и

- Владан Николић. секретар Месне заједнице 
"Мирко Сотировић" Црна Трава.

4. Задаци Савета су:
- полугодишња анализа безбедности саобраћаја на 

путевима општине Црна Трава;
- разматрање упућених предлога стручних решења 

везаних за безбедност
саобраћаја (Урбанистички планови, идејна решења, 
пројекти и др.);

- припремање и достављање Општинском већу 
про грам коришћења средства за финансирање уна-
пређења безбедности саобраћаја на путевима на 
тери торији општине Црна Трава, у складу са чланом 
17, 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на пу-
тевима;

- успостављање и остваривање сарадње са органима 
и организацијама из области безбедности саобраћаја 
и усклађивање послова у функцији унапређења бе-
збедности саобраћаја на путевима општине Црна Трава;

- иницирање и праћење превентивне и друге акти-
вности у области безбедности саобраћаја на путевима 
на територији општине Црна Трава;

- предлагање Општинском већу општине Црна 
Трава локалне стратегије и годишњег плана безбе-
дности саобраћаја на путевима на територији општи-
не Црна Трава;

- извештавање Општинског већа о стању безбе-
дности саобраћаја на путевима на територији општи-
не;

- организовање саобраћајно-васпитних манифе ста-
ција из области саобраћајне превентиве, као и стру чних 
скупова из области сагледавања и разматрања одре-
ђених проблема безбедности саобраћаја на путе вима.;

- давање мишљења и предлога о мерама за техничко 
уређење саобраћаја на путевима и побољшање бе-
збедности свих учесника у саобраћају;

- друге активности у вези са унапређењем безбе-
дности саобраћаја на путевима.

5. Делокруг рада, начин рада и одлучивања, начин 
финансирања и друга питања од значаја за рад Савета 
ближе су уређени Правилником о раду Савета за 
безбедност саобраћаја на територији општине Црна 
Трава, број 06-53/2018-02 од 23.03.2018. године.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕћА
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6. Председник Савета за безбедност саобраћаја 
вршиће коресподенцију са Агенцијом за безбедност 
саобраћаја Републике Србије, Булевар Михајла 
Пупина број 2, 11070 Нови Београд.

7. Ступањем на снагу овог Решења, престаје да 
важи Решење о образовању Савета за безбедност 
саобраћаја на територији општине Црна Трава, 
број 06-146/2014-02 од 30. октобра 2014. године, те 
престаје и својство члана Савета Бори Дојчиновићу.

8. Решење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављено у "Службеном гласнику града Ј1есковца".

9. Решење доставити свим новоизабраним чла но-
вима Савета, као и члановима именованим ре ше њем 
број 06-1146/2014-02 од 30. октобра 2014. године, а који 
нису именовани овим Решењем.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
ПРЕДСЕДНИК

Славољуб Благојевић



Страна 2188 — Број 23 SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA 2. новембар 2018.

САДРжАЈ

АКТИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА БОЈНИК

623. ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ОКТОБАРСКИХ НАГРАДА ОПШТИНЕ БОЈНИК  

 ЗА 2018. ГОДИНУ ...........................................................................................................................2181

624. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ НАГРАДА УЧЕНИЦИМА ГЕНЕРАЦИЈЕ ОСНОВНИХ  

 ШКОЛА И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК  .................................2181

АКТИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА ЦРНА ТРАВА

625. ОДЛУКА О ДАВАЊУ ПОЗИТИВНОГ МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ  
 ВРШИОЦА ДУжНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ  

 ВЛАСОТИНЦЕ И ЦРНА ТРАВА ........................................................................................................... 2182

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЛЕБАНЕ

626.  РЕШЕЊЕ О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ  
 ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА жИВОТНУ СРЕДИНУ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  
 РЕГУЛАЦИЈЕ  Пословне зоне у улици Николе Тесле  ................................................................2183
627. РЕШЕЊЕ О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ  

 ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА жИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  
 РЕГУЛАЦИЈЕ југо-источног дела насеља Лебане око улица Николе  
 Тесле и Јабланичке  .........................................................................................................................2184
628. РЕШЕЊЕ О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ  

 ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА жИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  
 РЕГУЛАЦИЈЕ туристичке зоне у делу насеља Дрводељ ............................................................2185

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕћА ЦРНА ТРАВА

629.  РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА  
 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА  ............................................................................2186

Издавач: Скупштина града Лесковца, Редакција: Пана Ђукића 11, Лесковац
Главни и одговорни уредник: Зоран Вукашиновић, тел. 016/200-828, заменик уредника Јелена Коцић, тел. 016/200-802 

Компјутерска припрема и штампа "Графика Митић"- Лесковац


