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Уставни суд у саставу: председник Весна Илић

Прелић и судије Татјана Бабић, Братислав Ђокић,

др Горан П. Илић, др Драгана Коларић, др Тамаш

Корхец (Korhecz Tamás), др Милан Марковић,

Снежана Марковић, Мирослав Николић, Милан

Станић, мр Томислав Стојковић, Сабахудин Та-

хировић, др Јован Ћирић, др Милан Шкулић и

др Тијана Шурлан, на основу члана 167. став 1.

тач. 1. и 4. Устава Републике Србије, на седници

одржаној 9. новембра 2017. године, донео је 

О Д Л У К У

1. Утврђује се да Одлука о отпису камата на до-

спеле обавезе по основу изворних локалних

јавних прихода („Службени гласник града Лес-

ковца“, број 18/15) није у сагласности са Уставом

и законом.

2. Одбацује се захтев за обуставу извршења

појединачних аката или радњи донетих, односно

предузетих на основу Одлуке из тачке 1.

О б р а з л о ж е њ е

I

Уставном суду је поднета иницијатива за покретање

поступка за оцену уставности и законитости Од-

луке наведене у тачки 1. изреке. У иницијативи

се наводи да је оспорену Одлуку донео ненадлежан

орган, те да је у целини ништава. Према наводима

иницијатора, оспорена Одлука је супротна од-

редбама члана 115. став 4. Закона о пореском по-

ступку и пореској администрацији („Службени

гласник РС“, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04,

61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10,

101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14 и

91/15), којима је изричито прописана надлежност

Владе Републике Србије да на предлог министра

може донети одлуку о делимичном или потпуном

отпису пореза и пореских давања у које спада и

камата, и то само у Законом предвиђеним слу-

чајевима. У иницијативи се, такође, наводи да

оспорена Одлука угрожава једнакост грађана

пред законом „јер у другим градовима грађани

таква права не могу остварити“, као и да је,

последично, супротна и одредби члана 195. став

2. Устава којом је утврђено да статути, одлуке и

сви други општи акти аутономних покрајина и

јединица локалне самоуправе морају бити сагласни

са законом. Уставном суду је предложено да, до

доношења коначне одлуке, обустави извршење

појединачних аката и радњи донетих, односно

предузетих на основу оспорене Одлуке.

II

Уставни суд је, дописом од 5. јуна 2017. године,

затражио одговор од доносиоца оспореног акта

на наводе изнете у поднетој иницијативи. У од-

говору доносиоца акта, који је достављен Уставном

суду 7. јула 2017. године, наведено је да, према

члану 60. Закона о финансирању локалне само-

управе („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11,

93/12, 99/13 и 125/14), јединица локалне само-

управе у целости утврђује, наплаћује и контролише

изворне јавне приходе из члана 6. овог закона,

почев од 1. јануара 2007. године. Истиче се да,

сходно члану 25. став 1. тачка 6. Статута града

Лесковца („Службени гласник града Лесковца“,

бр. 12/08, 7/11 и 43/12), Скупштина града Лесковца,

у складу са законом, доноси прописе и друге

правне акте и да је, на предлог Градског већа, на

седници одржаној 8. септембра 2015. године, до-

нела оспорену Одлуку о отпису камата на доспеле
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обавезе по основу изворних локалних јавних

прихода, која је важила до 31. децембра 2015. го-

дине.

III

У спроведеном поступку пред Уставним судом

утврђено је следеће: 

Оспорену Одлуку о отпису камата на доспеле

обавезе по основу изворних локалних јавних

прихода („Службени гласник града Лесковца“,

број 18/15) донела је Скупштина града Лесковца,

8. септембра 2015. године, на предлог Градског

већа, са позивом на одредбе члана 60, а у вези

члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе

(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12,

99/13 и 125/14) и члана 25. став 1. тачка 6. Статута

града Лесковца („Службени гласник града Лес-

ковца“, бр. 12/08, 7/11 и 43/12). Овом одлуком се

уређују услови, обим и поступак отписа обрачу-

нате, а неплаћене камате по основу изворних ло-

калних јавних прихода који су доспели за плаћање

на дан 1. јануара 2015. године (члан 1.). Одредбама

чл. 2. до 7. ове одлуке прописано је: да право на

отпис камате имају порески обвезници: правна

лица, предузетници и физичка лица, и то: по

основу пореза на земљиште, пореза на имовину

обвезника који води пословне књиге, пореза на

имовину обвезника који не води пословне књиге,

посебне накнаде за заштиту и унапређење животне

средине и комуналне таксе за истицање фирме

на пословном простору (члан 2.); да право на

отпис камате остварује сваки порески обвезник

под следећим условима – 1. да порески обвезник

изврши уплату износа разлике између салда

(укупног) дуга на дан подношења захтева и

обрачунате камате на дан 1. јануара 2015. године

и 2. да порески обвезник поднесе захтев за отпис

камате на прописаном обрасцу са доказом о

уплати (члан 3.); да право на отпис камате имају

и порески обвезници који су у току 2015. године

вршили уплату јавних прихода и тиме делимично

или потпуно измирили доспелу камату на дан 1.

јануара 2015. године, ако поднесу захтев на про-

писаном обрасцу (члан 4.); да је рок за подношење

захтева за отпис камате до 31. децембра 2015. го-

дине (члан 5.) и да се право на отпис камате ут-

врђује решењем Градске управе за финансије

града Лесковца – Одсек локалне пореске адми-

нистрације, који води евиденцију о остваривању

права у складу са овом одлуком и стара се о

њеном спровођењу (члан 6.); да ова одлука ступа

на снагу осмог дана од дана објављивања (члан

7.).

IV

Уставом Републике Србије утврђено је: да су

пред Уставом и законом сви једнаки и да свако

има право на једнаку законску заштиту, без дис-

криминације (члан 21. ст. 1. и 2.); да сви имају

једнак правни положај на тржишту (члан 84. став

1.); да се средства из којих се финансирају над-

лежности Републике Србије, аутономних покрајина

и јединица локалне самоуправе обезбеђују из по-

реза и других прихода утврђених законом и да је

обавеза плаћања пореза и других дажбина општа

и заснива се на економској моћи обвезника (члан

91.); да Република Србија, између осталог, уређује

и обезбеђује порески систем (члан 97. тачка 6.);

да Народна скупштина доноси законе и друге

опште акте из надлежности Републике Србије

(члан 99. тачка 7.) и да статути, одлуке и сви

други општи акти аутономних покрајина и једи-

ница локалне самоуправе морају бити сагласни

са законом (члан 195. став 2.).

Одредбама Закона о пореском поступку и пореској

администрацији („Службени гласник РС“, бр.

80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05,

62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12,

93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15, 112/15,

15/16 и 108/16), које су од значаја за разматрање

уставности и законитости оспореног акта, про-

писано је: да се овај закон примењује на све

јавне приходе које наплаћује Пореска управа, ако

другим пореским законом није друкчије уређено,

као и да се примењује и на камате по основу до-

спелог, а неплаћеног пореза и трошкове поступка

принудне наплате пореза, односно споредна по-

реска давања (члан 2.); да се овај закон примењује

и на изворне јавне приходе јединица локалне са-

моуправе које те јединице утврђују, наплаћују и

контролишу у јавноправном односу, као и на

споредна пореска давања по тим основама, у по-

ступцима у којима доносе пореске управне акте,

укључујући и акте у управном поступку, за које

је прописана примена овог закона, те да код ут-

врђивања, наплате и контроле јавних прихода и

споредних пореских давања из става 1. овог члана

надлежни орган јединице локалне самоуправе

има права и обавезе које по овом закону има По-

реска управа, осим права и обавеза које се односе

на – идентификацију и регистрацију пореских

обвезника, процену пореске основице методом

парификације и методом унакрсне процене, от-

кривање пореских кривичних дела и остала права

и обавезе Пореске управе садржане у одредбама

члана 160. тач. 1а), 9), 11б) и 12) и тач. 13а) –

13д), чл. 161. и 164. и чл. 167-171. овог закона

Страна 3059 - Број 25 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА   20. децембар 2017.



(члан 2а); да се одредбе овог закона којима су

уређена овлашћења Пореске управе, права и оба-

везе пореских обвезника, овлашћења пореских

инспектора и пореских извршитеља Пореске

управе сходно примењују и на овлашћења јединице

локалне самоуправе, односно на права и обавезе

обвезника изворних јавних прихода из члана 2а

став 1. овог закона, на овлашћења пореских ин-

спектора јединице локалне самоуправе и пореских

извршитеља јединице локалне самоуправе, у по-

ступку утврђивања, наплате и контроле изворних

прихода јединице локалне самоуправе на које се

примењује овај закон (члан 2б став 1.); да је По-

реска управа дужна да остварује сва права и оба-

везе из порескоправног односа у складу са законом,

а у случајевима када је овлашћена да делује на

основу дискреционих овлашћења, дужна је да

делује у складу са сврхом тих овлашћења и у ок-

виру закона (члан 4. ст. 1. и 2.); да се пореска

обавеза отписује ако оставилац нема наследника

или се ниједан од наследника не прихвати на-

следства, те да ако имовина лица из става 3.

члана 22. овог закона није довољна да се намири

дуг по основу пореза и споредних пореских да-

вања, ненамирени део дуга се отписује, а ако

престану разлози из става 3. овог члана решење

о отпису пореског дуга ће се укинути, с тим да

се за период од дана када је ненамирени порески

дуг лица доспео до дана када су разлози престали,

не обрачунава камата (члан 22. ст. 2, 4. и 5.); да

пореска обавеза престаје: наплатом пореза, за-

старелошћу пореза, отписом пореза или на други

законом прописани начин и да у тим случајевима

Пореска управа доноси решење о престанку по-

реске обавезе (члан 23. ст. 1. и 3.).

Одредбама члана 75. наведеног Закона су уређена

питања везана за плаћање камата на износ мање

или више плаћеног пореза и споредних пореских

давања тако што је прописано: да се камата

обрачунава и плаћа по стопи једнакој годишњој

референтној стопи Народне банке Србије, увећаној

за 10 процентних поена, применом простог ин-

тересног рачуна од сто и то од наредног дана од

дана доспелости (ст. 1. и 2.); да се камата обрачу-

нава за календарски број дана периода доцње у

измирењу обавеза у односу на календарски број

дана у години (365, односно 366 дана) декурзивним

начином обрачуна, без приписа камате главници

истеком обрачунског периода, за све календарске

дане у обрачунском периоду под којима се под-

разумева период од првог дана доцње, односно

промене износа дуга и/или промене стопе из

става 1. овог члана и/или истека сваке календарске

године у периоду доцње за који се врши обрачун

(ст. 3. до 5.); да укупан износ камате представља

збир обрачунате камате за поједине обрачунске

периоде, а ако се у току контроле утврди разлика

пореске обавезе, камата се обрачунава од дана

када је пореску обавезу порески обвезник био

дужан да плати (ст. 6. и 7.).

Одредбама члана 76. истог закона прописано је

да: ако је плаћање дугованог пореза одложено, у

складу са одредбама чл. 73, 74, 74а и 75. овог За-

кона, камата се обрачунава и за време док траје

одлагање, по стопи једнакој годишњој референтној

стопи Народне банке Србије, а пореском обвезнику

који редовно измирује рате доспелих обавеза које

су одложене, укључујући и текуће обавезе у

складу са законом, отписује се 50% камате која

се односи на тај дуг плаћен у том периоду, по ис-

теку сваких 12 месеци, до измирења тог дуга у

потпуности (ст. 2. и 3.); а када порески обвезник

и пре истека рока плаћања дугованог пореза на

рате у складу са овим законом исплати дуговани

порез у потпуности, отписује му се 50% камате

на тај дуг (став 4.).

Суд констатује да је одредбама члана 115. Закона

о пореском поступку и пореској администрацији

уређен институт отписа пореза и споредних по-

реских давања тако што је прописано: да Влада

може, на предлог министра, донети одлуку о де-

лимичном или потпуном отпису пореза и спо-

редних пореских давања, осим доприноса за оба-

везно социјално осигурање, пореског обвезника

који се продаје у поступку приватизације, односно

који је у поступку реструктурирања (став 1.); да

Влада може, на предлог министра, уз претходну

сагласност јединице локалне самоуправе којој

припадају изворни јавни приходи на које се при-

мењује овај закон, донети одлуку о делимичном

или потпуном отпису тих јавних прихода, пореском

обвезнику који се продаје у поступку приватиза-

ције, односно који је у поступку реструктурирања

(став 2.); да Влада може, на предлог министра,

донети одлуку о делимичном или потпуном отпису

пореза и споредних пореских давања, укључујући

таксе, накнаде и друге јавне приходе, осим до-

приноса за обавезно социјално осигурање, по-

реског обвезника код којег је промењена власничка

структура, по основу преузетих уговорних обавеза

од стране Републике (став 3.); да ће Пореска

управа решењем отписати дуг по основу пореза

и споредних пореских давања када се стекну

услови из члана 22. ст. 2. и 4. овог закона, као и у

другим случајевима прописаним законом (став

4.).
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Релевантним одредбама Закона о буџетском си-

стему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14,

68/15, 103/15 и 99/16) прописано је: да се јавни

приходи и примања уводе законом, односно од-

луком скупштине локалне власти у складу са за-

коном и да се висина јавних прихода и примања

утврђује законом, односно актом надлежног органа

у складу са овим и посебним законима (члан

13.); да пореским законом морају бити утврђени

предмет опорезивања, основица, обвезник, пореска

стопа или износ, сва изузимања и олакшице од

опорезивања, као и начин и рокови плаћања

пореза и да се обавезе и права пореских обвезника

не могу проширивати или смањивати подзакон-

ским актима (члан 15. ст. 2. и 3.).

Законом о финансирању локалне самоуправе,

који је наведен као правни основ за доношење

оспорене Одлуке, прописано је: да су изворни

приходи – приходи чију стопу, односно начин и

мерила за утврђивање висине износа, утврђује

јединица локалне самоуправе, при чему се законом

може ограничити висина пореске стопе, односно

утврдити највиши и најнижи износ накнаде, од-

носно таксе (члан 2. став 1. тачка 1)); да се

средства буџета јединица локалне самоуправе

обезбеђују из изворних и уступљених прихода,

трансфера, примања по основу задуживања и

других прихода и примања утврђених законом

(члан 5.); да јединици локалне самоуправе при-

падају изворни приходи остварени на њеној те-

риторији, међу којима су и порез на имовину,

осим пореза на пренос апсолутних права и пореза

на наслеђе и поклон, локалне комуналне таксе,

накнаде за коришћење јавних добара, у складу

са законом као и друге накнаде у складу са

законом (члан 6. став 1. тач. 1), 2), 5) и 7)); да

стопе изворних прихода, као и начин и мерила за

одређивање висине локалних такси и накнада

утврђује скупштина јединице локалне самоуправе

одлуком, у складу са законом (члан 7. став 1.); да

јединица локалне самоуправе у целости утврђује,

наплаћује и контролише јавне приходе из члана

6. овог закона почев од 1. јануара 2007. године

(члан 60.).

V

Из наведених одредаба Устава и закона, према

оцени Уставног суда, произлази да је у надлеж-

ности Републике Србије да законом уређује и

обезбеђује порески систем, чији су елементи и

камате по основу доспелих, а неплаћених пореза

или других јавних прихода, као саставни део тзв.

споредних пореских давања, будући да се термин

„порез“ употребљава у ширем смислу, односно

тако да означава све јавне приходе на које се од-

говарајући порески закон примењује. Према схва-

тању Суда, то значи да правни основ за могућност

отписа обрачунате, а неплаћене камате на обавезе

по основу свих јавних прихода, без обзира на

њихову припадност (тј. да ли су у питању изворни

јавни приходи јединица локалне самоуправе или

друге врсте јавних прихода) може бити једино

закон. Другим речима, Суд сматра да је за отпи-

сивање пореза и споредних пореских давања не-

опходно да постоји изричито законско овлашћење.

Полазећи од тога да је камата један од елемената

система јавних прихода чијим се уређивањем

може утицати на остваривање одређених циљева

пореске политике, Уставни суд налази да је, на

основу уставног овлашћења из члана 97. тачка 6.

Устава, само законодавац овлашћен да прописује

одређене погодности у систему опорезивања, као

и одговарајуће модалитете престанка пореске

обавезе, међу којима је и отпис камата по основу

доспелих, а неизмирених обавеза из домена јавних

прихода (тзв. споредна пореска давања).

Уставни суд истиче да је одредбом члана 2а

Закона о пореском поступку и пореској адми-

нистрацији изричито предвиђено да се овај закон

примењује и на изворне јавне приходе јединица

локалне самоуправе које те јединице утврђују,

наплаћују и контролишу у јавноправном односу,

као и на споредна пореска давања по тим основама

у поступцима у којима доносе пореске управне

акте (уз одређене изузетке предвиђене овим за-

коном). Поред овога, када је реч о изворним

јавним приходима, Суд указује на чињеницу да

је могућност (потпуног или делимичног) отписа

ових јавних прихода предвиђена одредбом члана

115. став 2. Закона једино пореском обвезнику

који се продаје у поступку приватизације, односно

који је у поступку реструктурирања, тако што је

остављена могућност Влади да, на предлог ми-

нистра, уз претходну сагласност јединице локалне

самоуправе којој припадају изворни јавни приходи

на које се примењује овај закон донесе такву од-

луку. Исто тако, одредбом става 3. овог члана За-

кона је предвиђена и могућност да Влада, на

предлог министра, доноси одлуку о (делимичном

или потпуном) отпису пореза и споредних поре-

ских давања, укључујући и таксе, накнаде и друге

јавне приходе, осим доприноса за обавезно со-

цијално осигурање, пореском обвезнику код којег

је промењена власничка структура, по основу

преузетих уговорних обавеза од стране Републике.
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Сагласно ставу 4. овог члана Закона, у свим слу-

чајевима прописаним законом предвиђено је да

се отпис дуга по основу пореза и споредних по-

реских давања, када се стекну потребни услови,

врши решењем надлежног пореског органа.

Имајући у виду да је оспореном Одлуком уређена

материја која је, сагласно уставним решењима,

законска материја, те да је институт отписа пореза

и споредних пореских давања уређен одредбама

члана 115. Закона о пореском поступку и пореској

администрацији на сасвим другачији начин него

што је то предвиђено оспореном Одлуком, Уставни

суд је оценио да Скупштина града Лесковца није

имала уставно и законско овлашћење да својим

актом уреди спорна питања. Суд оцењује да од-

редбе члана 60, у вези са чланом 6. Закона о фи-

нансирању локалне самоуправе, које су наведене

као законски основ за доношење оспорене Одлуке,

не могу представљати валидан правни основ за

скупштину јединице локалне самоуправе да својим

актом уређује услове, обим и поступак отписа

обрачунате, а неплаћене камате по основу изворних

локалних јавних прихода. Стога је Уставни суд

утврдио да оспорена Одлука у целини није у са-

гласности са одредбама члана 115. Закона о по-

реском поступку и пореској администрацији, а

будући да према одредби члана 195. став 2. Устава

сви општи акти јединица локалне самоуправе у

Републици Србији морају бити сагласни са зако-

ном, Суд је оценио да оспорена Одлука није у са-

гласности ни са Уставом, па је одлучио као у

тачки 1. изреке.

С обзиром на то да је у току претходног поступка

правно стање у овој уставноправној ствари потпуно

утврђено и да су прикупљени подаци пружили

поуздан основ за одлучивање, Уставни суд је од-

лучио без доношења решења о покретању по-

ступка, сагласно одредби члана 53. став 3. Закона

о Уставном суду („Службени гласник РС“, бр.

109/07, 99/11, 18/13-Одлука УС, 40/15-др. закон

и 103/15).

Будући да је Уставни суд мериторно одлучио у

овој уставноправној ствари, то је одбацио захтев

за обуставу извршења појединачних аката или

радњи донетих, односно предузетих на основу

оспорене Одлуке, сагласно одредби члана 56.

став 3. Закона о Уставном суду, решавајући као у

тачки 2. изреке.

На основу свега изнетог и одредаба члана 42а

став 1. тачка 2), члана 45. тач. 1) и 4) и члана 46.

тачка 3) Закона о Уставном суду, као и члана 89.

Пословника о раду Уставног суда („Службени

гласник РС“, број 103/13), Уставни суд је донео

Одлуку као у изреци.

На основу одредбе члана 168. став 3. Устава, Од-

лука из тачке 1. изреке престаје да важи даном

објављивања ове одлуке Уставног суда у „Служ-

беном гласнику Републике Србије“.

ПРЕДСЕДНИК
УСТАВНОГ СУДА

Весна Илић Прелић
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ЛЕБАНЕ

873.

На основу члана 50. став 4. Закона о локалној са-

моуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07),

члана 39. става 1. тачке 13. Статута општине Ле-

бане („Службени гласник општине Лесковац“,

број 16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009, 04/2010,

14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015) и

члана 136. став 4. Пословника о раду Скупштине

општине Лебане („Службени гласник града Лес-

ковца“ број 22/16), Скупштина општине Лебане

на седници одржаној 30.11.2017. године, доне-

лаје

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА

ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I

ЗОРАНУ ИЛИЋУ, доктору ветеринарске медицине,

из Лебана, престаје мандат председника општине

Лебане, због подношења писмене оставке на

месту председника општине Лебане.

II

Зоран Илић је остао на дужности и вршио текуће

послове закључно са даном 30. 11. 2017. године.

III

Решење ступа на снагу даном доношења, а објави-

ће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-310

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р.

874.

На основу члана 50. став 1. и 4. Закона о локалној

самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07),

члана 39. става 1. тачке 13. Статута општине Ле-

бане („Службени гласник општине Лесковац“,

број 16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009, 04/2010,

14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015) и

члана 136. став 1. и 4. Пословника о раду Скуп-

штине општине Лебане („Службени гласник града

Лесковда“ број 22/16), Скупштина општине Лебане

на седници одржаној 30. 11. 2017. године, донела

је

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЗАМЕНИКУ

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I

ИВАНУ БОГДАНОВИЋУ, дипломираном мена-

џеру, из Лебана, престаје мандат заменика пред-

седника општине Лебане, због подношења оставке

председника општине Лебане.

II

Иван Богдановић је остао на дужности и вршио

текуће послове закључно са даном 30. 11. 2017.

године.

III

Решење ступа на снагу даном доношења, а објави-

ће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-311

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р.

875.

На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о ло-

калним изборима (Службени гласник РС, број

129/07, 34/2010, 54/2011), и члана 146. став 1.

тачка 1. Пословника о раду Скупштине општине

Лебане („Службени гласник града Лесковца“ број

22/16), Скупштина општине Лебане на седници

одржаној 30. 11. 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника

Тањи Живковић из Лебана, ул. Цара Душана

41/5, изабраној са листе „Александар Вучић-

Србија побеђује“ (СНС), због подношења усмене
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оставке на место одборника у Скупштини општине

Лебане.

II

Решење ступа на снагу даном доношења, а објави-

ће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

III

Решење доставити Тањи Живковић, Општинској

изборној комисији, Одељењу за привреду и за

финансије.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-315

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р.

876.

На основу члана 43. став 5. Закона о локалним

изборима (Службени гласник РС, број 129/07,

34/2010, 54/2011), и члана 134. став 1. Пословника

о раду Скупштине општине Лебане („Службени

гласник града Лесковца“ број 22/16), Скупштина

општине Лебане на седници одржаној 30. 11.

2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборнику

Ивану Богдановићу дипломираном менаџеру, из

Лебана, изабраном са листе „Александар Вучић-

Србија побеђује“ (СНС), због избора на функцију

председника општине Лебане.

II

Решење ступа на снагу даном доношења, а објави-

ће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

III

Решење доставити Ивану Богдановићу, Општин-

ској изборној комисији, Одељењу за привреду и

за финансије.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-321

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р.

*

На основу члана 56. став 2. и 5. Закона о локалним

изборима («Службени гласник РС», број 129/07

и 54/11), Скупштина општине Лебане, на седници

одржаној дана 30. 11. 2017. године, донела је

ОДЛУКУ 

ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

I 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат новоизабраном одборнику

који је изабран на изборима за одборнике Скуп-

штине општине Лебане одржаним дана 24. 4.

2016. године и то:

1. Ивану Богдановићу, са изборне листе „Алек-

сандар Вучић-Србија побеђује” (СНС);

II

Мандат одборника почиње да тече даном по-

тврђивања мандата.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а

објавиће се у „Службеном гласнику града Лес-

ковца“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 02-323

ПРЕДСЕДНИК

Срђан Јовић, с.р.

877.

На основу члана 50. став 1. и 4. Закона о локалној

самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07),

члана 39. става 1. тачке 13. Статута општине Ле-

бане („Службени гласник општине Лесковац“,

број 16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009, 04/2010,

14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015) и

члана 136. став 1. и 4. Пословника о раду Скуп-

штине општине Лебане („Службени гласник града

Лесковца“ број 22/16), Скупштина општине Лебане

на седници одржаној 30. 11. 2017. године, донела

је
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РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I

Члановима Општинског већа општине Лебане,

престаје мандат због подношења оставке пред-

седника општине Лебане и то:

1. Слободан Станковић, радник из Лебана,

2. Иван Спасић, дипломирани правник, из Цека-

вице,

3. Горан Цекић, приватни предузетник, из Леба-

на,

4. Милијана Ристић, правни техничар, из Леба-

на,

5. Бојан Ђорђевић, радник, из Лебана,

6. Снежана Миленковић, апсолвент географије,

из Лебана,

7. Др Радуле Лепојевић, спец. гинекологије, из

Лебана,

8. Зоран Николић, пензионер, из Ждеглова,

9. Братислав Илић, радник, из Лебана,

10. Слободан Јанковић, пензионер, из Лебана и

11. Марко Тошић, виши радиолошки техничар,

из Пертата.

II

Чланови Општинског већа су остали на дужности

и вршили текуће послове закључно са даном 30.

11. 2017. године.

III

Решење ступа на снагу даном доношења, а објави-

ће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 02-318

ПРЕДСЕДНИК

Срђан Јовић, с.р.

878.

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима

("Сл.гласник РС", бр. 15/2016), члана 32. став 1.

тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени

гласник РС", број 129/2007, 83/2014-др. Закон и

101/2016-др. Закон), и члана 39. став 1. тачка 10.

Статута општине Лебане ("Сл.гласник града Лес-

ковца", бр. 16/08, 21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 14/14,

21/14, 12/15, 18/15, и 27/15), Скупттина општине

Лебане, на седници од одржаној дана 30. 11.

2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈКП

„ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЛЕБАНЕ"

ЛЕБАНЕ

I

РАЗРЕШАВА СЕ са функције в.д. директора ЈКП

"Ветеринарска станица Лебане" Лебане Горан

Ковинић, доктор ветеринарске медицине из Ле-

бана.

II

Решење доставити ЈКП "Ветеринарска станица

Лебане" Лебане и разрешеном в.д. директора.

III

Решење ступа на снагу даном доношења, а објави-

ће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-316

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р.

879.

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима

("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), члана 32. став 1.

тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени

гласник РС", број 129/2007, 83/2014-др. Закон и

101/2016-др. Закон), и члана 39. став 1. тачка 10.

Статута општине Лебане ("Сл. гласник града

Лесковца", бр. 16/08, 21/08, 09/09, 17/09, 04/10,

14/14, 21/14, 12/15, 18/15, и 27/15), Скупштина

општине Лебане, на седници од одржаној дана

30. 11. 2017. године, донела је
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РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈКП

"ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЛЕБАНЕ"

ЛЕБАНЕ

I

ИМЕНУЈЕ СЕ на функцију в.д. директора ЈКП

"Ветеринарска станица Лебане" Лебане Зоран

Илић, доктор ветеринарске медицине, из Леба-

на.

II

Решење доставити ЈКП "Ветеринарска станица

Лебане" Лебане и именованом в.д. директора.

III

Решење ступа на снагу даном доношења, а објави-

ће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-317

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р.

880.

На основу члана 43. став 1. Закона о локалној са-

моуправи («Службени гласник РС», број 129/07,

83/2014 - и др. Закон и 101/2016) и члана 61. став

1. Статута општине Лебане („Службени гласник

општине Лесковац“, број 16/2008, 21/2008, 09/2009,

17/2009, 04/2010, 14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015

и 27/2015), Скупштина општине Лебане на седници

одржаној дана 30. 11. 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I

БИРА СЕ за председника општине Лебане Иван

Богдановић, дипломирани менаџеруиз Лебана.

II

Решење ступа на снагу даном доношења, а објави-

ће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 02-312

ПРЕДСЕДНИК

Срђан Јовић, с.р.

881.

На основу члана 43. став 2. и 4. Закона о локалној

самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07,

83/2014 - и др. Закон и 101/2016) и члана 61. став

2. Статута општине Лебане („Службени гласник

општине Ј1есковац“, број 16/2008, 21/2008, 09/2009,

17/2009, 04/2010, 14/2014, 21/14, 12/2015, 18/2015

и 27/2015), Скупштина општине Лебане на седници

одржаној дана 30. 11. 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА

ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I

БИРА СЕ за заменика председника општине Ле-

бане Бобан Пејић, дипломирани агроекономиста

из Лебана.

II

Решење ступа на снагу даном доношења, а објави-

ће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-313

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р.

882.

На основу члана 45. став 1. Закона о локалној са-

моуправи («Службени гласник РС», број 129/07)

и члана 64. став 4. Статута општине Лебане

(„Службени гласник општине Лесковац“, број

16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009, 04/2010,

14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015), Скуп-

штина општине Лебане на седници одржаној 30.

11. 2017. године, донела је
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РЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ

ВЕЋА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I

БИРАЈУ СЕ за чланове Општинског већа општине

Лебане, и то:

1. Слободан Станковић, радник из Лебана.

2. Иван Спасић, дипломирани правник, из Цека-

вице,

3. Горан Цекић, приватни предузетник, из Леба-

на,

4. Милијана Ристић, правни техничар, из Леба-

на,

5. Бојан Ђорђевић, радник, из Лебана,

6. Снежана Миленковић, апсолвент географије,

из Лебана,

7. Др Радуле Лепојевић, спец. гинекологије, из

Лебана,

8. Зоран Николић, пензионер, из Ждеглова,

9. Братислав Илић, радник, из Лебана,

10. Слободан Јанковић, пензионер, из Лебана и

11. Марко Тошић, виши радиолошки техничар,

из Пертата.

II

Решење ступа на снагу даном доношења, а објави-

ће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

III

Решење доставити изабраним члановима Оп-

штинског већа општине Лебане.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-319

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р.

883.

На основу члана 56. став 2. и 5. Закона о локалним

изборима («Службени гласник РС», број 129/07

и 54/11), Скупштина општине Лебане, на седници

одржаној дана 30. 11. 2017. године, донела је

ОДЛУКУ 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА

ОДБОРНИКА

I

ПОТВРЂУЈУ СЕ мандати новоизабраним одбор-

ницима који су изабрани на изборима за одборнике

Скупштине општине Лебане одржаним дана 24.

4. 2016. године и то:

1. Горану Лазаревићу, са изборне листе „Алек-

сандар Вучић - Србија побеђује“ (СНС);

2. Далибор Стевановић, са изборне листе „Алек-

сандар Вучић-Србија побеђује“ (СНС);

II

Мандати одборника почињу да теку даном по-

тврђивања мандата.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а

објавиће се у „ Службеном гласнику града Лес-

ковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-324

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р.

884.

На основу члана 39. став 2. Закона о локаној са-

моуправи („Службени гласник РС“, број 129/07

и 83/2014 - и др. закон ), члана 57. и 56. ст.1.

тачка 1.Статута општине Лебане („Службени

гласник Града Лесковца“, број 16/08, 21/08, 09/09,

17/09, 04/10, 14/14, 21/14, 12/15, 18/15 и 27/15), и

члана 36. и 33. Пословника Скупштине општине

Лебане („Службени гласник Града Лесковца“,

број 22/16), Скупштина општине Лебане на сед-

ници одржаној дана 30. 11. 2017. године, донела

је

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА

ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
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I

РАЗРЕШАВА СЕ функције заменика председника

Скупштине општине Лебане Бобан Пејић, дип-

ломирани агроекономиста из Лебана.

II

Решење ступа на снагу даном доношења, а објави-

ће се у “Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-326

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р.

885.

На основу члана 43. став 5. Закона о локалним

изборима (Службени гласник РС, број 129/07,

34/2010, 54/2011), и члана 134. став 1. Пословника

о раду Скупштине општине Лебане („Службени

гласник града Лесковца“ број 22/16), Скупштина

општине Лебане на седници одржаној 30. 11.

2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника Бо-

бана Пејића, дипломираниг агроекономисте из

Лебана, изабраном са листе „Александар Вучић-

Србија побеђује“ (СНС), због избора на функцију

заменика председника општине Лебане.

II

Решење ступа на снагу даном доношења, а објави-

ће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

III

Решење доставити Бобану Пејићу, Општинској

изборној комисији, Одељењу за привреду и за

финансије.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 02-322

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић, с.р.

886.

На основу члана 39. став 2. и члана 38. ст. 3.

Закона о локаној самоуправи („Службени гласник

РС“, број 129/07 и 83/2014 - и др. закон) и члана

57. Статута општине Лебане („Службени гласник

Града Лесковца“, број 16/08, 21/08, 09/09, 17/09,

04/10, 14/14, 21/14, 12/15, 18/15 и 27/15), Скуп-

штина општине Лебане на седници одржаној

дана 30. 11. 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I

БИРА СЕ за заменика председника Скупштине

општине Лебане Светислав Павловић из Того-

чевца.

II

Решење ступа на снагу даном доношења, а објави-

ће се у “Службеном гласнику града Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 02-327

ПРЕДСЕДНИК

Срђан Јовић, с.р.

887.

На основу члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ван-

редним ситуацијама («Службени гласник РС»,

број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), и члана 39. и

43. Статута општине Лебане («Службени гласник

града Лесковац», број 16/2008 и 21/08, 09/09,

17/09, 04/10), Скупштина општине Лебане, на

седници одржаној дана 30. 11. 2017. године,

донела је

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
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I

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у Општинском

штабу за ванредне ситуације општине Лебане и

то:

1. Зоран Илић, председник општине - командант

Општинског штаба,

2. Иван Богдановић, заменик председника општине

- заменик команданта Општинског штаба,

II

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове у Општинском штабу

за ванредне ситуације општине Лебане и то:

1. Иван Богдановић, председник општине - коман-

дант Општинског штаба,

2. Бобан Пејић, заменик председника општине -

заменик команданта Општинског штаба,

III

Решење доставити члановима Општинског штаба

за ванредне ситуације општине Лебане  и објавити

у „Службеном гласнику града Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број 02-320

ПРЕДСЕДНИК

Срђан Јовић, с.р.

ВЛАСОТИНЦЕ

888.

На основу чл. 36 и 38 Одлуке о Општинском

већу општине Власотинце („Службени гласник

града Лесковца“, бр. 12/08), чл. 40. ст.1 тач. 5.

Статута Општине Власотинце („Сл. гласник града

Лесковца” Сада“, број 12/08 и 24/11) и чл. 19.

Пословника о раду општинског већа општине

Власотинце (01 Бр. 06-10/08 од 30. 6. 2008.) Оп-

штинско веће Општине Власотинце на 80. седници

одржаној 8. 12. 2017. године, донело је

РЕШЕЊЕ 

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о унутрашњој

организацији и систематизацији радних места

НБ "Десанка Максимовић" у Власотинцу, број

249 од 4. 12. 2017. године, који је код општине

Власотинце заведен под 01 бр. 110-15/17 дана 4.

12. 2017. године.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а

диспозитив објавити у „Службеном гласнику

града Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
01 Број 06-93-14/2017

8. 12. 2017. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Тодоровић
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ЛЕСКОВАЦ

889.

На основу члана 20, 24 став 1 и члана 66 Закона

о локалној самоуправи ("Службени гласник Ре-

публике Србије" бр 129/2007 и 83/2014 - др.

закони 101/2016 - др. закон ), члана 41. Статута

града Лесковца ("Службени гласник града Лес-

ковца" бр 12/2008, 7/2011, 43/2012, 29/2016,

54/2016 и 9/2017- испр.) и члана 2, 4 и 37 По-

словника о раду Градског већа града Лесковца

("Службени гласник града Лесковца" бр 11/2008),

Градско веће града Лесковца на 53. седници одр-

жаној 20. децембра 2017. године, донело је

ОДЛУКУ 

О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА

ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ

УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ЛУТАЛИЦА НА

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Члан 1.

Одлуком о поступку и начину решавања захтева

грађана за накнаду нематеријалне штете настале

услед уједа паса луталица на територији града

Лесковца (у даљем тексту: Одлука), утврђује се

поступак и начин решавања захтева грађана за

накнаду нематеријалне штеГе коју грађани претрпе

услед уједа паса луталица (у даљем тексту: дога-

ђај), на јавним површинама, на територији града

Лесковца.

Члан 2.

Опггећено лице које жели да вансудским путем

оствари накнаду нематеријалне штете настале

због уједа пса луталице, обавезно је да поднесе

Захтев за накнаду нематеријалне штете настале

услед уједа пса луталице (у даљем тексту: За-

хтев).

Захтев се подноси Комисији за процену основа-

ности захтева грађана за накнаду нематеријалне

штете због повреда нанесених уједима паса лу-

талица (у даљем тексту: Комисија), и то преко

Одељења за комунално - стамбене послове, са-

обраћај и инфраструктуру Градске управе града

Лесковца, које ће за потребе Комисије обављати

административно-техничке послове.

Члан 3.

Одељење за комунално - стамбене послове, са-

обраћај и инфраструктуру Градске управе града

Лесковца ће све примљене Захтеве за накнаду

пггете доставити Комисији из члана 2 ове Одлуке,

најкасније у року од 15 дана од дана пријема за-

хтева, а копију примљеног захтева са описом до-

гађаја доставиће и служби која обавља послове

зоохигијене на територији града Лесковца.

Члан 4.

Захтев за накнаду нематеријалне штете настале

услед уједа пса луталице мора да буде у писаној

форми, јасне садржине, са назнаком адресе опг-

гећеног лица, његовим контакт телефоном и

бројем текућег рачуна оштећеног (или бројем

текућег рачуна једног родитеља, уколико је ош-

тећени малолетно лице).

Захтев мора да садржи веран опис и локацију до-

гађаја, опис претрпљених повреда, податке о

евентуалним сведоцима догађаја, као и износ на-

кнаде који оштећени захтева.

Члан 5.

Уз захтев из члана 2 ове одлуке, оштећено лице

је дужно да достави, у оригиналу или фотокопији,

следеће прилоге:

- копију личне карте

- комплетну медицинску документацију, која се

односи на дијагнозу и лечење

- копију картице текућег рачуна или документа

из кога се несумњиво види број текућег рачуна

оштећеног

- друге доказе који су од значаја за решавање

захтева

Уколико оштећено лице достави обичне копије

прилога, на захтев Комисије дужно је да достави

на увид и оригинале поднетих прилога.

Члан 6.

Задатак Комисије за процену основаности захтева

грађана за накнаду нематеријалне штете због по-

вреда нанесених уједима паса луталица јесте да

у сваком појединачном случају у коме је грађанин

захтевао накнаду нематеријалне штете због повреда

нанесених уједима паса луталица, на основу при-
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ложене документације, изврши процену основа-

ности захтева и да одреди висину новчаног износа

који оштећеном треба понудити на име накнаде

нематеријалне штете.

Уколико то сматра потребним, Комисија може

обавити и разговор са оштећеним и евентуалним

сведоцима, и прегледати оштећеног уколико он

на то пристане.

Комисија је овлашћена да, по добијању сагласности

Градског већа, у име града Лесковца закључи са

опггећеним лицима појединачна вансудска по-

равнања за накнаду нематеријалне штете настале

због повреда нанесених уједима паса луталица

на јавним поврпшнама града Лесковца.

Члан 7.

Комисију за процену основаности захтева грађана

за накнаду нематеријалне штете због повреда

нанесених уједима паса луталица образује Градско

веће посебним актом, у року од 30 дана од дана

ступања на снагу ове Одлуке.

Актом о образовању Комисије утврђује се број

чланова Комисије и њен састав, задаци које ће

Комисија обављати, а могу се утврдити и друга

питања од значаја за рад Комисије.

За поступања у свом раду, Комисија ће донети

Пословник о раду Комисије.

Члан 8

Након што размотри поднети захтев у складу са

чланом 6 ове одлуке, Комисија упућује предлог

Градском већу, да поднети захтев:

1. прихвати, и да да сагласност да се са оштећеним

лицем закључи уговор о вансудском поравнању

о накнади нематеријалне штете, у висини нов-

чаног износа који је Комисија предложила;

или

2. одбије захтев

Предлог Комисије мора бити образложен.

Члан 9.

Комисија је дужна да примљене захтеве размотри

и упути предлог Градском већу, у року од 15

дана од дана пријема захтева.

Члан 10.

Уколико Градско веће да сагласност да се са ош-

тећеним лицем закључи уговор о вансудском по-

равнању о накнади нематеријалне штете, вансудско

поравнање потписује у име града председник ко-

мисије, а у случају његове спречености или од-

сутности заменик председника комисије.

Примерак закљученог вансудског поравнања Ко-

мисија доставља Одељењу за финансије, а по

једну копију и Одељењу за комунално - стамбене

послове, саобраћај и инфраструктуру градске

управе и Градском правобранилаштву града Лес-

ковца.

У случају одбијања захтева, Комисија о одбијању

обавештава подносиоца захтева и Одељење за

комунално - стамбене послове, саобраћај и ин-

фраструктуру.

Члан 11.

О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење

за комунално - стамбене послове, саобраћај и

инфраструктуру Градске управе града Лесковца.

Члан 12.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у "Службеном гласнику града Лес-

ковца".

Број: 061-36/17-П
У Лесковцу, 20. децембар 2017. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

др Горан Цветановић, с.р.
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