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ГОДИНА XXVIII

АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ЛЕСКОВАЦ
985.
На оснoву члана 20. став 1.тачка 3, члана 32.
став 1. тачка 2. и члана 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон),
чл. 43, 47. и 63. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка ,108/13,
142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) и члана 25. став 1.
тачка 2. Статута града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12,
29/16, 54/16 и 9/17-испр), a на предлог Градског
већа, Скупштина града Лесковца на 18. седници
одржаној 28. децембра 2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2017.
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету града Лесковца за 2017.
годину („Службени гласник града Лесковца“,
број 51/16 и 9/17), врше се следеће измене и допуне:
Члан 1. мења се и гласи:
Приходи и примања, расходи и издаци буџета
Града Лесковца за 2017.годину састоје се од:
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Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Лесковца за 2017.годину утврђени су у следећим
износима и то:

29. децембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 3615 - Број 29

Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
Средства од буџетског суфицита у износу од 15.836.000 динара распоређују се за отплату главнице
дуга по узетим кредитима из ранијег периода.
Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017, 2018. и 2019. годину исказују се у
следећем прегледу:

Члан 5.
Члан 5. мења се и гласи:
Јавни приходи буџета града Лесковца по врстама утврђују се у следећим износима:
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Члан 6.
Члан 6. мења се и гласи:
Укупни расходи и издаци буџета планирају се према економској класификацији у следећим износима
и то:

29. децембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 3619 - Број 29

Страна 3620 - Број 29

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. децембар 2017.

29. децембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 3621 - Број 29

Члан 7.
Члан 7. мења се и гласи:
Укупни расходи и издаци буџета утврђују се према функционалној класификацији у следећим износима:
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Члан 8.
Члан 8. мења се и гласи:
Укупни расходи и издаци буџета утврђују се према програмској класификацији у следећим износима:
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III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 10.
Ову Oдлуку доставити Министарству финансија
и објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 06-10/17-I
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

986.
На основу члана 7. и 11. Закона о финансирању
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр.
62/06, 47/11, 93/12, 99/13-ускл. дин. изн, 125/14ускл. дин. изн, 95/15-ускл. дин. изн, 83/16, 91/16ускл. дин. изн, 104/16-др.закон и 96/17-ускл. дин.
изн.), члана 32. и 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 25.
Статута града Лесковца (''Службени гласник града
Лесковца'', бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17 - испр.), Скупштина града Лесковца на 18.
седници одржаној 28. децембра 2017. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама (''Службени гласник града Лесковца'', бр. 2/10, 10/10,
2/11, 12/11, 3/12, 40/12, 1/13, 21/13, 23/14, 31/15,
39/16 и 51/16), мења се тарифни број 8. тако да
гласи:
„Тарифни број 8
Такса за држање моторних и друмских приључних
возила, осим пољопривредних возила и машина,
која се плаћа приликом регистрације возила утврђује се у следећим износима:

Страна 3680 - Број 29
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1. За теретна возила износ у динарима
За камионе до 2t носивости 1.690 динара
За камионе од 2t до 5t носивости 2.250 динара
За камионе од 5t до 12t носивости 3.940 динара
За камионе преко 12t носивости 5.620 динара
2. За теретне и радне приколице (за путничке
аутомобиле) 560 динара
3. За путничка возила
До 1.150 cm3 560 динара
Преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3 1.120 динара
Преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3 1.680 динара
Преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3 2.250 динара
Преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3 3.400 динара
Преко 3.000 cm3 5.620 динара.
4. За мотоцикле
До 125 cm3 450 динара
Преко 125 cm3 до 250 cm3 670 динара
Преко 250 cm3 до 500 cm3 1.120 динара
Преко 500 cm3 до 1.200 cm3 1.360 динара
Преко 1.200 cm3 1.680 динара
5. За аутобусе и комби бусеве по регистрованом
седишту 50 динара
6. За прикључна возила, теретне приколице и
специјалне теретне приколице за превоз одређених врста терета
До 1t носивости 450 динара
Од 1t до 5t носивости 780 динара
Од 5t дo 10t носивости 1.070 динара
Од 10t дo 12t носивости 1.470 динара
Носивости преко 12t 2.250 динара
7. За вучна возила (тегљаче)
Чија је снага мотора до 66 киловата 1.680 динара
Чија је снага мотора до 66 - 96 киловата 2.250
динара

29. децембар 2017.

Чија је снага мотора до 96 -132 киловата 2.830
динара
Чија је снага мотора до 132 - 177 киловата 3.400
динара
Чија је снага мотора преко 177 киловата 4.520
динара
8. За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита, за путујуће забаве,
радње и атестирана специјализована возила
за превоз пчела 1.120 динара
Напомена:
1. Комунална такса по овом броју плаћа се приликом регистрације возила у буџет града Лесковца, на уплатни рачун број 840-71451384304, по моделу 97 са позивом на број 21-058.
2. За паркирање друмских моторних и прикључних
возила на јавним површинама којим се врши
достава робе и трансфер новчаних средстава
привредним субјектима, плаћа се комунална
такса по регистарском броју возила:
- за лака теретна и путничка возила до 3,5 тоне
највеће дозвољене масе на територији града
Лесковца на месечном нивоу у износу од 300.00
динара
- за средња теретна возила од 3,5 тона до 12 тона
највеће дозвољене масе на територији града
Лесковца на месечном нивоу у износу од 500.00
динара
- за тешка теретна возила преко 12 тона највеће
дозвољене масе на територији града Лесковца
на месечном нивоу у износу од 1.000.00 динара
3. За паркирање друмских моторних и прикључних
возила на јавним површинама којима се врши
достава робе и трансфер новчаних средстава
привредним субјектима одобрење може да се
издаје и на име привредног субјекта са седиштем
фирме ван града Лесковца и када не може да
предвиди регистарске таблице возила којим
ће се вршити превоз; том приликом плаћа
јединствену комуналну таксу на месечном
нивоу у износу од 2.500,00 динара.
Напомена:
1. Комунална такса из овог тарифног броја је саставни део решења надлежног Одељења градске
управе у којем се одређују ближи услови за
паркирање друмских моторних и прикључних
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возила на јавним површинама приликом доставе
робе привредним субјектима.
2. Комунална такса из овог тарифног броја је
сразмерна времену коришћења и уплаћује се у
буџет града Лесковца на уплатни рачун број
840-741532843-84, по моделу 97 и позивом на
број 21-058.
Комунална такса се наплаћује пре издавања одобрења и исту контролише Одељење за комунално-стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру
Градске управе града Лесковца.
3. Комуналну таксу не плаћају државни органи и
организације, као и органи и организације
града Лесковца.
Члан 2.
У осталом делу Одлука о локалним комуналним
таксама (''Службени гласник града Лесковца,"
бр. 2/10, 10/10, 2/11, 12/11, 3/12, 40/12, 1/13,
21/13, 23/14, 31/15, 39/16 и 51/16), остаје непромењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику града
Лесковца''.
Број: 06-10/17-I
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић
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Члан 1.
У Одлуци о Градској управи града Лесковца
(„Службени гласник града Лесковца“, број 2/17),
после члана 30. додаје се члан 30 а, који гласи:
„члан 30 а
Уколико није постављен начелник Градске управе,
као ни његов заменик, до постављења начелника
управе, као и кад начелник Градске управе није у
могућности да обавља дужност дуже од 30 дана,
Градско веће може поставити вршиоца дужности-службеника који испуњава утврђене услове
за радно место службеника на положају, који ће
обављати послове начелника Градске управе,
најдуже на три месеца, без споровођења јавног
конкурса“.
Члан 2.
После члана 52. додаје се члан 52 а, који гласи:
„ 52 а
О жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и
o жалбама учесника интерног и јавног конкурса
одлучује Жалбена комисија.
Жалбену комисију образује Градско веће.
Жалбена комисија примењује закон којим се уређује општи управни поступак.
Против одлуке Жалбене комисије може да се покрене управни спор“.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

987.
Број: 06-10/17-01
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године

На основу члана 59. став 1. а у вези са чланом
66. став 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон и
101/16 – др. закон) и члана 25. став 1. тачка 47.
Статута града Лесковца (''Службени гласник града
Лесковца'', бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.), Скупштина града Лесковца на 18.
седници одржаној 28. децембра 2017. године, донела је

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

988.
ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ
УПРАВИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

На основу члана 40.став 1. тачка 4, члана 46. и
209. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС“, бр.24/11), члана 32. и 66. став 3. За-
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кона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др.
закон) и члана 25. Статута града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', бр. 12/08, 7/11,
43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина
града Лесковца на 18. седници одржаној 28. децембра 2017. године, донела је
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града Лесковца''.
Број: 06-10/17-01
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ГРАЂАНА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК,
Александар Ђуровић

Члан 1.
Врши се измена и допуна Одлуке о социјалној
заштити грађана на територији града Лесковца
(„Службени гласник града Лесковца “ бр.4/14,
5/15 и 7/17) и то:
У члану 6. став 3. после тачке 14. Лични пратилац
детета додаје се тачка 15. која гласи:
„15. Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге.“
Члан 2.

989.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. и члана 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14 др. закон и 101/16 – др.закон) и члана 25. став 1.
тачка 6. Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16,
54/16 и 9/17 - испр.), Скупштина града Лесковца,
на 18. седници одржаној 28. децембра 2017.
године, донела је

После члана 66. в.додаје се члан 66. г који гласи:
„15. Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге.
Члан 66.г
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне
услуге представљају интензивне услуге подршке
породици која је у кризи; саветовање и подршка
родитеља, хранитеља и усвојитеља; подршка породици која се стара о свом детету или одраслом
члану породице са сметњама у развоју; одржавање
породичних односа и поновно спајање породице;
саветовање и подршка у случајевима насиља; породична терапија; медијација; СОС телефони;
активација и друге саветодавне и едукативне
услуге и активности.
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне
услуге пружају се као вид помоћи појединцима и
породицама које су у кризи, ради унапређивања
породичних односа, превазилажења кризних ситуација и стицања вештина за самосталан и продуктиван живот у друштву.
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне
услуге обезбеђују јединица локалне самоуправа,
односно Република Србија, у складу са Законом
о социјалној заштити.“

ОДЛУКУ
O СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О
УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ СВЕЧАНОГ
ИЗГЛЕДА ЗГРАДЕ И ПРОСТОРИЈА У
КОЈИМА СЕ ОБАВЉА ЧИН
ЗАКЉУЧЕЊА БРАКА
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о условима у погледу
свечаног изгледа зграде и просторија у којима се
обавља чин закључења брака(„Службени гласник
општине Лесковац“, број 19/2002, 7/2004 и 2/2008).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику града Лесковца“.
Број: 06-10/17-I
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић
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990.
На основу члана 61. Закона о становању и одржавању зграда (''Службени гласник РС'',бр. 104/16),
члана 32. и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14др.закон и 101/16- др.закон) и члана 25. Статута
града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'',бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17испр.), Скупштина града Лесковца на 18. седници
одржаној 28. децембра 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О МИНИМАЛНОЈ ВИСИНИ ИЗНОСА О
ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА,
ИЗДВАЈАЊА НА ИМЕ ТРОШКОВА
ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА
ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ И
УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА
ПРИНУДНО ПОСТАВЉЕНОГ
ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се минимални номинални
износи који одређује град Лесковац за плаћање
трошкова текућег инвестиционог одржавања заједничких и посебних делова зграде и утврђивање
висине накнаде за принудно постављеног професионалног управника за управљање зградом
на територији града Лесковца.
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2. намена посебног или самосталног дела зграде;
3. трошкови текућег одржавања лифта за зграде
које имају лифт.
Члан 4.
Уколико је једно лице власник више посебних
делова, укључујући и гаражу, гаражно место или
гаражни бокс, за сваки такав посебни део се плаћају трошкови одржавања у складу са Законом.
Члан 5.
Минимална висина износа трошкова за текуће
одржавање за стан и пословни простор, као посебни део зграде, утврђује се на следећи начин:
Цтос=(Цз x Кјлс x Кл)/1000
где је:
- (Цтос) - минимални месечни износ трошкова
за текуће одржавање за стан и пословни простор;
- (Цз) - просечна нето зарада у Лесковцу за
предходну годину према подацима Републичког
завода за статистику;
- (Кјлс) - коефицијент јединице локалне самоуправе који не може бити нижи од 6;
- (Кл) - коефицијент за утврђивање минималног
износа трошкова за текуће одржавање зграда
са лифтом и без лифта:
- зграда без лифта Кл = 1,0;
- зграда са лифтом Кл = 1,3;

Минимална висина износа трошкова за
текуће одржавање зграде
Члан 2.
Минимална висина износа трошкова за текуће
одржавање зграде представља месечни износ утврђен у апсолутном износу за сваки посебан део
зграде, а трошкови за одржавање земљишта
укључени су у износ трошкова одржавања зграде.
Члан 3.

Минимална висина износа трошкова за
текуће одржавање за гаражу, гаражни бокс
или гаражно место као посебан део зграде
Члан 6.
Минимална висина износа трошкова за текуће
одржавање за гаражу, гаражни бокс или гаражно
место као посебан део зграде, утврђује се на следећи начин:
Цтог=(Цз x Кјлс x Кг)/1000
где је:

Минимална висина износа трошкова за текуће
одржавање утврђује се на основу следећих критеријума:

- (Цтог)- минимални месечни износ трошкова
за текуће одржавање за гаражу, гаражни бокс
или гаражно место;

1. просечна нето зарада у Лесковцу за предходну
годину према подацима Републичког завода за
статистику;

- (Цз)- просечна нето зарада у Лесковцу за предходну годину према подацима Републичког завода за статистику;
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- (Кјлс)- коефицијент јединице локалне самоуправе који не може бити нижи од 6;
- (Кг)- коефицијент гараже, гаражног бокса или
гаражног места:
- за гаражу Кг = 0,6;
- за гаражни бокс и гаражно место у заједничког
гаражи Кг=0,4;
Члан 7.
Трошкови за текуће одржавање зграде за самостални део зграде се утврђују применом критеријума за утврђивање минималне висине износа
за трошкове текућих одржавања за гаражу.
Минимална висина износа издвајања на име
трошкова инвестиционог одржавања
заједничких делова зграде
Члан 8.
Минимална висина износа издвајања на име
трошкова инвестиционог одржавања заједничких
делова зграде представља месечни износ издвајања
утврђен у апсолутном износу по квадратном
метру површине посебног, односно самосталног
дела зграде.
Члан 9.
Критеријуми за утврђивање минималне висине
износа издвајања на име трошкова инвестиционог
одржавања заједничких делова зграде су:
1. просечна нето зарада у Лесковцу за предходну
годину, према подацима Републичког завода
за статистику;
2. намена посебног или самосталног дела зграде;
3. просечна старост зграде;
4. трошкови инвестиционог одржавања лифта,
за зграде које имају лифт.
Минимална висина износа издвајања на име
трошкова инвестиционог одржавања заједничких
делова зграде које се плаћа за стан и пословни
простор као посебни део.
Члан 10.
Минимална висина износа издвајања на име
трошкова инвестиционог одржавања заједничких
делова зграде које се плаћа за стан и пословни
простор као посебни део утврђује се на следећи
начин:
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Циос=(Цз x Кјлс x Кс x Кл)/10.000
где је:
- (Циос) - минимални износ месечног издвајања
на име трошкова инвестиционог одржавања
по квадратном метру стана или пословног простора
- (Цз) - просечна нето зарада у Лесковцу према
подацима Републичког завода за статистику
- (Кјлс) - коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа
издвајања на име трошкова инвестиционог
одржавања зграде, који не може бити нижи од
1,3
- (Кс) - коефицијент старости зграде:
- до 10 година, Кс=0,4;
- од 10 - 20 година, Кс= 0,6;
- од 20-30 година, Кс=0,8;
- од 30 година, Кс=1,0;
- (Кл)-коефицијент за утврђивање минималне
висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде са лифтом и
без лифта:
- зграда без лифта Кл = 1,0;
- зграда са лифтом Кл = 1,3.
Минимална висина износа издвајања на име
трошкова инвестиционог одржавања заједничких
делова зграде које се плаћа за гаражу, гаражни
бокс или гаражно место као посебан део.
Члан 11.
Минимална висина износа издвајања на име
трошкова инвестиционог одржавања заједничких
делова зграде која се плаћа за гаражу, гаражни
бокс и гаражно место као посебни део, утврђује
се на следећи начин:
Циог=(Цз x Кјлс x Кс x Кг)/10.000
где је:
- (Циог) - минимални износ месечног издвајања
на име трошкова инвестиционог одржавања
по квадратном метру гараже, гаражног бокса
или гаражног места
- (Ц3) - просечна нето зарада у Лесковцу према
подацима Републичког завода за статистику
- (Кјлс) - коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа
издвајања на име трошкова инвестиционог

29. децембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

одржавања зграде, који не може бити нижи од
1,3
- (Кс) - коефицијент старости зграде:
- до 10 година, Кс=0,4;
- од 10 - 20 година, Кс= 0,6;
- од 20-30 година, Кс=0,8;
- од 30 година, Кс=1,0;
- (Кг) - коефицијент гараже, гаражног бокса и
гаражног места:
- за гаражу Кг = 0,6;
- за гаражни бокс и гаражно место у заједничког
гаражи Кг=0,4.
Члан 12.
На основу критеријума за утврђивање минималног
износа издвајања на име трошкова инвестиционог
одржавања заједничких делова зграде, које се
плаћа за гаражу, утврђује се и висина износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде, које се плаћа за
самостални део зграде.
Висине накнаде за принудно постављеног
професионалног управника
Члан 13.
Висина износа накнаде за управљање у случају
принудно постављеног професионалног управника
предсставља месечни износ утврђен у апсолутном
износу за сваки посебан део зграде.
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Цус=(Цз x Кјлс x Кпд)/1000
где је:
- (Цус) - износ месечне накнаде за управљање
зградом за стан и пословни простор;
- (Цз) - просечна нето зарада у Лесковцу за
предходну годину према подацима Републичког
завода за статистику;
- (Кјлс) - коефицијент јединице локалне самоуправе који не може бити нижи од 8;
- (Кпд) - коефицијент посебног дела зграде који
зависи од укупног броја посебних делова зграде:
- за зграде које имају до 8 посебних делова
Кпд =0,5;
- за зграде од 8 до 30 посебних делова Кпд
=0,6;
- за зграде преко 30 делова Кпд = 0,7.
Члан 16.
Висина износа накнаде за управљање за гаражу,
гаражни бокс и гаражно место као посебни део,
утврђује се на следећи начин:
Цуг=(Цз x Кјлс x Кг)/1000
где је
- (Цуг) - износ месечне накнаде за управљање
зградом за гаражу, гаражни бокс или гаражно
место;
- (Ц3) - просечна нето зарада у Лесковцу према
подацима Републичког завода за статистику;

Члан 14.

- (Кјлс) - коефицијент јединице локалне самоуправе који не може бити нижи од 8;

Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју
власници посебних делова плаћају у случају принудно постављеног професионалног управника
су:

- (Кг) - Коефицијент гараже, гаражног бокса и
гаражног места:

1. просечна нето зарада у Лесковцу за предходну
годину, према подацима Републичког завода
за статистику;

- за гаражно место у заједничког гаражи Кг=0,2.

2. укупан број посебних и самосталних делова
зграде;

Просечна нето цена зараде у Лесковцу према подацима Републичког завода за статистику утврђује
се из године која предходи за годину у којој се
примењује.

3. намена посебног дела зграде.

- за гаражу и гаражни бокс Кг = 0,1;

Члан 17.

Члан 15.

Члан 18.

Висина износа накнаде за управљање за стан и
пословни простор као посебни део зграде утврђује
се на следећи начин:

На све што није прописано овом Одлуком примењују се одредбе Закона о становању и одржавању зграда (''Службени гласник РС'', бр. 104/16).
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Члан 19.

Члан 2.

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

Центар је установа за образовање, уметност и
остале личне услужне делатности, основан 30. 6.
1959. године Одлуком Народног среза, а на основу
акта о усклађивању Одлуке о оснивању са Законом
о јавним службама, број 06-1-92-01 од 30. јануара
1992. године, и уписан у судски регистар Привредног суда у Лесковцу под бројем 1-9-00, Фи
1420/92 од 27. 1. 1993. године.

Број: 06-10/17-I
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

Оснивач Центра је град Лесковац.
Члан 3.

991.
На основу члана 27. став 2. Закона о јавним
службама ("Службени гласник Републике Србије",
бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр.
др. закона, 83/05 - испр. др. закона и 83/14 - др.
закон), чл. 525. и 529. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон и
5/15), члана 32. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Србије", број 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 –
др.закон) и члана 25. Статута града Лесковца
("Службени гласник града Лесковца", бр. 12/08,
7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина
града Лесковца на 18. седници одржаној 28. децембра 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ ЦЕНТРА ЗА ЕКОНОМИКУ
ДОМАЋИНСТВА ''ДАНИЦА
ВУКСАНОВИЋ'' У ЛЕСКОВЦУ
Члан 1.
Овом Одлуком укида се Центар за економику
домаћинства ''Даница Вуксановић'' у Лесковцу,
због непостојања законских услова за обављање
делатности.
Над Центром за економику домаћинства ''Даница
Вуксановић'' у Лесковцу, матични број 07139519,
ПИБ 100581440, са пословним бројем рачуна
840-10664-49, покреће се поступак ликвидације
(у даљем тексту: Центар).
Разрешава се дужности вршилац дужности директора и законски заступник Центра Виолета
Грујић, из Лесковца, ул. Ђуре Даничића 9.

Права, обавезе, одговорности и имовину Центра
коју чине право својине на покретним стварима,
право коришћења на стварима у јавној својини,
новчана средства и друга имовинска права преузима град Лесковац.
Члан 4.
На основу ове Одлуке спровешће се поступак
редовне ликвидације, у складу са Законом.
За ликвидационог управника, који ће спровести
поступак редовне ликвидације Центра, одређује
се Мирослав Милић, дипломирани инжењер из
Лесковца, улица Светозара Милетића број 8.
Обавезује се ликвидациони управник да о свим
радњама предузетим у поступку редовне ликвидације обавести градоначелника града Лесковца,
преко организационе јединице Градске управе
града Лесковца надлежне за обављање послова
културе и образовања.
О висини трошкова ликвидационог управника у
спровођењу поступка ликвидације, одлучује посебним решењем Градско веће града Лесковца, а
по поднетом захтеву.
Члан 5.
Пријаве потраживања достављају се на адресу
за пријем поште: "Центар за економику домаћинства ''Даница Вуксановић'' у Лесковцу - у
ликвидацији, 16000 Лесковац, Партизанска 7".
Позивају се повериоци да пријаве своја потраживања према Центру најкасније у року од 90
дана од дана објављивања огласа о покретању
поступка ликвидације у "Службеном гласнику
града Лесковца".
Упозоравају се повериоци да ће им потраживања
бити преклудирана ако их не пријаве најкасније
у року од 30 дана од последњег дана објављивања
огласа о ликвидацији.

29. децембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Ликвидација Центра почиње даном регистрације
Одлуке о ликвидацији и објављивањем огласа о
покретању ликвидације, у складу са Законом о
регистрацији.
Ликвидациони управник ће свим познатим повериоцима упутити и писано обавештење о покретању ликвидације Центра, најкасније у року од
15 дана од дана почетка ликвидације.
Све приспеле пријаве потраживања, као и потраживања познатих поверилаца Центра ће се евидентирати у листу пријављених потраживања и
сачинити листу признатих и оспорених потраживања.
Ако поверилац чије је потраживање оспорено не
покрене поступак пред надлежним судом у року
од 15 дана од дана пријема обавештења о оспоравању потраживања и у истом року о томе писаним путем не обавести Центар, то потраживање
се сматра преклудираним.

Члан 7.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престају да важе
општа акта Центра и престаје мандат директору,
Управном одбору и Надзорном одбору Центра.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје радни
однос свих запослених лица у Центру, као и
радно ангажовање лица ангажованих по другим
основима (привремени и повремени послови,
уговор о делу, уговор о стручном оспособљавању
и усавршавању, допунски рад и друго).
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".
Број: 06-10/17-I
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године

Од дана регистрације ове Одлуке Центар не може
предузимати нове послове, већ само послове
везане за спровођење ликвидације који обухватају:
уновчење имовине, наплату потраживања, исплату
поверилаца и друге нужне послове.
Позивају се сви дужници Центра да измире своје
обавезе према установи.
Ликвидациони управник ће одмах, а најкасније у
року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке
поднети Привредном суду у Лесковцу ову Одлуку
уз регистрациону пријаву покретања поступка
ликвидације, ради регистрације ликвидације Центра у Регистар.
Ликвидациони управник ће у року од 30 дана од
почетка ликвидације саставити почетни ликвидациони биланс као ванредни финансијски извештај у складу са прописима којима се уређују
рачуноводство и ревизија.
Ликвидациони управник ће најраније 90 дана, а
најкасније 120 дана од дана почетка ликвидације,
саставити почетни ликвидациони извештај, а
након доношења одлуке надлежног органа о
усвајању истог, предузети потребне радње за регистрацију почетног ликвидационог извештаја у
складу са Законом о регистрацији.
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СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

992.
На основу члана 32. и 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 29. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник
РС“ бр. 88/11 и 104/16), члана 25. Статута града
Лесковца („Службени гласник града Лесковца“
бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17) и члана
43. Одлуке o усклађивању Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа „Воводод“ из Лесковца са Законом о јавним предузећима („Службени гласник града Лесковца“ број 39/16), Скупштина града Лесковца, на 18. седници одржаној
28. децембра 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ЦЕНЕ ЗА
ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ФЕКАЛНУ

Члан 6.

КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ ГРАДА

За све што није прописано овом Одлуком, примењиваће се одговарајуће одредбе Закона.

ЛЕСКОВЦА ЗА НАЈСИРОМАШНИЈИ
СЛОЈ СТАНОВНИШТВА
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I
Опште одредбе
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се критеријуми и износи
субвенција за прикључење на фекалну канализациону мрежу за најсиромашнији слој грађана и
домаћинстава, права на субвенционисану цену
за прикључење на фекалну канализациону мрежу,
услови које корисник мора да испуни, докази
које корисник мора да поднесе, као и начин и поступак за остваривање права на субвенционисану
цену за прикључење на фекалну канализациону
мрежу.
II
Критеријуми и износи субвенција за
прикључење на фекалну канализациону
мрежу за најсиромашнији слој грађана и
домаћинстава
Члан 2.
Право на субвенцију за прикључење на фекалну
канализациону мрежу има појединац власник
објекта, који је корисник права на новчану социјалну помоћ, односно власник објекта, који је
члан породице која је корисник права на новчану
социјалну помоћ у складу са Законом о социјалној
заштити („Службени гласник РС“, број 24/2011).
Члан 3.
Центар за социјални рад у Лесковцу је надлежан
да, у складу са Законом о социјалној заштити,
својим решењем одређује кориснике новчане социјалне помоћи као и категорије којима корисници
припадају.
Члан 4.
На основу Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/2011) корисници новчане
социјалне помоћи се могу сврстати у три категорије:
I Прва категорија – Корисници увећане новчане
социјалне помоћи без временског ограничења
У ову категорију спадају самохрани родитељи и
породице, односно појединци који су неспособни
за рад, и то:
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1) жена и мушкарац који су навршили године
живота одређене прописима о пензијском и
инвалидском осигурању као услов за старосну
пензију;
2) дете до навршене 15. године живота;
3) дете на школовању, најкасније до навршене
26. године живота;
4) лице које је потпуно неспособно за рад према
прописима о раду и пензијском и инвалидском
осигурању;
5) труднице и родитељ детета који користи породољско одсуство и одсуство са рада ради неге
детета према прописима о раду;
6) лице коме је утврђен трећи степен радне способности у складу са прописима којима се
уређује запошљавање особа са инвалидитетом;
7) лице према коме је покренут поступак утврђивања радне способности или поступак лишавања
пословне способности, док тај поступак траје.
II Друга категорија – Корисници новчане социјалне помоћи без временског ограничења
У ову категорију спадају корисници односно породица у којој је већина чланова неспособна за
рад или је број радно способних и неспособних
за рад изједначен.
III Трећа категорија – Корисници новчане социјалне помоћи са временским ограничењем
У ову категорију спадају корисници односно породица у којој је већина чланова способна за рад
и којима припада новчана социјална помоћ у
трајању до девет месеци у току календарске
године, ако испуњавају услове прописане Законом.
Члан 5.
Утврђују се следећи проценти субвенционисања
цене за прикључење на фекалну канализациону
мрежу из члана 2. ове Одлуке по категоријама, и
то:
I Прва категорија - Корисници увећане новчане
социјалне помоћи без временског ограничења
- 100 % субвенција од утврђене цене коштања
прикључка;
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II Друга категорија - Корисници новчане социјалне помоћи без временског ограничења 90 % субвенција од утврђене цене коштања
прикључка;

- накнада за решење за раскопавање јавне површине од Одељења за комунално-стамбене
послове, саобраћај и инфраструктуру Градске
управе Лесковац;

III Трећа категорија - Корисници новчане социјалне помоћи са временским ограничењем 80 % субвенција од утврђене цене коштања
прикључка.

- накнаде за обележавање подземних инсталација
имаоца јавних овлашћења (ЕПС, Телеком, Топлана, Југоросгас ...).

Члан 6.
Стручна служба ЈКП ”Водовод” Лесковац је на
основу техничких норматива, практичних сазнања,
стања на терену и ценовника одобреног од стране
надлежног органа (Надзорни одбор) сачинила
технички опис и оквирне цене прикључења за
три карактеристична типа и то:
I ТИП прикључка: Прикључак од регулационе
линије до прве ревизионе шахте (укључујући и
шахту). Оквирна цена прикључка износи: 13.564,80
дин (са ПДВ). Ценом је обухваћено:
- набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви
и фазонских комада до 2м;
- набавка и монтажа АБ ревизионог шахта и АБ
поклопца.
Ценом није обухваћено:
- земљани радови унутар парцеле корисника
(ископ, затрпавање песком и земљом из ископа
изводи странка о свом трошку).
II ТИП прикључка: Прикључак од споја са
уличном канализационом мрежом до прве ревизионе шахте (укључујући и шахту) – улица која
није пресвучена асфалтом. Оквирна цена прикључка износи: 37.310,40 дин (са ПДВ).
Ценом је обухваћено:
- земљани радови на јавној површини ((ископ,
затрпавање песком и земљом из ископа);
- набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви
и фазонских комада до 6м;
- набавка и монтажа АБ ревизионог шахта и АБ
поклопца.
Ценом није обухваћено:
- земљани радови унутар парцеле корисника
(ископ, затрпавање песком и земљом из ископа
изводи странка о свом трошку );
- накнада за сагласност за раскопавање јавне
површине од стране ЈП Урбанизам и изградња
Лесковац;

III ТИП прикључка: Прикључак од споја са
уличном канализационом мрежом до прве ревизионе шахте (укључујући и шахту) – улица која
је пресвучена асфалтом. Оквирна цена прикључка
износи: 70.360,80 дин (са ПДВ).
Ценом је обухваћено:
- земљани радови на јавној површини (ископ,
затрпавање песком, шљунком и одвоз земље з
ископа);
- сечење и рушење асфалта и поновно асфалтирање коловоза и тротоара;
- набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви
и фазонских комада до 6м;
- набавка и монтажа АБ ревизионог шахта и АБ
поклопца;
Ценом није обухваћено:
- земљани радови унутар парцеле корисника
(ископ, затрпавање песком и земљом из ископа
изводи странка о свом трошку);
- накнада за сагласност за раскопавање јавне
површине од стране ЈП Урбанизам и изградња
Лесковац;
- накнада за решење за раскопавање јавне површине од Одељења за комунално-стамбене
послове, саобраћај и инфраструктуру Градске
управе Лесковац;
- накнаде за обележавање подземних инсталација
имаоца јавних овлашћења (ЕПС, Телеком, Топлана, Југоросгас....).
Члан 7.
Износ који се субвенционише се утврђује када
се на цену радова за прикључење на фекалну канализациону мрежу из члана 6. ове Одлуке додају
трошкови свих накнада и такси надлежних органа
локалне самоуправе и имаоца јавних овлашћења.
На тако утврђени износ се примењује утврђени
проценат из члана 5. ове Одлуке према категоријама којој корисник социјалне помоћи ( корисници субвенционисане цене прикључка) припада.
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III

Члан 11.

Услови за остваривање права на
субвенционисану цену прикључка и начин
доказивања испуњености услова.

Јавно комунално предузеће „Водовод“ – Лесковац,
своје налазе из члана 10. ове Одлуке доставља
надлежном органу града Лесковца - Градској
управи, Одељењу за комунално-стамбене послове,
саобраћај и инфраструктуру на сагласност.

Члан 8.
Услови за остваривање права на субвенционисану
цену су:
- да корисник има пребивалиште на територији
града Лесковца,
доказ: лична карта за корисника и све пунолетне
чланове домаћинства;
- да је корисник измирио све предходне обавезе
према ЈКП Водоводу,
доказ: последњи рачун за комуналну услугу;
- да је корисник или члан породичног домаћинства корисник новчане социјалне помоћи са
дефинисаном категоријом којој корисник припада,
доказ: потврда издата од стране Центра за социјални рад да је подносилац корисник социјалне новчане помоћи са утврђеном категоријом којој припада. Потврда не може бити
старија од 15 дана од дана издавања.
IV
Начин и поступак остваривања права на
субвенционисану цену прикључка.
Члан 9.
Корисник који испуњава услове из члана 8. ове
Одлуке може поднети захтев за остваривање
права на субвенционисану цену прикључка на
фекалну канализациону мрежу Јавно комуналном
предузећу „Водовод“ – Лесковац.
Уз захтев корисник подноси и доказе о испуњености услова дефинисаних чланом 8. ове Одлуке.
Члан 10.
По утврђивању испуњености свих услова Јавно
комунално предузеће „Водовод“ – Лесковац, увидом на терену, утврђује постојање техничких
услова за прикључење на фекалну канализациону
мрежу, одређује тип прикључка и утврђује цену
прикључења.

Градска управа града Лесковца, Одељење за комунално - стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру, дужна је да предметну сагласност изда
у року од три дана од дана пријема.
Члан 12.
По добијању сагласности Јавно комунално предузеће „Водовод“ – Лесковац и Корисник потписују
уговор којим се дефинишу међусобне обавезе и
права, а посебно спецификације радова које треба
да изведе сам корисник и спецификације радова
које треба да изведе Јавно комунално предузеће
„Водовод“ – Лесковац са утврђеним износом који
ће бити субвенционисан и наплаћен из Буџета
града Лесковца, и део износа који треба да плати
сам корисник сходно категорији којој корисник
социјалне помоћи припада.
Члан 13.
Корисник је дужан да одмах, а најкасније у року
од пет дана изврши уплату свог дела износа за
прикључење и да у року од десет дана изврши
све послове за које је преузео обавезе а које су за
сваки тип прикључка дефинишу уговором из
члана 12. ове Одлуке и прилогом „Технички опис
и оквирне цене за карактеристичне типове прикључка на фекалну канализациону мрежу“.
Члан 14.
За све завршене радове на изради прикључка до
краја месеца, Јавно комунално предузеће „Водовод“ – Лесковац испоставља рачун до петог дана
у месецу за предходни месец, Градској управи
града Лесковца и то ради контроле и овере Одељењу за комунално-стамбене послове, саобраћај
и инфраструктуру а потом, ради плаћања Одељењу
за финансије.
Рок за контролу и оверу рачуна је пет дана од
дана доставе, а за плаћање петнаест дана од дана
доставе.
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V

Члан 1.

Средства за финансирање

Прелазне и завршне одредбе

Правилник о санитарно-техничким условима за
испуштање отпадних вода у јавну канализацију
(у даљем тексту “Правилник”) на територији
Града Лесковца, прописује мере заштите јавног
канализационог система, максимално дозвољене
концентрације загађујућих материја које се смеју
испуштати у јавну канализацију, начин вршења
контроле отпадних вода корисника јавне канализације и начин вршења надзора над применом
овог Правилника.

Члан 16.

Члан 2.

Члан 15.
За реализацију ове Одлуке потребна средства се
обезбеђују у Буџету града Лесковца.
VII

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објевљивања у „Службеном гласнику града Лесковца“.
Број: 06-10/17-I
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

Циљ овог Правилника је заштита:
• објеката и инсталација градске канализације
од механичких, хемијских, биолошких и других
потенцијално могућих оштећења
• особља које ради на одржавању јавног канализационог система,
• природних и вештачких реципијената,
• животне средине града
• као и решавање других питања која су од
битног значаја за заштиту и функционисање
градске канализације

993.

Члан 3.

На основу члана 98, члана 166. став 1. тачка 2,
члана 204. став 1. тачка 3а, a у вези са чланом 93.
Закона о водама (“Службени гласник РС” бр.
30/10, 93/12 и 101/16), члана 25. став 1. тачка 2,
члана 32. став 2, члана 34. тачка 3, 6. и 7. Закона
о комуналним делатностима ( “Службени гласник
РС” бр. 88/11 и 104/16), члана 8. став 2. Уредбе о
граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање
(“Службени гласник РС”, бр. 67/11, 48/12 и 1/16),
члана 16. и 25. Статута Града Лесковца ("Службени
гласник града Лесковца", бр. 12/08, 7/11, 43/12,
29/16, 54/16 и 9/17-испр. ), Скупштина града Лесковца на 18. седници одржаној 28. децембра 2017.
године, донела је:

Отпадним водама, у смислу овог Правилника,
сматрају се воде које су услед људских активности
промениле своје физичке, хемијске и биолошке
особине.
Члан 4.
Заштита јавног канализационог система од непожељног дејства материја које са собом носе
отпадне воде врши се кроз четири начина заштите:
- Заштита од механичких утицаја
- Заштита од запаљивих и експлозивних материја
- Заштита од хемијских материја

ПРАВИЛНИК
О САНИТАРНО ТЕХНИЧКИМ
УСЛОВИМА ЗА ИСПУШТАЊЕ
ОТПАДНИХ ВОДА У ЈАВНУ
КАНАЛИЗАЦИЈУ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

- Заштита од инфективних вода
II. ЗАШТИТА ОД МЕХАНИЧКИХ
УТИЦАЈА
Члан 5.
У канале за одвођење атмосферских вода (тамо
где постоји сепаратна канализација) у оквиру
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јавног канализационог система забрањено је испуштање:
- употребљене воде из стамбених, друштвених,
комуналних и индустријских објеката
- атмосферске воде са површина јако загађених
продуктима индустрије и
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комунално предузеће које је испред Града основано
за сакупљање, одвођење и пречишћавање атмосферских и отпадних вода (у даљем тексту “Предузеће”).
III. ЗАШТИТА ОД ЗАПАЉИВИХ И
ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА

- индустријске отпадне воде
- било какве отпадне воде или отпадака који
садрже суспендоване чврсте материје таквог
карактера и количине да захтевају повећану
пажњу и трошкове експлоатације.
Члан 6.
У систем јавне канализације забрањено је испуштање материја које угрожавају: хидраулички
режим тока отпадних вода, стабилност објеката
канализационе мреже, биохемијске процесе у канализационој отпадној води, стабилност процеса
рада машина на канализационим црпним станицама, предвиђене услове потребне за вршење редовне контроле и поправке на мрежи, као и:
- било какве чврсте материје (шут, стакло, муљ,
пепео, влакнасти материјал, цемент, креч,
кречна вода, гипс, малтер, скроб од кромпира,
вештачке смоле, битумен, катран, комина, талог,
квасац, силажа, кожа, длака, отпад од клања и
прераде животиња итд.),
- отпадне воде из угоститељских или сличних
објеката у којима се припрема више од 50
топлих оброка на дан, уколико нису предходно
пропуштене кроз одговарајући сепаратор масноћа,

Члан 7.
У канале јавног канализационог система забрањено
је испуштање запаљивих и експлозивних материја
као што су нафта и њени деривати (хептан,
бензол, толуол, ксилол, разна дизел горива, машинска и трансформаторска уља, мазут, терпентинска уља) као и друге чврсте, течне и гасовите
запаљиве материје.
Корисници објеката у којима се обавља промет
оваквих материја, дужни су да спрече да се наведене материје испуштају у канализацију.
IV. ЗАШТИТА ОД ХЕМИЈСКИХ
МАТЕРИЈА
Члан 8.
У систем јавне канализације забрањено је испуштање отпадних вода у којима је концентрација
загађујућих материја већа од максимално дозвољене концентрације (МДК), мерено на месту испуштања пре мешања са отпадним водама које
протичу кроз градску канализацију, чије су вредности приказане у табели члана 9. овог Правилника.
Члан 9.

- градско смеће
Отпадне воде из септичких и сабирних јама испуштају се искључиво у јавну канализацију.
Право испуштања отпадних вода из септичких и
сабирних јама у јавну канализацију има јавно

Максимално допуштене концентрације загађујућих
материја у отпадним водама које се смеју испуштати у систем јавне канализације града Лесковца дате су у Табели 1:
Табела 1
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* За отпадне воде оптерећене хазардним супстанцама (наведене у Уредби о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање) казнене одредбе су
прописане Законом о водама.
Члан 10.
За загађујуће материје у отпадним водама које
нису назначене у члану 9. овог Правилника, а
које се испуштају у јавну канализацију, максималне
концентрације одређују се према Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја
у воде и роковима за њихово достизање, а фактор
накнаде по 1м3 воде је 0,5.
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V. ЗАШТИТА ОД ИНФЕКТИВНИХ ВОДА
Члан 11.
Све здравствене, ветеринарске и друге установе,
предузећа и сва друга правна лица у чијим се отпадним водама налазе и патогени микроорганизми,
узрочници разних инфективних обољења, морају
обезбедити специјални третман истим, уређајима
за пречишћавање до прописаног квалитета уз
дезинфекцију вода до те мере да се као безопасне
могу испустити у градску канализацију.
Члан 12.
Сви корисници канализације који имају технолошке отпадне воде из производних процеса
дужни су да имају интерни уређај за пречишћавање. Корисник канализације који преко уређаја
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за пречишћавање отпадних вода испушта отпадне
воде у систем јавне канализације, дужан је да
обезбеди функционисање сопственог уређаја, да
врши његову контролу рада и да води уредну
евиденцију као саставни део дневника рада постројења.

Уколико је састав вода релативно константан,
или садржи минерална уља или испарљиве супстанце, када узорак има одвојене фазе (слој уља
на површини воде) или пак загађујуће материје
које нису стабилне у узорку, узима се тренутни
узорак.

Корисник је дужан да обезбеди Предузећу увид
у дневник рада постро- јења за претходно пречишћавање.

Физички, физичко-хемијски, хемијски и биолошки
показатељи квалитета отпадних вода утврђују се
из узорка.

Корисник јавне канализације дужан је да обезбеди
одговорно лице за сарадњу по питању отпадних
вода са Предузећем.

Члан 16.

VI. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
ОТПАДНИХ ВОДА
Члан 13.
Контрола квалитета отпадних вода врши се узорковањем, анализом узорка и мерењем протока
отпадних вода за сваки излив одвојено .
Читање стања уређаја за мерење количине испуштене отпадне воде, из става 1. овог члана
обавља Предузеће у присуству корисника или
његовог представника.
О времену читања комунално предузеће је дужно
да обавести корисника.
Члан 14.
Количина отпадних вода коју корисници испуштају
у јавну канализацију утврђује се:
1. на основу испуштене отпадне воде измерене
мерачем протока за отпадну воду
2. на основу потрошње воде из јавног водовода,
ако корисник нема мерач протока отпадних
вода,
3. према количини воде коју користе из сопствених
бунара и коју су обавезни да региструју, уколико
нису прикључени на јавни систем водовода.
4. збира количине воде из јавног водовода и сопственог бунара уколико имају прикључак на
јавни водоводни систем.
Члан 15.
Под узорком за анализу у смислу овог Правилника
подразумева се двочасовни композитни садржај
добијен мешавином отпадних вода захваћених
сваких 15 минута, или уколико запремина испуштених технолошких вода значајно варира
током времена узорковања, узорковање се врши
пропорционално протоку, у току два сата.

Анализу квалитета отпадних вода које се испуштају у јавну канализацију или други пријемник
врши корисник канализације о свом трошку,
преко акредитованих лабораторија или овлашћених
организација уз обавезно присуство даваоца
услуге приликом узорковања, који своје присуство
потврђује потписом на записник о узорковању.
Сви корисници јавне канализације, који посредством овлашћене организације добију Извештај
о контроли квалитета својих отпадних вода, дужни
су да исти доставе Предузећу.
У случају прекорачења прописаних вредности
Предузеће ће такве анализе отпадних вода доставити Одељењу за заштиту животне средине и
Одељењу за инспекцијске послове, и да поступи
по члану 21. овог Правилника.
Члан 17.
Корисник јавне канализације дужан је да обавестити Предузеће о свакој промени у својој технологији која доводи до битних измена у отпадној
води.
Корисник је дужан обавестити надлежно јавно
предузеће о сваком застоју и квару на постројењу
за претходно пречишћавање технолошких вода,
који могу угрозити систем јавне канализације.
Члан 18.
Систематску контролу отпадних вода испуштених
у јавну канализацију врши Предузеће, у сарадњи
са Одељењем за заштиту животне средине и Одељењем за инспекцијске послове.
Систематска контрола над саставом отпадних
вода које се испуштају у јавни канализациони
систем обавља се:
- редовним контролама – на основу плана испитивања сачињеним од стране Предузећа и Одељења за заштиту животне средине. Редовну
контролу врше овлашћена лица Предузећа.
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Ова контрола се може обављати у свако доба
без претходне најаве кориснику јавне канализације, а корисник је дужан да омогући несметан
приступ месту вршења контроле.
- уколико се редовном контролом посумња на
емисију хазардних материјa или других загађујућих материја путем отпадних вода, које
нису у складу са прописаним граничним вредностима емисије, Предузеће може да затражи
и ванредну контролу од стране републичког
инспектора за заштиту животне средине или
одељења за инспекцијске послове, и да захтева
предузимање адекватних мера у складу са њиховим овлашењима, што у крајњем случају
подразумева и искључење корисника са канализационе мреже.Ова контрола се може обављати у свако доба без претходне најаве кориснику јавне канализације, а корисник је дужан
да омогући несметан приступ месту вршења
контроле.
Уколико се анализом отпадне воде утврди да она
није у складу са одредбама из члана 9., Предузеће
је у обавези да поступи према члану 16. и 21.
овог Правилника.
VII. НАКНАДА ЗА ЗАГАЂЕНОСТ И
ТОКСИЧНОСТ
Члан 19.
Сагласност са прописаним вредностима, и без
накнаде за загађеност и токсичност сматраће се
постигнутим ако су сви испитивани параметри у
свим узорцима једнаки или нижи од захтеваних
максимално дозвољених концентрација из члана
9.
Члан 20.
Накнаду за одвођење отпадних вода утврђује
Предузеће, према:
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Члан 21.
Накнада из члана 20. овог правилника се обрачунава утврђивањем разлика између нађене концентрације и максимално дозвољене концентрације
(МДК) дате овим Правилником у Табели 1, за
сваки испитани параметар посебно. Утврђена
разлика за сваки параметар посебно, изражена у
килограмима множи се са месечном количином
отпадних вода у m3. Добија се месечна количина
материја у килограмима по m3, која помножена
са ценом воде и фактором загађења, даје месечну
накнаду у динарима.
Висина накнаде за загађеност обрачунава се
према формули:
Nz =(Ci-Cm) ∙ Qv ∙ Cv ∙ Fz
где је:
Nz - висина накнаде за загађеност у динарима по
параметру
n - број испитиваних параметара који имају већи
МДК
Ci - измерена концентрација параметра (kg/m3)
* осим за параметар pH и температура, где иду
поменуте јединице
Cm – максимално дозвољена концентрација параметра (kg/m3)
* осим за параметар pH и температура, где иду
поменуте јединице
Qv – количина испуштене воде у обрачунатом
периоду (m3)
Cv – Цена воде (дин/m3 по важећем ценовнику)
Fz – фактор загађења у зависности од штетности
материја на животну средину (Табела у чл.9)
Укупан висина накнаде за загађеност:
Nzu=ΣnNz

- Степену загађења воде,

где је: n=1,2...

- Количини испуштене отпадне воде,

Nzu - укупна висина накнаде за загађеност у динарима

- Цени воде,

Члан 22.

- Фактору загађења.
Обрачун накнаде утврђен по квалитету отпадне
воде врши се месечно.

Висина накнаде за токсичност обрачунава се на
основу формуле:

Корисник канализације је дужан да плати накнаду
из претходног става за време од претходне анализе
и дужан је исту плаћати све док не измени технолошки поступак и анализом не докаже ново
измењено стање.

Nt=Qv∙Fr∙Cv∙Ft
где је:
Nt – висина накнаде за токсичност у динарима

Страна 3696 - Број 29

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Qv - количина испуштене воде у обрачунатом
периоду (m3)
Fr – фактор разређења
Cv -Цена воде(дин/m3)
Ft – фактор токсичности
Фактор разређења је променљива величина која
се утврђује на основу токсиколошке анализе тест
организмом (Lebistes reticulatus ili Daphnia magna
Straus), по Табели 2:
Табела 2
Фактор разређења

1; 2; 5; 10; 20; 50; 100

Фактор токсичности

0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 0,7; 1

Укупна накнада (Nu) за загађеност и токсичност
је збир:
Nu= Nzu+Nt
Члан 23.
Накнада за загађеност и токсичност уплаћује се
на рачун Предузећа, и користи се наменски:
1. за покривање трошкова на отклањању оштећења
канализације и објеката на канализацији ,
2. за одржавање система и пружање услуге грађанима,
3. за реализацију пројеката и решења која доприносе побољшању квалитета испуштених отпадних вода,
4. за друге сврхе по одлуци Надзорног одбора
Предузећа.
VIII. НАДЗОР И ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Послове инспекцијског надзора над применом
овог Правилника врши републички инспектор за
заштиту животне средине, уколико се у јавну канализацију испушта вода оптерећена хазардним
супстанцама у складу са законским овлашћењима.
Уколико је отпадна вода оптерећена другим загађујућим материјама комунални инспектор може
да наложи решењем кориснику извршење утврђених обавеза, као и отклањање недостатка на
унутрашњим инсталацијама и да приступи тим
инсталацијама приликом извршења решења којим
је наложио отклањање недостатка или искључење
корисника са комуналног система у складу са Законом о комуналним делатностима.
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Уколико Предузеће, посумња на емисију хазардних
материја путем отпадних вода у концентрацијама
које нису у складу са прописаним граничним
вредностима емисије, о томе ће обавестити републичког инспектора за заштиту животне средине.
Уколико се ради о другим загађујућим матерујама
обавештава се Инспекцијска служба Града и захтева предузимање адекватних мера.
Сву неопходну стручну помоћ у вршењу надзора
пружиће им и Предузеће које је испред Града одговорно за пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода.
Члан 25.
Корисницима јавне канализације чије отпадне
воде не задовољавају норме из чл.9 овог Правилника, накнада за загађеност и токсичност се може
умањити и то:
• До 20%, уколико даваоцу услуга пруже доказ
да су отпочели са изградњом (или реконструкцијом постојећег) постројења за пречишћавање
отпадних вода у циљу достизања прописаних
техничко-технолошких параметара, и да ће
исти завршити у року од две године.
О захтеву корисника за умањење накнаде одлучује
Надзорни одбор предузећа које пречишћава и
одводи атмосферску и отпадну воду, уз сагласност
Градског већа.
Члан 26.
Корисник који не изгради или не стави у функцију
постројење за пречишћавање отпадних вода, до
истека периода за који му се умањује накнада,
плаћа накнаду у пуном износу из чл. 22 и чл. 23
овог Правилника, за период умањења са припадајућом законском каматом.
IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00
динара, казниће се за прекршај правно лице као
корисник, односно одговорно лице у правном
лицу новчаном казном у фиксном износу од
5.000,00 динара, ако:
1. поступи супротно одредбама члана 16. став 2 ;
2. поступи супротно одредбама члана 18. став 2,
алинеја 1 и 2.
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X. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 2.

Члан 28.

У осталом делу Одлука о усклађивању Одлуке о
оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге
„Дом“ Лесковац са Законом о јавним предузећима
остаје непромењена.

Даном ступања на снагу овог Правилника, престаје
да важи Правилник о санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник општине Лесковац“
14/92 и 10/93).
Члан 29.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Лесковца“.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Лесковца“.

Број: 06-10/17-I
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године

Број: 06-10/17-I
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

995.

994.
На основу чл. 7, 32. и члана 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), чл.
2, 3, 5. и 6. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), и члана 25. Статута
града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17
испр.), Скупштина града Лесковца на 18. седници
одржаној 28. децембра 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ
УСЛУГЕ „ДОМ“ ЛЕСКОВАЦ СА
ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМАЧлан 1.
У Одлуци о усклађивању Одлуке о оснивању
Јавног предузећа за стамбене услуге „Дом“ Лесковац са Законом о јавним предузећима („Службени гласник града Лесковца“ бр. 39/16) члан 9.
став 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за
стамбене услуге „Дом“ Лесковац са Законом о
јавним предузећима мења се и гласи: „Седиште
Јавног предузећа је у Лесковцу, у улици Трг Револуције број 33/4“.

На основу члана 32. став 1. тачка 4. и члана 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/07, 83/14 – др. закон и
101/16 – др.закон) и члана 25. став 1. тачка 4.
Статута града Лесковца ("Службени гласник града
Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17 – испр.), Скупштина града Лесковца, на 18.
седници одржаној 28. децембра 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА
ГРАДА ЛЕСКОВЦА ОД 2015. ДО 2020.
ГОДИНЕ, ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Усвaja сe Извештај о реализацији Програма развоја
града Лесковца од 2015. до 2020. године, за 2016.
годину.
II
Саставни део ове Одлуке је Извештај о реализацији
Програма развоја града Лесковца од 2015. до
2020. године, за 2016. годину.
III
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца“.
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Број 06-10/17-I
У Лесковцу 28. децембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

996.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. и члана 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14 др. закон и 101/16-др.закон), члана 25. став 1.
тачка 6. Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“ бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16,
54/16 и 9/17), а у вези са чланом 6. Решења о образовању Комисије за спровођење комасације
дела катастарских општина Доње Стопање и
Горње Стопање, град Лесковац, („Службени гласник града Лесковца“, број 16/17) Скупштина
града Лесковца на 18. седници одржаној 28. децембра 2017. године донела је
ПРАВИЛНИК
О НАКНАДАМА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛА КАТАСТАРСКИХ
ОПШТИНА ДОЊЕ СТОПАЊЕ И ГОРЊЕ
СТОПАЊЕ, ГРАД ЛЕСКОВАЦ
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се висина накнаде
за рад чланова, заменицима чланова Комисије за
спровођење поступка комасације (у даљем тексту:
Комисија), секретара и заменика секретара Комисије, чланова поткомисија, стручних радних
тела и других лица ангажованих на обављању
административно техничких послова од стране
Комисије, приликом спровођења поступка комасације.
Члан 2.
Председнику, заменику председника и члановима,
заменицима чланова Комисије, секретару, заменику
секретара Комисије, члановима поткомисија и
стручних радних тела за предузимање одређених
радњи у поступку комасације и другим лицима
(службена лица, и др.) ангажованих од стране
Комисије на обављању административно-техничких послова, припада накнада за време проведено
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на пословима комасације и у вези са тим пословима, као и накнада трошкова превоза под условима и на начин утврђен овим Правилником.
Члан 3.
Председнику и заменику председника Комисије,
припада нето накнада за рад у висини од 3000.
динара, док члановима Комисије и њиховим заменицима (дипл. инж. пољопривреде, дипл. инж.
шумарства и дипл. инж. геодезије) припада нето
накнада за рад у висини од 2000. динара, секретару
и његовом заменику Комисије припада нето накнада за рад у висини од 2000. динара, члановима
и заменицима чланова Комисије (учесници комасације) припада нето накнада за рад у висини
од 2000. динара, члановима поткомисије за комасациону процену земљишта и члановима поткомисије за утврђивање дугогодишњих засада и
сталних објеката припада нето накнада за рад у
висини од 2000. динара.
Члан 4.
Накнада из члана 3. овог Правилника утврђује
се зависно од времена проведеног на пословима
комасације. За рад који траје мање од осам часова
дневно, а више од четири часа дневно, накнада
се умањује за 50%.
Члан 5.
Превоз лица из члана 2. овог Правилника организује Скупштина града Лесковца.
Уколико лица из члана 2. овог Правилника користе
услуге јавног превоза припада им накнада трошкова превоза на рад и са рада, у висини цене превоза у јавном саобраћају на територији града
Лесковца.
Члан 6.
Исплата накнаде утврђене овим Правилником
вршиће се по овереним исплатним листовима
председника Комисије, односно у његовом одсуству заменика председника Комисије, на терет
трошкова комасационог поступка са предметне
позиције Буџета града Лесковца.
Члан 7.
Евиденцију и записник о времену проведеном на
пословима комасације и у вези тих послова за
лица из члана 2. овог Правилника, као и исплатне
листе из члана 6. овог Правилника води секретар
Комисије.
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Обрачун и исплату накнада врши Градска управа
града Лесковца – Одељење за финансије, најкасније
до 10. у месецу за претходни месец.
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Лесковца“.
Број: 06-10/17-I
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године
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II
У осталом делу Решење o образовању Комисије
за планове Града Лесковца („Службени гласник
града Лесковца“ бр.21/13, 19/14, 23/14, 7/15, 27/15
и 16/17) остаје непромењено.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику града Лесковца“.
Број: 06-10/17-I
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

997.
На основу члана 32 . и 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр.129/07,
83/14-др. закон и 101/16-др. закон), члана 52.
Закона о планирању и изградњи ( ''Сл. гласникРС''
бр.72/09, 81/09- исправка, 64/2010 - одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука
УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана
25. Статута града Лесковца (''Службени гласник
града Лесковца'', бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16,
54/16 и 9/17- испр.) Скупштина града Лесковца
на 18. седници одржаној 28. децембра 2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА O ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
I
Решење о образовању Комисије за планове Града
Лесковца ( Службени гласник града Лесковца
бр.21/13, 19/14 , 23/14, 7/15, 27/15 и 16/17) мења
се у ставу I диспозитива на тај начин што се,
због истека мандата, разрешавају чланови Комисије
за планове:
- Ненад Стефановић дипл.инг ел., за члана
- Новица Стојановић дипл.инг. маш., за члана
а именују чланови Комисије за планове:
- Ненад Стефановић дипл.инг ел., за члана
- Новица Стојановић дипл.инг. маш., за члана

998.
На основу члана 35. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06,
65/08-др.закон, 41/09, 112/15 и 80/17), члана 32.
и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16др.закон), члана 25. Статута Града Лесковца
(Службени гласник града Лесковца“, бр.12/08,7/11,
43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.) и члана 4. Одлуке
о спровођењу комасације дела катастарских општина Доње Стопање и Горње Стопање, град
Лесковац, („Службени гласник града Лесковца“
број 16/17), Скупштина града Лесковца, на 18.
седници одржаној 28. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛА КАТАСТАРСКИХ
ОПШТИНА ДОЊЕ СТОПАЊЕ И ГОРЊЕ
СТОПАЊЕ, ГРАД ЛЕСКОВАЦ
Члан 1.
Решење Скупштине града Лесковца о образовању
Комисије за спровођење комасације дела катастарских општина Доње Стопање и Горње Стопање, град Лесковац број 06-5/17-I од 11. септембра
2017. године у члану II тачка 3. мења се и гласи:
- уместо: „ Милан Цветановић, дипл. инж. арх.
– заменик“
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- треба да стоји: „Новица Станковић, инж. геодезије – заменик“
Члан 2.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца“.
Број: 06-10/17-I
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

999.
На основу члана 32. и 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 25.
Статута града Лесковца („Службени гласник града
Лесковца“, број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.), а у складу са обавезама утврђеним
Акционим планом за преговарање Републике
Србије о чланству у Европској унији за Поглавље
бр.23 и сагласно одредбама из области 17.1.1 Локалног антикорупцијског плана града Лесковца,
Скупштина града Лесковца на 18. седници одржаној 28. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТЕЛА ЗАДУЖЕНОГ ЗА
КООРДИНАЦИЈУ ОДГОВОРНИХ
СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ
АКТИВНОСТИ ИЗ ЛОКАЛНОГ
АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ГРАДА
ЛЕСКОВЦА
I
У тело задужено за координацију одговорних
субјеката у спровођењу активности из локалног
антикорупцијског плана града Лесковца, именују
се:
- за координатора:
1. Славољуб Антић, дипл.политиколог
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II
Тело задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из локалног антикорупцијског плана града Лесковца има обавезу да
води рачуна о роковима за спровођење активности,
да о доспелим роковима и обавезама благовремено
обавештава одговорне субјекте, као и да врши
техничко, организационо и административно усклађивање рада службеника, организационих јединица и органа града Лесковца у процесу спровођења активности из ЛАП-а.
III
Административно техничке послове за тело задужено за координацију одговорних субјеката у
спровођењу активности из локалног антикорупцијског плана града Лесковца обављаће Одељење
за послове Скупштине града и Градског већа
Градске управе града Лесковца.
IV
Решење објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца“.
Број: 06-10/17-01
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

1000.
На основу члана 32. и 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 25.
Статута града Лесковца („Службени гласник града
Лесковца“, број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.), а у складу са обавезама утврђеним
Акционим планом за преговарање Републике
Србије о чланству у Европској унији за Поглавље
бр.23 и сагласно одредбама из области 17.1.2 Локалног антикорупцијског плана града Лесковца,
Скупштина града Лесковца на 18. седници одржаној 28. децембра 2017. године, донела је

- за чланове:
2. Бранка Прентић, дипл. правник
3. Александра Стојилковић, дипл. инжењер технологије.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ЧЛАНОВА ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ
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ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ
ПЛАНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Одељење за послове Скупштине града и Градског
већа Градске управе града Лесковца.

I

IV

У Комисију за избор чланова тела за праћење
примене локалног антикорупцијског плана града
Лесковца, именују се:

Решење објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца“.
Број: 06-10/17-01
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године

- за председника:
1. Бранкица Стаменковић, члан Градског већа
града Лесковца

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

- за заменика председника:
2. Срђан Стаменковић, новинар Дневника југа
Лесковац
- за чланове:
3. Светислав Марјановић, Центар за самостални
живот особа са инвалидитетом Лесковац
4. Јовица Николић, стручна Служба Јабланичког
управног округа
5. Братислав Нешић, Градска управа, Одељење
за друштвене делатности и локални развој
II
Комисија за избор чланова тела за праћење примене локалног антикорупцијског плана града Лесковца има обавезу да усвоји свој Пословник о
раду, дефинише услове, критеријуме и мерила за
избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а,
објави јавни позив за достављање пријава за чланове тела за праћење ЛАП-а, односно распише и
спроведе јавни конкурс за избор чланова тела.
У циљу обезбеђивања независности тела, неопходно је да се у условима дефинише да кандидати, односно чланови будућег тела између осталог
не могу бити носиоци било које функције у политичкој странци, не могу бити јавни функционери
у смислу одредаба чланова Закона о агенцији за
борбу против корупције, да нису радна ангажовани
у органима ЈЛС по било ком основу (на одређено
или не одређене време, ангажовани у форми рада
ван радног односа и др.), да имају место пребивалишта на територији града Лесковца, да нису
осуђивани или да се против њих не води судски
поступак за дела која се односе на корупцију.
III
Административно техничке послове за Комисију
за избор чланова тела за праћење примене локалног
антикорупцијског плана града Лесковца обављаће

1001.
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним
службама, („Службени гласник Републике Србије“,
бр.42/91, 71/94, 79/2005- др. закон, 81/2005 –
испр.др. закона, 83/2005 – испр.др. закона и
83/2014 – др. закон), члана 32. став 1. тачка 9. и
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, бр.129/07,
83/14 – др.закон и 101/16 – др. закон), члана 11.
Одлуке о оснивању Дома културе Рома у Лесковцу
(„Службени гласник општине Лесковац“, бр. 13/97
и 1/99 и „Службени гласник града Лесковца“,
број 8/09) и члана 25. став 1. тачка 9. Статута
града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17 –
испр.), Скупштина града Лесковца, на 18. седници,
одржаној 28. децембра 2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ РОМА
ЛЕСКОВАЦ
I
НЕБОЈША АЈВАЗОВИЋ разрешава се функције
вршиоца дужности директора Дома кулутуре
Рома Лесковац.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца“.
Број: 06-10/17-I
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године
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СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

1002.
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним
службама, („Службени гласник Републике Србије“,
бр.42/91, 71/94, 79/2005- др. закон, 81/2005 –
испр.др. закона, 83/2005 – испр.др. закона и
83/2014 – др. закон), члана 32. став 1. тачка 9. и
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, бр.129/07,
83/14 – др.закон и 101/16 – др. закон), члана 11.
Одлуке о оснивању Дома културе Рома у Лесковцу
(„Службени гласник општине Лесковац“, бр. 13/97
и 1/99 и „Службени гласник града Лесковца“,
број 8/09) и члана 25. став 1. тачка 9. Статута
града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17 –
испр.), Скупштина града Лесковца, на 18. седници,
одржаној 28. децембра 2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ РОМА
ЛЕСКОВАЦ
I
СРЕЋКО ЖИВКОВИЋ именује се за вршиоца
дужности директора Дома кулутуре Рома Лесковац.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца“.

29. децембар 2017.

о локалним изборима („Службени гласник РС“,
бр. 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011), члана
121. Пословника Скупштине града (''Службени
гласник града Лесковца'', бр. 8/08, 37/12 и 10/13)
и члана 25. Статута града Лесковца (''Службени
гласник града Лесковца'', бр. 12/08, 7/11, 43/12,
29/16, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина града Лесковца, на 18. седници одржаној 28. децембра
2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Разрешавају се дужности чланова и заменика
чланова Градске изборне комисије града Лесковца
у сталном саставу, и то:
- Милан Поповић, дужности члана ГИК-а, (представника ОГ Александар Вучић – Србија побеђује), због подношења оставке,
- Јелена Коцић, дужности заменика члана ГИКа (представника ОГ Александар Вучић–Србија
побеђује),
- Бранислава Стојковић, дужности заменика
члана ГИК-а, (представника ОГ Александар
Вучић – Србија побеђује),
- Душан Митић, дужности члана ГИК-а (представника ОГ Нова Србија),
- Душан Милошевић, дужности заменика члана
ГИК-а (представника ОГ Нова Србија),
- Сретко Стаменковић, дужности заменика члана
ГИК-а (представника ОГ Јединствена СрбијаДраган Марковић Палма),
II
Именују се за чланове и заменике чланова Градске
изборне комисије у сталном саставу, и то:

Број: 06-10/17-I
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године

- Јелена Коцић, за члана ГИК-а (представника
ОГ Александар Вучић – Србија побеђује),

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

- Данијел Стојковић, за заменика члана ГИК-а
(представника ОГ Александар Вучић–Србија
побеђује),
- Наташа Коцић, за заменика члана ГИК-а (представника ОГ Александар Вучић – Србија побеђује),

1003.

- Душан Милошевић, за члана ГИК-а (представника ОГ Боља Србија),

На основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“
бр. 129/07 и 83/14-др.закон), чл. 13. и 14. Закона

- Мирјана Мосић, за заменика члана ГИК-а
(представника ОГ Боља Србија),

29. децембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА
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СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

- Гордана Митровић, за заменика члана ГИК-а
(представника ОГ Јединствена Србија-Драган
Марковић Палма),
III
Решење објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца“.
Број: 06-10/17-I
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

1004.
На основу члана 22. став 1. Закона о јавним
службама („Службени гласник РС“ бр. 42/91,
71/94, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05испр.др.закона и 83/14-др.закон), члана 32. став
1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, бр.129/07, 83/14 – др.закон и 101/16др.закон), члана 14. Одлуке о оснивању Центра
за стручно усавршавање у образовању („Службени
гласник града Лесковца“ бр. 14/09, 15/09, 2/11 и
5/15) и члана 25. став 1. тачка 9. Статута града
Лесковца („Службени гласник града Лесковца“,
бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17 – испр.),
Скупштина града Лесковца, на 18. седници одржаној 28. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ

1005.
На основу члана 22. став 1. Закона о јавним
службама („Службени гласник РС“ бр. 42/91,
71/94, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05испр.др.закона и 83/14-др.закон), члана 32. став
1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, бр.129/07, 83/14 – др.закон и 101/16др.закон), члана 14. Одлуке о оснивању Центра
за стручно усавршавање у образовању („Службени
гласник града Лесковца“ бр. 14/09, 15/09, 2/11 и
5/15) и члана 25. став 1. тачка 9. Статута града
Лесковца („Службени гласник града Лесковца“,
бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17 – испр.),
Скупштина града Лесковца, на 18. седници одржаној 28. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ
I
Милош Игњатовић, мастер историчар, именује
се за члана Надзорног одбора Центра за стручно
усавршавање у образовању.
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца“.
Број: 06-10/17-I
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године

I
Жарко Антанасковић разрешава се функције члана
Надзорног одбора Центра за стручно усавршавање
у образовању, због подношења оставке.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца“.
Број: 06-10/17-I
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године

1006.
На основу члана 45. и 48. а) став 1. Закона о култури ("Службени гласник РС" број 72/09, 13/16 и
30/16-испр.), члана 32. став 1. тачка 9. и члана
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон и
101/16-др.закон) и члана 25. став 1. тачка 9.
Статута града Лесковца („Службени гласник града
Лесковца“ број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) Скупштина града Лесковца на 18.
седници одржаној 28. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЛЕСКОВАЧКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
I

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЛЕСКОВАЧКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
I
Именује се Надзорни одбор Лесковачког културног
центра, у саставу:
- представници оснивача:
1. Жарко Јовић, дипл. менаџер, председник
2. Горан Ђокић, дипл. правник, члан
- из реда запослених
3. Весна Ђорђевић, струк. инж. технологије, члан

Разрешава се Надзорни одбор Лесковачког културног центра, због истека мандата, у саставу:
представници оснивача:
1. Оливера Ранчић, председник

29. децембар 2017.

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

2. Радослав Јовић, члан

Број: 06-10/17-01
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године

- из реда запослених

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

3. Александра Стојановић, члан
II
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца“.
Број: 06-10/17-01
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

1007.
На основу члана 45. и 48. а) став 1. Закона о култури ("Службени гласник РС" број 72/09, 13/16 и
30/16-испр.), члана 32. став 1. тачка 9. и члана
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон и
101/16-др.закон) и члана 25. став 1. тачка 9.
Статута града Лесковца („Службени гласник града
Лесковца“ број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и
9/17-испр.) Скупштина града Лесковца на 18.
седници одржаној 28. децембра 2017. године, донела је

1008.
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(„Службени гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/05др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона и 83/14-др.закон), члана 32. став 1. тачка 9.
и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, бр.129/07,
83/14 – др.закон и 101/16– др.закон), члана 11.
Одлуке о оснивању Туристичке организације
града Лесковца („Службени гласник општине
Лесковац“ бр. 11/95 и 3/97 и „Службени гласник
града Лесковца“ бр. 11/09) и члана 25. став 1.
тачка 9. Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16,
54/16 и 9/17-испр.), Скупштина града Лесковца,
на 18. седници одржаној 28. децембра 2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. децембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и
члана Управног одбора Туристичке организације
града Лесковца, из реда представника локалне
самоуправе, и то:
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- Андреа Стевић, мастер туризмолог, за председника и
- Наташа Рајковић, дипл. правник, за члана.
II

- Душан Ђорђевић, дипл. географ, туризмолог,
дужности председника и

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца“.

- Јасмина Трајковић, дипл. правник, дужности
члана, због подношења оставке.

Број: 06-10/17-I
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године

II

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
града Лесковца“.
Број: 06-10/17-I
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

1009.
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(„Службени гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/05др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона и 83/14-др.закон), члана 32. став 1. тачка 9.
и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, бр.129/07,
83/14 – др.закон и 101/16– др.закон), члана 11.
Одлуке о оснивању Туристичке организације
града Лесковца („Службени гласник општине
Лесковац“ бр. 11/95 и 3/97 и „Службени гласник
града Лесковца“ бр. 11/09) и члана 25. став 1.
тачка 9. Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16,
54/16 и 9/17-испр.), Скупштина града Лесковца,
на 18. седници одржаној 28. децембра 2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
ЛЕСКОВЦА
I
ИМЕНУЈУ СЕ за председника и члана Управног
одбора Туристичке организације града Лесковца,
из реда представника локалне самоуправе, и то:

1010.
На основу члана 36. став 1. и члана 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/14- др.закон и 101/16 – др.закон), члана 30. Статута града Лесковца („Службени
гласник града Лесковца“ бр. 12/08, 7/11, 43/12,
29/16, 54/16 и 9/17-испр.) и члана 49. став 3.
тачка 6, 50, 51 и 52. Пословника Скупштине
града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, бр. 8/08, 37/12 и 10/13), Скупштина града
Лесковца, на 18. седници одржаној 28. децембра
2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ИГОР ЂОРЂЕВИЋ, разрешава се дужности члана
Административног одбора Скупштине града Лесковца.
II
БРАТИСЛАВ СТОЈКОВИЋ, именује се за члана
Административног одбора Скупштине града Лесковца.
III
Ово Решење објавиће се у ''Службеном гласнику
града Лесковца''.
Број: 06-10/17-I
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1011.

29. децембар 2017.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„11. ОКТОБАР“ У ЛЕСКОВЦУ

На основу члана 36. став 1. и члана 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07, 83/14- др.закон и 101/16 – др.закон), члана 30. Статута града Лесковца („Службени
гласник града Лесковца“ бр. 12/08, 7/11, 43/12,
29/16, 54/16 и 9/17-испр.) и члана 49. став 3.
тачка 10, 50, 51 и 52. Пословника Скупштине
града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, бр. 8/08, 37/12 и 10/13), Скупштина града
Лесковца, на 18. седници одржаној 28. децембра
2017. године, донела је

Разрешава се члан Школског одбора Школе за
основно и средње образовање „11. Октобар“ у
Лесковцу, из реда представника локалне самоуправе, и то:

РЕШЕЊЕ

- Оливера Караџић из Лесковца, због подношења
оставке.

I

II

ЈАСМИНА РАНЂЕЛОВИЋ, разрешава се дужности председника Одбора за обележавање празника, јубилеја и доделу признања Скупштине
града Лесковца.

Решење објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца“.

I

Број: 06-10/17-01
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године

II

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

МАРЈАН МИХАЈЛОВИЋ, именује се за председника Одбора за обележавање празника, јубилеја
и доделу признања Скупштине града Лесковца.
III
Ово Решење објавиће се у ''Службеном гласнику
града Лесковца''.
Број: 06-10/17-I
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

1012.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број 88/17), члана
25. Статута града Лесковца (''Службени гласник
града Лесковца'', број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16,
54/16 и 9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75.
став 3. Пословника Скупштине града Лесковца
(''Службени гласник града Лесковца'' број 8/08,
7/11 и 37/12), Скупштина града Лесковца на 18.
седници одржаној 28. децембра 2017. године, донела је

1013.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број 88/17), члана
25. Статута града Лесковца (''Службени гласник
града Лесковца'', број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16,
54/16 и 9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75.
став 3. Пословника Скупштине града Лесковца
(''Службени гласник града Лесковца'' број 8/08,
7/11 и 37/12), Скупштина града Лесковца на 18.
седници одржаној 28. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„11. ОКТОБАР“ У ЛЕСКОВЦУ
I
Именује се за члана Школског одбора Школе за
основно и средње образовање „11. Октобар“ у

29. децембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Лесковцу, из реда представника локалне самоуправе, и то:
- Жарко Бојовић из Лесковца, Доње Синковце,
Лебански пут бр.191.
II
Решење објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца“.
Број: 06-10/17-01
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић
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1015.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број 88/17), члана
25. Статута града Лесковца (''Службени гласник
града Лесковца'', број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16,
54/16 и 9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75.
став 3. Пословника Скупштине града Лесковца
(''Службени гласник града Лесковца'' број 8/08,
7/11 и 37/12), Скупштина града Лесковца на 18.
седници одржаној 28. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ’'НИКОЛА
СКОБАЉИЋ'' У ВЕЛИКОМ ТРЊАНУ
I

1014.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број 88/17), члана
25. Статута града Лесковца (''Службени гласник
града Лесковца'', број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16,
54/16 и 9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75.
став 3. Пословника Скупштине града Лесковца
(''Службени гласник града Лесковца'' број 8/08,
7/11 и 37/12), Скупштина града Лесковца на 18.
седници одржаној 28. децембра 2017. године, донела је

Именује се за члана Школског одбора Основне
школе ''Никола Скобаљић'' у Великом Трњану из
реда представника запослених и то:
- Дејан Ђорђевић, професор српског језика и
књижевности, из Лесковца, Ул. Краља Петра I
бр.16/22.
II
Решење објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца“.
Број: 06-10/17-01
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ’'НИКОЛА
СКОБАЉИЋ'' У ВЕЛИКОМ ТРЊАНУ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

I
Разрешава се члан Школског одбора Основне
школе ''Никола Скобаљић'' у Великом Трњану из
реда представника запослених и то:
- Марјан Тошић, наставник музичке културе, из
с. Накривањ.
II
Решење објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца“.
Број: 06-10/17-01
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

1016.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број 88/17), члана
25. Статута града Лесковца (''Службени гласник
града Лесковца'', број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16,
54/16 и 9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75.
став 3. Пословника Скупштине града Лесковца
(''Службени гласник града Лесковца'' број 8/08,
7/11 и 37/12), Скупштина града Лесковца на 18.
седници одржаној 28. децембра 2017. године, донела је
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ У
ЛЕСКОВЦУ

29. децембар 2017.

II
Решење објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца“.
Број: 06-10/17-01
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године

I

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

Разрешава се члан Школског одбора Пољопривредне школе у Лесковцу, из реда представника
Савета родитеља, и то:
- Марина Коцић из Лесковца, Ул. Николе Скобаљића бр.11/90
II
Решење објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца“.
Број: 06-10/17-01
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

1017.

1018.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број 88/17), члана
25. Статута града Лесковца (''Службени гласник
града Лесковца'', број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16,
54/16 и 9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75.
став 3. Пословника Скупштине града Лесковца
(''Службени гласник града Лесковца'' број 8/08,
7/11 и 37/12), Скупштина града Лесковца на 18.
седници одржаној 28. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ

На основу члана 116. и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број 88/17), члана
25. Статута града Лесковца (''Службени гласник
града Лесковца'', број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16,
54/16 и 9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75.
став 3. Пословника Скупштине града Лесковца
(''Службени гласник града Лесковца'' број 8/08,
7/11 и 37/12), Скупштина града Лесковца на 18.
седници одржаној 28. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ У
ЛЕСКОВЦУ
I
Именује се за члана Школског одбора Пољопривредне школе у Лесковцу, из реда представника
Савета родитеља, и то:
- Данијела Симић из Лесковца.

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ’'БРАНКО
РАДИЧЕВИЋ“ У БРЕСТОВЦУ
I
Разрешава се члан Школског одбора Основне
школе ''Бранко Радичевић'' у Брестовцу из реда
представника запослених и то:
- Марија Крајналић, наставник енглеског језика
из Ниша, Ул. Рајићева бр.13, због подношења
оставке.
II
Решење објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца“.
Број: 06-10/17-01
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

29. децембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1019.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени
гласник Републике Србије'', број 88/17), члана
25. Статута града Лесковца (''Службени гласник
града Лесковца'', број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16,
54/16 и 9/17-испр.) и члана 66. став 3. и члана 75.
став 3. Пословника Скупштине града Лесковца
(''Службени гласник града Лесковца'' број 8/08,
7/11 и 37/12), Скупштина града Лесковца на 18.
седници одржаној 28. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ’'БРАНКО
РАДИЧЕВИЋ“ У БРЕСТОВЦУ
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I
Именује се за члана Школског одбора Основне
школе ''Бранко Радичевић'' у Брестовцу из реда
представника запослених и то:
- Маја Момировић, наставник разредне наставе
из Брестовца.
II
Решење објавити у „Службеном гласнику града
Лесковца“.
Број: 06-10/17-01
У Лесковцу, 28. децембра 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

Страна 3710 - Број 29

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

29. децембар 2017.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
1020.
На основу члана 130. став 3, члана 135. став 2.
тачка 1) Закона о здравственој заштити (Сл. Гласник РС број 107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010,
57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015 и
106/2015) и члана 39. став 10. Статута општине
Лебане ("Сл.гласник града Лесковца", бр. 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 од одржаној дана 28.12.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ

119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015 и 106/2015)
и члана 39. став 10. Статута општине Лебане
("Сл.гласник града Лесковца", бр.16/08 и 21/08,
09/09, 17/09, 04/10), Скупштина општине Лебане,
на седници од одржаној дана 29.12.2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ на функцију вршиоца дужности
директора Дома здравља Лебане др Владан Станојевић, специјалиста гинекологије и акушерства
из Лебана.

I

II

РАЗРЕШАВА СЕ др Тања Стојановић, лекар
опште праксе из с. Тогочевце, општина Лебане,
функције в.д. директора Дома здравља Лебане,
због поднете оставке.

Мандат в.д. директора почиње да тече почев од
29.12.2017. године.
III

II

Решење доставити Дому здравља Лебане и именованом в.д. директору.

Мандат разрешеном в.д. директору престаје закључно 28. 12. 2017. године.

IV

III

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

Решење доставити Дому здравља Лебане и разрешеном в.д. директору.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
2 Број 02-382

IV

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
2 Број 02-381
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

1021.
На основу члана 130. став 3, члана 134. Закона о
здравственој заштити (Сл. Гласник РС број
107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011,

1022.
На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број 129/07) и члана
74. Статута општине Лебане («Службени гласник
града Лесковца» број 16/08 21/0, 89/09, 17/09 и
4/10), Скупштина општине Лебане на седници
одржаној 28.12.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА

29. децембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 3711 - Број 29

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
ЛЕБАНЕ

3. Миломир Станковић, одборник СНС;

I

5. Милан Шкрбић, одборник СПС-ЈС и

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ функције чланови Општинског
већа општине Лебане, и то:

4. Милан Васиљевић, одборник СНС;

6. Срђан Гавриловић, одборник СПС-ЈС.
II

1. Слободан Јанковић, из Лебана,

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата.

2. Братислав Илић, из Лебана,
3. Радуле Лепојевић, из Лебана,

III

4. Марко Тошић, из Пертата,
5. Слободан Станковић, из Лебана и
6. Милијана Ристић, из Лебана.

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

II

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
2 Број 02-383

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

III
Решење доставити разрешеним члановима Општинског већа општине Лебане.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
2 Број 02-384
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

1023.
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 28. 12. 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА
I
ПОТВРЋУЈУ СЕ мандати новоизабраним одборницима који су изабрани на изборима за одборнике
Скупштине општине Лебане одржаних дана 24.
4. 2016. године и то:
1. Слободанка Трајковић, одборник СНС;
2. Милош Пешић, одборник СНС;

1024.
На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број 129/07 и 83/2014др.закон) и члана 64. став 4. и 5., и члана 65. ст.2.
и 3. 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 ), Скупштина општине Лебане на седници одржаној по
хитном поступку дана 28. 12. 2017. године, донелаје:
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
I
БИРА СЕ за члана Општинског већа општине
Лебане, и то:
1. Малиша Костић, из Лебана
II
Задужење ресора изабраном члану Општинског
већа општине Лебане биће накнадно одређено
на седници Oпштинског већа општине Лебане.
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III

29. децембар 2017.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
2 Број 02-384

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

IV
Решење доставити изабраном члану Општинског
већа општине Лебане, Одељењу за привреду и за
финансије.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
2 Број 02-386
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

1025.
На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број 129/07 и 83/2014др.закон) и члана 64. став 4. и 5., и члана 65. ст.2.
и 3. Статута општине Лебане («Службени гласник
града Ј1есковца» број 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 одржаној по
хитном поступку дана 28. 12. 2017. године, донела
је:
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
I
БИРА СЕ за члана Општинског већа општине
Лебане, и то:

1026.
На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број 129/07 и 83/2014др.закон) и члана 64. став 4. и 5., и члана 65. ст.2.
и 3. 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 ), Скупштина општине Лебане на седници одржаној по
хитном поступку дана 28. 12. 2017. године, донела
је:
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
I
БИРА СЕ за члана Општинског већа општине
Лебане, и то:
1. Далибор Стевановић, из Лебана, с.Коњино
II
Задужење ресора изабраном члану Општинског
већа општине Лебане биће накнадно одређено
на седницњбпштинског већа општине Лебане.

1. Милан Кривошија, из Лебана, ул. 8 Новембар

III

II

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику града Лесковца.

Задужење ресора изабраном члану Општинског
већа општине Лебане биће накнадно одређено
на седници Oпштинског већа општине Лебане.

IV

III

Решење доставити изабраном члану Општинског
већа општине Лебане, Одељењу за привреду и за
финансије.

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.
IV
Решење доставити изабраном члану Општинског
већа општине Лебане, Одељењу за привреду и за
финансије.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
2 Број 02-387
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

29. децембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1027.
На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број 129/07 и 83/2014др.закон) и члана 64. став 4. и 5. и члана 65. ст. 2.
и 3. 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), Скупштина општине Лебане на седници одржаној по
хитном поступку дана 28. 12. 2017. године, донелаје:
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
I
БИРА СЕ за члана Општинског већа општине
Лебане, и то:
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штина општине Лебане на седници одржаној по
хитном поступку дана 28. 12. 2017. године, донела
је:
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
I
БИРА СЕ за члана Општинског већа општине
Лебане, и то:
1. Велибор Пешић, из Лебана, ул.Нушићева 10
II
Задужење ресора изабраном члану Општинског
већа општине Лебане биће накнадно одређено
на седници//општинског већа општине Лебане.
III

1. Новица Коцић, из Лебана, с. Цекавица
II

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

Задужеше ресора изабраном члану Општинског
већа општине Лебане биће накнадно одређено
на седницi Oпштинског већа општине Лебане.

IV

III

Решење доставити изабраном члану Општинског
већа општине Лебане, Одељењу за привреду и за
финансије.

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
2 Број 02-390

IV

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

Решење доставити изабраном члану Општинског
већа општине Лебане, Одељењу за привреду и за
финансије.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
2 Број 02-389
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

1028.
На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број 129/07 и 83/2014др.закон) и члана 64. сгав 4. и 5., и члана 65. ст.2.
и 3. 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-

1029.
На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број 129/07 и 83/2014др.закон) и члана 64. став 4. и 5. и члана 65. ст.2.
и 3. 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), Скупштина општине Лебане на седници одржаној по
хитном поступку дана 28. 12. 2017. године, донела
је:
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
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I
БИРА СЕ за члана Општинског већа општине
Лебане, и то:
1. Др Љиљана Печенковић, из Лебана, ул.Цара
Душана 77.
II
Задужење ресора изабраном члану Општинског
већа општине Лебане биће накнадно одређено
на седници Oпштинског већа општине Лебане.
III

29. децембар 2017.

(СПС) Јединствена Србија (ЈС)“ због избора на
функцију која је неспојива са функцијом одборника.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.
III
Решење доставити Малиши Костићу из Лебана,
Општинској изборној комисији и Одељењу за
привреду и за финансије.

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
2 Број 02-391
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

IV
Решење доставити изабраном члану Општинског
већа општине Лебане, Одељењу за привреду и за
финансије.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
2 Број 02-391
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

1030.
На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (Службени гласник РС, број
129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011) и члана 45.
ст. 7. и 8. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС, број 129/07 и 83/2014-др.закон“),
члана 34. ст. 2. и 65. ст. 2. и 3. Статута општине
Лебане („Службени гласник Града Лесковца“,
број 16/08, 21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 14/2014,
21/14, 12/2015, 18/2015 и 27/2015), члана 146.
став 1. алинеја 5. Пословника о раду Скупштине
општине Лебане („Службени гласник града Лесковца“ број 22/16), Скупштина општине Лебане
на седници одржаној по хитном поступку 28. 12.
2017. године, донела је:

1031.
На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (Службени гласник РС, број
129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011), и члана
45. ст. 7. и 8. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС, број 129/07 и 83/2014др.закон“), члана 34. ст. 2. и 65. ст. 2. и 3. Статута
општине Лебане („Службени гласник Града Лесковца“, број 16/08, 21/08, 09/09, 17/09, 04/10,
14/2014, 21/14, 12/2015, 18/2015 и 27/2015), члана
146. став 1. алинеја 5. Пословника о раду Скупштине општине Лебане („Службени гласник града
Лесковца“ број 22/16), Скупштина општине Лебане
на седници одржаној по хитном поступку 28. 12.
2017. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
I

РЕШЕЊЕ

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника
Милану Кривошији из Лебана, улица 8. Новембар,
изабраном са листе „Ивица Дачић - Социјалистичка партија Србије (СПС) Јединствена Србија
(ЈС)“ због избора на функцију која је неспојива
са функцијом одборника.

I

II

УТВРЋУЈЕ СЕ престанак мандата одборника
Малиши Костићу из Лебана, изабраном са листе
„Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

29. децембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

III
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1033.

Решење доставити Милану Кривошији из Лебана,
улица 8. Новембар, Општинској изборној комисијид и Одељењу за привреду и за финансије.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
2 Број 02-396
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

1032.

На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (Службени гласник РС, број
129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011), и члана
45. ст.7. и 8. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС, број 129/07 и 83/2014-др.закон“),
члана 34. ст.2. и 65. ст.2. и 3. Статута општине
Лебане („Службени гласник Града Лесковца“,
број 16/08, 21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 14/2014,
21/14, 12/2015, 18/2015 и 27/2015), члана 146.
став 1. алинеја 5. Пословника о раду Скупштине
општине Лебане („Службени гласник града Лесковца“ број 22/16), Скупштина општине Лебане
на седници одржаној по хитном поступку 28. 12.
2017. године, донела је:

На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (Службени гласник РС, број
129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011), и члана
45. ст.7. и 8. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС, број 129/07 и 83/2014-др.закон“),
члана 34. ст.2. и 65. ст.2. и 3. Статута општине
Лебане („Службени гласник Града Лесковца“,
број 16/08, 21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 14/2014,
21/14, 12/2015, 18/2015 и 27/2015), члана 146.
став 1. алинеја 5. Пословника о раду Скупштине
општине Лебане („Службени гласник града Лесковца“ број 22/16), Скупштина општине Лебане
на седници одржаној по хитном поступку 28. 12.
2017. године, донела је:

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника
Љиљани Печенковић из Лебана, изабраној са
листе Александар Вучић - Србија побеђује, због
избора на функцију која је неспојива са функцијом
одборника.

РЕШЕЊЕ

III

I

Решење доставити Љиљани Печенковић из Лебана,
Општинској изборној комисији и Одељењу за
привреду и за финансије.

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника
Велибору Пешићу из Лебана, изабраном са листе
Александар Вучић - Србија побеђује, због избора
на функцију која је неспојива са функцијом одборника.

РЕШЕЊЕ
I

II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
2 Број 02-394
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.
III
Решење доставити Велибору Пешићу из Лебана,
Општинској изборној комисијити Одељењу за
привреду и за финансије.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
2 Број 02-395
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

1034.
На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (Службени гласник РС, број
129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011), и члана
45. ст.7. и 8. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС, број 129/07 и 83/2014-др.закон“),
члана 34. ст.2. и 65. ст.2. и 3. Статута општине
Лебане („Службени гласник Града Лесковца“,
број 16/08, 21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 14/2014,
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21/14, 12/2015, 18/2015 и 27/2015), члана 146.
став 1. алинеја 5. Пословника о раду Скупштине
општине Лебане („Службени гласник града Лесковца“ број 22/16), Скупштина општине Лебане
на седници одржаној по хитном поступку
28.12.2017. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
I
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборник Новици Коцићу из Цекавице, изабраном са листе
Александар Вучић - Србија побеђује, због избора
на функцију која је неспојива са функцијом одборника.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.
III
Решење доставити Новици Коцићу из Цекавице,
Општинској изборној комисији на Одељењу за
привреду и за финансије.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
2 Број 02-393
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

29. децембар 2017.

129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011), и члана
45. ст.7. и 8. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС, број 129/07 и 83/2014-др.закон“),
члана 34. ст.2. и 65. ст.2. и 3. Статута општине
Лебане („Службени гласник Града Лесковца“,
број 16/08, 21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 14/2014,
21/14, 12/2015, 18/2015 и 27/2015), члана 146.
став 1. алинеја 5. Пословника о раду Скупштине
општине Лебане („Службени гласник града Лесковца“ број 22/16), Скупштина општине Лебане
на седници одржаној по хитном поступку
28.12.2017. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
I
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборнику
Далибору Стевановићу из Коњина, изабраном са
листе Александар Вучић - Србија побеђује, због
избора на функцију која је неспојива са функцијом
одборника.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.
III
Решење доставити Далибору Стевановићу из Коњина, Општинској изборној комисијири Одељењу
за привреду и за финансије.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
2 Број 02-392

1035.
На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (Службени гласник РС, број

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

29. децембар 2017.
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