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АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
БОЈНИК
21.
На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (”Сл. 
гласник РС”, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и 
члана 44. Закона о локалној самоуправи (”Сл. гласник 
РС”, број 129/2007, 83/2014 - др. закон 101/2016 - др. 
закон и 47/2018) и члана 66. Статута општине Бојник 
(”Сл. гласник града Лесковца”, бр. 6/19), а на основу 
Закључка општинског штаба за ванредне ситуације 
Бојник број 217-1-10/2021 од 25.01.2021. године, 
председник општине Бојник доноси,

ОДЛУКУ

О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ДЕО 
ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

1. Укида се ванредна ситуација, на делу тери-
торије општине Бојник за следеће месне заједнице: 
Бојник, Драговац, Придворица, Ђинђуша, Лапо-
тинце, Кацабаћ, Косанчић, Стубла, Горње Бри јање, 
Горње Коњувце, Граница и Плавце, која је проглашена 
због наступања плављења и појаве бујичних вода и 
спровођења оперативних мера заштите и спасавања, 

Одлуком председника општине Бојник, 01 број: 6/2021 
од 13.01.2021. године, јер су на наведеној територији 
престали разлози њеног проглашења.

3. О спровођењу ове одлуке стараће се Општински 
штаб за ванредне ситуације Бојник у складу са чла-
ном 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од ка-
тастрофа и управљању ванредним ситуацијама (”Сл. 
гласник РС”, број 87/2018).

3. Ову Oдлуку доставити Окружном штабу за ва-
нредне ситуације Јабланичког управног округа, Ре-
пу бличком штабу за ванредне ситуације - Се ктор 
за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Ле ско вцу, 
јавним предузећима, установама и другим уче сни-
цима у спровођењу мера заштите и спасавања.

4. Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења и 
биће обја вљена у ”Службеном гласнику града Ле-
сковца”.

Број: 17/2021
У Бојнику,

Дана: 25.01.2021. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОЈНИК
Небојша Ненадовић

ВЛАСОТИНЦЕ
22.
На основу чл. 66. ст. 1. тач. Статута општине 
Власотинце (”Сл. гласник града Лесковца”, бр. 6/19), 
у вези чл. 17. Одлуке о прибављању и  располагању 

стварима у јавној својини општине Власотинце (”Сл. 
гласник  града Лесковца”, бр. 20/14, 30/16 и 29/18) 
и чл. 27. ст. 10.Закона о јавној својини (”Сл. гласник 
РС”,  бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16, 
113/17 и 98/18), Председник општине, доноси

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
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ОДЛУКУ

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 
ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ОПШТИНЕ ВЛСОТИНЦЕ

Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак отуђења по кре-
тних ствари из јавне својине општине Власо тинце 
путем јавног надметања, и то:
Половни (челични) материјала система за грејање.

Члан 2.
Поступак отуђења покретних ствари из јавне својине, 
путем јавног надметања спровешће Комисија за 
спровођење потупка отуђења покретних ствари из 
јавне својине општине Власотинце (у даљем тексту: 
Комисија), у саставу:

1. Зоран Миљковић, председник Комисије,
2. Александар Јовић, члан Комисије,
3. Драгиша Миљковић, члан Комисије.

Члан 3.
Комисија из члана 2 ове Одлуке има задатак да изврши 
попис и утврди тржишну вредност покретне имовине 
наведене у члану 1. ове Одлуке, а затим објави 
оглас о спровођењу поступака јавног надметања. 
Учесници огласа могу бити сва правна и физичка лица. 
Понуђачи су дужни да пре одржавања јавног 
намдетања уплате депозит у висини од 10% од 
процењене почетне вредности покретних ствари.
Свим понуђачима, осим најповољнијем депозит ће 
бити враћен.

Члан 4.
Право на повраћај депозита нема учесник који је 
излицитирао највећи износ, али није закључио уговор 
или није уплатио купопродајну цену.
Критеријум за оцену понуда је највиша понуђена 
цена.
Покретне ствари у поступку јавног надметања купују 
се у виђеном стању.

Члан 5.
Након спроведеног поступка, Одлуку о утуђењу 
покретне имовине доноси Председник општине 
Власотинце, на основу предлога Комисије из члана 

2. ове Одлуке.
Уговор о отуђењу покретне имовине у име општине 
Власотинце закључиће Председник општине 
Власотинце.

Члан 6.
Стручне и административно - техничке послове за 
потребе комисије обављаће стручна служба Одељења 
за урбанизам, привреду, заштиту животне средине и 
имовинско - правне послове.

Члан 7.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 8.
Одлуку објавити у ”Службеном гласнику града 
Лесковца”.

Образложење

Чланом 17. Одлуке о прибављању и раполагању 
стварима у јавној својини општине Власотинце 
(”Сл. гласник града Лесковца”, бр. 20/14, 30/16 и 
29/18), прописано је да се поступак прибављања и 
отуђења покретних ствари из јавне својине општине 
Власотинце, врши у складу са Законом о јавним 
набавкама, Законом о јавној својини и подзаконским 
актима.
Чланом 27. ст. 10. Закона о јавној својини (”Сл. гласник 
РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16, 
113/17 и 98/18), прописано је да о прибављању ствари 
и располагању стварима у својини јединице локалне 
самоуправе под условима прописаним законом, 
одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен 
у складу са законом и статутом јединице локалне 
самоуправе.
Чланом 66. ст. 1. тач. 12. Статута општине Власотинце 
(”Сл. гласник града Лесковца”, бр. 6/19), прописано 
је да Председник општине одлучује о прибављању 
и располагању покретним стварима у јавној својини 
Општине.
Грађанским радовима на реконстукцији ОШ ”8 
октобар” у Власотинцу, извршена је демонтажа 
грађе винског материјала и опреме наведене у члану 
2. ове одлуке, који је депонован у дворишту школе. 
Како су створени услови за извођење радова и на 
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уређењу дворишта, постоји потреба за дислокацију 
наведеног грађевинског материјала у што краћем 
року. Обзиром да се ради о грађевинском материјалу 
који има одређену вредност, донета је одлука као 
у диспозитиву. Због хитне потребе дислокације 
предметног грађевинског материјала, одлука ће 
ступити на снагу даном доношења поступак отуђења 
ће се извршити у што краћем року.

01 бр. 404-71/2020
29.12.2020. године

Власотинце

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,

Братислав Петровић

БОЈНИК
23.
На основу члана 46. Закона о локланој самоуправи 
(”Сл. гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 - др. закон, 
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 70. Статута 
општине Бојник (”Службени гласник града Лесковца”, 
бр. 6/2019), члана 1. Правилника о одобравању и 
финансирању програма у области спорта којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у општини 
Бојник (”Службени гласник града Лесковца”, бр. 
10/2018) и члана 24. Пословника Општинског већа 
општине Бојник (”Сл. гласник града Лесковац”, 
бр. 17/2012), Општинско веће општине Бојник, на 
седниици одржаној дана 26.01.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ 
КЛУБОВИМА И УДРУЖЕЊИМА ИЗ 

ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ЛОКАЛНУ 
ЗАЈЕДНИЦУ У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. 

ГОДИНИ НА ТЕРИТОЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК

I
По основу конкурса објављеног 05.06.2020. године, 
средства намењена за финансирање програма/про-
јеката спортских клубова и удружења из области ја-
вног интереса за локалну заједницу у области спорта 
у 2021. години у укупном износу од 18.326.500 ди-
нара, расподељују се на следећи начин:

1. Спортском савезу општине Бојник, за активности 
Спортског савеза општине Бојник у 2021. години, 
износ од 5.600.000 динара,

2. Фудбалском клубу ”Пуста Река” Бојник, за уна-
пређење фудбала у општини Бојник у 2021. години, 
износ од 5.600.000 динара,

3. Женском одбојкашком клубу ”Пуста Река - Ко-
вач”, за развој одбојке у Бојнику у 2021. години, 
износ од 2.100.000 динара,

4. Карате клубу ”Пуста Река” Бојник, за развој 
каратеа, износ од 1.600.000 динара,

5. Кошаркашком клубу ”Пуста Река” Бојник, 
за учешће спортских организација са територије 
јединице локалне самоуправе у домаћим и европским 
клупским такмичењима, износ од 1.100.000 динара,

6. Спортско боксерском удружењу ”Пуста Река”, за 
школу бокса, износ од 920.000 динара,

7. Стонотениском клубу ”Пуста Река”, за развој 
стоног тениса у 2021. години, износ од 500.000 динара,

8. Планинарско бициклистичом клубу ”Змај са Ра-
дана”, за промоцију планинарења кроз органи за цију 
спорских манифестација, такмичења и лига у 2021. 
години, износ од 500.000 динара,

9. Шаховском клубу ”Подгора”, за активности ша-
ховског клуба ”Подгора” у 2021. години износ од 
300.000 динара и

10. Удружењу спортских клубова риболоваца ”Пу-
ста Река”, за пројекат Штапом против дроге, износ од 
106.500 динара.

II
Уколико се подносилац одобреног програма не 
одазове позиву з азакључење уговора у року од одам 
дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао 
од предлога програма.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
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Одобрена средства се преносе спорским удружењима 
на основу уговора за реализовање одобрених 
програма-пројекта, закључених између општине 
Бојник и спортских удружења.

III
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се 
у ”Службеном гласнику града Лесковца”.

Образложење
Општина Бојник објавила је на званичном сајту www.
bojnik.rs конкурс за финансирање или суфинансирање 
спортских организација на територији општине Бојник 
у 2021. години, у јуну 2020. године у складу са важећим 
прописима, утврђеном динамиком и програмским 
календаром. По објављеном конкурску од стране 
подносиоца програма до назначеног рока пристигло 
је 10 програма, од којих су сви испуњавали прописане 
услове. Укупна потраживања средстава из буџета 
оптшине Бојник по пристиглим предлозима програма 
који су одобрени (10 програма) износе 19.961.303 
динара. На основу предлога Комисије за бодовање 
спортских клубова и удружења, организацијаи 
манифестација у 2021. години, предложени износ 
за суфинансирање и/или финансирање годишњих 
програма из области спорта из буџета општине Бојник 
износе 18.326.500 динара.
Поступак је спроведен у складу са Законом о спорту и 
Правилником о одобравању и финансирању програма 
у области спорта којима се задовољавају потребе и и 
нтереси грађана у општини Бојник.
Поступак за 2021. годину спроведен је почевши од 
30.06.2020. године, због пандемије корана вируса и 
поштовања епидемиолошких мера прописаних од 
стране Владе РС, а све према динамици прописаној у 
члану 21. Правилника о одобравању и финансирању 
програма у области спорта којима се здовољавају 
потребе и интереси грађана у општини Бојник.
На одржаним седницама 12.01.2021. године, 13.01.2021. 
године 18.01.2021. године и 20.01.2021. године 
Комисија за бодовање спортских клубова и удружења, 
организација и манифестација у 2021. години прегледала 
је 10 пристиглих предлога програма, утврдила је 
формалну исправност приложене документације и 
испуњеност програмских услова и одредила износ 

средстава за сваки програм појединачно у складу са 
Правилником о одобравању и финансирању програма 
у области спрота којима се задовољавају потребе и 
интереси грађана у општини Бојник и једногласно је 
донела предлог одлуке о избору годишњих програма 
и висини одобрених средстава, који ће у одређеном 
износу бити финансирани и/или суфинансирању из 
буџета Општине Бојник у 2021. години.
Одлуком је одобрено 10 годишњих програма из области 
спорта. Одобрени програми испуњавају све прописане 
законе (формално-правне) услове, и садржајне обзиром 
да програмске активности доприносе развоју спорта и 
физичке културе у општине Бојник у 2021. години.
Носилац програма не може да: 1). буде у поступку 
ликвидације, стечаја и под привременом забраном оба-
вљања делатности, 2). има блокаду пословног начина у 
тренутку закључивања уговора о реализацији програма 
и пребацивања уплате буџетских средстава на пословни 
ручак, пореске дугове или догове према организацијама 
социјалне заштите.
Све спортске организације и спортски клубови којима 
су одобрена средства у мањем износу од тражених 
средстава о програму дужни су да, након објављивања 
ове Одлуке на званичној страници општине Бојник, 
Општинској управи општине Бојник. Одељење за 
друштвене делатности, опште и заједничке послове 
доставе у року од 15 дана усаглашен програм (са 
ревидираним планом активности и буџтом) сходно 
одобреним средствима по донетој одлуци.
Носиоци одобрених годишњих програма у обавези 
су да Општинској управи - Одељењу за друштвене 
делатности, општине и заједничке послове, на основу 
члана 34. Правилника о одробравању и финансирању 
програма у области спорта којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у општини Бојник, и става 
4. порписаног уговора, поднесу извештај о реализацији 
програма у року од 15 дна од истека сваког квартала 
са пратећим фотокопијама документације о утрошку 
средстава, означен на начин којим је доведена у вези 
са офеђеном врстом трошкова из финансијског плана 
програма, оверене сопственим печатом на обрасцу бр. 
9. који одштампан уз Правилник и чини његов саставни 
део, као и годишњи извештај на обрасцу бр. 7 који је 
одштампан уз Правилник и чини његов саставни део.
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03 Број: 401-13/2021-24
Бојник, 26.01.2021. године.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Небојша Ненадовић

24.
На основу члана 110. и члана 209. Закона о со цијалној 
заштити (”Сл.гласник РС” 24/2011), члана 46. Закона 
о локалној самоуправи (”Сл. гласник РС“ бр.129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), 
члана 70. Статута општине Бојник (6/19) члана 56. до 
члана. 61. и члана 74. Одлуке о социјалној заштити 
Општине Бојник ( 6/18,13/18 и 43/20) и члана 24. 
Пословника Општинског већа општине Бојник („Сл. 
гласник града Лесковца“ бр. 17/2012), Општинско 
веће општине Бојник на седници одржаној дана 
26.01.2021. године, доноси

ПРАВИЛНИК

О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ 

НОВЧАНУ ПОМОЋ КРОЗ РАДНУ 
АКТИВАЦИЈУ И БЕЗ РАДНЕ АКТИВАЦИЈЕ

1. ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ КРОЗ 
РАДНУ АКТИВАЦИЈУ

Члан 1.
Правилником о условима и поступку за остваривање 
права на једнократну новчану помоћ кроз радну 
активацију у локалној заједници ( у даљем тексту: 
Правилник) у складу са Законом о социјалној заштити 
и Одлуком о социјалној заштити општине Бојник 
уређују се услови и поступак за остваривање права 
на једнократну новчану помоћ кроз радну активацију 
у локалној заједници.

Члан 2.
Корисници једнократних новчаних помоћи кроз ра-
дну активацију, који су радно способни као и ко ри-
сници једнократних новчаних помоћи кроз радну 
акти вацију који имају радно способне чланове у 
породици могу се радно ангажовати.

Члан 3.

Решење о радном ангажовању доноси Центар за со-
цијални рад у сарадњи са свим заинтересованим 
установама, институцијама и јавним предузећима на 
локалу као што су: Национална служба за запошљава-
ње, Дом здравља, Јавно комунално предузеће, Дом 
културе, Туристичка организација, Спортски савез 
општине Бојник Полицијска станица, Дирекција за 
изградњу водосистема, предшколска установа „Ћука 
Динић“, Средња школа у Бојнику, основне школе у 
Бојнику и Косанчићу ,верске заједнице, месне за-
једнице и друге службе.

Члан 4.
Корисник једнократне новчане помоћи по основу ра-
дне активације из члана 3 овог Правилника нема ста-
тус радника у радном односу нити било каква права по 
основу одредби Закона о раду („Службени гласник РС“ 
бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009, 75/2014, 13/2017-одлука 
УС ,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење).

Члан 5.
Водитељ случаја (надлежни по месту пребивалишта за 
кориснике новчаних помоћи по месту пребивалишта) 
на основу података којима располаже Центар за со-
цијални рад - личним увидом у материјално и здра-
вствено стање подносиоца захтева као и увидом у 
досије корисника који су већ евидентирани, а желе 
да се радно активирају ради остваривања једнократне 
новчане помоћи могу дати предлог за ангажовање 
или неангажовање подносиоца захтева. 
Све установе, институције и јавна предузећа из члана 
3 овог Правилника дужни су да општинској служби 
Социјалне заштите у оквиру Центра за социјални 
рад до краја децембра месеца текуће године доставе 
планове о броју извршилаца за наредну годину на 
којима би могли да се радно ангажују корисници 
једнократних новчаних помоћи.

Члан 6.
Висина накнаде за радну активацију утврђује се 
према радном сату радне активације.
Износ надокнаде по сату радне активације усклађује  
се са минималном нето ценом рада по часу, објавље-
ном од стране Републичког завода за статистику .
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Радна активација месечно може да износи до 40 сати, 
с тим да износ радне активације на годишњем нивоу 
не може да пређе просечну Републичку нето зараду 
по запошљеном.

Члан 8.
Општинско веће својом Одлуком одређује број кори-
сника који могу бити радно ангажовани ради оства-
ривања једнократне новчане помоћи кроз радну 
активацију, а на основу захтева ЦСР Бојник, а по 
основу обавештења установа, институција, јавних 
пре дузећа и др.са исказаним потребама за наредну 
го дину.

Члан 9.
Уколико лице које је радно способно, односно члан 
његовог домаћинства одбије понуђени посао из 
неоправданих разлога, Центар за социјални рад не-
ће му до краја текуће године признати право на је-
днократну новчану помоћ кроз радну активацију.

Члан 10.
Центар за социјални рад ће на основу Захтева 
корисника права на једнократну новчану помоћ кроз 
радну активацију да је спреман и сагласан да се радно 
ангажује у локалној заједници према Програму који 
су утврдили установе,институције, јавна предузећа 
и др. из члана 3 овог Правилника, донети решење о 
праву на радну активацију са бројем сати и висином 
накнаде по радном сату.

Члан 11.
На основу Обавештења установа, институција, ја-
вних предузећа и др. из члана 3 овог Правилника о 
броју сати које је корисник једнократне новчане по-
моћи кроз радну активацију реализовао код установа, 
институција, јавних предузећа и др., Центар за со-
цијални рад доноси решење којим се одобрава 
исплата накнаде на име радне активације корисника 
је днократне новчане помоћи.

Члан 12.
Уколико корисник једнократне новчане помоћи кроз 
радну активацију не реализује квалитетно и до краја 
одобрену радну активацију на основу обавештења 
установа,институција, јавних предузећа и др из Члана 
3 овог Правилника губи право на исплату накнаде.

Члан 13.
Корисник новчане социјалне помоћи док исту користи 
може истовремено бити и корисник једнократне 
новчане помоћи по основу радне активације.

Члан 14.
За остваривање једнократне новчане помоћи по осно-
ву радног ангажовања корисник је дужан да потпише 
Захтев за радну активацију и Споразум о радној 
активацији и приложи следећу документацију: 

1. Фотокопију личне карте,
2. Уверење од Националне службе за запошљавање.

Члан 15.
Центар за социјални рад је дужан да на основу до-
кументације из члана 14. донесе:

1. Решење о исплати једнократне новчане помоћи 
кроз радну активацију, а на основу обавештења 
установа, институција, јавних предузећа и др. из чла-
на 3. овог Правилника, а у складу са чланом 11. овог 
Правилника о реализованим сатима на радну акти ва-
цију

2. ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ БЕЗ 
РАДНЕ АКТИВАЦИЈЕ

Члан 16.
Једнократну новчану помоћ може остварити поје-
динац и породица, ако се тренутно нађе у стању соци-
јалне потребе, а нема члана породице који може да 
помогне.

Члан 17.
Стручни тим општинске службе за социјалну за-
штиту у оквиру Центра за социјални рад кога чине, 
представник Општинског већа општине Бојник, во-
ди тељ случаја-два извршиоца (запослени при Це-
нтруза социјални рад Бојник) на основу личног увида 
у тренутно социјално стање корисника или на основу 
веродостојне документације одлучују о праву на је-
днократну новчану помоћ.
Одлуку о једнократној новчаној помоћи може донети 
и директор Центра, због хитне потребе,а на основу 
службене белешке водитеља случаја.
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Члан 18.
Веродостојна документација за доношење Одлуке 
о додели једнократне новчане помоћи из члана 56 
Одлуке о правима у социјалној заштити из надле-
жности општине Бојник и општинске службе је за:

1. задовољавање основних животних потреба- 
лични увид стручног тима из члана 17. овог Пра-
вилника у тренутно социјално стање корисника,

2. Отклањање последица елементарних непогода 
(ванредно стање) - лични увид стручног тима из чла-
на 17. овог Правилника,

3. тешку болест - отпусна листа надлежне здра-
вствене установе о лечењу, извештај изабраног ле-
кара, упут за лечење изабраног лекара ван филијале 
Ле сковца оверен од стране надлежне лекарске ко-
мисије-један од набројаних доказа

4. трудницама из ризичних груна за рефундирање 
трошкова превентивних анализа, а у циљу смањења 
рађања деце са генетским модификацијама-неопхо-
дно је доставити пратећу документацију која доказује 
претходно наведено. Износ ЈНП може бити до 50% 
стварних трошкова, али не може бити већи од про-
сечне зараде по запосленом у РС у месецу који 
претходи месецу у коме се врши исплата

5. сахрану - извод из матичне књиге умрлих, 
потврда месне заједнице о лицу које је поднело 
трошкове сахране и рачун за сандук, покров, крстачу 
и превоз посмртних остатака,

6. прихват по престанку смештаја у установу - 
потврда установе из које је отпуштен или личним 
увидом стручног тима из члана 17. овог Правилника,

7. У другим приликама за које стручног тима из 
члана 17. овог Правилника, процени да су битне за 
доделу једнократне помоћи.

Члан 19.
Корисник новчане социјалне помоћи док исту прима 
може бити и корисник једнократне новчане помоћи.

Члан 20.
О износу једнократне новчане помоћи Одлуку доноси 
стручни тим из члана 17. овог Правилника на основу 

износа одобрених новчаних средстава из буџета 
општине Бојник, документације из члана 18 овог 
Правилника и одредби члана 56 Одлуке о социјалној 
заштити општине Бојник

Чла 21.
На основу одлуке стручног тима из члана 17. овог 
Правилника директор Центра за социјални рад Бојник 
доноси решење о признавању права на једнократну 
новчану помоћ или решење о одбијању захтева за 
признавање права на једнократну новчану помоћ

Члан 22.
Надзор над применом овог правилника врши ко-
мисија коју формира Општинско веће.

Члан 23.
Овај Правилник ступа на снагу најраније осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Лесковца“.

Члан 24.
Усвајањем овог Правилника престаје да важи „Пра-
вилник о условима и поступку за остваривање права 
на једнократну новчану помоћ кроз радну активацију 
и без радне активације“ од 03.02.2017.године

03 Број: 110-1/2021-24 
Бојник, 26.01.2021. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Небојша Ненадовић

25.
На основу члана 20. став 1. тачка 15. Закона о ло-
калној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 
83/2014 др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 
члана 70. став 1. тачка 20. Статута општине Бојник 
(„Сл. гласник града Лесковца“, бр. 6/2019) и члана 24. 
Пословника Општинског већа општине Бојник ("Сл. 
гласник града Лесковца", бр. 17/2012), Општинско 
веће општине Бојник на седници одржаној дана 
26.01.2021. године, доноси
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ПРАВИЛНИК

О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА 
ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ 

НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ЛУТАЛИЦА

Члан 1.
Овим Правилником уређује се поступак и начин ре-
шавања захтева грађана за накнаду штете настале 
услед уједа паса луталица, или накнаду штете 
настале услед уједа паса луталица и покоља домаћих 
животиња на територији општине Бојник.

Члан 2.
Под псом луталицом у смислу овог Правилника 
сматрају се пси који немају власника односно држа-
оца или који се необележени (без уграђеног чипа), 
лишени бриге, неге, надзора затекну на јавној по-
вршини општине Бојник.

Члан 3.
У случају уједа од стране пса луталице оштећено лице 
је обавезно да, након уједа, поднесе писану пријаву 
о насталом догађају комуналној инспекцији или 
инспекцији за заштиту животне средине Општинске 
управе Бојник, у року од 15 (петнаест) дана од тре-
нутка уједа. (Образац 1, који је саставни део овог 
Правилника).
Изузетно, због медицинске интервенције, односно 
задржавања, тај рок се може продужити, али најдуже 
до 20 (двадесет) дана од уједа.
У случају да је повреда настала у време викенда или 
дана који се сматра нерадним даном, оштећено лице 
је дужно да пријаву надпежној инспекцији поднесе 
првог наредног радног дана.

Члан 4.
Пријава. из члана 3. овог Правилника садржи податке 
о оштећеном лицу (име и презиме, адреса становања, 
ЈМБГ), место, датум и час насталог догађаја и 
кратак опис догађаја. Оштећено лице је обавезно да 
у пријави наведе све околности везане за критичан 
случај, евентуалне сведоке, као и да опише пса од 
кога је претрпео повреде. Оштећено лице је у обавези 
да са комуналним инспектором или са инспектором 
животне средине оде на лице места, уколико је то 
неопходно, ради даљег утврђивања чињеница везаних 

за догађај, претпостављени разлог уједа (агресивна 
животиња, евентуално злостављање животиње), фо-
то графисање пса и др.

Члан 5.
Оштећено лице у случају напада паса луталица и 
покоља домаћих животиња, комуналном инспектору 
подноси захтев за накнаду штете настале услед на-
пада паса луталица и покоља домаћих животиња 
(Образац бр.2)
Образац бр.2 је саставни део овог Правилника. 

Члан 6.
Уз захтев из члана 5. овог Правилника оштећено лице 
је у обавези да достави: 1. фотокопију личне карте; 2. 
извештај ветеринарске инспекције - извештај надлежне 
ветеринарске станице; 3. записник Полицијске ста ни-
це Бојник (уз који су приложене фотографије закла-
них животиња); 4. записник инспектора за заштиту 
жи вотне средине о испуњености услова за држање 
домаћих животиња у складу са Одлуком о комуналним 
делатностима; 5. друге доказе који су од значаја за 
решавање захтева.

Члан 7.
Комунални инспектор односно инспектор за заштиту 
животне средине је обавезан да оштећеном лицу изда 
потврду о пријављеном догађају. (Образац 4, који је 
саставни део овог Правилника) Комунални инспектор 
односно инспектор за заштиту животне средине је 
дужан да у сарадњи са надлежном ветеринарском 
станицом или ветеринаром на територији општине 
Бојник организује предузимање корака у циљу иде-
нтификације пса када се на основу постојећег чипа 
утврђује њихов власник или држалац, односно у 
случају необележене животиње прикупљају докази у 
циљу утврђивања да ли ухваћени пас има власника 
односно држаоца, податке о месту догађаја и др.

Члан 8.
Оштећено лице је у обавези, да се одмах по настанку 
штетног догађаја јави у надлежну здравствену уста-
нову ради збрињавања.

Члан 9.
Комисија може предложити износ накнаде штете 
настале услед уједа паса луталица (материјална и 
не материјална штета), у зависности од врсте и опсе-
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жности повреда, највише до 60.000,00 динара. Уко-
лико је оштећени малолетно лице Комисија може 
предпожити и виши износ накнаде штете али не 
виши од 80.000,00 динара.

Члан 10.
Комисија може предложити износ накнаде штете 
настале услед напада паса луталица и покоља 
домаћих животиња у висини тржишне цене живе ваге 
по килограму за животиње над којима је извршен 
покољ.

Члан 11.
Оштећено лице, може да поднесе Захтев комисији за 
накнаду штете услед уједа напуштених животиња. 
(Образац 3, који је саставни део овог Правилника)
Захтев за накнаду штете у смислу става 1. овог члана 
оштећено лице може да поднесе најкасније 15 (пе-
тнаест) дана од дана штетног догађаја
Рок из става 2. овог члана може се продужити из 
објективних разлога (временски период лечења, 
прибављање медицинске документације) али не дуже 
од 20 (двадесет) дана од дана штетног догађаја, под 
условом да је оштећени поднео пријаву комуналном 
инспектору односно инспектору за заштиту животне 
средине у року предвиђеним чланом 3. овог Пра-
вилника.
Захтев за наканду штете из става 1. овог члана мора да 
садржи веран опис самог догађаја и његову локацију, 
опис пса (по могућству и фотографију), ближи опис 
претрпљених повреда, све потребне податке о не-
посредним сведоцима догађаја, као и предлог ви сине 
износа накнаде која се потражује 

Члан 12.
Уз захтев за накнаду штете оштећено лице је дужно 
да достави документацију (оригинал или оверену 
фо токопију) којом ће оправдати поднети захтев и 
приложити доказе о насталом случају уједа. Уз захтев 
оштећено лице обавезно доставља: 1) фотокопију ва-
жеће личне карте, односно извод из матичне књиге 
рођених за малолетно лице; 2) потврду издату од стране 
комуналног инспектора или инспектора животне 
стредине да је случај пријављен у року из члана 3. овог 
Правилника; 3) комплетну медицинску документацију 
која се односи на повреду и остало везано са тим 

(изештај епидемиолога и одговарајућег специјалисте 
у зависности од нанете повреде); 5) писану изјаву 
подносиоца захтева о спорном догађају дату под пу-
ном моралном, материјалном и кривичном одгово-
рношћу за давање лажне изјаве; 6) друге доказе који 
могу бити од значаја за решавање захтева.

Члан 13.
Примљене захтеве из члана 7. овог Правилника 
општи нска Комисија утврђује основаност захтева и 
висину накнаде настале штете услед уједа напу ште-
них животиња (у даљем тексту: Комисија) у року од 5 
(пет) дана од дана пријема захтева.

Члан 14.
Комисију из члана 9. овог Правилника образује Општи-
нско веће општине Бојник посебним актом, у ро ку од 
7 дана од дана ступања на снагу овог пра ви лника. 
Комисија је састављена од 3 члана и то: је дног члана 
Општинског већа и 1 (једног) лекара опште праке, 
односно лекара специјалисте и једног ди пломираног 
правника.

Члан 15.
Комисија је дужна да примљене захтеве размотри и 
упути предлог начелнику општинске управе најкасније 
у року од 15 петнаест) дана од пријема захтева. У току 
свог рада, а у циљу прибављања додатних информација 
и утврђивања релевантних чињеница, комисија може 
позвати оштећено лице, узимати изјаве сведока догађаја, 
вршити консултације и провере са надлежним органима 
и установама и др. По разматрању примљеног захтева, 
Комисија доноси одлуку и упућује предпог начелнику 
општинске управе да са оштећеним лицем закључи 
вансудско поравнање о наканди штете на висину 
новчаног износа који је Комисија предложила.

Члан 16.
По прибављеној сагласности комисије начелник 
општи нске управе оштећеном лицу доставља пре длог 
висине накнаде штете и оставља му рок од три да на да 
се писмено изјасни о понуђеном износу, или да своју 
сагласност да, усмено на записник пред тим органом. 
Уколико оштећено лице да сагласност на предложену 
висину новчане накнаде на име пре трпљене штете, 
начелник општинске управе ће са оштећеним за-
кључити споразум о мирном решењу спора.
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Члан 17.
Начелник општинске управе је обавезан да у року 
од 15 (петнаест) дана од дана пријема предлога Ко-
мисије донесе акт по захтеву оштећеног лица, да 
закључи вансудско поравнање или писмено обавести 
подносиоца захтева да је надлежна Комисија одбила 
његов захтеве.
Уколико Комисија одбије захтев, подносилац захтева 
има право да истакне приговор Комисији у року од 8 
дана од дана пријема обавештења. 

Члан 18.
По пријему приговора из члана 17. став 2. овог Пра-
вилника, Комисија преиспитује своју одлуку, коју 
може да је преиначи или потврди своју првобитну 
одлуку и о томе обавештава начелника Општинске 
упра ве.
Обавештење о одбијању приговора мора да садржи 
обавештење из којих разлога није прихваћен приго-
вор.

Члан 19.
Административне послове за потребе рада Комисије 
обавља Одељење за урбанизам, имовинско-правне.
комуналне и инспекцијске послове - комунални 
инспектор и инспектор за заштиту животне средине.

Члан 20.
Комунални инспектор, односно инспектор за заштитиу 
животне средине је у обавези да устроји, уредно води 
евиденцију о поднетим пријавама и издатим потврдама 
оштећеним лицима, као и да о поднетим пријавама 

и издатим потврдама уредно обавештава начелника 
општинске управе и руководиоца одељења.
Извештаји из става 1. овог члана достављају се 
најкасније до 5-ог у месецу за претходни месец.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.
Захтеви оштећених лица који су поднети општини 
Бојник, пре ступања на снагу овог Правилника, ући 
ће у процедуру решавања по овом Правилнику.

Члан 22.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да 
важи Правилник о поступку и начину решавања за-
хтева грађана за накнаду штете коју проузрокују пси 
луталице број: 03 Број: 236-10-1/2016 од 26.10.2016. 
године и Измена Правилника о поступку и начину 
решавања грађана за накнаду штете настале услед 
уједа паса луталица 03 број: 217-102/2018 од 
31.08.2018 године.

Члан 23.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца".

03 Број: 355-25/2021-24 
Бојник, 26.01.2021. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЈНПК

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Небојша Ненадовић
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ВЛАСОТИНЦЕ
26.
На основу чл.44 ст.1 тач.5 Закона о локалној самоуправ 
("Сл. Гласник РС", бр. 129/07, 83/14, 110/16, 47/18) 
чл.66. ст.1. тач.6. Статута Општине Власотинце („Сл. 
гласник града Лесковца”, број 6/19), а на основу 
Захтева за добијање сагласности на Правилник о 
измени правилника о организацији и систематизацији 
послова у Спортско - рекреативном центру "Власина" 
Власотинце бр.28-01/21 од 29.01.2021. године, који 
је код општине Власотинце заведен под 01 бр.110-
1/21 дана 29.01.2021. године, Председник општине 
Власотинце, дана 01.02.2021. године донео је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измени пра-
вилника о организацији и систематизацији послова 
у Спортско - рекреативном центру "Власина" Вла-
сотинце бр. 28-01/21 од 29.01.2021. године, који је 
код општине Власотинце заведен под 01 бр. 110- 1/21 
дана 29.01.2021. године

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења а ди-
спозитив Решења ће се објавити у „Службеном гла-
снику града Лесковца“.

Образложење

СРЦ "Власина" Власотинце се својим захтевом 
број бр.28-01/21 од 29.01.2021. године, који је код 
општине Власотинце заведен под 01 бр.110-1/21 дана 
29.01.2021. године обратио Председнику општине 
Власотинце за добијање сагласности на Правилник о 
измени правилника о организацији и систематизацији 
послова у Спортско - рекреативном центру "Власина" 
Власотинце .

Разматрајући предметни захтев, Председник општи-
не Власотинце је утврдио да је Статутом општи-
не Власотинце предвиђено да Председник општи-
не даје сагласност на опште акте којима се уре-
ђу  је број и структура запослених у установама 
које се финансирају из буџета Општине и на број 
и структуру запослених и других лица која се 
ангажују на остваривању програма или дела про-
грама корисника буџета општине. На основу тога 
утврђено је да је за доношење овог Решења надлежан 
Председник општине Власотинце. Такође увидом 
у приложену документацију утврдио је да је уз 
Правилник о измени правилника о организацији и 
систематизацији послова у Спортско - рекреативном 
центру "Власина" Власотинце приложена и Одлука 
Управног одбора СРЦ "Власина" Власотинце бр.24-
01/21-2 од 29.01.2021. године којим се даје сагласност 
на Правилник о измени правилника о организацији и 
систематизацији послова у Спортско - рекреативном 
центру "Власина" Власотинце 
На основу свега напред изнетог а на основу чл.44 ст. 
1 тач. 5 Закона о локалној самоуправ ("Сл. гласник 
РС", бр. 129/07, 83/14, 110/16, 47/18) чл. 66. ст.1. 
тач.6. Статута Општине Власотинце („Сл. гласник 
града Лесковца”, број 6/19) донето је решење као у 
диспозитиву.

Доставити:
- СРЦ "Власина" Власотинце
- одељењу за буџет и финансије
- сл. Гласнику града Лесковца
- архиви.

01 бр.110-1/2021 01.02.2021. године 
ВЛАСОТИНЦЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
Братислав Петровић

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
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ЛЕБАНЕ
27.

ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН 
ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 

2021. ГОДИНУ

Лебане, јануар 2021. године 
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(ЛАПЗ)

1. УВОД
Општина Лебане израђује и реализује годишње ло-
калне акционе планове запошљавања почев од 2013. 
године. Анализом истих, утврђено је да су њиховом 
реализацијом постигнути позитивни ефекти на 
ангажовању незапошљених лица. Из тог разлога се 
приступило изради локалног акционог плана запо-
шљавања-ЛАПЗ-а за 2021. годину.
Локални акциони план запошљавања за 2021. годину за 
општину Лебане (у даљем тексту: ЛАПЗ, представља 
основни инструмент спровођења активне политике 
запошљавања у 2021. години. Њиме се дефинишу при-
оритети и циљеви политике запошљавања у 2021.години 
и утврђују програми и мере који ће се реализовати у 
2021. години на територији општине Лебане, како би 
се достигли циљеви и постигло одрживо повећање 
запослености.
Правни основ за утврђивање ЛАПЗ-а представља Закон 
о запошљавању и осигурању за случај незапослености 
(“Службени гласник РС”, бр. 36/09, 30/10- др. закон, 
88/10, 38/15 и 113/17).
Основни циљ активне политике запошљавања у 
2021. години у Републици Србији усмерен је ка успо -
стављању ефикасног, стабилног и одрживог тр е  нда 

раста запослености, као и да се политика за по шљавања, 
као и институције тржишта рада, по тпуно ускладе са 
тековинама ЕУ. У складу са осно вним циљем политике 
запошљавања, страте шким и реформским документима 
од значаја и ути цаја на политику запошљавања, и уз 
уважавање кара ктеристика националног тржишта 
рада, утврђени су следећи приоритети политике 
запошљавања у 2021. години:

1. Доношење Локалног акционог плана или стра-
тегије развоја МСП или предузетништва;

2. Побољшање услова на тржишту рада и уна-
пређење институција тржишта рада;

3. Подстицање запошљавања и укључивања теже 
запошљивих лица на тржиште рада и подршка ре ги-
оналној и локалној политици запошљавања;

4. Унапређење квалитета радне снаге и улагање у 
људске ресурсе.
Приоритети политике запошљавања у 2021. години 
произашли су из реалних потреба и део су стратешких 
опредељења и средњорочних циљева, као и ПРО-
ГРАМА развоја локалне самопураве, тако да неће бити 
у потпуности реализовани у 2021 години.
Неопходно је наставити са реализацијом активности 
како би се у наредним годинама достигли жељени 
резултати.
Приоритети политике запошљавања у 2021. години 
у општини Лебане су смањење броја незапослених и 
усклађивање понуде и тражње.
Активне мере запошљавања - овај термин у ширем 
смислу дефинише активности и обухвата:

• Субвенције за запошљавање;
• Подршку запошљавању;
• Додатно образовање и обуке које подразумева:
- Стварање услова за запошљавање младих и 

смањивање њихове незапослености,
- Подршка мерама активне политике запошљавања 

кроз програме субвенција за запошљавање и самоза-
пошљавање и додатно образовање и обуку.
Детаљна анализа података захтева сегментацију једне 
шире категорије, као што су на пример млади, која 
никад није хомогена, како би се прецизно утврдило 
која подгрупа има најнеповољнији положај на тржи-
шту рада, па се стога може сматрати угроженом и 

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
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квалификованом за подршку. У практичном смислу 
то значи да нису сви незапослени млади мушкарци 
или жене идентификовани као угрожени, већ само 
одређене подкатегорије (нпр. Дугорочно незапослени 
млади, млади са ниским квалификацијама, неактивни, 
Роми, итд.). Треба имати на уму да неко лице може 
бити рањиво по неколико основа (вишеструко 
рањиво), на пример - незапослена жена ромске наци-
оналности, са ниским квалификацијама, која живи у 
руралном подручју које пружа ограничене прилике за 
запошљавање.
Приликом креирања интервенција намењених укљу-
чивању рањивих/теже запошљивих лица, за израду 
адекватних и ефикасних АПЗ/АМЗ кључно је пра-
вилно дијагностификовање и разумевање узрока неза-
послености / неактивности рањивих категорија теже 
запошљивих лица, тако да одговор, у овом случају АПЗ/
АМЗ, може на адекватан начин да одговори на њих. Ови 
узроци се обично групишу у три категорије и то:

1. Неусклађеност између понуде и тражње на 
тржишту рада (неусклађеност у смислу знања, вешти-
на, компетенција незапослених лица и послода ваца);

2. Низак ниво потражње за радном снагом (број 
радника који траже посао је већи од потражње пре-
дузећа) или мали број квалитетних прилика за за-
пошљавае (на пример доминира неформално запо-
слење, нема плате) и 

3. Демотивисаност и смањена активност тражења 
посла које се јављају због различитих препрека у 
приступу тржишту рада (обавеза старања о члану по-
р одице, недовољно радно искуство, непотпуне инфо-
рмације о расположивим пословима, дискрими нација 
на послу и др.).

2. ПРОФИЛ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

Географски положај и саобрађајна повезаност општи-
не Лебане су веома повољни јер се налази у јужном 
делу Републике Србије, заузима стартешки положај 
у Јабланичком округу на територији од 337 км. 
Географски положај општине је изузетно повољан, 
јер се у његовој близини налази град Лесковац 
на удаљености од 20 км, град Ниш (60 км), затим 
Коридор Х(удаљеност Коридора-20 км), железнички 
коридор (20 км), аеродром „Ниш" (60 км), аеродром 

„Скпље" (90 км) , аеродром „Приштина" (60 км). 
По вољан геостратешки положај доприноси томе да 
општина Лебане представља административни, ку-
лтурно-историјски, саобраћајни, пољопривредни це-
нтар Јабланичког округа.
Природне предности доприносе у великој мери ре-
ализацији могућности спровођења Програма ЛАПЗ-а, 
у смислу географског положаја којим се про стире 
општина Лебане.
Индустрија поново заузима значајно место у укупној 
Лебанској привреди. Заступљене су бројне индустријске 
гране, или су некада биле заступљене: металопрерада, 
графичка индустрија, прехрамбена индустрија, тексти-
лна индустрија, хемијска индустрија, итд.
Прерада пољопривредних производа и прехрамбена 
индустрија се издвајају по броју регистрованих при-
вредних субјеката за ову врсту делатности. По се бно 
је значајна грана, са аспекта повезаности са по љо-
привредом, која је стратешка грана и развојни по-
тенцијал Лебана. Ова индустријска грана, има такође, 
велику традицију, јер су деценијама у Лебану развијани 
различити производи од паприке, парадајза, шумских 
плодова, слада, и производи из области житомлинске 
и пекарске индустрије, итд. Последње три године је 
уложен велики напор у оживљавању старих друштвених 
предузећа и оживљавању, лошим приватизацијама, 
уништене производње, где су остварени битни резу-
лтати у том сегменту. Вреди напоменути, да у општини 
Лебане постоји већи број мањих приватних пекара, 
кланица и привредних организација које се баве 
откупом и складиштењем пољопривредних производа.

3.ТРЕНДОВИ И КРЕТАЊА У ПРИВРЕДИ 
ЛЕБАНА

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

Стопа незапослености 2018 28,35%
Стопа незапослености  
(15-64 године)

2019 28,30%

Стопа незапослености 2020, II квартал 10%
Стопа незапослености  
(15-64 године)

2020, II квартал 10%
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Кретање незапослености у последње три године.

У анализама кретања и карактеристика незапослених 
лица користе се два различита показатеља и то:

- Лица која траже запослење - то су сва евидентирана 
незапослена лица без обзира на њихову спремност за 
тражење посла и 
- Активна незапослена лица - активна лица и одмах 
спремна за рад.

Кретање незапослености: 2018. година
општина Незапо-

слени, 
стање 

31.12.2018.

Радно 
активно 
станов.
(попис 
2011)

Стопа 
незапо-

слености, 
у%

Лебане 4.091 14.429 28,35

Кретање незапослености: 2019. година
општина Незапо-

слени, 
стање 

31.12.2019.

Радно 
активно 
станов.
(попис 
2011)

Стопа 
незапо-

слености, 
у%

Лебане 3.255 14.429 22,56

Кретање незапослености: 2020. година
општина Незапо-

слени, 
стање 

31.12.2020.

Радно 
активно 
станов.
(попис 
2011)

Стопа 
незапо-

слености, 
у%

Лебане 3.344 14.429 23,20

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИОРИТЕТНИХ МЕРА ЗА 
2021.

- Из средстава предвиђених ЛАПЗ-ом за програм 
стручног оспособљавања незапослених лица ангажо-
вано је-упослено је 28 лица са различитим степеном 
образовања,

- За јавне радове је радно ангажовано 71 лице из ка-
тегорије теже запошљивих, роми, инвалиди и ду-
горчно незапшљена лица. 

У ту сврху из средстава републичког буџета за 2020. 
годину преко НСЗ је издвојено 7.500.000,00 милиона 
динара а из буџета општине издвојено је 5.000.000.
ОО динара.

5. АНАЛИЗА ЛОКАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ И 
ТРЕНДОВА 

Демографски подаци

За Републику Србију је карактеристичан дугогодишњи 
негативан тренд природног прираштаја, интензивно 
демографско старење и висока просечна старост стано-
вништва. Према класификацији Уједињених Нација 
у стадијуму демографске старости се налазе све 
популације код којих је удео лица старијих од 65 година 
преко 7%. Пројекције Републичког завода за статистику 
које су урађене за период 2011-2041 године, показују да 
ће се процес демографског старења наставити. Треба 
узети у обзир и све већи одпазак младих образованих 
људи из земље.
Према подацима Републичког завода за статистику 
Србије из 2019. године, у Лебану живи 22.000 стано-
вника подељених у 39 насеља на површини од 337 
км2 квадратних. Густина насељености износи 65,28 
становника по км2 а просечна старост становника је 
43,5 године. Стопа живорођених је 8,2, стопа умрлих 
је 18,12 стопа негативног природног прираштаја је 
-9,97 што је више за 5 од просека Републике Србије. 
Просечан број чланова домаћинства је 2,84 а то је за 
0,04 % мање од републичког.

6. ИЗАЗОВИ У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА
На основу претходно изложене анализе, долази се 
до закључака који могу бити од значаја за утврђи-
вање проблема, а који су у највећој мери узроци неза-
по слености. Утврђивање узрока који утичу на не-
за по сленост, олакшаће дефинисање мера које би 
на је фикасније допринеле смањењу разлике између 
пону де и тражње на тржишту рада и смањењу незапо-
слености. Утврђивање ових узрока гледано са аспекта 
неусклађености понуде и тражње на тржишту рада може 
бити сагледано кроз преглед ситуације у појединачним 
категоријама теже запошљивих лица.
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Дугорочно незапослени, иако су у претходном пери оду 
у опадању, свакако заузимају значајно учешће у укупном 
броју незапослених лица, око 30% од укупног броја 
незапослених лица. Они се суочавају са тешкоћама у 
смислу да се временом удаљавају од друштвених и 
пословних веза које су потребне за запослење, вештине 
које поседују често буду неодговарајуће или застареле, 
долази догубитка самопоуздања.
Роми су често суочени са предрасудама, имају отпор 
према изјашњавању у погледу припадности наци-
оналној мањини, често пословне одлуке које доносе 
нису усклађене са њиховим положајем у смислу обра-
зовања -услови рада - зарада- спремност за рад, те 
неретко одустају од послова и едукација.
Незапослени самохрани родитељи, такође се суочавају 
са балансирањем између бриге о деци и радних 
обавеза. Незапослене жене бележе висок ниво учешћа 
у незапослености.
Неквалификовани и нискоквалификовани незапосле-
ни се суочавају са недостацима у знању како тражити 
посао. Често се као узрок може наћи и приступ лоше 
плаћеним пословима који доводе до оклевања при 
прихватању послова.
Особе са инвалидитетом “ОСИ“ као теже запошљива 
категорија узроке у незапослености налази пре свега 
у физичким препрекама за учешће на тржишту рада, 
а онда су ту и проблеми услед недостатка радног 
искуства, поседовања адекватног нивоа знања, вештина 
квалификација,...

7. ПРИОРИТЕТИ И МЕРЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

1. Подстицање запошљавања активним мерама 
запошљавања и укључивање теже запошљивих лица 
и

2. Унапређење квалитета радне снаге и улагање у 
људски капитал.

У 2021. години одобраваће се учешће у финансирању 
програма или мера активне политике запошљавања 
из средстава опредељених за реализацију НАПЗ и то:

1. Програм стручне праксе;
2. Субвенција за запошљавање незапослених лица 

из категорије теже запошљивих из једне или више 

категорија у складу са потребама локалног тржишта 
и наведених у ЛАПЗ-у;

3. Програм приправника за младе са високим обра-
зо вањем;

4. Програм стицања практичних знања за неквали-
фикована лица, вишкове и дугорочно незапо слене;

5. Обука на захтев послодавца и
6. Јавни радови у које се могу укључити лица из 

свих категорија теже запошљивих у складу са ЛАПЗ-
ом за јединице локалне самоуправе и за јавне радове 
за особе са инвалидитетому у локалној самоуправи. 
Према НАПЗ-у у 2021.години, а што је прихваћено у 
ЛАПЗ-у за 2021.годину за општину Лебане, приори-
тет при укључивању у мере активне политике запо-
шља вања имају категорије теже запошљивих лица 
које обухватају:

- младе до 30 година старости,
- старије од 50 година,
- лица без квалификација и нискоквалификована 

лица,
- особе са инвалидитетом,
- Роме,
- кориснике новчане социјалне помоћи,
- дугорочно незапослене (на евиденцији дуже од 

12 месеци а посебно оне дуже од 18)
- жене
- лица у статусу вишка запослених.

Остала теже запошљива лица као што су:
- млади у домском смештају у хранитељским и 

ста ра тељским породицама,
- избегла и расељена лица,
- повратници према Споразуму о реадмисији,
- самохрани родитељи,
- оба незапослена супружника,
- родитељи деце са сметњама у развоју,
- бивши извршиоци кривичних дела,
- жртве породичног насиља,
- жртве трговине људима.

1. Програм стручне праксе - подразумева стицање 
практичних знања и вештина за самостални рад у 
струци, за које је стечено одређено образовање, без 
заснивања радног односа код послодавца из јавног или 
из приватног сектора, чије је седиште на територији 



Страна 64 – Број  4Страна 64 – Број  4 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦАСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 11. фебруар 2021.11. фебруар 2021.

општине Лебане. У програм стручне праксе могу се 
укључити сва незапослена лица без радног искуства 
са најмање средњим образовањем, а ради њиговог 
стручног оспособљавања за самостални рад у струци, 
и стицање услова за полагање стручног испита, кад 
је то законом, односно правилником предвиђено као 
посебан услов за самосталан рад у струци. Општина 
не сноси трошкове полагања стручног испита. 
Трајање програма стручне праксе за лица са средњом 
стручном спремом траје надуже 6 месеца, за лица са 
вишом стручном спремом 9 месеци, док за лица са 
високом стручном спремом траје најдуже12 месеци.

2. Субвенција за запошљавање незапослених лица из 
категорија теже запошљивих -може се доделити за запо-
шљавање незапослених лица из једне или више категорија 
тежезапошљивих, и то: млади до 30 година старости, 
старији од 50 година, вишкови запослених, Роми, особе 
са инвалидитетом, радно способни кори сници новчане 
социјалне помоћи, млади до 30 година старости са статусом 
деце палих бораца, млади до 30 година старости који су 
имали/имају статус детета без родитељског старања, жртве 
трговине људима и жртве породичног насиља, а које 
су утврђене у складу са стањем и потребама локалног 
тржишта и наведене у ЛАПЗ.

3. Јавни радови - Утврђени проценат учешћа наве-
дених категорија незапослених лица односи се на јавне 
радове које кроз редовне јавне конкурсе спроводи 
самостално НСЗ. Послодавац који спроводи јавне 
радове закључује са незапосленим лицем уговор о 
радном ангажовању у складу са прописима о раду и 
јавним конкурсом. Средства намењена за организовање 
јавних радова користе се за исплату накнаде за обављен 
посао незапосленим лицима укљученим у јавне 
радове, за накнаду трошкова доласка и одласка са рада 
незапослених лица, за накнаду трошкова спровођења 
јавних радова и у случају потребе за организовањем 
обуке, за накнаду трошкова обуке.
Локални Савет за запошљавање иницира и координира 
процес израде локалне политике запошљавања, уче-
ствује у креирању Локалног акционог плана за запо-
шљавање и предпаже програме и мере које ће се спро-
водити. Органи општине. Општинско Веће доноси ЛАПЗ, 
прати реализацију ЛАПЗ-а и појединачних програма 

за запошљавање, доноси закључке и даје мишљење о 
питањима из своје надпежности и о њима обавештава 
органе рада, даје мишљење на предпог прописа и одлука 
које доноси Скупштина општине Лебане у областима 
значајним за запошљавање, усваја годишње и периодичне 
извештаје о остваривању локалне политике запошљавања, 
координира и подстиче сарадњу између заинтересованих 
страна и пружа помоћ у реализацији њихових активности, 
координира и подстиче остваривање међуопштинске 
сарадње која се односи на реализацију политике запо-
шљавања и о томе обавештава органе општинске управе, 
по извршеном бодовању јавних радова, даје мишљење о 
оправданости спровођења јавног рада, даје мишљење на 
предложене ранг листе за програме самозапошљавања, 
запошљавања теже запошљивих, стручне праксе, про-
грама приправника и обуке на захтев послодавца.
Циљ мониторинга и евалуације Локалног акционог 
плана за запошљавање општине Лебане је систематично 
и редовно прикупљање података, праћење процеса 
импле ментације стратешких циљева и задатака и про-
цена успешности реализације овог документа.
Услови, начин и поступак спровођења предложених 
мера активне политике запошљавања дефинисаће се 
Јавним конкурсом, Јавним позивима за спровођење 
ЛАПЗ-а на територији општине Лебане у 2021. го-
дини, на које ће претходну сагласност дати Савет за 
запошљавање општине Лебане , а који ће сачинити 
Национална служба запошљавања - Филијала Лесковац 
у сарадњи са Одељењем за локални економски развој, 
привреду и заштиту животне седине општине Лебане. 

8. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

За реализацију ЛАПЗ-а потреебно је 12.000.000,00 
динара. Овај план подразумева максимално ангажовање 
локалне самоуправе, као и свих других чиниоца поли-
тичкогживота на регионалном и републичком нивоу.
Општина Лебане је својим буџетом за 2021. годину у 
делу буџета који се односи на АПЗ, ЛАПЗ предвидела 
укупан износ од 5.000.000,00 динара за учешће у 
суфинансирању, и то за:

р.бр. Мере активне политике запошљавања
1. Јавни радови и стручна пракса
2. Стицање практичних знања
3. Самозапошљавање
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
У Лебану,

Дана 25.01.2021.године 
04 Број:02-20/2

ПРЕДСЕДНИК
Иван Богдановић

ПРЕДЛАГАЧ: Наташа Стојановић, дипл. економиста 
- Помоћник председника општине Лебане за 
локални економски развој, привреду и инвестиције, 
и члан Локалног савета за запошљавање.

28.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник РС», број 129/07, 83/14,101/2016 
и 47/2018), члана 69. Статута општине Лебане 
(«Службени гласник града Лесковца» број 08/2019) и 
члана 3. Одлуке о Општинском всћу општине Лебане 
(«Службени гласник града Лесковца«, број 31/19), на 
седници Општинског већа општине Лебане, која је 
одржана дана 02.02.2021.године, донета је

ОДЛУКА

О ДОДЕЛИ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ

I 

Одобравају се новчана средства из буџета општине 
Лебане за исплату солидарне помоћи за прва три 
детета са територије општине Лебане, која су рођена 
01. јануара 2021.године.

II

Даје се сагласност Председнику општине да донесе 
решења о додели солидарне помоћи мајкама деце из 
става I ове Одлуке, у висини до 30.000,00 динара,.

III

На основу донетих решења извршиће се исплата 
одобрених средстава из буџета општине Лебане за 
2021 .годину, са економске класификације 472.

IV

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
04 Број:553-39/1

ПРЕДСЕДНИК
Иван Богдановић

ЛЕБАНЕ
29.
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима 
("Сл.гласник РС", бр. 15/2016 и 88/19), члана 32. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 и 47/18), 
и члана 41. став 1. тачка 12. Статута општине Лебане 
("Сл.гласник града Лесковца",08/19), Скупштина 
општине Лебане, на седници од одржаној дана 
03.02.2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

O РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА  
ЈКП "КОМУНАЛАЦ" ЛЕБАНЕ

I

РАЗРЕШАВА СЕ функције в.д. директора ЈКП "Ко-
муналац" Лебане, Милош Стевановић, дипломи рани 
економиста из Лебана.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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II

Мандат в.д. директора престаје закључно са 03.02.2021. 
године.

III
Решење доставити ЈКП "Комуналац" Лебане и разре-
шеном в.д. директору.

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

Образложење

Одредбом чл. 52. Закона о јавним предузећима про-
писано је вршилац дужности директора може се име-
новати до именовања директора јавног предузећа по 
спроведеном јавном конкурсу, да период обављања 
функције в.д. директора не може бити дужи од једне 
године, да исто лице не може бити два пута именовано 
за в.д. директора, да в.д. директора мора испуњавати 
услове предвиђене чл. 25. наведеног закона, као и да в.д. 
директор има сва права, обавезе и овлашћења која има 
директор јавног предузећа.
Одредбом чл. 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
предвиђено је да Скупштина опнггине у складу са 
законом именује и разрешава директоре јавних пре-
дузећа, установа, организација и служби чији је оснивач.
Одредбом члана 41. ст. 1. тачка 12. Статута општине 
Лебане предвиђено је да Скупштина општине, у складу 
са законом именује и разрешава надзорни одбор и 
директора јавног предузећа чији је оснивач, даје са-
гласност на статут јавног предузећа и врши друга права 
оснивача у складу са законом и оснивачким актом.
У складу са напред наведеним законским нормама 
одлучено је као у диспозитиву решења.
Наведено решење је коначно.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења мо-
же се поднети тужба Вишем судом у Лесковцу, у року 
од 60 дана од дана пријема решења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-25

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић 

30.
На основу члана 16. и 17. Закона о јавним предузећима 
(„Сл. Гл. РС“ 15/16), као и члана 32. ст 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон и 47/2018) и члана 41. ст 1. тачке 12. Ста тута 
општине Лебане ("Службени гласник града Ле ско-
вца", број 08/19), Скупштина оппггина Лебане на 
седници одржаној дана 03.02.2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЛЕБАНЕ

I

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и члана 
надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Лебане, и то:

1. Никола Стефановић, дипл. саобраћајни инжењер 
из Цекавице, за председника,

2. Јасмина Радоњић, дипл. правник из Лебана, за 
члана,

II
ИМЕНУЈУ СЕ за председника и члана надзорног 
одбора ЈКП „Комуналац“ Лебане, и то:

1. Дејан Богдановић, доктор медицине из Лебана, 
за председника,

2. Снежана Јовановић, дипломирани економиста 
из Лебана, за члана.

III
Решење доставити разрешеним и именованим чла-
новима Надзорног одбора и ЈКП „Комуналац“ Ле бане.

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

Образложење

Одредбом чл. 16. Закона о јавним предузећима про-
писано је да Надзорни одбор јавног предузећа чи-
ји је оснивач аутономна покрајина или јединица 
локалне самоуправе има три члана, од којих је један 
председник.
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Одредбом чл. 17. истог Закона прописано је да пре-
дседника и чланове Надзорног одбора јавног пре дузећа 
чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује 
орган одређен статутом јединице локалне самоуправе 
на период од четири године од којих је један члан 
надзорног одбора из реда запослених.
Одредбом чл. 32. ст 1. тачка 9. Закона о локалној са-
моуправи предвиђено је да Скуппггина оппггине у 
складу са законом именује и разрешава управни и на-
дзо рни одбор, именује и разрешава директоре јавних 
пре дузећа, установа, организација и служби чији је 
осни вач и даје сагласност на њихове статуте, у складу 
са законом.
Чланом 41. став 1. тачка 12. Статута општине Лебане 
("Сл.гласник града Лесковца", бр.08/19), прописано је 
да Скупштина оппггине, у складу са законом именује 
и разрешава надзорни одбор и директора јавног пре-
дузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног 
предузећа и врши друга права оснивача у складу са 
законом и оснивачким актом.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења мо-
же се поднети тужба Вишем судом у Лесковцу, у року 
од 60 дана од дана пријема Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-26

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић 

31.
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима 
("Сл.гласник РС", бр. 15/2016 и 88/19), члана 32. ст 
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 
и 47/18), и члана 41. став 1. тачка 12. Статута општи-
не Лебане ("Сл.гласник града Лесковца", број 08/19), 
Скупштина оппггине Лебане, на седници од одржаној 
дана 03.02.2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

O ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈКП 
"КОМУНАЛАЦ" ЛЕБАНЕ

I
ИМЕНУЈЕ СЕ на функцију в.д. директора ЈКП "Ко-
муналац" Лебане, Новица Стојковић, дипл. еко но миста, 
из Бошњаца.

II
Мандат в.д. директора почиње да тече почев од 
04.02.2021. године.

III
Решење доставити ЈКП "Комуналац" Лебане и име-
нованом в.д. директору.

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

Образложење

Одредбом чл. 52. Закона о јавним предузећима про-
писано је вршилац дужности директора може се име-
новати до именовања директора јавног предузећа по 
спро веденом јавном конкурсу, да период обављања 
фу нкције в.д. директора не може бити дужи од једне 
године, да исто лице не може бити два пута именовано 
за в.д. директора, да в.д. директора мора испуњавати 
услове предвиђене чл. 25. наведеног закона, као и да в.д. 
директор има сва права, обавезе и овлашћења која има 
директор јавног предузећа.
Одредбом чл. 32. ст 1. тачка 9. Закона о локалној са мо-
управи предвиђено је да Скупштина општине у складу са 
законом именује и разрешава директоре ја вних предузећа, 
установа, организација и служби чији је оснивач.
Одредбом члана 41. ст. 1. тачка 12. Статута општине 
Лебане предвиђено је да Скупштина општине, у складу 
са законом именује и разрешава надзорни одбор и дире-
ктора јавног предузећа чији је оснивач, даје са гласност 
на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача 
у складу са законом и оснивачким актом.
У складу са напред наведеним законским нормама 
одлу чено је као у диспозитиву решења.
Наведено решење је коначно.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења 
може се поднети тужба Вишем судом у Лесковцу, у 
року од 60 дана од дана пријема Решења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-27

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић
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32.
На основу члана 112. Пословника Скупштине општи-
не Лебане ("Службени гласник града Лесковца", 
број 08/19), Скупштина општине Лебане на седници 
одржаној 03.02.2021. године, донела је

ОДЛУКУ

О ОБРАЗОВАЊУ АНКЕТНОГ ОДБОРА

I
Скупштина општине Лебане образује Анкетни одбор 
у циљу сагледавања свих релевантних чињеница ве-
заних за актуелне догађаје у Дечјем вртићу "Дечја 
радост" у Лебану.

II
Именовани одбор посебно се обавезује да у складу 
са чланом 112. Пословника Скупштина општине Лебане 
затражи од свих релевантних учесника извештаје, не-
опходне податке, обавештења, као и да прибави по-
требне изјаве појединаца, а све у циљу креирања што 
потпунијег извештаја дефинисаног тачком IV ове одлуке.

III
У састав Анектног одбора бирају се:

1. Радован Цветковић, председник
2. Новица Коцић, члан
3. Дарко Станковић, члан

IV
Обавезује се Анкетни одбор да у року од месец дана 
поднесе Извештај Скупштини општине Лебане о при-
бављеним чињеницама са предлогом мера за спро-
вођење истог.

V
Одлуку доставити изабраним члановима Анкетног 
одбора.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-28 

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

33.
На основу члана 238. став 1. тачка 1. 524. 525. 526. и 529. 
Закона о привредним друштвима (“Службени гласник 

РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 
44/18, 95/18, и 91/19), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 
83/14-др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 41. Статута 
Општине Лебане („Службени гласник општине 
Лесковац", број 08/2019), Скупштина општине Лебане, 
на седници одржаној дана 03.02.2021. године, донелаје

ОДЛУКУ

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ИМОВИНА“ ЛЕБАНЕ

Члан 1.
Покреће се поступак ликвидације Јавног комуналног 
предузећа „Имовина“ Лебане (у даљем тексту: Ја-
вно комунално предузеће), уписаног у Регистар при-
вредних субјеката Агенције за привредне регистре 
Ре шењем бр. БД 39683/2017 од 15.05.2017, матични 
број: 21288233 ПИБ: 110033611, са бројевина рачуна: 
205-249454-81 код Комерцијалне банке, 205-244708-
60 код Комерцијалне банке и 840-1095743 код Фи-
ли јале управе за трезор Лесковац, с обзиром да су 
испуњени законом прописани услови за покретање 
по ступка ликвидације.

Члан 2.
Јавно комунално предузеће је основано Одлуком о 
оснивању Агенције да локални економски развој и 
имо вину општине Лебане ("Службени лист града Ле-
сковца", број 5/2013), која је замењена Одлуком о 
промени облика организовања Агенције за локални еко-
номски развој и имовину општине Лебане из установе 
у Јавно комунално предузеће "Имовина" Лебане („Слу-
жбени гласник града Лесковца“, број 7/2017).
Оснивач Јавног комуналног предузећа је Општина Ле-
бане, улица Цара Душана 116, матични број 07226608.

Члан 3.
Права, обавезе, одговорности и имовину Јавног кому-
налног предузећа коју чине право својине на покре-
тним стварима, право коришћења на стварима у ја-
вној својини, новчана средства и друга имовинска 
права, преузеће Општина Лебане.
Документацију насталу у раду Јавног комуналног 
предузећа, а која представља архивску грађу, преузеће 
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Општина Лебане на даљу надлежност, у складу са 
законом.

Члан 4.
Ликвидација Јавног комуналног предузећа почиње 
да ном регистрације ове Одлуке код Агенције за при-
вре дне регистре и објављивањем огласа о покретању 
ликвидације.
Оглас о покретању ликвидације објављује се у трајању 
од 90 дана на интернет страници регистра привредних 
субјеката, са даном регистрације Одлуке о покретању 
поступка ликвидације Јавног комуналног предузећа. 

Члан 5.
За ликвидационог управника Јавног комуналног преду-
зећа именује се Душан Крстић, дипломирани правник 
из Прекопчелице.
Накнаду за рад ликвидационог управника одредиће 
својим актом Општинско веће Општине Лебане.
Досадашњем заступнику Јавног комуналног предузећа 
престају права заступања Јавног комуналног предузећа.

Члан 6.
Од дана регистрације ове Одлуке Јавно комунално 
предузеће не може предузимати нове послове, већ 
само послове везане за спровођење ликвидације који 
обухватају: уновчење имовине, наплату потраживања, 
исплату поверилаца и друге нужне послове.
Ликвидациони управник заступа Јавно комуналног 
предузеће у ликвидацији и одговоран је за закони тост 
пословања Јавног комуналног предузећа у ликви да-
цији.
Ликвидациони управник може предузимати следеће 
активности:

1. Вршити радње на окончању послова започетих 
пре почетка ликвидације;

2. Предузимати радње потребне за спровођење 
ликвидације, као што су уновчење имовине, исплата 
поверилаца и наплата потраживања;

3. Вршити друге послове неопходне ради спро-
вођења ликвидације Јавног комуналног преду зећа.

Члан 7.
Од дана регистрације ове Одлуке, свим запосленима 
у Јавном комуналном предузећу престаје радни однос 
у Јавном комуналном предузећу, као и свим лицима 
ангажованим по другим основама (Уговор о делу, 

Уговор о привременим и повременим пословима, 
Уго вор о стручном усавршавању и др.).
Ликвидациони управник може да задржи на раду 
онолики број запослених колико буде сматрао да је 
потребно у току поступка ликвидације.

Члан 8.
Позивају се повериоци да пријаве своја потраживања 
према Јавном комуналном предузећу, најкасније у року од 
90 дана од дана објављивања огласа о покретању поступка 
ликвидације код Агенције за привредне реги стре.
Ликвидациони управник ће свим познатим повериоцима 
упутити и писано обавештење о покретању ликвидације 
Јавног комуналног предузећа најкасније, у року од 15 
дана од дана почетка ликвидације.
Упозоравају се повериоци да ће им потраживања бити 
преклудирана ако их не пријаве најкасније у року од 30 
дана од истека периода трајања огласа о ликвидацији.
Ако поверилац чије је потраживање оспорено не 
покрене поступак пред надлежним судом у року од 15 
дана од дана пријема обавештења о оспоравању по-
траживања и у истом року о томе писаним путем не 
обавести Јавно комунално предузеће то потраживање 
се сматра преклудираним. 

Члан 9.
Пријаве потраживања достављати на адресу седишта 
Јавног комуналног предузећа, у Лебану, улица Цара Ду-
шана бб.

Члан 10.
Позивају се дужници Јавног комуналног предузећа 
да измире своје обавезе према Јавном комуналном 
предузећу.

Члан 11.
Ликвидациони управник Јавног комуналног предузећа 
ће одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана доно-
шења ове Одлуке, поднети Агенцији за привредне реги-
стре уз регистрациону пријаву покретања посту пка 
ликвидације и ову Одлуку, ради регистрације ликви-
дације Јавног комуналног предузећа у Регистру.

Члан 12.
Ликвидациони управник ће саставити почетни ли-
кви дациони биланс као ванредни финансијски изве-
штај, у складу са прописима којима се уређује рачу-
новодство и ревизија, у року Од 30 дана од дана по-
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кретања поступка ликвидације и у истом року ће га 
доставити Скупштини општине Лебане.
Ликвидациони управник ће у року од најраније 90, 
а најкасније 120 дана од дана покретања поступка 
ликвидације саставити почетни ликвидациони изве-
штај, са стањем на дан отварања поступка ликвидације 
и доставити га у истом року Скупштини општине 
Лебане на разматрање и усвајање.
Усвојени почетни ликвидациони извештај региструје 
се у складу са законом о регистрацији.
Ликвидациони управник не може отпочети плаћања 
ради намиривања поверилаца, нити са исплатама члану 
друштва пре регистрације почетног ликвидационог 
извештаја, осим плаћања из текућег пословања дру-
штва.

Члан 13.
Општина Лебане преузеће обавезу испуњења прија-
вљених потраживања, а која из наплаћених прихода у 
току поступка не буду довољна за измирење тих по-
траживања, као и обавезу плаћања свих трошкова који 
настану у поступку ликвидације.

Члан 14.
Ликвидација се окончава доношењем Одлуке о 
окончању ликвидације.
Брисање Јавног комуналног предузећа из Регистра 
привредних субјеката Агенције за привредне регистре 
извршиће се по окончању поступка ликвидације.

Члан 15.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука 
о промени облика организовања Агенције за лока-
лни економски развој и имовину општине Лебане из 
установе у Јавно комунално предузеће "Имовина" Ле-
бане („Службени гласник града Лесковца“, број 7/2017). 
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе сва 
општа и појединачна акта Јавног комуналног предузећа.
Ступањем на снагу ове Одлуке разрешавају се предсе-
дник и чланови Надзорног одбора и директор Јавног 
комуналног предузећа, а права заступања са директора 
прелазе на ликвидационог управника.

Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-29

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

34.
На основу члана 46. Закона о јавним предузећима ("Сл.
гласник РС", бр. 15/2016 и 88/19) члана 32. ст. 1. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 и 47/18) 
и члана 41. став 1. тачка. 12. Статута општине Лебане 
("Сл. гласник града Лесковца", бр.08/19), Скупштина 
општине Лебане, на седници од одржаној дана 
03.02.2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ В.Д. ДИРЕКТОРА 
ЈКП „ИМОВИНА“ ЛЕБАНЕ

I
УТВРЋУЈЕ СЕ престанак функције вршиоца ду-
жности директора ЈКП „Имовина“ Лебане, Бојан 
Јовановић дипл. економиста из Лебана, због покре та-
ња поступка ликвидације над ЈКП "Имовина" Леба-
не.

II
Мандат в.д. директора престаје закључно са 
03.02.2021. године.

III
Решење доставити ЈКП „Имовина“ Лебане и Бојану 
Јовановићу дипл. економисти из Лебана.

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

Образложење:

Одредбом чл. 46. Закона о јавним предузећима ма-
ндат директора престаје истеком периода на који је 
именован, оставком и разрешењем.
Одредбом чл. 32. ст 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи предвиђено је да Скупштина општине 
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у складу са законом именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација и служби 
чији је оснивач.
Чланом 41. став 1. тачка 12. Статута општине Лебане 
("Сл.гласник града Лесковца", бр.08/19), прописано је 
да Скупштина општине, у складу са законом именује 
и разрешава надзорни одбор и директора јавног пре-
дузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног 
предузећа и врши друга права оснивача у складу са 
законом и оснивачким актом.
На седници одржаној 03.02.2021. године, Скупштина 
општине Лебане је донела Одлуку о покретању по-
ступка ликвидације ЈКП "Имовина" Лебане, па су се 
у складу са напред наведеним одредбама и утврђеним 
чињеницама стекли услови за престанак мандата в.д. 
директора, па је донето Решење као у диспозитиву.
Наведено решење је коначно.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења 
може се поднети тужба Вишем судом у Лесковцу, у 
року од 60 дана од дана пријема Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-30 

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

35.
На основу члана 16. и 17. Закона о јавним предузећима 
(„Сл. гл. РС“ 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (Сл.Гласник РС број 
129/07, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 41. став 1. 
тачка 12. Статута општине Лебане (Сл. Гласник града 
Лесковца број 08/19), Скупштина општине Лебане на 
седници одржаној дана 03.02.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ИМОВИНА“ 

ЛЕБАНЕ

I
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције председника и 
чланова надзорног одбора ЈКП „Имовина“ Лебане, и то:

1. Марко Стевановић, дипломирани економиста из 
Лебана, из Лебана, за председника,

2. Милица Павловић, графички дизајнер из Шу ма-
на, за члана и

3. Новица Стојковић, дипл. економиста из Бо шња-
ца, за члана, из реда запослених.

II
Решење доставити разрешеним члановима Надзорног 
одбора и ЈКП „Имовина“ Лебане.

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

Образложење

Одредбом чл. 16. Закона о јавним предузећима про-
писано је да Надзорни одбор јавног предузећа чији је 
оснивач аутономна покрајина или јединица локалне 
самоуправе иматри члана, од којих је један председник.
Одредбом чл. 17. истог Закона прописано је да предсе-
дника и чланове Надзорног одбора јавног предузећа 
чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује 
орган одређен статутом јединице локалне самоуправе.
Одредбом чл. 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
са моуправи предвиђено је да Скупштина општине у 
складу са законом именује и разрешава управни и на-
дзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних 
пре дузећа, установа, организација и служби чији је 
осни вач.
Одредбом члана 41. ст. 1. тачка 12. Статута општине 
Ле бане прописано је да Скупштина општине у складу 
са законом именује и разрешава надзорни одбор и 
директора јавног предузећа чији је оснивач.
На седници одржаној 03.02.2021. године, Скупштина 
општине Лебане је донела Одлуку о покретању по сту-
пка ликвидације ЈКП "Имовина" Лебане, па је у скла-
ду са напред наведеним одредбама и утврђеним чиње-
ницама донето Решење као у диспозитиву.
Наведено решење је коначно.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења 
може се поднети тужба Вишем судом у Лесковцу, у 
року од 60 дана од дана пријема Решења.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-31

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

36.
На основу члана 116. став 5, 13, и 15, члана 117. став 
3. тачка 4. Закона о основама система образовања и 
васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 
27/18, 10/19 и 6/20) члана 32. ст. 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 
41. Статута општине Лебане („Службени гласник 
града Лесковца“, број 08/19), Скупштина општина 
Лебане на седници одржаној дана 03.02.2021. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 
И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОШ "РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ 
МАКСИМ" У ЛЕБАНУ

I
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата због смрти члана 
Школског одбора ОШ "Радован Ковачевић Максим" 
Лебане и то:

- Представника из реда локалне самоуправе:
1. Велибора Ђокнћа из Лебана,

II
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора ОШ "Радо-
ван Ковачевић Максим" Лебане и то:

- Представник из реда локалне самоуправе:
1. Михајло Богдановић, из Лебана.

III

Решење доставити именованом члану Школског 
одбора и ОШ "Радован Ковачевић Максим" Лебане.

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

Образложење:

Чланом 116. став 5. Закона о основама система обра зовања 
и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017) 
прописано је да чланове органа управљања установе 
именује и разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе, а председника бирају чланови већином 
гласова од укупног броја чланова органа управљања. 
Чланом 116. став 13. истог Закона прописано је да 
Скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење 
о именовању органа управљања. Чланом 117. став 3. тачка 
4) истог Закона прописано је да ће Скупштина јединице 
локалне самоуправе разрешити пре истека мандата 
поједине чланове органа управљања на лични захтев, и 
у случају да се покрене иницијатива за разрешење члана 
органа управљања на предлог овлашћеног предлагача, 
односно због престанка основа по коме је именован у 
органу управљања. Како је ОШ "Радован Ковачевић 
Максим" Лебане доставила обавештење о смрти чланова 
школског одбора ОШ "Радован Ковачевић Максим" 
Лебане, бр. 870/21 од 13.01.2021. године, одлучено је као 
у диспозитиву Решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења 
може се поднети тужба Вишем судом у Лесковцу, у 
року од 60 дана од дана пријема Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-33

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић
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ЛЕСКОВАЦ
37.
На основу члана 20. став 1. тачка 15, а у вези са 
члановима 65. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018),члана 29. став 1. 
тачка 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, 
бр. 87/2018), члана 71. став 1. тачка 33. Статута Града 
Лесковца („Сл.гласник Града Лесковца“ , бр. 28/2018), 
члана 8. став 1. тачка 13. Одлуке о образовању штаба 
за ванредне ситуације града Лесковца („Сл.гласник 
Града Лесковца“ , бр. 46/2020), члана 2. став 1. тачка 
15. Одлуке о Градском већу Града Лесковца („Сл.
гласник Града Лесковца“ , бр. 15/2008), члана 4. 
став 1. тачка 15. Пословника о раду Градског већа 
Града Лесковца („Сл.гласник Града Лесковца“, бр. 
11/2008) и на предлог Штаба за ванредне ситуације 
града Лесковца са 47. седнице, одржане 10. 2.. 2021. 
године, Градско веће града Лесковца на 19. седници, 
одржаној 11. фебруара 2021. године, донело је

ОДЛУКУ

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ 
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Члан 1.
Овом Одлуком уређује се систем заштите, спасавања 
и отклањања последица елементарних непогода, те-
хничко-технолошких несрећа и других већих опасности 
које могу угрозити становнипггво, матери јална и 
културна добра и животнусредину у миру и ванредном 
и ратном стању, образовање специјализованих јединица 
за узбуњивање и јединица цивилне запггите опште 
намене и друга питања од значаја за организовање и 
функционисање цивилне заштите и система смањења 
ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуа-
цијама на територији града Лесковца (у даљем тексту- 
град).

Члан 2.
Цивилну заштиту на територији града чине ли-
чна и узајамна заштита, мере цивилне заштите, по-

вереници, заменици повереника, специјализоване је-
динице цивилне заштите за узбуњивање и јединице 
цивилне заштите опште намене.

ЛИЧНА И УЗАЈАМНА ЗАШТИТА

Члан 3.
Грађани су дужни да се организују за личну заштиту 
и самопомоћ и пружање помоћи другим особама 
којима је та помоћ потребна.
Грађани власници стамбених јединица, односно кућа 
и власници стамбених зграда дужни су да, за потребе 
личне и колективне заштите и спасавања и заштите 
и спасавања чланова породичног домаћинства, као и 
имовине, набаве и држе у исправном стању средства 
и опрему за спровођење личне, узајамне и колективне 
заштите у складу са чланом 2. став 1. Уредбе о 
обавезним средствима и опреме за личну, узајамну 
и колективну заштиту од елементарних непогода 
и других несрећа („Сл. гласник РС“,бр.З/2011 и 
37/2015).
Грађани који живе у властитим кућама, поред 
средстава и опреме из става 1. овог члана, дужни су 
да набаве и држе у исправном стању комплет алата 
који обухвата: лопату, крамп или мотику и испитивач 
напона.

Члан 4.
Власници, односно корисници објеката у којима ра де 
запослени или се налази већи број људи или у који-
ма се налазе такве материје, роба или средства која 
представљају одређену опасност по живот и здра-
вље људи или која могу изазвати несрећу као нпр. у 
робним кућама, продавницама, угоститељским обје-
ктима, тржним центрима, спортским објектима, по зо-
ри штима, концертним дворанама, архивима, библи-
оте кама, дискотекама, производним халама, пре-
дшко лским установама, школама, високошколским 
уста но вама, установама ученичког и студентског ста-
нда  рда, заводима за извршење кривичних санкција, 
ко ле ктивним центрима, војним и верским објектима, 
здра вственим установама, железничким и аутобуским 
ста ницама, угоститељско-туристичким објектима, 
ста   ница ма за снабдевање моторних возила горивом, 

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
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складиштима у којима се чува грађевински материјал 
и хемијски производи и други лако запаљиви, отровни 
или експлозивни материјали, прехрамбене, текстилне и 
друге робе, сервисним радионицама, ђачким домовима, 
биоскопима и свим другим сличним објектима у којима 
раде запослени или се налази већи број људи, дужни су 
да набаве и држе у исправном стању средства и опрему 
за спровођење личне, узајамне и колективне заштите 
људи у тим објектима,у складу са чланом З.став 2. ове 
Одлуке.

МЕРЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

Узбуњивање

Члан 5.
Узбуњивање је обавештавање становништва о насту-
пајућој или насталој опасности ради хитног поступања 
у циљу заштите живота и здравља.
Узбуњивање се врши путем система за јавно узбу-
њивање, односно адекватних акустичних извора - си-
рена.
За послове узбуњивања надлежна је Градска управа, 
организациона јединица у чијем су делокругу рада 
послови цивилне заштите (у даљем тексту-Орга ни-
зациона јединица Града). 
Власници зграда, власници посебних и самосталних 
делова у стамбеним зградама и зградама других 
намена дужни су да, без надокнаде, за потребе раног 
упозоравања, обавештавања и узбуњивања омогуће 
инсталирање сирена и других одговарајућих уређаја 
и средстава на тим објектима и омогуће приступ за 
њихово одржавање, уз уважавање мера заштите људи 
и животне средине.
Привредно друштво за дистрибуцију електричне ене-
ргије дужно је да обезбеди непрекидно снабдевање 
електричном енергијом уређаје за узбуњивање.
Постављање сирена обезбеђује Градска управа у 
складу са проценом ризика, акустичком студијом, 
техничким нормативима и упутствима за одржавање 
и другим прописима.
Решење о демонтажи и премештању сирена доноси 
Градска управа уз претходно прибављену сагласност 
министарства.
Набавку и одржавање сирена спроводи организациона 

јединица Града а системом за узбуњивање управља 
организациона јединица министарства у чијем су 
де локругу рада послови заштите и спасавања од ка-
тастрофа (у даљем тексту - организациона јединица 
Надлежне службе).

Евакуација

Члан 6.
Евакуација је планско и организовано померање 
људи, животиња и материјалних добара са угрожених 
на неугрожене делове територије града.
Евакуација може бити делимична и потпуна.
Наредбу о обиму евакуације и категоријама стано-
вништва које се евакуише доноси Штаб за ванредне 
ситуације града Лесковца (у даљемтексту - Штаб).
Лица за која је наређена евакуација обавезна су да 
поступају у складу са наредбом о евакуацији.
У случају да лица за која је наређена евакуација одби-
ју да поступе по наредби, евакуација се врши уз аси-
стенцију полиције. 

Члан 7.
Евакуација се може вршити и са територије града на 
територију друге јединице локалне самоуправе при 
чему планирање, припрему и спровођење евакуације 
врши Штаб у координацији са штабом за ванредне 
ситуације предметне локалне самоуправе и у сарадњи 
са надлежним државним органима, Црвеним крстом 
Србије, хуманитарним организацијама и другим орга-
низацијама које учествују у спровођењу еваку ације.
Наредбу за евакуацију из става 1. овог члана доноси 
Републички штаб за ванредне ситуације који и 
координира спровођење исте.

Члан 8.
Приликом евакуације приоритет имају:

1) мајке са децом до 15 година старости, односно 
друга лица која су по закону дужна да се старају о 
чувању и неговању малолетника млађиход 15 година;

2) труднице;
3) болесна лица, особе са инвалидитетом и друга 

лица којима је неопходна туђа помоћ и нега;
4) лица млађа од 16 година и старија од 65 година(за 

мушкарце), односно 60 година (за жене).
Помоћ при организацији евакуације пружа Градска 
управа, организациона јединица у чијем су делокругу 
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рада послови друштвених делатности и образовања.
Склањање

Члан 9.
Склањањем се обезбеђује заштита и спасавање људи, 
материјалних и културних добара, првенствено у слу-
чају ратне опасности.
За потребе склањања користе се пре свега постојећа 
склоништа а могу се користити и прилагођавати нови 
и постојећи комунални објекти, као и други објекти 
погодни за заштиту и склањање као што су подрумске 
и друге подземне просторије у стамбеним зградама, 
напуштени тунели, пећине и други објекти.
Послове планирања и организације склањања грађана 
и материјалних добара врши јавно предузеће у чијем 
су делокругу рада послови из области урбанизма и 
изградње у координацији са Штабом.
За правовремено и ваљано вршење напред наведених 
послова и ефикасну сарадњу са осталим органима 
Града и надлежним службама одговоран је руководилац 
јавног предузећа. 
Послове организације склањања културних добара 
обављају запослени у Народном музеју, Културном 
центру и Народној библиотеци у Лесковцу.
За ефикасно и одговорно обављање послова одговорни 
су руководиоци напред наведених установа.

Збрињавање угрожених и настрадалих

Члан 10.
Штаб је дужан да обезбеди хитни, привремени смештај, 
тражење несталих и спајање породица, здравствену 
заштиту и психолошку помоћ, основне животне на-
мирнице и предмете личне хигијене за угрожено ста-
новништво.
Штаб руководи збрињавањем у сарадњи са Црвеним 
крстом Србије, организационом јединицом надлежне 
службе, удружењима и грађанима.
Власници и корисници објеката и просторија у јавној 
употреби, као и приватних објеката погодних за сме-
штај, дужни су да приме на привремени смештај гра-
ђане, када то Штаб нареди.
За коришћење објеката и просторија исплаћује се 
накнада.
Накнада се исплаћује по тржишним условима на дан 
предаје.

Уколико није могуће извршити збрињавање у обје-
ктима и просторијама, збрињавање се врши у шато-
рским насељима.

Радиолошка,хемијска и биолошка заштита

Члан 11.
Радиолошка, хемијска и биолошка заштита (у даљем 
тексту- РХБ заштита) обухвата мере и поступке који се 
организују и спроводе ради спречавања,ублажавања 
и отклањања последица РХБ контаминације.
РХБ заштита обухвата личну и колективну заштиту, 
контролу и деконтаминацију.
Координацију на пословима РХБ заштите на тери-
торији Града врши орган одређен посебном одлуком 
Скупштине града. 

Заштита од удеса и техннчко-технолошких несрећа

Члан12.
Привредно друштво и друго правно лице које оба вља 
активности у којима је присутна или може би ти присутна 
једна или више опасних супстанци у прописаним коли-
чинама, дужно је да предузме све неопходне мере за 
спречавање удеса и ограничавање утицаја удеса на жи-
вот и здравље људи,еконимију, екологију и друштвену 
стабилност и животну средину, у складу са законом.
Привредно друштво и друго правно лице из става 1. 
овог члана дужно је да изради План заштите од удеса, 
у складу са законом.
Податке из Плана заштите од удеса у обавези је да 
до стави Градској управи, организационој јединици у 
чијем су делокругу рада послови екологије и заштите 
животне средине, која врши координацију на примени 
мера заштите од удеса и техничко-технолошких не-
срећа.
Заштита од акцидената са радиоактивним и нуклеарним 
материјалом спроводи се у складу са посебним про-
писом којим се регулише материја поступања са ра-
диоактивним и нуклеарним материјалима.

Заштита и спасавање из рушевина

Члан 13.
У случајевима катастрофа већих размера, као што су 
земљотреси, клизишта и слично, где може доћи до 
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делимичног оштећења и урушавања или потпуног 
урушавања зграда и објеката предузимају се мере у 
циљу проналажења и спасавања затрпаних лица.
Координацију на пословима осигурања оштећених 
објеката и извлачења и смештаја угрожених лица 
врши организациона јединица Градске управе у чијем 
су делокругу рада послови урбанизма.

Заштита и спасавање од поплава и пссрсћа на 
води и под водом

Члан 14.
Заштита и спасавање од поплава и других несрећа 
на води и под водом обухвата праћење водостаја 
река и језера, узбуњивање, спасавање и спровођење 
евакуације становништва и материјалних добара из 
угрожених и поплављених подручја.
Послове превентивног деловања на смањењу ризика 
од поплава и праћења стања водотокова на територији 
града обавља организациона јединица Градске управе 
у чијем су делокругу рада послови водопривреде и о 
томе периодично подноси извештаје Штабу. 
Послове планирања и одстрањивања воде из попла-
вљених објеката, проналажења и извлачења утопљених 
лица, збрињавања угроженог становништва и санирања 
последица изазваних поплавама спроводи Штаб у са-
дејству са организационом јединицом Градске управе у 
чијем су делокругу рада послови водопривреде, орга-
низационом јединицом Града и организационом је-
диницом Надлежне службе.
У циљу отклањања опасности по угрожено стано-
вништво или спречавања настанка поплава, као и убла-
жавања и хитног отклањања последица насталих услед 
дејства воде или поплавног таласа, Штаб може анга-
жовати привредна друштва и друга правна лица која 
располажу адекватним ресурсима у сврху извођења 
хитних и неопходних операција а све у циљу отклањања 
насталих пггетних последица као и спречавања да 
штетне последице наступе.

Заштита и спасаваље на нсприступачним тере-
нима

Члан 15.
Организација и спровођење запггите и спасавања 
од несрећа на неприступачним теренима обухвата 

спасавање на планинама, из снежних лавина, јама, 
пећина и сличних места.
Спасавањем руководи организациона јединица На-
дле жне службе а послове координације у име Града 
обавља организациона јединица Градске управе у чи-
јем су делокругу рада послови инспекције.

Заштита и спасавање од пожара и експлознја и за-
штита од ЕОР

Члан 16.
Заштита од пожара и експлозија уређује се посебним 
законом.
Заштита од ЕОР обухвата процену опасности од ЕОР, 
извиђање обележавање, проналажење, ископавање, 
обезбеђење, идентификацију, уклањање, транспорт, 
привремено складиштење и уништавање ЕОР.
Грађани, државни органи, привредна друштва и друга 
правна лица дужни су да о пронађеном ЕОР одмах оба-
весте најближу полицијску станицу или оперативни 
центар, видљивим знаком обележе место где се налази 
ЕОР и обезбеде их док не дођу овлашћени службеници 
Министарства.
Послове из става 1. и 2. овог члана организује и оба-
вља организациона јединица Надлежне службе. 

Асанација терена

Члан 17.
Асанацију терена координира Штаб у сарадњи са држа-
вним органима и органима Града, надлежним градским 
службама и комуналним предузећима, организационом 
јединицом Надлежне службе, субјектима од посебног 
значаја за заштиту и спасавање, снагама Војске Србије, 
јединицама цивилне заштите и грађанима.
Под асанацијом терена подразумева се проналажење, 
уклањање, идентификација и хитно сахрањивање по-
гинулих односно умрлих, уклањање лешева живо-
тиња, дезинфекција, дезинсекција, дератизација, де-
ко нтаминација и ремедијација објеката и терена.
Уколико се ради о катастрофи која је погодила тери-
торију више градова и општина Штаб може уче ство-
ватиу помоћи приликом асанације терена на тери-
торији другог града односно општине,у сарадњи са 
Републичким штабом односно штабом за ванредне 
ситуације предметне локалне самоуправе.
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Ангажовање субјеката од посебног значаја за заштнту 
и спасавање и других правних лица

Члан 18.
У случају проглашења ванредне ситуације Штаб ста-
вља у приправност или ангажује привредна дру штва 
и друга правна лица, са списка оних која су посебном 
одлуком Градског већа проглашена за субјекте од 
посебног значаја за заштиту и спасавање на територији 
града Лесковца (у даљем тексту - субјекти од посебног 
значаја),у циљу отклањања опасности односно откла-
њања штетних последица по становништво, мате-
ријална и културна добра.
У случају да напред наведена правна лица нису од 
стране Градског већа одређена или је неко од њих из 
обје ктивних разлога спречено да одговори налогу Шта-
ба или је у датом тренутку спречено да реагује брзо 
и ефикасно или је обим опасности толики да анга-
жовање само појединих правних лица неће дати аде-
кватне резултате у спречавању настанка опасности или 
наступања штетних последица, Штаб може анга жо-
вати и правно лице које није одређено као субјект од 
посебног значаја.
Трошкови ангажовања падају на терет буџета Града а 
накнада трошкова ангажовања се врши по правилима 
која се примењују за ангажовање субјектата од посе-
бног значаја, у складу са законом и посебном одлуком.

Члан 19.
Субјекти од посебног значаја су привредна друштва и 
друга правна лица која се баве делатношћу из области: 
телекомуникација, рударства и енергетике, транспорта. 
метеорологије, хидрологије, сеизмологије, заштите од 
јонизујућег зрачења и нуклеарне сигурности, за шти-
те животне средине, водопривреде, шумарства и по-
љопривреде, здравства, збрињавања лица, ветерине, ко-
муналне делатности, грађевинарства, угоститељства, и 
други који располажу ресурсима за смањење ризика од 
катастрофа.
Одређивање и ангажовање субјеката од посебног зна-
чаја уређено је посебном одлуком.

Члан 20.
Привредна друштва и друга правна лица, власници 
и корисници електронских и телекомуникационих 
мрежа и информационих система и веза, залиха во-
де, хране, медицинских средстава и лекова, ене рге-

ната, одеће, обуће, грађевинских и других прои зво-
да неопходних за извршавање задатака заштите и 
спасавања, дужна су да ова средства ставе на ра спо-
лагање за потребе заштите и спасавања, по на редби 
Штаба.
Власници и корисници непокретних ствари дужни 
су да омогуће да се на њиховим непокретностима 
спро воде радови неопходни за заштиту и спасавање 
и, по наредби Штаба, уз право на надокнаду која се 
исплаћује по тржишним ценама.

Члан 21.
Хуманитарне организације и удружења могу учество-
вати у припреми и спровођењу задатака заштите и 
спасавања као пружања помоћи становништву погође-
ном последицама катастрофа,у складу са законом и 
овом одлуком.
У случају ангажовања у акцијама заштите и спасавања 
чланови хуманитарне организације и удружења имају 
статус припадника цивилне заштите.
Удружења и друге организације цивилног друштва имају 
право да, поред добијања информација у својству гра-
ђана, разматрају питања од значаја за смањење ризика 
од катастрофа, упућују о томе предлоге надлежним 
органима Града, као и да буду признате као партнери у 
креирању и реализацији политике смањења ризика од 
катастрофа.

Права и обавезе грађана у спровођењу мера за-
штнте и спасавања

Члан 22.
Грађани имају право да буду обавештени о ризи-
ци ма од катастрофа, мерама и активностима које се 
предузимају ради њиховог смањења, као и свим неопхо-
дним информацијама од значаја за заштиту испасавање.
Информације и обавештења дају се у приступачном 
и лако разумљивом облику и форматима, укључујући 
на знаковном језику и Брајевом писму. 

Члан 23.
Грађани су дужни:

1) да се оспособљавају за заштиту и спасавање и 
да предузимају мере за личну и узајамну заштиту;

2) да прихвате распоред у јединице цивилне за-
штите и да се одазову у случају мобилизација тих је-
ди ница;
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3) да се одазову позиву Штаба ради учешћа у 
акцијама заштите и спасавања;

4) да о настанку опасности без одлагања обавесте 
оперативни центар 112;

5) да спроводе прописане и наређене мере заштите 
и спасавања.

Грађани се могу оспособљавати за послове из обла-
сти смањења ризика од катастрофа и заштите и 
спасавања кроз основно и средње образовање, током 
школовања, као и кроз учешће у активностима су-
бјеката од посебног значаја.

Члан 24.
У извршењу задатака заштите и спасавања дужни су 
да учествују сви способни грађани старости од 18 до 
60 година.
Изузетно од става 1. овог члана у извршавању задатака 
заштите и спасавања нису дужни да учествују:

1) труднице и мајке са децом до десет година ста-
ро сти и самохрани родитељи односно старатељи са 
децом до 15 година старости;

2) особе са инвалидитетом као и лица која брину о 
особама са инвалидитетом;

3) лица која се старају и живе у истом домаћинству 
са старијим особама које нису способне да се брину 
саме о себи.

Члан 25.
Грађани су дужни да омогуће извођење неопходних 
радова за заштиту и спасавање на својим непокре тно-
стима,као и да дају на коришћење непокретне и по-
кретне ствари и друга материјална средства.
За ствари и материјална средства дата на коришћење, 
као и за штету насталу извођењем радова на непокре-
тностима за потребе заштите и спасавања, грађани имају 
право на надокнаду која се исплаћује по тржишним 
ценама.

Члан 26.
Начин коришћења ствари из члана 20. и члана 25. ове 
Одлуке као и начин утврђивања надокнаде за тро-
шкове настале услед извршавања обавеза из напред 
поменутих чланова ближе се уређује уредбом Владе. 

Члан 27.
У заштити и спасавању прво се користе снаге и 

средства са територије града, а када те снаге и сре-
дства нису довољне, Штаб обезбеђује употребу дру-
гих снага и средстава са територије Републике, укљу-
чујући полицију и Војску Србије када је то потребно.

Члан 28.
Приликом спровођења мера цивилне заштите спаса-
вање и заштита људских живота има приоритет у 
односу на све друге спасилачке активности.
Грађани који су погођени последицама катастрофа 
имају право на помоћ у складу са својим потребама и 
приоритетима, а уколико су претрпели већу материјалну 
штету имају право и на државну помоћ, у складу са 
посебним законом.

ПОВЕРЕНИЦИ И ЗАМЕНИЦИ ПОВЕРЕНИКА 
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 29.
Повереници и заменици повереника цивилне заштите  
(у даљем тексту-повереник и заменик повереника) име-
нују се у насељеним местима, делу насеља, ста мбеним 
зградама, привредним друштвима и другим пра  вним 
лицима, ради вршења задатака цивилне за шти те.
Повереник, односно заменик повереника може бити 
пунолетно лице, које није осуђивано на безусловну 
казну затвора у трајању од најмање шест месеци, 
као и против кога се не води кривични поступак за 
кривично дело за које се гони по службеној дужности.
Поверенике и заменике повереника у насељеним 
местима, делу насеља и стамбеним зградама именује 
и разрешава Штаб.
Поверенике и заменике повереника у Градској управи 
именује и разрешава начелник Г радске управе.
Повереници и заменици повереника у привредним 
друштвима и осталим правним лицима именују се и 
разрешавају на основу одредби утврђених у акту који 
доноси министар.
Повереници и заменици повереника дужни су да се 
одазову на позив Штаба. 

Члан 30.
Повереници и заменици повереника учествују у 
при премама грађана и запослених за личну и уза-
јамну заштиту, обавештавају грађане и запослене о 
правовременом предузимању мера цивилне заштите 
и о општој мобилизацији ради учешћа у заштити и 
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спасавању људи и материјалних добара у ванредним 
ситуацијама, врше кординацију и спровођење евакуације, 
збрињавања, склањања и друге мере цивилне заштитс 
и врше проверу постављања обавештења о знацима за 
узбуњивање грађана у зградама у зони одговорности.
Повереници и заменици повереника имају статус 
припадника цивилне заштите.
Грађани на угроженим подручјима дужни су да по-
ступају у складу са упутствима повереника и заменика 
повереника.

Члан 31.
Критеријуми за именовање повереника и заменика 
повереника као и начин рада приликом вршења по-
сло ва цивилне запггите, ближе се уређују актом који 
доноси министар.

Специјализоване јединице цивилне заштите за 
узбуњивање

Члан 32.
Специјализоване јединице цивилне заштите за узбу-
њивање (у даљем гексту - специјализоване јединице) 
фо рмирају се ради обавештавања становништва о 
на сту пајућој или насталој опасности ради хитног 
поступања у циљу заштите живота и здравља.
Узбуњивање се врши путем система за јавно узбуњивање, 
односно одговарајућих акустичних извора- сирена.
Број припадника специјализованих јединица утврђује 
се на основу процена о потребном броју сирена за 
узбуњивање.
Број сирена утврђује се на основу акустичке студије коју 
израђују правна лица која имају за то потребне капацитете, 
на иницијативу организационе јединице Града.
Број припадника специјализованих јединица утврђује 
се тако што се по сирени за јавно узбуњивање именују 
два лица.
Припаднике специјализованих јединица именује Гра дско 
веће на иницијативу Организационе јединице Града. 

ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ 
НАМЕНЕ

Члан 33.
Јединице цивилне заштите опште намене (у даљем 
тексту - Јединице опште намене) образују се као опе-
ративне снаге за извршавање мера цивилне заштите.

Јединице опште намене оспособљавају се за изврша-
вање обимних и мање сложених задатака а нарочито 
локализовање и гашење почетних и мањих пожара и 
шумских пожара, учешће у заштити од поплава, ука-
зивање прве помоћи, одржавање реда, учешће у збри-
њавању угроженог становништва, помоћ у асана цији 
терена и обављање других активности по процени 
Штаба.

Члан 34.
За територију градских месних заједница образује се 
једна јединица јачине вода са три одељења, у укупном 
броју до 30 припадника.
За територију приградских и сеоских месних заједница 
образују се две јединице јачине вода са по три одељења, 
у укупном броју до 60 припадника.
Јединице опште намене опремају се одговарајућом 
опремом и материјално - техничким средствима која су 
неопходна за личну заштиту припадника јединице и за 
спровођење и извршавање задатака цивилне заштите.
Додељену опрему припадници јединица оппгге намене 
су у обавези да користе искључиво наменски, приликом 
обуке и извршавања задатака цивилне заштите и исту, у 
року не дужем од 30 дана, врате на захтев организационе 
јединице Града.
Критеријуми за именовање повереника и заменика 
повереника примењују се и на одређивање припа-
дника јединица опште намене.

Члан 35.
Послове у вези попуне, опремања и обуке јединица 
опште намене врши организациона јединица Града.
Именовање припадника јединица опште намене 
врши Градско веће посебном одлуком на иницијативу 
организационе јединице Града.

Члан 36.
Припадници јединица опште намене доводе се у 
стање спремности за деловање мобилизацијом. 

Члан 37.
Уколико Град склопи уговор са добровољним ватро-
гасним друштвом у смислу обавезности његовог 
учешћа у заштити и спасавању људи и материјалних 
добара у ванредним ситуацијама, престаје потреба за 
образовањем и ангажовањем јединица опште намене.
Уговором из става 1. овог члана Град преузиме обавезу 
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делимичног финансирања, опремања и обучавања 
припадника добровољног ватрогасног друштва.
Обавеза добровољног ватрогасног друштва је да 
у сваком тренутку држи обучену и опремљену 
ватрогасну јединицу од најмање двадесет припадника.
Уговор у име Града потписује градоначелник или 
лице које он овласти.

Права и дужности припадника цивилне заштите

Члан 38.
Под припадницима цивилне заштите подразумевају 
се припадници специјалних јединица, припадници 
јединица опште намене и повереници и заменици по-
вереника.
Поред лица наведених у ставу 1. овог члана, при-
падници цивилне заштите су запослени који су 
ангажовани на задацима цивине заштите, као и друга 
лица која одговоре на позив надлежних органа и врше 
задатке цивилне заштите под њиховом контролом.

Члан 39.
Припадник цивилне заштите је дужан да се одазове 
на позив надлежног органа за
обуку.
Припадник цивилне заштите је дужан да се одазове 
на позив Штаба за учешће у акцијама заштите и спа-
савања.
Припадници цивилне заштите дужни су да се јаве на 
одређено место и у одређено време и да учествују у 
акцијама заштите и спасавања.

Члан 40.
Припадници цивилне заштитеимају право на надо-
кнаду за ангажовање на задацима цивилне зашти те, 
у складу са одредбама члана 90, члана 91, члана 92. и 
члана 93. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама. 

Члан 41.
Финансијска средства за спровођење мера цивилне 
заштите и мера заштите и спасавања у случају ванре-
дних ситуација обезбеђују се у буџету Града.

Члан 42.
За нарочите успехе у организовању и спровођењу 
задатака цивилне заштите и других послова заштите и 

спасавања привредним друштвима и другим правним 
лицима, службама иорганизационим јединицама Гра-
дске управе, припадницима Штаба, јединицама циви-
лне заштите, повереницима и заменицима повереника 
цивилне заштите, другим припадницима и заслужним 
појединцима на територији града Лесковца додељују се 
признања и награде.

Признања и награде се уручују на дан Града.

Члан 43.
Све административно-техничке и стручне послове 
за потребе вршења послова цивилне заштите пружа 
организациона јединица Градске управе у чијем су 
делокругу рада послови одбране и цивилне заштите.

Члан 44.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у "Службеном гласнику Града Леско вца".

Број: 061-4/21-II 
У Лесковцу 11. фебруара 2021. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
др сци. мед. ГОРАН ЦВЕТАНОВИЋ

38.
На основу члана 20. став 1. тачка 15, а у вези са члано-
ви ма 65. и 66. Закона о локалној самоуправи („Сл. гла-
сник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 
- др. закон и 47/2018), члана 29. став 1. тачка 4, члана 
31. став 4и члана 44. став 1. тачка 3. Закона о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуа-
цијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 71. став 
1. тачка 39. Статута Града Лесковца („Сл.гласник 
Града Лесковца“, бр. 28/2018), члана 8. став 1. тачка 15. 
Одлуке о образовању штаба за ванредне ситуације града 
Лесковца („Сл.гласник Града Лесковца“,бр.46/2020), 
члана 2. став 1. тачка 15. Одлуке о Градском већу Града 
Лесковца („Сл.гласник Града Лесковца“ , бр. 15/2008), 
члана 4. став 1. тачка 15. Пословника о раду Градског 
већа Града Лесковца („Сл.гласник Града Лесковца“,бр. 
11/2008) и на предлог Штаба за ванредне ситуације 
града Лесковца са 47. седнице, одржане 10. 2. 2021. 
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године, Градско веће града Лесковца на 19. седници, 
одржаној 11. фебруара 2021. године, донело је

ОДЛУКУ

О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ 
ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2021.

ГОДИНУ

Члан 1.
Овом Одлуком одређују се субјекти од посебног зна-
чаја за заштиту и спасавање на територији града Леско-
вца за 2021.годину, коју чине привредна друштва и 
друга правна лица која обављају послове и располажу 

ресурсима од нарочитог значаја за заштиту и спасавање 
(у даљем тексту: Субјекти од посебног значаја за 
заштиту и спасавање).

Члан 2.
Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање 
спроводе мере цивилне заштите у циљу заштите и 
спасавања грађана, материјалних, културних и других 
добара у случају опасности и несрећа изазваних еле-
ментарним непогодама и другим несрећама у складу 
са својом делатношћу по наредби Штаба за ванредне 
ситуације града Лесковца (у даљем тексту - Штаб)
Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање 
дужни су да плански прилагоде своје капацитете и 
организацију за извршавање мера цивилне заштите.

Члан 3.
Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање у смислу члана 1. ове одлуке су:

Р. Б. НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА СЕДИШТЕ ПЛАНИРАНИ ЗАДАТАК
1. 2. 3. 4.
1. - Привредна друштва која су 

изабрана поступком јавних 
набавки за одржавање улица, 

општинских и појединих 
некатегорисаних путева на 

територији града Лесковца у 
летњем периоду за 2021.годину

- Привредна друштва која су 
изабрана поступком јавних 

набавки за одржавање улица, 
општинских и појединих 

некатегорисаних путева на 
територији града Лесковца у 

зимском периоду за 2021.годину 

- Привредна друштва која су 
изабрана поступком јавних 

набавки за радове на пословима 
водопривреде на чишћењу 
корита, канала и река по 

Локалном оперативном плану за 
одбрану од поплава на водама II 

реда за 2021.годину

- Привредно друштво које 
је изабрано поступком 

јавних набавки за рушење 
или уклањање објеката, 

предмета и ствари по основу 
извршних решења Одељења за 
инспекцијске послове Градске 
управе града Лесковцаза 2021.

годину

/ Спасавање, рашчишћавање, 
асанација и отклањање 

последица од елементарних 
непогода и других већих 

несрећа
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2. ЈКП Водовод Лесковац Лесковац Водоснабдевање, асанација 
и отклањање последица од 
елементарних непогода и 

других већих несерећа

3. Електродистрибуција Лесковац Лесковац Одржавање 
електроенергетског система 
и отклањање последица од 
елементарних непогода и 

других већих несрећа

4. ЈП Србија Шуме ”Шума” 
Лесковац

Лесковац Склањање, ППЗ и заштита 
шума

5. ЈКП Комуналац Лесковац Лесковац Асанација терена, 
рашћишћавање рушевина 
и отклањање последица од 
елементарних непогода и 

других већих несрећа

6. "POR - WERNER -VEBER" Лесковац Асанација терена

7. Пољопривредна, саветодавна и 
стручна служба Лесковац

Лесковац Заштита биља и биљних 
производа

8. Завод за јавно задравље 
Лесковац

Лесковац Епидемиолошке мере, 
асанација и РХБ заштита

9. Општа болница Лесковац Лесковац ПМП и медицинско 
збрињавање

10. Дом здравља Лесковац Лесковац ПМП и медицинско 
збрињавање

11. ЈКП Грделица из Грделице Лесковац Асанација терена, 
рашћишћавање рушевина 
и отклањање последица од 
елементарних непогода и 

других већих несрећа

12. Црвени крст Лесковац Лесковац Збрињавање, ПМП и 
хуманитарна помоћ

13. Центар за социјални рад 
Лесковац

Лесковац Збрињавање и расподела 
помоћи

14. ”Развојно Иновациони 
Систем” д.о.о.

Београд Заштита од штетног дејства 
воде, истраживање и развој у 

друштвеним и хуманистичким 
наукама
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Члан 4.
Штаб може ставити у приправност или ангажовати 
субјекте од посебног значаја у ванредној ситуацији, 
за спровођење превентивних мера цивилне заштите, 
као и за потребе вежби цивилне заштите када ванре-
дна ситуација није проглашена.
Трошкови стављања у приправност односно ангажо-
вања субјеката од посебног значаја за заштиту и 
спасавање падају на терет буџета Града Лесковца.
Градоначелник, односно лице које он овласти, са 
субјектима из члана 3. ове одлуке уговором уређује 
накнаду трошкова стављања у приправност односно 
ангажовања субјеката, а исти се надокнађују по 
тржишним ценама. 

Члан 5.
На одређивање и ангажовање субјеката од посебног 
значаја за заштиту и спасавање не примењују се одре-
дбе закона којим се уређују јавне набавке.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 061-4/21-II 
У Лесковцу 11. фебруара 2021. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА
др сци. мед. ГОРАН ЦВЕТАНОВИЋ
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