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АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ЛЕСКОВАЦ
1038.
На основу члана 72. став 3. и 4. и члана 73. 
став 1. Закона о локалним изборима ("Слу
жбени гласник РС", број 14/22), и Решења 
Градске изборне комисије града Лесковца, 
број 01397/22I од 07. децембра 2022. године, 
Скупштина града Лесковца на 23. седници 
одржаној 28. и 29. децембра 2022. године, 
дана 28. децембра 2022. године, донела је

ОДЛУКУ

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ЛЕСКОВЦА

I

Потврђује се мандат одборника Скупштине 
града Лесковца, Александру Тончићу, са 
изборне листе "Социјалистичка партија 
Србије (СПС)"  ИВИЦА ДАЧИЋ, изабраног 
на изборима одржаним 21. јуна 2020. године

II

Мандат изабраног одборника почиње да 
тече од дана када му је Скупштина потвр

дила мандат и траје најдуже до истека вре
мена на које је изабран одборник коме је 
престао мандат.

III

Ову Одлуку објавити на вебпрезентацији Ре
публичке изборне комисије и Градске избо
рне комисије Града Лесковца и у "Службеном 
гласнику града Лесковца".

Број: 067/22I
У Лесковцу, 28. децембра 2022. године 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

1039.
На основу члана 67. став 1. тачка 9., члана 
68. став 4. и члана 69. став 1. Закона о ло
калним изборима ("Службени гласник РС", 
број 14/22), Скупштина града Лесковца на 
23. седници одржаној 28. децембра 2022. 
године, донела је
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ОДЛУКУ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ЛЕСКОВЦА

I

Констатује се престанак мандата одбо
рника Скупштине града Лесковца, пре 
истека вре мена на које је изабран, због 
поднете оста вке

 Нинослави Васић, са Изборне листе 
Група грађана За Лесковац  ЗАЈЕДНО – др 
Ненад Здравковић. 

II

Ову Одлуку објавити на вебпрезентацији 
Републичке изборне комисије, Градске 
изборне комисије и у "Службеном гласнику 
града Лесковца".

Број: 067/22I
У Лесковцу, 28. децембра 2022. године 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р. 

1040.
На основу члана 72. став 3. и 4. и члана 
73. став 1. Закона о локалним изборима 
("Службени гласник РС", број 14/22), и 
Решења Градске изборне комисије града 
Лесковца, број 013124/22I од 28. децембра 
2022. године, Скупштина града Лесковца 

на 23. седници одржаној 28. и 29. децембра 
2022. године, дана 28. децембра 2022. године, 
донела је

ОДЛУКУ

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ЛЕСКОВЦА

I

Потврђује се мандат одборника Скупштине 
града Лесковца, Светлани Јовановић, са 
изборне листе Група грађана За Лесковац
ЗАЈЕДНОдр Ненад Здравковић, изабраној 
на изборима одржаним 21. јуна 2020. го
дине

II

Мандат изабраног одборника почиње да тече 
од дана када му је Скупштина потврдила 
мандат и траје најдуже до истека времена 
на које је изабран одборник коме је престао 
мандат.

III

Ову Одлуку објавити на вебпрезентацији 
Републичке изборне комисије и Градске 
изборне комисије Града Лесковца и у "Слу
жбеном гласнику града Лесковца".

Број: 067/22I
У Лесковцу, 28. децембра 2022. године 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.
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1041.
На основу члана 67. став 1. тачка 9., члана 68. 
став 4. и члана 69. став 1. Закона о локалним 
изборима ("Службени гласник РС", број 
14/22), Скупштина града Лесковца на 23. 
седници одржаној 28. и 29. децембра 2022. 
године, дана 28. децембра 2022. године, 
донела је

ОДЛУКУ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ЛЕСКОВЦА

I

Констатује се престанак мандата одбо
рника Скупштине града Лесковца, пре 
истека времена на које је изабран, због по
днете оставке

 СВЕТЛАНИ ЈОВАНОВИЋ, са Избо
рне листе Група грађна За Лесковац – 
ЗАЈЕДНО –др Ненад Здравковић. 

II

Ову Одлуку објавити на вебпрезентацији 
Републичке изборне комисије, Градске 
изборне комисије и у "Службеном гласнику 
града Лесковца".

Број: 067/22I
У Лесковцу, 28. децембра 2022. године 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

1042.
На основу чл. 32. и члана 66. став 3. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Србије", бр. 129/07, 83/14др. 
закон, 101/16др.закон, 47/18 и 111/21др.
закон), чл. 5. и 9. Закона о планском систему 
Репу блике Србије ("Службени гласник Ре
публике Србије", брoj 30/18) и члана 39. став 
1. тачка 4) Статута града Лесковца ("Слу
жбени гласник града Лесковца", број 28/18), 
Скупштина града Лесковца, на 23. седници, 
одржаној 28. и 29. децембра 2022. године, 
дана 28. децембра 2022. године, донела је

ОДЛУКУ

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА РАЗВОЈА 
ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ПЕРИОД 2023-

2029 ГОДИНЕ

Члан 1.

Доноси се План развоја града Лесковца за 
период 20232029. године.

Члан 2.

Саставни део ове Одлуке је План развоја 
града Лесковца за период 20232029. године.

Члан 3.

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

Број: 067/22I
У Лесковцу, 28. децембра 2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић
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На основу члана 94. ст.1. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, 

бр. 72/09, 81/09  испр, 64110  одлука УС, 24111, 121/12, 42/13  одлука УС I 50/13  одлука 
УС, 98/13  одглука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19  др. закон, 9/20 и 52/21), а у вези 
са Правилником о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског 
земљишта (,,Службени гласник РС“, број 27/15) и члана 39. Статута Града Лесковца 
(,,Службени гласник Града Лесковца“, број 28/18), Скупштина Града Лесковца, на 23. 
седници, одржаној 28. и 29. децембра 2022. године, дана 28. децембра 2022. године, донела је 

 
 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА 2023. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђује се Програм уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину (у 

даљем тексту: Програм), који је саставни део ове одлуке. 
 

Члан 2. 
Програм обухвата: радове на припремању земљишта, радове на комуналном опремању 

земљишта, као и трошкове реализације инвестиција и извршења судских одлука. 
 

Члан 3. 
За реализацију Програма планирају се средства у укупном износу од:                                                                            

2.460.561.511,43 динара, и то према изворима прихода: 
 
Средства из буџета Града Лесковца и Републике Србије. 
1.Средства из буџета града Лесковца                          1.254.746.068,67 динара 
2.Средства из буџета Републике Србије                        526.489.429,00 динара 
3.Остала средства                                                             679.326.014,76 динара 

УКУПНО:                                                                      2.460.561.511,43 динара 
 
 
Средства из става 1. овог члана распоређују се на: 
1. Радови на припремању земљишта                                      148.074.044,07  динара 
2. Радови на комуналном опремању земљишта                 2.270.487.467,36 динара 
3. Трошкови  реализације инвестиција и извршења 
    судских одлука                                                                      42.000.000,00  динара 

УКУПНО:                                                                               2.460.561.511,43  динара 
           
 
 

1043.
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            Градоначелник  Града Лесковца (у даљем тексту: Градоначелник), на предлог Градске управе 
утврдиће приоритете у извршавању радова предвиђених у програму. 
          Радови на уређивању грађевинског земљишта, који нису обухваћени Програмом, могу се 
изводити под условом да се обезбеде посебна средства за финансирање и да ти радови не утичу на 
извршење радова утврђених Програмом. 
          У случају потребе може се приступити изради просторно урбанистичке документације, која 
није предвиђена Програмом у делу „ Радови на припремању земљишта“, тачка 1. Планска документа 
и истржни радови, подтачка 1.1 Просторно урбанистичка документација, у оквиру укупно 
предвиђених средстава Програмом за ову намену, о чему одлучује Градско веће Града Лесковца, на 
предлог Градске управе.  

 
Члан 4. 

Градска управа задужена је за реализацију Програма. 
 

Члан 5. 
Грађевинско земљиште које није уређено у смислу Закона о планирању и изградњи и није 

предвиђено за уређивање по овом Програму, а налази се у обухвату планског документа на основу 
кога се могу издати локацијски услови односно грађевинска дозвола, може се припремити односно 
опремити и средствима физичких и правних лица. 

 Лица из става 1. овог члана подносе захтев Градској управи  Одељењу за стамбено  
комуналне послове, саобраћаја  инфраструктуру са предлогом о финансирању припремања односно  
опремања грађевинског земљишта по коме је надлежни орган дужан да поступи у року од 15 дана  од 
дана пријема предлога. 

Члан 6. 
Градска управа подноси Скупштини  Града Лесковца годишњи извештај о реализацији 

програма. 
      Градска управа дужна је да, на захтев Градоначелника, достави периодични извештај о 

реализацији програма. 
 

Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Лесковца“ и примењиваће се одмах по ступању на снагу. 
 
 
 
Број: 067/22I 

У Лесковцу, 28. децембра 2022. године 
 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
  

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                   Александар Ђуровић    
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ПРОГРАМ 
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

ЗА 2023. ГОДИНУ 

          Програм уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину (у даљем тексту Програм), 
припремљен је у складу са одредбама: Закона о планирању („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 81/09 испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 –одлука УС, 50/13 – одлука УС, 
98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/2020 и 52/2021), 
Правилника о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског 
земљишта („ Службени гласник РС“, број 27/15) и Статута Града Лесковца („ Службени лист 
Града Лесковца“, број 28/2018). 

 Програмом су обухваћени радови на уређивању грађевинског земљишта на 
територији Града Лесковца, и то: радови на припремању земљишта, радови на комуналном 
опремању земљишта, као и трошкови реализације инвестиција и извршавање судских 
одлука. 

Уређивање грађевинског земљищта се врщи на основу постојећих планских 
докумената, пројектно техничке документације, Стратещког плана, стварним потребама и 
развојним пројектима. 

          Информациону основу за израду Програма представља Генерални урбанистички план 
Лесковца  („Службени гласник града Лесковца“, број 35/22),  и Просторни план града 
Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, бр.12/11) као стратешки плански документи, 
а из кога проистичу планови генералне регулације, који представљају планске основе 
Програма. 

          Полазну основу за израду Програма представљају потребе и захтеви физичких и 
правних лица Града Лесковца, као непосредних корисника инфраструктурних објеката, 
планирани прилив буџетских средстава, степен реализације вишегодишњих инвестиција и 
израђеност урбанистичке и техничке документације. 

          Критеријуми на основу којих је извршен избор појединачних радова који су уврштени 
у Програм су: 

- уговорене обавезе из претходних година; 
- завршетак објеката чија је изградња у току; 
- изградња нових објеката од општег значаја за Град Лесковац, означених као 

капитални објекти и  објекти јавне намене; 
- изградња објеката инфраструктуре који су неопходни за реализацију стамбене и друге 

изградње на  локацијама где су радови започети и на новим локацијамa; 
- изградња недостајућих објеката комуналне инфраструктуре на подручјима месних 

заједница; 
- законска  и техничка потреба за израдом урбанистичке документације. 

 Садржину програма чине приказ појединачних локација са планираним радовима и 
врстама расхода и издатака, које су обухваћене радовима на припремању земљишта, 
радовима на комуналном опремању земљишта и трошкови реализације инвестиција. 

 Програмом је створена могућност изградње недостајуће инфраструктуре и опремања нових 
локација по поднетим захтевима инвеститора која се спроводи по закљученим уговорима о 
заједничком припремању и опремању локација у складу са чланом 92. Закона о планирању и 
изградњи, по којем инвеститор финансира изградњу недостајуће инфраструктуре, уз сразмерно 
умањење доприноса у складу са чланом 23 Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта. 
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 Израда урбанистичкотехничке, техничке документације и изградња одвијају под стручним 
надзором ЈП "Урбанизам и изградња Лесковац" уз спровођење свих законских процедура у поступку 
прибављања грађевинске и употребне дозволе, које су на име Града, а изведени инфраструктурни 
објекти предају се Граду у трајно власништво. 

Основни носилац организације извршења Програма је Градска управа. Носиоци појединих 
стручних послова су: Јавно предузеће "Урбанизам и изградња Лесковац", Јавно комунално предузеће 
„Топлана“ Лесковац, Јавно комунално предузеће „Водовод“ Лесковац и остали учесници у 
реализацији,  и изабрани су у складу са законом. Градска управа града Лесковца прикупља податке о 
извршењу Програма, обрађује их и припрема извештаје о извршењу Програма. 

 У случају промене обима или структуре средстава у буџету Града за финансирање Програма 
приступиће се изради измена и допуна Програма, а његова садржина ће бити утврђена према 
критеријумима за избор појединачних позиција Програма. 

 
 

 
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД 

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2023. ГОДИНУ 
 
 

1. ПРИПРЕМАЊE ЗЕМЉИШТА                                                                                  148.074.044,07 
1.1. ПЛАНСКА И  УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
    32.074.044,07 

1.1.1. Урбанистичка документација 27.074.044,07                       
1.1.2. Припремна документација за спровођење планова и 

израду техничке документације 
  5.000.000,00 

1.1.3. Урбанистичкоархитектонски конкурси      
1.2. ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА    40.000.000,00 

 1.2.1. Решавање имовинскоправних односа 40.000.000,00 
 1.3. АСАНАЦИОНИ РАДОВИ И РАШЧИШЋАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА   76.000.000,00 

2. РАДОВИ НА КОМУНАЛНОМ ОПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА                           2.270.487.467,36 
2.1. КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ 1.468.815.443,76 
2.2.  ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ      89.200.000,00 

2.
2.1. 

Јавне површине      
40.200.000,00 

2.
2.2. 

Мале урбане целине      
49.000.000,00 

2.
2.3. 

Споменици и спомен обележја  

2.3.  ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 712.472.023,60 
2.3.1. Линијско опремање    682.472.023,60 
2.3.2. Инфраструктурно опремање појединачних локалитета   30.000.000,00 

 
3.  ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ИНВЕСТИЦИЈА И ИЗВРШАВАЊЕ СУДСКИХ ОДЛУКА 

                                                                                                                                             42.000.000,00 
3.1. Трошкови реализације инвестиција  
3.1.1.    Трошкови прибављања, отуђења и давања у закуп земљишта   
3.1.2.    Пратећи трошкови инвестиција  
3.2. Трошкови оглашавања 2.000.000,00 

 3.3. Поступање по судским одлукама  
 3.3.1. Извршење судских одлука       

40.000.000,00 
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1. РАДОВИ НА ПРИПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА  
                 

1.1. ПЛАНСКА И  УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА                 32.074.044,07 
                                        
 

1.1.1. Урбанистичка документација                                                        27.074.044,07                      
                  
          
                                    

Део Програма који садржи податке о прибављању урбанистичких планова приказан је 
у подгрупама према фази реализације, са укупним средставима потребним за њихову израду.  

А – Урбанистички планови за које су донете одлуке о изради у претходном периоду: 

1
.
  

План детаљне регулације за део насеља „Охридско“, јужно од 
комплекса „Здравље Актавис“ у Лесковцу 

2.605.
762,90 

2
. 

План детаљне регулације за део стамбеног насеља између 
улице Раданске и 

Балканске на Хисару у Лесковцу 

1.108.
441,15 

3
. 

План детаљне регулације за део стамбеног насеља на Хисару 
(део 

подсектора 2а у ПГРе 5 у Лесковцу) 

1.496.
546,36 

4
. 

План детаљне регулације за део насеља „Обрад Лучић“ западно 
од општинског пута ОП16 

2.342.
366,21 

5
. 

План детаљне регулације за део насеља „Обрад Лучић“ источно 
од општинског пута ОП16 

2.658.
167,36 

6
. 

План детаљне регулације за делове некатегорисаних путева 
НП2 и 

планираног некатегорисаног пута Дрћевац  Доња Локошница 
у зони 

раскрснице са општинским путевима ОП18 и ОП19 кроз 
насељено место 

Дрћевац 

107.6
61,31 

7
. 

План детаљне регулације за зону пословања са породичним 
становањем у сектору C2 и делу сектора C5 у ПГРе 9 на подручју 
ГУПа Лесковца 

      
175.893,41 

8
. 

Измене и допуне ПГРа 8 у Лесковцу (на делу обухвата плана) 3.824.
259,00 

∑ 14.31
9.097,70 

 

Б – Нови планови који ће се радити по одлукама које ће бити донете у планској години 

1
. 

ПДР неизграђене деонице пута IIА реда 158 од Дољевца до 
Брестовца 

1.657.
331,71 
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2
. 

Измена и допуна ПГРа за насељено место Предејане 420.0
00,00 

3
. 

План детаљне регулације за хумана гробља у Брзи, Липовици и 
Стројковцу 

2.063.
635,66 

∑ 4.140.
967,37 

Ц – Урбанистички пројекти и пројекти парцелације  из буџета Града и на основу 
Уговора о заједничком припремању и опремању неизграђеног грађевинског земљишта 

1
.  

УП за потребе експропријације за изградњу постројења за 
пречишћавање отпадних вода у Винарцу 

550.000
,00 

2
. 

УП за потребе експропријације за изградњу саобраћајног 
прикључка Велика Копашница на државном путу II реда бр.258 

1.360.8
00,00 

 
1

. 
ПП за к.п. бр. 345/1 и 346 у КО Предејане варош у циљу 

експропријације и формиња грађевиске парцеле земљишта јавне 
намене – пијаце у Предејану  

50.000,
00 

2
. 

Израда пројекта парцелације у циљу експропријације и 
формирања грађевинске парцеле земљишта јавнне намене – хумано 
гробље у Предејане 

75.000,
00 

3
. 

ПП за формирање грађевинске парцеле саобраћајнице код 
школе Васа Пелагић  

55.000,
00 

4
. 

Пројекат парцелације за потребе регулације саобраћајнице за изградњу 
моста у Јелашници 

47.520,
00 

5
. 

Пројекат препарцелације за стамбени прилаз у ул. Карађорђевој 
у Лесковцу 

46.459,
00 

6
. 

Пројекат парцелације за потребе формирања грађевинске парцеле 
саобраћајнице саобраћајног прикључка за насељено место Велика 
Копашница 

79.200,
00 

 
1

.  
ПП према потреби на основу уговора који ће се закључити о 

заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта 
350.000

,00 
2

.  
ПП и УП према потребама Града на реализацији планираних 

инвестиција на уређењу грађевинског земљишта у 2023.год. 
1.000.0

00,00 
∑ 3.613.9

79,00 
 

1.1.2.Припремна документација за спровођење планова и израду техничке документације 
(подлоге, геодетска снимања, обележавања, пројекти геодетских обележавања, спровођење 
промена у катастру)                   5.000.000,00 

         

 Израда Катастарско топографског плана за: 

1. КТП за ул.осветљење у делу ул. Студеничка у Лесковцу 
2. КТП за изградњу осветљења у ул. Гаврила Принципа у Лесковцу 
3. КТП за јавне тоалете са прикључењем на инфраструктуру 
4. КТП за водоводну мрежу у Бадинцу и Жижавици 
5. КТП за водоводну мрежу од Великог Трњана до Паликуће 
6. КТП за доводни цевовод Д. Синковце  Г. Синковце 
7. КТП за водоводну мрежу у Брзи 
8. КТП за водоводну мрежу у ул. 10. Бригаде у Бобишту 
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9. КТП за канализационе мреже у улици Барска у Братмиловцу 
10. КТП за водоводна мрежа у ул. Милутина Смиљковића у Лесковцу 
11. КТП за водоводна мрежа у Липовици 
12. КТП за игралиште за псе 
13. КТП за коловоз у ул. Космајска у Лесковцу 
14. КТП за саобраћајница за Синковце (наставак Космајске) 
15. КТП за коловоз у ул. Зеке Буљубаше у Лесковцу 
16. КТП за коловоз у ул. Поречка у Лесковцу 
17. КТП за коловоз у Аишту (Бричевље) 
18. КТП за саобраћајницу у делу ул. Николе Тесле у Винарцу и Милутина 

Смиљковића у Д. Стопање 
19. КТП за саобраћајница Б. НушићЂ. Лешњак 
20. КТП за саобраћајница у ул. Борачка у Бобишту 
21. КТП за улицу Ђуке Динић у Лесковцу3 део 
22. КТП за осветљење игралишта у насељу Обрада Лучића 
23. КТП за осветљење моста на Ветерници у ул. Др. Кашиковића 
24. КТП за пројектовање моста на Купиновачкој реци у Јелашници 
25. КТП за набавку и уградњу опреме за теретану на отвореном 
26. КТП за дечији мобилијар у централном градском парку 
27. КТП за дечији мобилијар иза технолошког факултета 
28. КТП за подземне контејнере 
29. КТП за пројектовање фонтане у парку Краља Петра 1 
30. КТП за саобраћајницу у насељу Река (Ораовица) 
20. према потреби на основу закључених уговора о заједничком припремању и опремању 

грађевинског земљишта 
21. према потребама Града за реализацију планираних инвестиција на уређењу грађевинског 

земљишта у 2023.год. 

 

 Пројекти геодетског обележавања, елаборати геодетских радова и спровођење код РГЗа за: 

1. 
 

Пројекат парцелације за к.п. бр. 345/1 и 346 у КО Предејане варош у циљу  експропријације и 
формиња грађевиске парцеле земљишта јавне намене – пијаце у Предејану 

2. Пројекат парцелације у циљу експропријације и формирања  грађевинске парцеле земљишта 
јавне намене – хумано гробље у Предејане 

3. Пројекат парцелације за формирање грађевинске парцеле саобраћајнице код школе Васа 
Пелагић 

4. Пројекат парцелације за потребе регулације саобраћајнице за изградњу моста у Јелашници 
5. Пројекат препарцелације за стамбени прилаз у ул. Карађорђевој у Лесковцу 
6. Пројекат парцелације за потребе формирања грађевинске парцеле саобраћајнице саобраћајног 

прикључка за насељено место Велика Копашница 
 
1. Пројекти парцелације према потреби на основу закључених уговора о заједничком припремању 

и опремању грађевинског земљишта 
2. ПП према потребама Града за реализацију планираних инвестиција на уређењу 

грађевинског земљишта у 2023.год.  
 Остале геодетске услуге: 

1. Елаборат геодетских радова према потреби на основу закључених уговора о заједничком 
припремању и опремању грађевинског земљишта 

2. Елаборат геодетских радова према потребама Града за реализацију планираних инвестиција на 
уређењу грађевинског земљишта у 2023.год. 
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1.1.3.  Урбанистичко - архитектонски конкурси                                      
 

 
1.2.  ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА                                                                              116.000.000,00 

 
1.2.1. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА                                    40.000.000,00 
 
      Територија града Лесковца 
      Проширење Светоилијског гробља 
      Реконструкција и доградња ШОСО „11 октобар“ 
      Улица Војвођанска 
      Улица Хајдук Станка 
      Улица Светозар Милетић 
      Саобраћајница која повезује  село Граово са општинским путем 
        Грделица  Предејане 
      „ОРИО“ програм за више насељених места 
 
1.3.  АСАНАЦИОНИ РАДОВИ И РАШЋИШЋАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА                   76.000.000,00 

 
 Уклањање објеката на локалитетима који се приводе намени на територији Града 

Лесковца (техничка документација и уклањање објеката) 
 Рашчишћавање земљишта – поступање по решењима инспекције 
 Трошкови искључења индивидуалних прикључака на објектима на локалитетима који се 

приводе намени 
 Измештање и заштита инсталација на територији града Лесковца 
 Изградња електроенергетских објеката,  јавног осветљења и измештања мерних и 

командних ормана постојећег јавног осветљења на територији Града Лесковца. 
 
 
2. РАДОВИ НА КОМУНАЛНОМ ОПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА 

 
2.1.КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ           1.468.815.443,76 
 

  
                                                                                                                                                                           
Пројекат управљања отпадним водама Лесковац, Орио пројекат  
 Наставак радова по уговору 
 Извори финансирања:   
  из других извора               520.000.000,00 
              буџет Града Лесковца                20.100.000,00 
 
Изградња северног крака водовода 
 Наставак радова по уговору 

Извори финансирања: 
 буџет Града Лесковца                66.500.000,00 

  
Надоградња дома културе Рома 
 Извори финансирања: 
 буџет Града Лесковца                          600.000,00 
 
Изградња саобраћајнице у улици Нова код Градског стадиона Дубочица у Лесковцу 
 Извори финансирања: 
  буџет Града Лесковца                             49.000.000,00 
   
Изградња стадиона у Лесковцу 
 Наставак радова по уговору 
 Извори финансирања: 
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  буџет Републике Србије                                      526.489.429,00  
   
Изградња смештајне јединице у прихватилишту за животиње 
 Извори финансирања: 
  буџет Града Лесковца                                         10.000.000,00  
 
Изградња објекта за контролисано управљање остацима животињског порекла 
 Извори финансирања: 
  буџет Града Лесковца                            10.000,000,00 
 
Изградња дечијег вртића у МЗ Моша Пијаде у Лесковцу 
 Извори финасирања: 
       буџет Града Лесковца                  8.000.000,00 
  из других извора                 65.500.000,00 
 
Изградња моста у Јелашници 
 Наставак радова по уговору 
 Извори финансирања: 
  буџет Града Лесковца                28.800.000,00 
 
Складишно дистрибутивни центар (СДЦ) 
 Извори финансирања: 

 из других извора                              91.000.000,00 
 

Реконструкција и доградња дечијег вртића у Братмиловцу  
Наставак радова по уговору 
Извори финансирања: 

  буџет Града Лесковца                50.000.000,00 
 
Изградња Централног постројења за пречишћавање отпадних вода –  
-Реконструкција три трасе далековода 

Наставак радова по уговору 
Извори финансирања: 

  буџет Града Лесковца                20.000.000,00 
               из других извора                  2.826.014,76 
 
 

 
 
2.2.  ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ               89.200.000,00 

        
   2.2.1.   Јавне површине 
          
  Саобраћајна сигнализација                 27.000.000,00 

  Набавка опреме  
   Изградња објеката инфраструктуре 
   Вршење стручног надзора 
 

 Јавно и декоративно осветљење                                                    13.200.000,00 
   Набавка опреме  
   Радови на изградњи уличног јавног осветљења  
   Празнично украшавање Града Лесковца  
   Вршење стручног надзора 
 

 2.2.2.  Мале урбане целине 
 

Дечија игралишта                              13.600.000,00 
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          Израда техничке документације              
    Набавка и уградња опреме и подлоге 
    Вршење стручног надзора 
 

Спортски и рекреациони терени                                         28.400.000,00 
   Одржавање терена за мале спортове и мобилијара на територији Града Лесковца 

          Вршење стручног надзора 
 
Игралиште за псе                    7.000.000,00 
 Наставак радова по уговору 
            Израда техничке документације   

     Извођење радова на изградњи 
            Вршење стручног надзора 
 
2.2.3.    Споменици и спомен обележје 
         - Израда техничке документације 
          Израда  објеката ифраструктуре, уређење простора и постављање споменика 
          Постављање спомен обележја 
          Вршење стручног надзора 
 
 
 2.3.  ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА                682.472.023,60 

 
2.3.1.   Линијско опремање 
 
1.1. Блоковско уређење 

     Изградња објеката инфраструктуре 
 

 
1.2. Територија Града Лесковца – Саобраћајне површине са пратећом инфраструктуром 

     Израда техничке документације 
     Изградња објеката инфраструктуре 

 
1.3.  Коловоз у улици Космајска у Лесковцу                                                                             24.900.000,00 
            Израда техничке документације 
            Извођење радова на рехабилитацији 
            Вршење стручног надзора 
            технички преглед 
 
1.4.  Саобраћајница пута за Синковце (наставак Космајске)              23.200.000,00 
            Израда техничке документације 
            Извођење радова на уређењу 
            Вршење стручног надзора 
 
1.5.  Саобраћајница у улици Бранка Крсмановића у Лесковцу                                                  2.902.413,60 
            Израда техничке документације 
            Извођење радова на изградњи  уређење у постојећој регулацији 
            Вршење стручног надзора 
            технички преглед 
 
1.6.  Коловоз у улици Зеке Буљубаше у Лесковцу              12.200.000,00 
            Израда техничке документације 
            Извођење радова на рехабилитацији 
            Вршење стручног надзора 
            технички преглед 
            употребна дозвола 
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1.7.  Пут  до репетитора на Хисару                                                                                             10.000.000,00 
            Израда техничке документације 
            Извођење радова на изградњи 
            Вршење стручног надзора 
            технички преглед 
            употребна дозвола 
 
1.8. Коловоз у улици Поречка у Лесковцу                3.120.000,00 
            Израда техничке документације 
            Извођење радова на рехабилитацији 
            Вршење стручног надзора 
            технички преглед 
            употребна дозвола 
 
 1.9. Пијаца – 2 фаза                  41.000.000,00 
            Извођење радова на изградњи 
            Наставак радова по уговору 
            Вршење стручног надзора 
            технички преглед 
           употребна дозвола 
                                             
1.10. Саобраћајница на локацији "Зелена зона" од ул. Прва према железничкој прузи         1.000.000,00 
            Израда техничке документације 
            Извођење радова на изградњи 
            Вршење стручног надзора 
            технички преглед 
           употребна дозвола 
 
1.11. Коловоз и санирање клизишта у Аишту (Бричевље)                                                         5.200.000,00 
           Израда техничке документације 
           Извођење радова на рехабилитацији  
           Вршење стручног надзора 
 
1.12. Саобраћајница у улици Николе Тесле у Винарцу и  
          Милутина Смиљковића у Д.Стопање                  21.000.000,00 
           Израда техничке документације 
           Извођење радова на уређењу  
           Вршење стручног надзора 
 
1.13. Саобраћајница веза улице Б.НушићЂ.Лешњака у Лесковцу                                           3.960.000,00 
           Израда техничке документације 
           Извођење радова на изградњи 
           Вршење стручног надзора 
 
1.14. Саобраћајница у улици Борачка у Бобишту                3.240.000,00 
             Израда техничке документације 
             Извођење радова на уређењу 
             Вршење стручног надзора 
 
1.15. Улица Ђуке Динић у Лесковцу 3 део                                                                                   2.760.000,00 
              Израда техничке документације 
              Извођење радова на изградњи 
              Вршење стручног надзора 
  Технички преглед 
  Употребна дозвола 
 
 1.16. Саобраћајница у Војиници                            17.000.000,00 
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Наставак по уговору 
              Израда техничке документације 
              Извођење радова на уређењу 
              Вршење стручног надзора 
  Технички преглед 
  Употребна дозвола 
 
1.17. Улица Јована Стаменковића у Предејану                                                                            6.163.200,00 
              Извођење радова на изградњи  уређење у постојећој регулацији 
              Вршење стручног надзора 
  Технички преглед 
  Употребна дозвола 
 
1.18. Пут до школе у Разгојни                        2.668.665,00 
              Извођење радова на изградњи  
              Вршење стручног надзора 
  Технички преглед 
  Употребна дозвола 
 
 
 
1.19. Хисарски пут у Доњем Синковцу                           11.050.000,00 
              Извођење радова на изградњи дела пута  
              Вршење стручног надзора 
  Технички преглед 
  Употребна дозвола 
 
1.20. Рехабилитација коловоза ОП 46 Доња Јајина – Шишинце                 862.320,00 
              Извођење радова на изградњи  
              Вршење стручног надзора 
  Технички преглед 
  Употребна дозвола 
 
1.21. Рехабилитација коловоза у ул. 9. Југовића                                         4.000.000,00 
              Извођење радова на изградњи  
              Вршење стручног надзора 
  Технички преглед 
  Употребна дозвола 
 
1.22. Трим стаза на Хисару                   1.800.000,00 
              Извођење радова на уређењу 
              Вршење стручног надзора 
  Технички преглед 
  Употребна дозвола 
 
1.23. Саобраћајница у насељу Река – Ораовица               7.540.000,00 
              Извођење радова на изградњи  уређење у постојећој регулацији 
              Вршење стручног надзора 
  Технички преглед 
  Употребна дозвола 
 
1.24. Улица Николе Тесле у Винарцу                                       12.000.000,00 
              Извођење радова на изградњи  уређење у постојећој регулацији 
              Вршење стручног надзора 
  Технички преглед 
  Употребна дозвола 
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1.25. Плато испред СРЦ Дубочица                            13.506.720,00 
              Извођење радова на изградњи  уређење  
              Вршење стручног надзора 
  Технички преглед 
  Употребна дозвола 
 
1.26. Изградња јавних тоалета                                                                                                      2.800.305,00 
              Израда техничке документације 
              Извођење радова на изградњи 
              Вршење стручног надзора 
  Технички преглед 
 
1.27. Кружна раскрница код насеља Анчики                                                                               2.616.000,00 
             Израда техничке документације 
 
1.28. Пројекат рушења постојећег надвожњака код насеља Анчики                                        1.040.000,00 
             Израда техничке документације 
 
 
1.29. Пројекат Кружна раскрсница „Три шешира“                                                                        898.800,00 
 Наставак по уговору 
             Израда техничке документације 
 
1.30. Хидролошка студија за Купиновачку реку у зони моста                                                      393.600,00 
             Израда техничке документације 
 
1.31.  Део парка са санацијом фонтане на КП бр. 3582/3 у Лесковцу                                       4.500.000,00 
              Израда техничке документације 
              Извођење радова на партерно уређење терена 
              Вршење стручног надзора 
 
 1.32. Водоводна мрежа Доње Синковце – Горње Синковце                            16.500.000,00 
               Израда техничке документације 
               Извођење радова на реконструкцији 
               Вршење стручног надзора 
  Технички преглед 
  Употребна дозвола 
 
1.33. Водоводна мрежа у Брзи                                                                                                     28.800.000,00 
             Израда техничке документације 
             Извођење радова на изградњи 
             Вршење стручног надзора 
  Технички преглед 
  Употребна дозвола 
 
1.34. Водоводна мрежа у Бадинцу и Жижавици (поред државног пута)                                11.400.000,00 
             Израда техничке документације 
             Извођење радова на изградњи 
             Вршење стручног надзора 
  Технички преглед 
  Употребна дозвола 
 
1.35. Канализациона  мрежа у улици Барска у Братмиловцу                  780.000,00 
             Израда техничке документације 
             Извођење радова на изградњи 
             Вршење стручног надзора 
  Технички преглед 
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  Употребна дозвола 
 
1.36. Водоводна мрежа у улици10. Бригаде у Бобишту                                                              2.220.000,00 
             Израда техничке документације 
             Извођење радова на изградњи 
             Вршење стручног надзора 
  Технички преглед 
  Употребна дозвола 
 
1.37. Водоводна мрежа Велико Трњане до Паликуће                                 15.000.000,00 
             Израда техничке документације 
             Извођење радова на изградњи 
             Вршење стручног надзора 
  Технички преглед 
  Употребна дозвола 
 
 
1.38. Водоводна мрежа у улици Милутина Смиљковића у Лесковцу              2.000.000,00 
             Израда техничке документације 
             Извођење радова на изградњи 
             Вршење стручног надзора 
  Технички преглед 
  Употребна дозвола 
 
1.39. Водоводна мрежа у Липовици                            26.400.000,00 
             Израда техничке документације  
             Извођење радова на изградњи 
             Вршење стручног надзора 
  Технички преглед 
  Употребна дозвола 
 
1.40. Водоводна мрежа у улици Воје Николајевића у Лесковцу                                             16.000.000,00  
             Израда техничке документације 
             Извођење радова на реконструкцији 
             Вршење стручног надзора 
             Технички преглед  
             Употребна дозвола 
 
1.41. Гасификација котларнице „Дубочица“                                                                            212.750.000,00 
             Изградња гасне котларнице 
             Вршење стручног надзора 
       
1.42. Магистрални топловод „Црвена звезда“                                                                           84.000.000,00 
              Израда техничке документације 
              Извођење радова на реконструкцији 
  Набавка и уградња гасног горионика  
              Вршење стручног надзора 
  Технички преглед  
  Употребна дозвола 
  
1.43. Објекат месне заједница  „Прва јужноморавска бригада“                                              14.100.000,00 
              Извођење радова на изградњи 
              Вршење стручног надзора 
  Технички преглед 
  Употребна дозвола 
 
1.44. Објекат месне заједница у Доњем Крајинцу                                                                     9.2000.000,00 
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              Израда техничке документације 
              Извођење радова на изградњи 
              Вршење стручног надзора 
  Технички преглед 
  Употребна дозвола 
 
 
2.3.2. Инфраструктурно опремање појединачних локалитета                                         30.000.000,00 

 
            Остале специјализоване услуге                                                                                
            Израда техничке документације 
            Изградња објеката инфраструктуре 
 

 
 
3.   ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ИНВЕСТИЦИЈА И 
      ИЗВРШАВАЊЕ СУДСКИХ ОДЛУКА                                                                          42.000.000,00  

 
 3.1. ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА 

 
 3.1.1. ТРОШКОВИ  ПРИБАВЉАЊА, ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП ЗЕМЉИШТА 

 
 Одржавање и трошкови станова за расељавање на разним локалитетима 
 Адмиистративне таксе 
 Камате 
 Порез на пренос апсолутних права 
 Услуге вештачења 
 Услуге јавних бележника 
 Услуге стручног надзора 

 
 

 3.1.2. ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА 
 

 Трошкови утрошка електричне енергије на градилиштима 
 Трошкови утрошка воде на градилишту 
 Сагласности, накнаде и пројектни услови 
 Технички пријем објеката 
 Услуге стручног надзора за потребе пројектовања и изградње 
 Услуге стручног координатора за безбедност и здравље на раду 

 
 

3.2. ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА 
 

 Трошкови оглашавања       2.000.000,00 
 
 

 3.3. ПОСТУПАЊЕ ПО СУДСКИМ ОДЛУКАМА 
      

3.3.1. ИЗВРШЕЊЕ СУДСКИХ ОДЛУКА     40.000.000,00  
 

 Остале накнаде штете 
 Накнада за земљиште 
 Накнаде штете по споразумима о вансудском поравнању 
 Административне таксе, судски трошкови и судске одлуке 
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На основу чл. 2, 4. и 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 
РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18), чл. 32. и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14  др. закон, 101/16  др. закон, 47/18 и 111/21
др.закон), члана 14е и 14ж. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања 
комуналних делатности („Службени гласник РС“, бр.13/18, 66/18 и 51/19) и члана 39. став 
1. тачка 22. Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), 
Скупштина града Лесковца на 23. седници одржаној 28. и 29. децембра 2022. године, дана 
28. децембра 2022. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

 
I 

У Одлуци о одржавању чистоће на територији града Лесковца („Службени гласник 
града Лесковца“, број 12/18) после члана 30. додају се чланови 30а. и 30б. који гласе 

„ Члан 30а. 

Вршилац комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене 
мора да има минималну стручну оспособљеност кадрова по површини јавне намене 
предвиђене за одржавање чистоће, и то:  

Ред. 
број  Стручна оспособљеност кадрова  

Површина јавне намене предвиђена за одржавање чистоће  

до 30 ха  од 30 ха 
до 60 ха  

од 60 ха 
до 90 ха  

од 90 ха 
до 120 ха  

од 120 ха 
до150 ха  

преко 
150 ха  

1.  Високо образовање одговарајуће струке  0 1 1 2 2 4 

2.  Средње образовање у трогодишњем или 
четворогодишњем трајању  3 5 7 24 30 36 

3.  Основно образовање  9 20 50 90 105 183 

Под одговарајућом струком за запослена лица са високим образовањем у смислу 
обављања послова комуналне делатности одржавање чистоће на површинама јавне намене 
подразумева се стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, из техничке или природне научне области, 
односно стечено високо образовање првог степена студија у обиму од најмање 180 ЕСПБ 
бодова, односно на основним студијама у трајању до три године, из техничке или 
природне научне области.  

Члан 30б. 

Вршилац комуналне делатности одржавање чистоће на површинама јавне намене 
мора да има минимални технички капацитет по површини јавне намене предвиђене за 
одржавање чистоће, и то:  

1044.
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Ред. 
број Технички капацитет 

Површина јавне намене предвиђена за одржавање чистоће 

до 30 ха  од 30 ха 
до 60 ха  

од 60 ха 
до 90 ха  

од 90 ха 
до 120 ха  

од 120 ха 
до 150 ха  

преко 
150 ха  

1. Кипер  1 1 3 5 7 9 
2. Ауточистилица  1 1 2 3 5 7 
3. Аутоцистерна  0 2 3 5 7 9 
4. Утоварна лопата  1 1 2 2 3 4 
5. Аутосмећар  1 1 2 2 3 4 

6. Посипач техничке соли, носећи 
ротациони  0 2 5 7 9 9 

7. Снежни плуг  1 2 4 11 17 24 

8. Уређај за припрему раствора за течно 
просипање залеђених површина  0 0 1 1 2 2 

9. Постројење за утовар техничке воде  0 0 1 1 1 3 

10. Капацитет покривеног простора за 
паркирање моторних возила  100 м2 150 м2 200 м2 300 м2 600 м2 1.000 м2 

 
II 

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

 
Број: 067/22I 
У Лесковцу, 28. децембра  2022. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК  
Александар Ђуровић 
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На основу чл. 2, 3. и 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 
РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18), чл. 32. и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14  др. закон, 101/16  др. закон, 47/18 и 111/21
др.закон), члана 14а, 14б. и 14г. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања 
комуналних делатности („Службени гласник РС“, бр.13/18, 66/18 и 51/19) и члана 39. став 
1. тачка 22. Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), 
Скупштина града Лесковца на 23. седници одржаној 28. и 29. децембра 2022. године, дана 
28. децембра 2022. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПИЈАЦАМА 
 
I 

У Одлуци о пијацама („Службени гласник града Лесковца“, број 19/18) после члана 
4. додају се чланови 4а, 4б. и 4в. који гласе 

„ Члан 4а. 

Вршилац комуналне делатности управљање пијацама мора да има минималну 
стручну оспособљеност кадрова, по површини пијаце, и то:  

Ред. 
број Стручна оспособљеност кадрова 

Површина пијаца по м2 

до 2.000 м2 од 2.000 м2 
до 5.000 м2 

преко 
5.000 м2 

1. Високо образовање одговарајуће струке 0 1 1 

2. Средње образовање у трогодишњем или 
четворогодишњем трајању 2 3 5 

3. Основно образовање 2 3 5 

Под одговарајућом струком за запослена лица са високим образовањем у смислу 
обављања послова комуналне делатности управљање пијацама подразумева се стечено 
високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, из техничке, природне или друштвене научне области, односно стечено високо 
образовање првог степена студија у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, односно на 
основним студијама у трајању до три године, из техничке, природне или друштвене 
научне области.  

 

 

 

1045.
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Члан 4б. 

Вршилац комуналне делатности управљање пијацама мора да има минимални 
технички капацитет, по површини пијаце, и то:  

Ред. 
број Технички капацитет 

Површина пијаца по м2 

до 2.000 м2 од 2000 м2 
до 5.000 м2 

преко 
5.000 м2 

1. Рачунар  1 1 1 
2. Фискална каса  1 1 1 
3. Контролна вага  1 1 1 
4. Контејнер  2 4 6 
5. Возило за сакупљање и одвоз отпада  1 1 1 

 

Члан 4в. 

Ако на територији града Лесковца један вршилац комуналне делатности управља 
са две или више пијаца, површина пијаце јесте збир површина свих пијаца у смислу 
стручне оспособљености кадрова и техничког капацитета, изузев минималног техничког 
капацитета за фискалне касе и контролне ваге који је предвиђен за сваку пијацу засебно“. 

 
II 

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

 
Број: 067/22I 

У Лесковцу, 28. децембра 2022. године 
 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 
  

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                   Александар Ђуровић   
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1046.
На основу чл. 7, 32. став 1. тачка 8. и 66. 
став 3. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС" бр. 129/07, 83/14
др.закон, 101/16др.закон, 47/18 и 111/21
др.закон), чл. 5, 6. и 79. Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС" 
бр. 15/16 и 88/19), и члана 39. Статута 
града Лесковца ("Службени гласник града 
Лесковца" број 28/18), Скупштина града 
Лесковца на 23. седници, одржаној 28. и 29. 
децембра 2022. године, дана 28. децембра 
2022. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ 
УСЛУГЕ "ДОМ" ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Члан 1.

Мења се члан 10. став 1. Одлуке о промени 
одлуке о оснивању Јавног предузећа за 
стамбене услуге "Дом" града Лесковца 
број 061/131, донете на седмој седници 
Скупштине града Лесковца од 25. фебруара 
2013.године, тако да сада гласи:
"Седиште јавног предузећа је у Лесковцу, 
улица Косте Стаменковића број 22."

Члан 2.

У осталом делу Одлука о промени одлуке 
о оснивању Јавног предузећа за стамбене 
услуге "Дом" града Лесковца остаје 
непромењена.

Члан 3.

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

Број: 067/22I
У Лесковцу, 28. децембра 2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

1047.
На основу члана 1. и 4. Закона о јавним 
службама (''Службени гласник РС'', бр.42/91, 
71/94, 79/05др.закон, 81/05испр.др.закона, 
83/05 испр. др.закона и 83/14др. закон), чл. 
22. и 26. Закона о култури (''Службени гласник 
РС'', бр. 72/09, 13/16, 30/16испрвка, 6/20, 
47/21 и 78/21) , члана 22. Закона о архивској 
грађи и архивској делатности ''Службени 
гласник РС'' број 6/20), чл. 32. и 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', бр.129/07, 83/14др.закон, 101/16
др.закон, 47/18, 111/21др.закон), члана 39. 
Статута града Лесковца (''Службени гласник 
РС'' број 28/18), Скупштина града Лесковца, 
на 23. седници, одржаној 28. и 29. децембра 
2022. године, дана 28. децембра 2022. године, 
донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 
О ОСНИВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ 

АРХИВА У ЛЕСКОВЦУ
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Члан 1.

У Одлуци о оснивању Историјског архива 
у Лесковцу (''Сл. гласник града Лесковца'' 
бр. 46/20), у оделу IV ДЕЛАТНОСТ, у чла
ну 6. брише се став 2. који сада гласи: 
"Архив: 

1) води евиденције о архивској грађи и 
ствараоцима и имаоцима грађе предвиђене 
овим законом и подзаконским актима; 

2) обавља стручни надзор над евде

нтирањем, класификовањем, одабирањем, 
архивирањем, чувањем, стручним одржа
вањем и заштитом архивске грађе и доку
ментарног материјала;

3) даје одобрење за уништење докуме
нтарног материјала којем је истекао рок 
чу вања;

4) пружа стручну помоћ ствараоцу и има
оцу документарног материјала и архи вске 
грађе у изради општих ака та о упра вља њу 
архивском грађом и доку ме нтарним ма
теријалом; 

5) преузима, сређује, обрађује архивску 
грађу, израђује информативна средства о 
архивској грађи, чува и стручно одржава 
архивску грађу;

6) доноси акт о утврђивању архивске 
гра ђе за културно добро;

7) обавља истраживања ради стварања 
це лине архивског фонда;

8) може да учествује у изградњи и ра
звоју електронских система за упра вљање 
документима код ствараоца и има оца архи
вске грађе и документарног ма теријала у 
циљу постизања интегритета система у 

којима се архивирају документа настала у 
њему;

9) чува архивску грађу у електронском 
облику сходно прописима којима се уре
ђују поступци и технолошка решења за по
уздано електронско чување документа; 

10) има право увида у податке и када 
постоје технички услови, право повезивања 
свог информационог система са регистрима 
свих стваралаца и ималаца архивске грађе 
и документарног материјала;

11) учествује у изградњи и развоју инфо
рмационог система; 

12) обезбеђује услове и даје архивску 
грађу на коришћење;

13) обавља културнопросветну дела тно
ст;

14) Објављује архвску грађу; 

15) Организује изложбе архивске грађе;

16) Стара се о редовном стручном уса
вршавању запослених у архивима;

17) Сачињава план заштите архивске 
грађе у ванредним ситуацијама;

18) Обавља и друге послове утврђене 
овим законом."

Члан 2.

У члану 7. после става 4. додају се ставови 
5. и 6. који гласе: 
"Установа стиче својство правног лица 
уписом у регистар установе културе. 
Регистар установе културе, као поверени 
посао води Агенција за привредне регистре 
(у даљем тексту: АПР)"
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Члан 3.

У члану 16, у оделу VI ОРГАНИ УСТА
НОВЕ, мења се став 3. који сада гласи: 
"Директор Архива именује се на основу 
спроведеног јавног конкурса уз претходну 
сагласност оснивача, на период од 4 године 
и може бити поново именован."

Члан 4. 

У члану 21, у ставу 2. после речи '' четири 
члана'' ставља се зарез и додају се речи ''од 
којих је један члан из реда запослених у 
Архиву''.
Став 3. се мења и сада гласи:
"Састав Управног одбора треба да 
обезбеди заступљеност од најмање 40% 
представника мање заступљеног пола."

Члан 5. 

У члану 25. став 3. мења се и гласи: 
"Састав Надзорног одбора треба да обе
збеди заступљеност од најмање 40% пре
дставника мање заступљеног пола."

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 6. 

Архив је дужан да усклади Статут и остала 
општа акта, организацију и пословање са 
одредбама ове одлуке у року од 30 дана од 
дана доношења ове одлуке. 

Члан 7. 

Ова одлука ће бити објављена у ''Службеном 
гласнику града Лесковца'', а ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања. 

Број: 067/22I
У Лесковцу, 28. децембра 2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
 

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић 

1048.
На основу члана 29. став 1. тачка 11. и члана 
43. став 1. тачка 12. Закона о смањењу ризика 
од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама ("Службени гласник РС", број 
87/2018), члана 15. Уредбе о саставу, начину 
и организацији рада штабова за ванредне 
ситуације ("Службени гласник РС", број 
27/2020), члана 8. став 1. тачка 11, члана 17. 
и члана 18. Одлуке о образовању штаба за 
ванредне ситуације града Лесковца ("Слу
жбени гласник РС",број 46/2020), члана 5. 
став 3. и 4. и члана 6. Пословника о раду 
штаба за ванредне ситуације града Лесковца 
("Службени гласник РС" , број 7/2021) и члана 
39. став 1. тачка 68. Статута града Лесковца 
("Службени гласник града Лесковца", број 
28/2018), Скупштина града Лесковца, на 23. 
седници, одржаној 28. и 29. децембра 2022. 
године, дана 29. децембра 2022. године, до
нела је

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ
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Годишњи план рада Штаба за ванредне 
ситуације града Лесковца, обухвата период 
јануар – децембар 2023. године и у основи 
се заснива на постојећим законским про
писима и стеченом искуству и пракси којом 
располаже Штаб за ванредне ситу ације 
града Лесковца.
Поред наведених задатака, по налогу Ре
публичког штаба за ванредне ситуације, 
Окружног штаба за ванредне ситуације, 
Штаб за ванредне ситуације града Лесковца 
ће у 2023. години извршавати и друге за
датке који нису саставни део овог плана. 

ЗАДАЦИ 

Штаба за ванредне ситуације града 
Лесковца за 2023. годину кроз 2 (две) 

редовне седнице

1. Разматрање и усвајање Извештаја о 
раду Штаба за ванредне ситуације града 
Лесковца за 2022. годину и достављање 
Скупштини града Лесковца на разма-
трање и усвајање
Носилац: Штаб за ванредне ситуације гра
да Лесковца
Сарађује: Градска управа града Лесковца, 
Одељење за општу управу и заједничке 
послове
Рок: I полугодиште 2023. године

2. Измене и допуне Закључака о обра-
зо вању стручно – оперативних тимова 
за специфичне задатке заштите и спа са-
вања

Носилац: Штаб за ванредне ситуације 
града Лесковца
Сарађује: Градска управа града Лесковца, 
Одељење за општу управу и заједничке 
послове
Рок: У току календарске 2023. године 

3. Информација о кретању заразних 
болести на територији града Лесковца
Носилац: Завод за јавно здравље Лесковац
Сарађује: Штаб за ванредне ситуације 
града Лесковца
Рок: I полугодиште 2023. године

4. Информација о стању, спремности и 
капацитетима Црвеног крста на подручју 
града Лесковца, као и спремност за дело-
вање у ванредним ситуацијама
Носилац: Штаб за ванредне ситуације 
града Лесковца
Сарађује: Црвени крста града Лесковца
Рок: I полугодиште 2023. године

5. Иформација о стању и довођењу 
система за јавно узбуњивање (сирена) у 
функцију
Носилац: Штаб за ванредне ситуације гра
да Лесковца
Сарађује: Градска управа града Лесковца, 
Одељење за општу управу и заједничке по
слове
Рок: I полугодиште 2023. године

6. Информација о предузимању мера 
у области одбране од поплава из надле-
жно сти града Лесковца
Носилац: Штаб за ванредне ситуације града 
Лесковца
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Сарађује: Градска управа града Лесковца, 
Одељење за привреду и пољопривреду
Рок: I полугодиште 2023. године

7. Информација о стању израђености 
Процене угрожености и Плана заштите 
и спасавања у ванредним ситуацијама од 
елементарних непогода и других не срећа 
на територији града Лесковца
Носилац: Штаб за ванредне ситуације гра
да Лесковца
Сарађује: Министартсво унутрашњих по
слова  Одељење за ванредне ситуације Ле
сковац и Градска управа града, Одељење за 
општу управу и заједничке послове Лесковца
Рок: II полугодиште 2023. године

8. Разматрање Извештаја о спровођењу 
превентивних мера заштите стрних усе-
ва од пожара и спаљивања биљних оста-
така на отвореном простору
Носилац: Штаб за ванредне ситуације гра
да Лесковца
Сарађује: Министартсво унутрашњих по
слова – Одељење за ванредне ситуације 
Ле сковац и Градска управа града Лесковца, 
Оде љење за инспекцијке послове
Рок: II полугодиште 2023. године 

9. Утврђивање задатака и приоритета у 
ве зи са стањем, спремности и припремама 
ја вних комуналних система за зимски 
период на територији града Лесковца
Носилац: Штаб за ванредне ситуације гра
да Лесковца 
Сарађује: ЈП Урбанизам и изградња Ле
сковац
Рок: II полугодиште 2023. године

10. Предлог одлуке о одређивању су-

бјеката од посебног значаја за заштиту и 
спасавање на територији града Леско вца 
за 2024. годину
Носилац: Штаб за ванредне ситуације гра
да Лесковца 
Сарађује: Градска управа града Лесковца, 
Одељење за општу управу и заједничке по
слове
Рок: II полугодиште 2023. године

11. Предлог Годишњег плана рада Шта-
ба за ванредне ситуације града Ле сковца 
за 2024. годину и достављање Скупштини 
града Лесковца на усвајање
Носилац: Штаб за ванредне ситуације гра
да Лесковца 
Сарађује: Градска управа града Лесковца, 
Оде љење за општу управу и заједничке по
сло ве
Рок: II полугодиште 2023. године

Носилац реализације наведних активности је 
Штаб за ванредне ситуације града Лесковца, 
у сарадњи са Градском управом града Ле ско
вца, Министартсвом унутрашњих по слове 
– Одељење за ванредне ситуације Ле сковац и 
другим носиоцима који су у систему заштите и 
спа савања на територији града Лесковца.

Годишњи план рада Штаба за ванредне си
ту  ације града Лесковца за 2023. годину обја
ви ће се у "Службеном гласнику града Ле ско
вца".

Број: 067/22I
У Лесковцу, 29. децембра 2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић 
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1049.
На основу члана 32. у вези са чланом 66. 
став 3. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС" бр. 120/07, 83/14
др.закон, 101/16др.закон, 47/18 и 111/21
др.закон) члана 203. Закона о здравственој 
заштити ("Службени гласник РС" број 
25/2019) и члана 39. став 1. тачка 68) Статута 
града Лесковца ("Службени гласник града 
Лесковца" број 28/18), Скупштина града 
Ле сковца на 23. седници одржаној 28. и 29. 
децембра 2022. године, дана 29. децембра 
2022. године, донела је

ОДЛУКУ

О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА 
МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО 

УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА 
СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ИЗВАН 

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И 
ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се начин одређивања 
доктора медицине за стручно утврђивање 
времена и узрока смрти лица умрлих изван 
здравствене установе и издавање потврде о 
смрти на територији града Лесковца.

НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА ДОКТОРА 
МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО 

УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА 
СМРТИ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ 

УСТАНОВЕ

Члан 2.

Стручно утврђивање времена и узрока 
смрти лица која су умрла изван здравствене 
установе на територији града Лесковца и 
издавање потврде о смрти, врше доктори 
медицине (у даљем тексту: мртвозорници), 
које одређује Градска управа – надлежно 
одељење за послове здравствене заштите 
по спроведеној јавној набавци.
За територију града Лесковца, може се 
одредити највише 11 мртвозорника.
За мртвозорника може бити одређено лице:

 које је доктор медицине;

 које има положен стручни испит;

 које има најмање годину дана искуства 
на пословима доктора медицине и

 које има пребивалиште на територији 
града Лесковца.

Члан 3.

Градска управа – надлежно одељење за 
послове здравствене заштите одређује 
мртвозорника, након спроведеног поступка 
јавне набавке.
Јавни позив за набавку услуге мртвозорника 
објављује се на Порталу јавних набавки и 
садржи: 

 Опис послова мртвозорника;

 Услове које понуђач треба да испуњава;

 Временски период обављања послова;

 Документацију коју је неопходно 
приложити;

 Рок и начин за достављање понуде;
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 Податке о року и органу надлежном за 
одлучивање по понуди.

ОПИС ПОСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА 
РАДА МРТВОЗОРНИКА

Члан 4.

Мртвозорник обавља преглед лица умрлог 
изван здравствене установе, утврђује вре
ме и узрок смрти и издаје потврду о смрти у 
складу са одредбама Правилника о поступку 
издавања потврде о смрти и обрасцу потврде 
о смрти.
Преглед умрлог лица је поступак којим се 
утврђује чињеница смрти без спровођења 
обдукције.

Члан 5.

Мртвозорник утврђује време и узрок смрти 
лица умрлих изван здравствене установе за 
матично подручје града Лесковца.
Утврђивање времена и узрока смрти и 
изда вање потврде о смрти мртвозорник вр
ши по позиву:

 Надлежне здравствене установе,

 Полицијске управе или

 Лица које је по закону дужно да пријави 
чињеницу смрти (члан породице или друга 
лица са којима је умрли живео, односно 
лица у чијем је стану или објекту смрт 
на ступила или лице које је прво за смрт 
сазнало или других овлашћених лица).

Мртвозорник је дужан да у року од 12 сати 
од примљеног позива изврши непосредан 
преглед умрлог лица, утврди време и узрок 
смрти.

НАЧИН И ПОСТУПАК РАДА 
МРТВОЗОРНИКА

Члан 6.

Преглед лица умрлих изван здравствене 
установе, мртвозорник обавља по правилу 
на месту смрти.
Мртвозорник је обавезан да изврши не
посредни преглед умрлог и да након тога 
утврди да је смрт наступила, као и време и 
узрок смрти.
Након што је утврдио, односно констатовао 
чињеницу да је смрт наступила, мртво
зорник испитује околности под којима је 
иста наступила и утврђује њен узрок.
Податке о месту, времену и околностима 
смрти, прикупља од укућана и других осо
ба, користећи за то и медицинску доку
ментацију о лечењу умрлог.
Грађани су обавезни да дају мртвозорнику 
податке који су им познати и омогуће му 
несметано обављање прегледа.
Након што је извршио преглед и утврдио 
време и узрок смрти, мртвозорник попу
њава потврду о смрти.
Мртвозорник је дужан да уредно и читко 
попуни потврду о смрти и изда је у три исто
ветна примерка, при чему један при мерак 
за држава за себе, а два примерка доставља 
матичару матичног подручја града Лесковца.

Члан 7.

Мртвозорник је дужан да без одлагања 
о смртном случају обавести Полицијску 
упра  ву, ако:

 Није у могућности да утврди идентитет 
умрлог лица;



Страна 5574 – Број 43 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 30. децембар 2022.

 Прегледом умрлог лица утврди повреде 
или на други начин посумња у насилну 
смрт;

 На основу расположивих медицинских 
чињеница није могуће утврдити узрок 
смрти.

У случајевима из става 1. овог члана 
мртвозорник неће издати потврду о смрти 
док надлежни орган не донесе Одлуку у 
вези са обдукцијом.

Члан 8.

Мртвозорници су дужни да уредно евиде
нтирају све случајеве утврђивања времена и 
узрока смрти лица умрлих ван здравствене 
установе кроз протокол умрлих који се 
води у надлежној здравственој установи.
Мртвозорници су дужни да Градској упра
ви – надлежном Одељењу за послове 
здравствене заштите месечно подносе 
изве штај о раду и то најкасније до 3. у ме
сецу за претходни месец.
На основу извештаја из става 2. овог чла
на врши се обрачун накнаде за рад мртво
зорника.

НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА НАКНАДЕ ЗА 
РАД МРТВОЗОРНИКА

Члан 9.

Средства за накнаду за рад мртвозорника 
обезбеђују се у буџету града Лесковца.
Висину накнаде из става 2. овог члана 
одређује се у складу са спроведеним по
ступком јавне набавке услуге мртво зорника.

Међусобна права и обавезе града Лесковца 
и мртвозорника регулише се уговором.

Члан 10.

До одређивања мртвозорника у складу са 
одредбама ове Одлуке, послове мртвозорства 
обављаће мртвозорници одређени Уговором 
о пружању услуга "Утврђивање времена и 
узрока смрти на територији града Лесковца" 
који је закључен по спроведеном поступку 
набавке. 

Члан 11.

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

Број: 067/22I
У Лесковцу, 29. децембра 2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

1050.
На основу члана 124. Закона о социјалној 
заштити ("Службени гласник РС", број 24/11 
и 117/22Одлука УС), члана 32. и 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/07, 83/14  др закон, 
101/16  др закон, 47/18 и 111/21др. закон), 
члана 8. Одлуке о оснивању Центра за 
социјални рад у Лесковцу ("Службени 
гласник општине Лесковац, бр. 3/92 и 20/95 
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и "Службени гласник града Лесковца", број 
16/17) и члана 39. став 1. тачка 15. Статута 
града Лесковца ("Службени гласник града 
Лесковца", број 28/18) Скупштина града 
Лесковца, на 23. седници одржаној 28. и 29. 
децембра 2022. године, дана 29. децембра 
2022. године, донела је 

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШEЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА 
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ЛЕСКОВЦУ

I

ПРЕДРАГ МОМЧИЛОВИЋ, дипл. пра
вник, разрешава се функције директора 
Це  нтра за социјални рад у Лесковцу, због 
исте ка мандата.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гла
снику града Лесковца".

Број: 06 7/22I
У Лесковцу, 29. децембра 2022. године. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

1051.
На основу члана 124. Закона о социјалној 
заштити ("Службени гласник РС", број 24/11 
И 117/22Одлука УС), члана 32. и 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник РС", број 129/07, 83/14  др закон, 
101/16  др закон, 47/18 и 111/22др. закон), 
члана 8. Одлуке о оснивању Центра за 
социјални рад у Лесковцу ("Службени 
гласник општине Лесковац, бр. 3/92 и 20/95 
и "Службени гласник града Лесковца", број 
16/17) и члана 39. став 1. тачка 15. Статута 
града Лесковца ("Службени гласник града 
Лесковца", број 28/18) и сагласности Ми
нистарства за рад, запошљавање, бо рачка 
и социјална питања – Сектора за социјалну 
заштиту, број 11901160/202209 од 09.12. 
2022. године године, Скупштина града Ле
сковца, на 23. седници одржаној 28. и 29. 
децембра 2022. године, дана 29. децембра 
2022. године, донела је 

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У 

ЛЕСКОВЦУ

I

ПРЕДРАГ МОМЧИЛОВИЋ, дипломирани 
правник, именује се за директора Центра 
за социјални рад у Лесковцу, на период од 
4 године.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гла
снику града Лесковца".

Број: 06 7/22I
У Лесковцу, 29. децембра 2022. године. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р. 
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1052.
На основу члана 34. став 2, члана 35. став 
1. и члана 39. став 1. Закона о култури 
("Службени гласник РС", број 72/09, 13/16, 
30/16исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 
32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/07, 83/14др. закон, 
101/16др. закон, 47/18 и 111/21др.закон), 
члана 7. став 2, члана 8. став 1. и члана 8.а. 
став 1. Одлуке о оснивању Дома културе 
"Тихомир РакићВељко" Печењевце ("Слу
жбени гласник општине Лесковац" бр. 4/93 
и 3/97 и "Службени гласник града Ле ско
вца" бр. 6/09, 25/18 и 46/20) и члана 39. 
став 1. тачка 15. Статута града Лесковца 
("Слу жбени гласник града Лесковца" број 
28/18), Скупштина града Лесковца, на 23. 
се дници одржаној 28. и 29. децембра 2022. 
го дине, дана 29. децембра 2022. године, до
нела је 

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА 
КУЛТУРЕ "ТИХОМИР РАКИЋ"-

ВЕЉКО ПЕЧЕЊЕВЦЕ

I

МИРОСЛАВ СТАНОЈЕВИЋ, дипл. еконо
миста, разрешава се функције директора 
Дома културе "Тихомир РакићВељко" Пече
њевце, због истека мандата.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гла
снику града Лесковца".

Број 067/22I
У Лесковцу, 29. децембра 2022. године.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Александар Ђуровић, с.р. 

1053.
На основу чл. 34. став 2. и 35. Закона о култури 
("Службени гласник РС", број 72/09, 13/16, 
30/16исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. 
став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
број 129/07, 83/14др. закон, 101/16др. закон, 
47/18 и 111/21др. закон), члана 7. став 2. и члана 
8. Одлуке о оснивању Дома културе" Тихомир 
РакићВељко" Печењевце ("Службени гласник 
општине Лесковац" бр.4/93 и 3/97 и "Службени 
гласник града Лесковца" бр. 6/09, 25/18 и 46/20) 
и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града Ле
сковца ("Службени гласник града Лесковца" 
број 28/18), Скупштина града Лесковца, на 23. 
седници одржаној 28. и 29. децембра 2022. го
дине, дана 29. децембра 2022. године, донела је 

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА 
КУЛТУРЕ "ТИХОМИР РАКИЋ-

ВЕЉКО" ПЕЧЕЊЕВЦЕ 

I

МИРОСЛАВ СТАНОЈЕВИЋ дипл. еконо
миста, именује се за директора Дома културе 
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"Тихомир РакићВељко" Печењевце, на пе
риод од 4 године. 

II

Ово Решење објавити у "Службеном гла
снику града Лесковца".

Број 067/22I
У Лесковцу, 29. децембра 2022. године. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

1054.
На основу члана. 34. став 2, члана 35. став 
1. и члана 39. став 1. Закона о култури 
("Службени гласник РС", број 72/09, 13/16, 
30/16исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 
32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", број 129/07, 83/14др. закон, 101/16др. 
закон, 47/18 и 111/21др.закон), члана 7. став 
2. члана 8. став 1. и члана 8.а. став 1. Одлуке 
о оснивању Дома културе у Брестовцу 
("Службени гласник општине Лесковац" 
бр. 4/93 и 3/97 и "Службени гласник града 
Лесковца" бр. 6/09, 25/18 и 46/20) и члана 
39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца 
("Службени гласник града Лесковца" број 
28/18), Скупштина града Лесковца, на 23. 
седници одржаној 28. и 29. децембра 2022. 
године, дана 29. децембра 2022. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА 
КУЛТУРЕ У БРЕСТОВЦУ

I

МИЛОШ РАНЂЕЛОВИЋ, дипл. музичар
педагог, разрешава се функције директора 
Дома културе у Брестовцу, због истека 
мандата.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гла
снику града Лесковца".

Број 067/22I
У Лесковцу, 29. децембра 2022. године.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Александар Ђуровић, с.р.

1055.
На основу чл. 34. став 2. и 35. Закона о 
култури ("Службени гласник РС", број 72/09, 
13/16, 30/16исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), 
члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/07, 83/14др. закон, 
101/16др. закон, 47/18 и 111/21др. закон), 
члана 7. став 2. и члана 8. Одлуке о оснивању 
Дома културе у Брестовцу ("Службени гла
сник општине Лесковац" бр. 4/93 и 3/97 и 
"Службени гласник града Лесковца" бр. 6/09, 
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25/18 и 46/20) и члана 39. став 1. тачка 15. 
Статута града Лесковца ("Службени гласник 
града Лесковца" број 28/18), Скупштина 
града Лесковца, на 23. седници одржаној 
28. и 29. децембра 2022. године, дана 29. де
цембра 2022. године, донела је 

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА 
КУЛТУРЕ У БРЕСТОВЦУ

I

МИЛОШ РАНЂЕЛОВИЋ, дипл. музичар
педагог, именује се за директора Дома 
културе у Брестовцу, на период од 4 године. 

II

Ово Решење објавити у "Службеном 
гласнику града Лесковца".

Број 067/22I
У Лесковцу, 29. децембра 2022. године. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Александар Ђуровић, с.р.

1056.
На основу члана 34. став 2, члана 35. став 1. и 
члана 39. став 1. Закона о култури ("Службени 
гласник РС", број 72/09, 13/16, 30/16исправка, 
6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. став 1. тачка 

9. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/07, 83/14др. закон, 101/16др. закон, 47/18 
и 111/21др.закон), члана 7. став 2, члана 8. 
став 1. и члана 8.а. став 1. Одлуке о оснивању 
Дома културе "Вучје"  Вучје ("Службени 
гласник општине Лесковац" бр. 4/93 и 3/97 и 
"Службени гласник града Лесковца" бр. 6/09, 
25/18 и 46/20) и члана 39. став 1. тачка 15. 
Статута града Лесковца ("Службени гласник 
града Лесковца" број 28/18), Скупштина града 
Лесковца, на 23. седници одржаној 28. и 29. 
децембра 2022. године, дана 29. децембра 
2022. године, донела је 

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА 
КУЛТУРЕ "ВУЧЈЕ"- ВУЧЈЕ 

I

БРАТИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, дипл. 
економиста, разрешава се функције дире
ктора Дома културе "Вучје"  Вучје, због 
истека мандата.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гла
снику града Лесковца".

Број 067/22I
У Лесковцу, 29. децембра 2022. године.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Александар Ђуровић, с.р.
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1057.
На основу чл. 34. став 2. и 35. Закона о 
култури ("Службени гласник РС", број 72/09, 
13/16, 30/16исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), 
члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/07, 83/14др. закон, 
101/16др. закон, 47/18 и 111/21др. закон), 
члана 7. став 2. и члана 8. Одлуке о оснивању 
Дома културе "Вучје" – Вучје ("Службени 
гласник општине Лесковац" бр.4/93 и 3/97 и 
"Слу жбени гласник града Лесковца" бр. 6/09, 
25/18 и 46/20) и члана 39. став 1. тачка 15. 
Статута града Лесковца ("Службени гласник 
града Лесковца" број 28/18), Скупштина 
града Лесковца, на 23. седници одржаној 
28. и 29. децембра 2022. године, дана 29. 
децембра 2022. године, донела је 

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА 
КУЛТУРЕ "ВУЧЈЕ" - ВУЧЈЕ 

I

БРАТИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ дипл. 
еко  номиста, именује се за директора Дома ку
лту ре "Вучје"  Вучје, на период од 4 године. 

II

Ово Решење објавити у "Службеном гла
снику града Лесковца".

Број 067/22I
У Лесковцу, 29. децембра 2022. године. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Александар Ђуровић, с.р. 

1058.
На основу чл. 24. став 3. и 52. став 2. Закона 
о јавним предузећима ("Службени гласник 
РС", бр.15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 
9. и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС" бр. 129/07, 83/14
др.закон 101/16др.закон, 47/18 и 111/21др.
закон), члана 48. став 1. и 63. став 1. и став 2. 
Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа за производњу 
и дистрибуцију топлотне енергије "Топлана" 
Лесковац са Законом о јавним предузећима 
("Слу жбени гласник града Лесковца" број 39/16 
и 16/17) и члана 39. став 1. тачка 14. Статута 
града Лесковца ("Сл.гласник града Лесковца", 
број 28/18), Скупштина града Лесковца, на 23. 
седници одржаној 28. и 29. децембра 2022. го
дине, дана 29. децембра 2022. године, донела је 

РЕШЕЊЕ

I

МИЛОШ ИЛИЋ, дипломирани грађевински 
инжењер и мастер професор технике и инфо
рматике, разрешава се функције вршиоца 
ду жности директора ЈКП за производњу и 
ди стрибуцију топлотне енергије ''Топлана'' Ле
сковац, због истека периода на који је именован.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гла
снику града Лесковца".

Број 067/22I 
У Лесковцу, 29. децембра 2022. године.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.
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1059.
На основу чл. 24. и 52. став 1, 2. и 4, у вези 
са чланом 25. Закона о јавним предузећима 
("Службени гласник РС", бр.15/16 и 88/19), 
члана 32. став 1. тачка 9. и 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС" 
бр. 129/07, 83/14др.закон 101/16др.закон, 
47/18 и 111/21др.закон), члана 48. став 1. и 63. 
став 1, 2. и 4. Одлуке о усклађивању Одлуке 
о оснивању Јавног комуналног предузећа 
за производњу и дистрибуцију топлотне 
енергије "Топлана" Лесковац са Законом о 
јавним предузећима ("Службени гласник 
града Лесковца" број 39/16 и 16/17) и члана 
39. став 1. тачка 14. Статута града Лесковца 
("Сл.гласник града Лесковца", број 28/18), 
Скупштина града Лесковца, на 23. седници 
одржаној 28. и 29. децембра 2022. године, 
дана 29. децембра 2022. године, донела је 

РЕШЕЊЕ

I

ТОМИЦА ЈОВАНОВИЋ, дипломирани еко 
но миста, именује се за вршиоца ду жно сти 
директора ЈКП за производњу и ди стри буцију 
топлотне енергије ''Топлана'' Ле ско вац.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гла
снику града Лесковца".

Број 067/22I 
У Лесковцу, 29. децембра 2022. године.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р.

1060.
На основу члана 121. став 1. Закона о осно
вама система образовања и васпитања (''Слу
жбени гласник Републике Србије'', број 88/17 
и 27/18др. Закон, 6/20 и 129/21), члана 3. и 4. 
Правилника о општинском савету родитеља 
(''Службени гласник Републике Србије'' број 
72/18), члана 39. Статута града Лесковца (''Слу
жбени гласник града Лесковца'', број 28/18), 
Скупштина града Лесковца на 23. се дници 
одржаној 28. и 29. децембра 2022. го дине, дана 
29. децембра 2022. године, до нела је 

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА 
РОДИТЕЉА ГРАДА ЛЕСКОВЦА- 

ПРЕДСТАВНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
''ВАСА ПЕЛАГИЋ'' У ЛЕСКОВЦУ

I

Разрешава се члан Савета родитеља града 
Лесковца као представник Основне школе 
''Васа Пелагић'' у Лесковцу за школску 
2022/2023. годину и то: 

1. Татјана Гавриловић из Лесковца, ул. 
Мајора Тепића бр. 14/8.

II

Решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у "Службеном гласнику града 
Ле сковца".

Број: 067/22I
У Лесковцу, 29. децембра 2022. године.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р. 
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1061.
На основу члана 121. став 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 88/17 и 27/18
др. Закон, 6/20 и 129/21), члана 3. Правилника 
о општинском савету родитеља (''Службени 
гласник Републике Србије'' број 72/18), члана 
39. Статута града Лесковца (''Службени 
гласник града Лесковца'', број 28/18) и члана 
100. Пословника Скупштине града Лесковца 
(''Службени гласник града Лесковца'' број 3/19 
и 4/19 – испр.), Скупштина града Лесковца 23. 
седници одржаној 28. и 29. децембра 2022. 
године, дана 29. децембра 2022. године, до
нела је 

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА 
РОДИТЕЉА ГРАДА ЛЕСКОВЦА - 

ПРЕДСТАВНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
''ВАСА ПЕЛАГИЋ'' У ЛЕСКОВЦУ 

I

Именујe се члан Савета родитеља града 
Ле сковца као представник Основне школе 
''Ва са Пелагић'' у Лесковцу за школску 
2022/2023.годину и то:

1. Дејан Цветковић из Лесковца, ул. Ду
бо чица бр. 55/А.

II

Именовани члан Савета родитеља града 
Лесковца послове из своје надлежности 
обавља без накнаде.

III

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

Број: 067/2201
У Лесковцу, 29. децембра 2022. године.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић, с.р. 

1062.
На основу члана 32. а у вези члана 66. став 
3. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', бр.129/07, 83/14/др. закон, 
101/16др. закон и 47/18), чл. 116. и 117. став 
3. тачка 5. Закона о основама система обра
зовања и васпитања (''Службени гласник Ре
публике Србије'', број 88/17, 27/18др. закони, 
10/19, 6/20 и 129/21) и члана 39. Статута 
града Лесковца (''Службени гласник града 
Лесковца'', број 28/18), Скупштина града 
Лесковца, на 23. седници одржаној 28. и 29. 
децембра 2022. године, дана 29. децембра 
2022. године, донела је 

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БОРА 

СТАНКОВИЋ'' У ГУБЕРЕВЦУ

I

Разрешава се дужности члан Школског 
одбо ра Основне школе ''Бора Станковић'' у 
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Губеревцу из реда представника родитеља 
због престанка основа за именовање и то:

1. Јелена Пешић из с. Горњи Буниброд, 
Лесковац.

II

Решење објавити у "Службеном гласнику 
града Лесковца". 

Број: 067/22I
У Лесковцу, 29. децембра 2022. године.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИК 
Александар Ђуровић, с.р.

1063.
На основу члана 32. а у вези члана 66. став 
3. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', бр.129/07, 83/14/др. закон, 
101/16др. закон и 47/18), чл. 116. и 117. 
За  кона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник Републике 
Срби је'', број 88/17, 27/18др. закони, 10/19, 
6/20 и 129/21) и члана 39. Статута гра да 
Лесковца (''Службени гласник града Леско
вца'', број 28/18), Скупштина града Лесковца, 
на 23. седници одржаној 28. и 29. децембра 
2022. године, дана 29. децембра 2022. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БОРА 

СТАНКОВИЋ'' У ГУБЕРЕВЦУ

I

Именује се члан Школског одбора Основне 
школе ''Бора Станковић'' у Губеревцу из 
реда представника родитеља и то:

1. Златибор Анђелковић из с. Горњи 
Буниброд, Лесковац.

II

Решење објавити у "Службеном гласнику 
града Лесковца". 

Број: 067/22I
У Лесковцу, 29. децембра 2022. године.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
 

ПРЕДСЕДНИК 
Александар Ђуровић, с.р.

1064.
На основу члана 36. став 1. и члана 66. став 
3. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/07, 83/14 др.закон, 101/16 
– др.закон, 47/18 и 111/21), члана 43. став 1, 2. и 
3. Статута града Лесковца ("Службени гласник 
града Лесковца" број 28/18), члана 62. став 1. и 
3, члана 63, члана 65. став 3. и 4 и чл. 67. и 77. 
став 1. Пословника Скупштине града Лесковца 
("Службени гласник града Лесковца", бр. 3/19 
и 4/19испр. и "Службени гласник РС", број 
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2/22Одлука УС), Скупштина града Лесковца, 
на 23. седници одржаној 28. и 29. децембра 
2022. године, дана 29. децембра 2022. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ 

I

ПРЕДРАГ МИТРОВИЋ, разрешава се ду
жно сти члана Одбора за планирање, изгра
дњу, комуналне и делатности од општег 
интереса Скупштине града Лесковца.

II

ЖАК ИЛИЋ именује се за члана Одбора 
за планирање, изградњу, комуналне и 
делатности од општег интереса Скупштине 
града Лесковца.

III

Ово Решење објавити у ''Службеном гла
снику града Лесковца''.

Број: 067/22I
У Лесковцу, 29. децембра 2022. године.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРЕДСЕДНИK
Александар Ђуровић, с.р.

1065.
На основу чланова 13. и 20. Закона о управљању 
отпадом ("Сл.гласник РС", број 36/09, 88/10, 

14/16 и 95/18 – др.закон), Одлуке о усвајању 
Локалног плана управљања отпадом на 
територији града Лесковца за период 2021
2030. са Извештајем о стратешкој процени 
утицаја на животну средину, број 062/22I 
од 05. маја 2022. године, чланова 91. и 92. 
Пословника Скупштине града Лесковца, 
од 15.01.2019. године, Скупштина града 
Лесковца, на 23. седници одржаној 28. и 29. 
децембра 2022. године, дана 29. децембра 
2022. године, донела је 

ОДЛУКУ

O ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ 
ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА 
ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЛЕСКОВЦА ЗА ПЕРИОД 2021-2030.

Члан 1.

Формира се Радна група за праћење реа
лизације Локалног плана управљања отпа
дом на територији града Лесковца, у са
ставу:

за председника:
1. Жарко Богатиновић, члан Градског 

већа

за чланове: 
2. Братимир Нешић, PWW Лесковац

3. Сузана Михајловић, ГУ Одељење за 
заштиту животне средине

4. Саша Ђорђевић, ГУ Одељење за 
инспекцијске послове
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5. Александар Младеновић, ГУ Одељење 
за урбанизам

6. Срђан Јовановић, ГУ Одељење за 
комунално – стамбене послове, саобраћај и 
инфраструктуру

7. Јелена Митровић, ГУ Одељење за 
привреду и пољопривреду

8. Вања Хубач Денић, ГУ Одељење за 
финансије

9. Маја Коцић, ГУ Одељење за друштвене 
делатности и локални развој

10. Александар Мосић, ГУ Одељење 
комуналне милиције

11. Ивана Момић, Ј.П. "Урбанизам и 
изградња" Лесковац

12. Миодраг Јовановић, Ј.К.П. 
"Комуналац" Лесковац

13. Тамара Љубеновић, Завод за јавно 
здравље Лесковац

14. Дејан Вејиновић, Ј.К.П. "Водовод" 
Лесковац

15. Зоран Живковић, НВО "Поречје 
Вучје" 

Члан 2.

 Задатак Радне групе је да прати реализацију 
мера и активности из усвојеног Локалног 
плана управљања отпадом на територији 
града Лесковца за период 20212030. 

Члан 3.

Радна група доноси предлог скупштинске 
Одлуке о отпаду града Лесковца, која 
ће регулисати све аспекте управљања 
свим врстама отпада које се генеришу на 

територији града Лесковца, као и на терито
рији других општина и градова, а које се 
довозе и завршно збрињавају на депонији 
"Жељковац". Одлуком треба да се утврди 
јасна матрица одговорности свих учесника у 
процесу настанка и збрињавања отпада свих 
врста, јасна казненостимулативна политика 
и ефикасни инструменти спровођења

Члан 4.

Мандат Радне групе је крај периода трајања 
Локланог плана управљања отпадом

Члан 5.

Радна група за праћење реализације Лока
лног плана управљања отпадом на тери
торији града Лесковца извештава о свом 
раду Скупштину града Лесковца најмање 
једном годишње.

Члан 6.

Стручне и административне послове за 
Радну групу за праћење реализације Лока
лног плана управљања отпадом на тери
торији града Лесковца за период 20212030. 
обављаће Градска управа, Одељење за за
штиту животне средине града Лесковца.

Члан 7.

Ова одлука се објављује у "Службеном 
гласнику града Лесковца" и ступа на снагу 
даном доношења.

Број: 067/22I
У Лесковцу, 29. децембра 2022. године.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић 
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