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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ 

 

     На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Сл. 

гласник РС» број 120/04, 54/07, 104/09, и 36/10) и Упутства за објављивање информатора о 

раду државног органа, Општинска управа Лебане, објавила је овај информатор на сајту 

Општине www.lebane.org.rs  

     Информатор је израђен на основу података достављених од стране овлашћених лица 

организационих јединица Општинске управе, као и општих аката органа Општине. Свако 

заинтересовано лице које затражи има право на основу Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја да сазна сваку информацију у поседу власти, осим у 

случајевима у којима је Закон другачије прописао. Ако власт тражиоцу неосновано ускрати 

информацију, тражилац може да се обрати Поверенику за информације од јавног значаја и да 

на други начин, предвиђен Законом, оствари своје право.  

     Четири су главна разлога за доношење овог закона:  

     Савремена демократска друштва почивају на идеји да је информација кисеоник демократије 

и да јавност има општи интерес да зна о државним пословима. Грађанин може делотворно да 

контролише рад државних органа само ако су информације којима располажу државни органи 

доступне. Слободан приступ информацијама којима располажу органи омогућава да грађани 

буду боље информисани, а државни службеници одговорнији, што умањује могућност 

злоупотребе моћи и обезбеђује поштовање људских права и слобода;  

     Новинари и јавна гласила у демократском друштву, као уши и очи јавности, имају посебну 

улогу контролора рада државних органа. Правила о доступности јавних информација 

обезбеђују им услове за ефикасно прикупљање података државних органа;  

     Напредна демократска друштва се препознају, између осталог, и по томе да ли су донела 

закон о слободном приступу информацијама и да ли га ефикасно примењују. Пошто сада и 

наша земља има овај закон, на свима је, а нарочито на новинарима да тражећи приступ 

информацијама започну освајање демократије тамо где је отпор традиционално најчвршћи - у 

државној бирократији, која информације о свом раду неретко крије од јавности;  

     Усвајањем овог закона, посланици Народне скупштине испунили су један од услова за 

чланство у Савету Европе. Савет Европе је у фебруару 2002. године донео Препоруку 

државама чланицама о приступу јавним документима и позвао да својим прописима заштите 

интерес појединца да делотвнорно контролише рад државних органа. Наш Закон се у највећој 

мери подудара са правним стандардима из Препоруке Савета Европе. Остаје још да се у 
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животу види колико је држава вољна да испуни своје законске обавезе, и тако се, не само на 

речима, приближи кругу европских земаља развијене демократије. Остварењу тог циља 

требало би да послужи и овај информатор 

 

 

 

2. СПИСАК ПРОПИСА У УПОТРЕБИ И НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

     У свом раду Општинска управа примењује и извршава следеће законе и подзаконске акте:  

- Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 

81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. закона и 83/2014),  

- Закон о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 

44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/2005 - одлука УСРС, 79/2005 – др.закон, 81/2005 – испр. др. 

закона, 83/2005 – испр. др. закона и 23/2013 – одлука УС),  

-  Закон о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, бр. 48/94 и 11/98),  

- Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и „Сл.гласник РС“, 

бр. 30/2010), Упутство о начину ажурирања бирачких спискова („Службени гласник РС“, бр. 

42/00, 118/03),  

- Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/2002, 

84/2002 – испр., 23/2003 – испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. закон, 62/2006 – др. 

закон, 63/2006 – испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др. закон, 53/2010, 101/2011, 

2/2012 – испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 и 105/2014),  

- Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), Закон 

о државној управи („Службени гласник Републике Србије“, број 79/05, 101/07, 95/2010 и 

99/2014),  

- Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 

93/2012, 99/2013 и 125/2014),  

- Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“, бр. 101/07), 

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС бр. 129/07 и 83/2014);  

- Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 129/07),  

- Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 34/2010 – одлука УС и 

54/2011),  

- Закон о агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“,бр. 97/2008, 53/2010, 

66/2011 – одлука УС, 67/2013, 112/2013 и 8/2015),  
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- Закон о матичним књигама („Службени гласник РС", број 20/09 и 145/2014),  

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014),  

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 

– одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука 

УС, 132/2014 и 145/2014),  

- Закон о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/2013 и 15/2015),  

- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), 

- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011),  

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/2012, 116/2013 и 44/2014). 

     Број, врста и тражиоци информација у прошлој – 2020. години: 

Било је укупно 21 захтев за приступ информацијама од јавног значаја, а тражиоци су били у 8 
случајева – удружења грађана, у 9 случајева – физичка лица, и 1 предузеће, у 1 случај 
новинар, и у 2 случаја адвокати. Захтеве су упутили следећи субјекти: 
- 09.01.2020.године.  
КРИК, одговор послат 20.01.2020. 
- 09.01.2020. године. 
Транспарентност Србија, одговор послат 20.01.2020. 
- 09.01.2020. године. 
Предузеће ''Инвестпродукт'', одговор послат 20.01.2020. 
- 02.02.2020. године 
Еколошки центар Станиште, делимичан одговор послат 24.03.2020. 
Након опомене повереника, додатне информације послате 10.08.2020. 
- 04.02.2020. 
Саша Пешић, одговор послат 04.02.2020. 
- 10.02.2020. године 
Софија Златковић, одговор послат након решења П. 12.05.2020. 
- 12.03.2020. 
Бечејско удружење младих, након жаблбе поверенику 10.06.2020., одговор послат 
14.08.2020.године 
- 20.05.2020. 
Саша Пешић, одговор послат 20.05.2020. 
- 11.05.2020.године 
Комитет правника за људска права, Милан Филиповић, одговор 11.05.20. 
- 04.07.2020. 
Адвокат Јелена Дојчиновић, одговор послат 08.09.2020. 
по другом захтеву послат одговор да не поседујемо информацију 14.08.2020. 
 
- 17.08.2020.  
Центар за одрживе заједнице, Душко Медић, одговор послат 19.08.2020. 
- 26.08.2020. 
Удружење ПРАКСИС, одговор послат, али не могу утврдити датум јер је вероватно мејл 
избрисан, а писано је у телу мејла. 
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- 20.09.2020. 
Филип Вукша, одговор послат 20.09.2020. 
- 14.10.2020. 
Ивана Колаков, одговор послат 14.10.2020. 
- 20.10.2020. 
Станковић Душан, одговор послат 05.11.2020. 
Пауновић Братислав, одговор послат 05.11.2020. 
Илић Иван, одговор послат 05.11.2020. 
- 23.11.2020. 
Транспарентност Србија, одговор послат 02.12. а допуна 04.12.2020. 
- 27.11.2020. 
Пауновић Братислав упутио жалбу поверенику на непотпуну инфомрацију, одговор послат 
07.12.2020. 
- 02.12.2020. 
Еколошки центар Станиште, одговор послат у 2021. години  
- 03.12.2020. 
Адвокат Лазар Бујошевић, одговор послат 07.12.2020      
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3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 
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     Скупштина општине у складу са Законом:  

- доноси статут општине и пословник скупштине;  

- доноси буџет и завршни рачун општине;  

- утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине 
локалних такси и накнада;  

- доноси програм развоја општине и појединих делатности;  

- доноси урбанистички план општине и уређује коришћење грађевинског земљишта;  

- доноси прописе и друге опште акте;  

- расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о 
предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;  

- оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши 
надзор над њиховим радом;  

- именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте, у складу са законом; - бира и разрешава председника скупштине и заменика 
председника скупштине;  

- поставља и разрешава секретара скупштине;  

- бира и разрешава председника општине, и на предлог председника општине, бира заменика 
председника општине и чланове општинског већа;  

- утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по закону; - 
утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;  

- доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са законом;  

- прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;  

- даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;  

- даје мишљење о законима којима се уређују питања од значаја за локалну самоуправу;  

- даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине;  

- обавља и друге послове утврђене законом и статутом. 
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     Председник општине:  

- представља и заступа општину;  

- предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина;  

- наредбодавац је за извршење буџета;  

- усмерава и усклађује рад општинске управе; - доноси појединачне акте за које је овлашћен 
законом, статутом или одлуком скупштине;  

- врши и друге послове утврђене статутом и другим актима општине.  

 

     Општинско веће:  

- предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина;  

- непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине;  

- доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупштина општине не донесе буџет 
пре почетка фискалне године;  

- врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који 
нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси 
скупштина општине;  

- решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и 
установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;  

- стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, 
односно аутономне покрајине;  

- поставља и разрешава начелника општинске управе, односно начелнике управа за поједине 
области.  

 

     Општинска управа:  

- припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина општине, председник 
општине и општинско веће;  

- извршава одлуке и друге акте скупштине општине, председника општине и општинског већа;  

- решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, 
установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;  

- обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката 
скупштине општине;  

- извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;  

- обавља стручне и друге послове које утврди скупштина општине, председник општине и 
општинско веће.  
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     4. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ЛЕБАНЕ 

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе 
(''Службени гласник РС'' број 21/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и 
мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних 
места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе (''Службени гласник РС'' број 88/2016), као и члана 35. Одлуке о Општинској управи 
општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'' број 21/08,7/2015), члана 1. и 2. Одлуке о измени и 
допуни Одлуке о општинској управи 02 Број 02-335 од 21.12.2016.године, и члана 12. Одлуке о 
правобранилаштву општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'' број 3/2015), Општинске веће 
општине Лебане, на предлог начелнице Општинске управе општине Лебане, дана ___12. 2016. године, 
усвојило је обједињен 

П Р А В И Л Н И К 

О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И 

ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 
 

ГЛАВА I 

Основне одредбе 

Члан 1. 

Обједињеним Правилником о организацији и систематизацији радних места у општинској 

управи, правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама (даљем тексту: Правилник) 

уређују се организационе јединице и њихов делокруг, руковођење организационим јединицама, називи 

и описи радних места, звања у којима су радна места разврстана, потребан број запослених за свако 

радно место, врста и степен образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком радном месту у 

Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама 

општине Лебане. 

Стручним службама и посебним организацијама сматрају се стручне службе и посебне 
организације које су основане за обављање послова управе. 

Процедура усвајања Правилника 

Члан 2. 

Предлог Правилника припрема начелник Општинске управе и доставља га Општинском већу на 

усвајање. 

Поглавља правилника 

Члан 3. 

Правилник се састоји од следећих поглавља: 

- Глава IОсновне одредбе 

- Глава IIOрганизација и систематизација радних места у Општинској 

управи 

- Глава IIIOрганизација и систематизација радних места у Општинском 

правобранилаштву 

- Глава IVПрелазне и завршне одредбе 
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Систематизација радних места Члан 4. 

У Правилнику су систематизована следећа радна места: 

Функционери - изабрана и   5    

постављена лица        

Службеник на положају –  1  радно место   1 службеник 

I група        

        

Службеници - извршиоци  Број радних места   Број службеника   

Самостални саветник 11  11   

Саветник 17  18   

Млађи саветник 1  1   

Сарадник 7   8   

Млађи сарадник 5   5   

Виши референт 8   10   

Референт 9   9   

Млађи референт 0   0   

Укупно:  59 радних места   63 службеника 

      

Намештеници  Број радних места   Број намештеника   

Прва врста радних места 0   0   

Друга врста радних места 0   0   

Трећа врста радних места 0   0   

Четврта врста радних места 6   7   

Пета врста радних места 2   3   

Укупно:  8 радних места   10 намештеника 
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Члан 5. 

Укупан број систематизованих радних места у Општинској управи је 69 и то : 

- 3 постављена лица 

- 1 службеника на положају, 

- 62 службеника на извршилачким радним местима и 

- 10 на радним местима намештеника 

 

Укупан број систематизованих радних места у Правобранилаштву је 2 и то : 

- 1 функционера 

- 1 службеника на извршилачким радним местима и 

- 0 на радним местима намештеника 
 

 

ГЛАВА II 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 

Предмет уређивања 

Члан 6. 

 

Овим Правилником детаљније се уређују посебна организациона јединица и унутрашње 

организационе јединице и њихов делокруг, руковођење унутрашњим организационим јединицама, 
називи и описи радних места, звања у којима су радна места разврстана, потребан број запослених за 

свако радно место, врста и степен образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком радном 

месту у Општинској управи општине Лебане. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

Унутрашња организација 

Члан 7. 

 

У оквиру Општинске управе образују се унутрашње организационе јединице за вршење сродних 
послова и Кабинет председника општине као посебна организациона јединица. 
 

Основна унутрашња организациона јединица је одељење. 
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Ако природа и обим послова налажу, унутар основних унутрашњих организационих јединица 
могу се образовати уже организационе јединице: одсеци, а унутар одсека – групе. 

 

Основне унутрашње јединице 

Члан 8. 

Основне унутрашње организационе јединице су: 

1. Одељење за управу, скупштинске и заједничке послове и јавне службе;  

2. Одељење за урбанизам, грађевинске, комунално-стамбене, инспекцијске и имовинско-правне 
послове;  

3. Одељење за привреду, пољопривреду, водопривреду и финансије; 
 

 

Посебна организациона 

јединица Члан 9. 

 

У Општинској управи се као посебна организационa јединицa образује Кабинет председника 
општине. 
 

Канцелариј

е Члан 10. 

 

За обављање одређених послова из надлежности општинске управе, посебно у вези са 
остваривањем права грађана, локалног економског развоја, реализације политике за младе, могу се 
унутар основне организационе јединице образовати канцеларије. 
 

Канцеларије се могу образовати и у месним заједницама, као организациони облик Општинске 
управе за обављање послова из надлежности општине. 

 

Јединствене стручне службе и посебне 

организације. Члан 11. 

 

 

Стручне службе и посебне организације образују се као јединствене стручне службе и 
посебне организације. 
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2. ДЕЛОКРУГ УНУТРАШЊИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

Члан 12. 
 

Одељење за управу, скупштинске и заједничке послове и јавне службе обавља послове који 

се односе на: стручне и административно – техничке послове везане за одржавање седница Скупштине 

општине, рад председника општине и седница Општинског већа и њихових радних тела; обраду и 

чување свих изворних аката о раду органа општине; обављање стручних послове који се односе на 

представке и предлоге грађана, координацију, припрему и ажурирање информација за потребе интернет 

презентације општине; припрему информација и званичних саопштења органа Општине; унапређење 

организације рада и модернизацију општинске управе; организацију пријемне канцеларије, писарнице, 

архиве и доставне службе; лична стања грађана и матичарске послове; нормативно-правне послове; 

пружање правне помоћи грађанима; организација послова управљања људским ресурсима за све 

организационе јединице и остваривање права и обавеза из радног односа запослених, именованих и 

постављених лица; контролу над применом прописа о канцеларијском пословању; вођење бирачког 

списка; стручне и административне послове за спровођење избора и организацију референдума; 

евиденцију радних књижица; праћење рада и пружање помоћи месним заједницама; унапређење 

примене информационих технологија; одржавање и развој рачунарске и комуникационе мреже; 

администрирање базе података; одржавање и развој апликативног софтвера; организацију обуке 

запослених у Општинској управи, као и јавним предузећима и установама чији је оснивач општина. 

 

У оквиру Одељења се обављају послови који се односе и на: коришћење биротехничких и других 

средстава опреме; коришћење, одржавање и обезбеђење зграде Општине и службених просторија: 

обезбеђивање превоза моторним возилима са и без возача и старање се о њиховом одржавању; 

одржавање чистоће пословних просторија; умножавање материјала; дактилографске послове; 

организацију рада доставне службе; административно – техничке послове набавке материјала; ситног 

инвентара и основних средстава; обављање других сервисних послова за потребе органа општине. 
 

Такође, у оквиру Одељења се обављају послови који се односе и на област друштвених 

делатности, и то: послове који се односе на друштвену бригу о деци, послове борачко инвалидске 

заштите, здравствене и социјалне заштите, предшколског, основног и средњег образовања, културе, 

физичке културе, информисања и остваривања надзора над законитошћу рада установа у области 

делатности чији је оснивач општина, врши послове у вези са стипендирањем ученика и студената; 

послове израде локалне омладинске политике, израде локалних акционих планова, програма и политике 

у сагласности са Националном стратегијом за младе; као и послове скупштине општине и органа у 

области одбране. 
 

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности. 
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Члан 13. 

Одељење  за  урбанизам,  грађевинске,  комунално-стамбене,  инспекцијске  и  имовинско- 
 

правне послове обавља послове који се односе на: издавање извода из урбанистичких планова; 

издавање информација о локацији и локацијских услова; прибављање услова за пројектовање и 

прикључење на комуналну инфраструктуру; прибављање других посебних услова од јавних предузећа, 

привредних друштава и установа имаоца јавних овлашћења, неопходних за израду локацијских услова 

зависно од намене објекта; давање обавештења о намени простора и могућности општина по захтевима 

странака; сарадњу са стручним службама, организацијама и правним лицима из области урбанизма и 

грађевине за потребе рада органа општине и Одељења; издавање грађевинских дозвола; издавање 

решења о одобрењу за изградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију објеката; давање стручних 

мишљења у поступку издавања грађевинске дозволе и одобрења за изградњу у оквиру обједињене 

процедуре; обраду информација о појединим предметима; успостављање услове за развој и одржавње 

географског информациониог система (ГИС-а) у сарадњи са надлежним републичким и општинским 

органима и организацијама, као и јавним предузећима, са територије општине, чији је оснивач општина, 

односно Република Србија. 

 

 

Одељење у области урбанизма и имовинско-правних послова поред напред наведених, обавља и 

следеће послове: провере испуњености формалних услова за издавање грађевинске дозволе и да ли су 

подаци наведени у изводу из пројекта у складу са локацијским условима; да ли је идејни пројекат за 

прибављање решења о одобрењу за изградњу у складу са издатим локацијским условима односно 

планом; старање о законитом вођењу поступка издавања одобрења; припремање извештаја о раду; 

обављање и друге задатака и послова из области припреме земљишта за грађење; издавање потврда за 

изграђене темеље објеката; доношење решења о припремним радовима и о пробном раду; издавање 

дозволе за коришћење објеката(употребне дозволе); издавање уверења о старости објеката; издавање 

уверења о етажирању објеката; вођење регистара издатих грађевинских дозвола и издатих употребних 

дозвола; издавање уверења о чињеницама о којима води евиденцију; поступка легализације објеката; 

отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини; утврђивање земљишта за редовну 

употребу објекта; доношења решења конверзије права коришћења у право својине на грађевинском 

земљишту уз накнаду; врши попис незаконито изграђених објеката у циљу спровођења поступка 

озакоњења, обавља стручне и административне послове у поступцима враћања одузете непокретности, 

утврђивање престанка права својине; поступка експропријације. 

 

У комунално-стамбеној области oбавља послове који се односе на: праћење и унапређење 

функционисања јавних комуналних предузећа и комуналних делатности; реализацију пројеката и 

иницијатива са циљем модернизације рада јавних комуналних предузећа и побољшања комуналне 

инфраструктуре; израду нацрта општих правних аката, одлука, уговора и решења који се односе на 

комуналне делатности; израду појединачних правних акта у комунално–стамбеној области; вршење 

управног надзора над радом предузећа која обављају послове из области комуналних делатности; 

обављање послова у вези са утврђивањем цена комуналних производа и услуга; контролу спровођења 

основних начела енергетске политике; дефинисања стратегије и планова развоја енергетике на локалном 

нивоу; обављање послова из области енергетике; регулисање и управљање саобраћајем на територији 

општине; управљање површинама за паркирање и регулисања паркирања; јавни превоз на територији 

општине; планирање капацитета мрежа линија; управљање квалитетом у систему јавног транспорта 

путника; надзор над безбедношћу саобраћаја и такси превоза; израда планске документације у циљу 

организације и обезбеђења заштите од пожара, елементарних и других већих непогода, организацију  
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цивилне заштите; израду услова за успостављање интегрисаног система заштите и спасавања; 

припрема планова за одбрану и остваривање одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног 

стања на територији општине; вођење управног поступка и доношења решења из стамбене области; 

припремање нацрта решења за исељење бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у 

стамбеним зградама; евидентирање скупштина станара стамбених зграда на територији општине и 

издавање уверења о формирању скупштине станара и избору председника; припрему предлога решења, 

уговора и анекса уговора о откупу и закупу станова; вршење послова у вези са преносом права закупа и 

замене станова; праћење извршавања уговорних обавеза по основу закупа и откупа на рате и провера 

законитог утврђивања откупне цене стана и ревалоризације; подношење пријава надлежним органима за 

исељење бесправних корисника станова; сарадњу са надлежним комуналним и јавним предузећима, 

инспекцијским службама и другим надлежним институцијама и учешће у принудном исељењу и 

записничкој примопредаји стамбеног простора. 

 

Одељење у својој области врши и припрему и предлоге аката о прибављању, коришћењу, 

управљању и располагању грађевинским земљиштем и другим непокретним стварима у јавној својини 

општине, (осим пословног простора и гаража), које доноси Скупштина општине, Председник општине и 

Општинско веће; води информациону основу о градском грађевинском земљишту и свим изграђеним 

објектима, стара се о упису непокретности у јавној својини општине и правима на њима у јавне 

евиденције непокретности; израђује програме уређивања, прибављања и отуђења грађевинског 

земљишта и прати његову реализацију; стара се о обављању послова комуналног опремања и уређивања 

грађевинског земљишта; води инвеститорске послове у име општине на изградњи и одржавању 

грађевинских објеката, општинских путева и улица; израђује све потребне подлоге и елаборате за 

прибављање или располагање грађевинским земљиштем, стара се формирању почетне цене и 

спровођењу поступка располагања и закључивања уговора са инвеститором; израђује и припрема нацрте 

општих аката којима се прописује начин управљања општинским путевима и одређује управљача , 

 

 

нацрте општих акта у вези категоризације општинских путева и улица као и нацрте програма у вези са 

изградњом, одржавањем, заштитом и коришћењем локалних и некатегорисаних путева и улица у 

насељима; може вршити стручни надзор над изградњом и одржавањем објеката комуналне 

инфраструктуре и других објеката; може вршити технички преглед и пријем објеката; може вршити 

процену грађевинских објеката; учествује у предузимању мера ради отклањања последица 

елементарних непогода из свог делокруга, по налогу општинског Штаба за ванредне ситуације и 

одељења Општинске управе надлежног за координацију послова и активности у ванредним 

ситуацијама; обавља и друге послове који се тичу планирања, заштите, и унапређења општинске 

инфраструктуре и имовине Општине Лебане, 

 

Одељење у области инспекцијских послова обавља послове који се односе на: надзор над применом 

Закона о планирању и изградњи и над применом других прописа и општих аката, стандарда, техничких 

норматива и норми квалитета, који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију објеката 

високоградње, нискоградња и других објеката, као и на извођење појединих грађевинских радова на тим 

објектима и грађење објеката на прописан начин; праћење стања, предлагање мера и надзор над применом 

закона и подзаконских аката из области заштите животне средине, поступања са отпадним материјама, 

заштити од нејонизујућих зрачења, заштити природе, заштити од буке, поступању са хемикалијама, 

управљању отпадом и о процени утицаја на животну средину; доношење решења и налагање мера у области 

заштите животне средине и праћење њиховог спровођења; праћење стања, предлагања мера и инспекцијски 

надзор над законитошћу рада правних лица које обављају комуналну делатност и инспекцијски надзор над 

поступањем предузетника и грађана у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката; надзор  
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у области уређивања и одржавања објеката и јавних површина; јавну хигијену, надзор над уређењем 

општине Лебане, јавних зелених површина, функционисањем јавне расвете, снабдевања насеља водом и 

 

 одвођења отпадних вода, снабдевања електричном и топлотном енергијом, изношењем и депоновање 

смећа, сахрањивањем, одржавањем гробаља, рада кафилерија; надзор над вршењем димничарских услуга; 

надзор над обављањем делатности пијаца; надзор над одржавањем чистоће јавних површина, над 

раскопавањем улица и других јавних површина и друге послове комуналне хигијене; праћење стања, 

предлагање мера и инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, 

изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева; надзор над применом општинских одлука у 

којима се регулише саобраћај; надзор над вршењем истовара и утовара робе из моторних возила; праћење 

стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над законитиошћу у обављању друмског локалног превоза и 

то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе 

лица и ствари и ауто-такси превоза; праћење стања, предлагање мера и инспекцијског надзора над радом 

установа у области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања; извршење 

извршних или коначних решења из делокруга Општинске управе; вођење потребних евиденција; сарадњу са 

другим органима и организацијама ради међусобног обавештавања, размене података, пружања помоћи и 

заједничких мера и радњи од значаја за инспекцијски надзор, у циљу ефикаснијег обављања послова; 

пружање стручне помоћи, припрему документације, израду и ажурирање процене угрожености и планова 

заштите и спасавања који обухватају превентивне мере заштите којима се спречавају елементарне непогоде 

или ублажава њихово дејство; израду мера заштите и спасавања у случају непосредне опасности од 

елементарних непогода; предузимање мера ублажавања и отклањања непосредних последица од 

елементарних непогода; организацију цивилне заштите, успостављање интегрисаног система заштите и 

спасавања који би објединили све превентивне и оперативне мере заштите живота и имовине грађана; 

предузимање мера и праћење реализације мера из планова одбране и планова за ванредне ситуације, посебно 

у делу предузимања превентивних мера и процене ризика; сагледавање последица штета насталих 

елементарном непогодом и другим ванредним догађајима; обављање стручних и административних послова 

за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације и јединица цивилне заштите, припрема планова за 

одбрану и остваривање одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног стања на територији Општине. 

 

У Одељењу се прате и примењују закони и други прописи из области имовинско - правних 
односа у надлежности општини; спроводи поступак прибављања и отуђења непокретности у јавној 

својини општине, управља имовином која је у јавној својини и својини општине, као и непокретности 

које користе правни субјекти чији је оснивач општина. 

 

 

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности. 

 

Члан 14. 

 

Одељење за привреду, пољопривреду, водопривреду и финансије обавља послове који се 

односе на обезбеђивање финансирања обављања изворних и поверених надлежности општине, послови 
јавних набавки, послови локалне пореске администрације, послови у области пољопривреде и 

водопривреде. 
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Одељење у делокругу и оквиру својих надлежности у области финансија обавља послове који се 

односе на: израду нацрта буџета општине уз поштовање система јединствене буџетске класификације 

укључујући и програмску; припремање и достављање корисницима буџета упутства за припрему буџета 

са основним економским смерницама, као основом за израду предлога финансијских планова буџетских 

корисника, описом планиране политике, проценом прихода и примања и расхода и издатака, обимом 

средстава који може да садржи предлог финансијског плана буџетског корисника, поступком и 

динамиком припреме буџета; старање о поштовању календара буџета локалне власти; анализирање 

предлога финансијских планова буџетских корисника и контрола њихове усаглашености са упутством; 

припремање нацрта одлуке о измени и допуни буџета (ребаланса); израда предлога решења о 

привременом финансирању; обавештавање буџетских корисника о одобреним расположивим 

апропријацијама; припремање и утврђивање тромесечне, месечне и шестомесечне квоте; разматрање 

захтева за измену квоте; предлагање одлуек о привременој обустави извршења буџета буџетским 

корисницима; разматрање предлога Плана извршења буџета; доношење одлуке о измени Плана 

извршења буџета; разматрање захтева за преузимање обавеза; доношење решења о одборавању 

преусмеравања апропријација; припремање нацрта решења о одобрењу средстава из текуће и сталне 

буџетске резерве; отварање консолидованог рачуна трезора за динарска и девизна средства, подрачуна 

динарских и девизних средстава корисника јавних средстава и посебних наменских динарских рачуна 

корисника јавних средстава и осталих правних лицима и других субјеката који не припадају јавном 

сектору и који нису укључени у консолидовани рачун трезора; ближе уређивање начина коришћења 

средстава са подрачуна КРТ-а; извештавање о коришћењу средстава општине; старање о пласирању 

слободних новчаних средстава и обавештавање Управе за трезор; припремање захтева Министарству 

финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 10% прихода општине у текућој години са детаљним 

образложењем оправданости инвестиција због којих настаје прекорачење; анализу дугорочне 

одрживости дуга општине; вођење главне књиге трезора и осталих пословних књига са посебном 

евиднецијом за сваког директног и индиректног корисника буџетских средстава; вођење помоћних 

књигеа; припремање пројекције и праћење прилива прихода и извршења расхода на консолидованом 

рачуну буџета; управљање готовином; примање, завођење и контрола захтева за плаћање и трансфер 

средстава и захтеве за плате; управљање информационим системом у области финансија; израду 

периодичних извештаја и завршног рачуна консолидованог рачуна трезора; усаглашавање пословних 

књига са корисницима буџета, Управом за трезор и добављачима; припремање и извршавњеа плаћање; 

вршење мониторинга и евалуације финансијских планова по програмској методологији; управљање 

имовином (вођење евиденција о основним средствима и пословном простору; вршење интерних 

контролних поступка; обављање припремних радњи и других послова за спровођење прописа којима се 

уређује област финансирања општине; припремање нацрта аката којим се утврђују стопе изворних 

прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада и других изворних 

локалних прихода и припрема симулација и модела по појединим групама обвезника на основу 

предложеног нацрта; организовање јавне расправе и друге облике учешћа јавности у поступку прирпеме 

нацрта аката локалних изворних прихода. 

 

У оквиру овог одељења обављају се и послови јавних набавки односе се на: истраживање 

тржишта и ефикасно планирање набавки; припрему плана набавки за кориснике буџетских средстава за 

које спроводи поступке јавних набавки у сарадњи са другим службама; обезбеђивање услова за 

економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава и подстицања конкурентности и 

равноправности понуђача у поступцима јавних набавки; спровођење поступака јавних набавки по 

процедури прописаној законом; спровођење поступака јавних набавки по овлашћењу других наручилаца 
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у складу са Законом о јавним набавкама; спровођење обједињених набавки за више 

наручилаца у складу са законом; објављивање огласа о јавним набавкама, конкурсне 

документације, обавештења и извештаја на Порталу јавних набавки; пружање 

консултанских услуга и стручне помоћи директним и индиректним корисницима 

буџетских средстава и понуђачима у поступцима јавних набавки; одређивање запослених 

који ће представљати општину/општина у поступцима јавних набавки које спроводе други 

наручиоци; прикупљање и евидентирање одређених података о поступцима јавних 

набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама; вођење посебне евиденције о 

јавним набавкама мале вредности; састављање извештаја о закљученим уговорима о 

јавним набавкама велике и мале вредности и спроведеним поступцима; достављање у 

предвиђеном законском року наведених извештаја Управи за јавне набавке; праћење 

реализације закључених уговора о јавним набавкама; остваривање сарадње са органима и 

организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних 

набавки; обављање других послова у складу са Законом о јавним набавкама и другим 

прописима којима се уређује област јавних набавки. 

 

Такође, у оквиру овог одељења обављају се и послови локалне пореске 

администрације односе се на: пријем, обраду, контролу и унос података из пореских 

пријава; доношење решења о утврђивању обавеза по основу локалних јавних прихода за 

које није прописано да их сам порески обвезник утврђује; евидентирање утврђене пореске 

обавезе у пореском књиговодству локалне пореске администрације, у складу са 

прописима; књижење извршених уплата по основу локалних јавних прихода; 

канцеларијске и теренске пореске контроле законитости и правилности испуњавања 

пореске обавезе које се утврђују решењем локалне пореске администрације; обезбеђење 

наплате пореске обавезе; послове редовне и принудне наплате, одлагања плаћања 

пореског дуга; покретање поступка стечаја; подношења захтева за покретање пореског 

прекршајног поступка; достављање извештаја са доказима Пореској полицији, када 

постоје основи сумње да је извршено пореско кривично дело; послове првостепеног 

поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника; вођење поновног поступка по 

поништеним управним актима; пружање правне помоћи надлежним организационим 

јединицама Пореске управе и другим организационим јединицама локалне пореске 

администрације; вођење јединственог пореског књиговодства за локалне јавне приходе; 

примену јединствених стандарда, дефиниција, класификација и номенклатура кодирања 

података и технику обраде у складу са јединственим информационим системом за локалне 

јавне приходе; припрему методолошких упутстава за једнообразну примену прописа из 

области локалних јавних прихода; давање бесплатних информација о пореским прописима 

из којих произилази пореска обавеза по основу локалних јавних прихода; издавање 

уверења и потврда и извештавање локалне самоуправе и Пореске управе у вези са 

локалним јавним приходима и остали послови у складу са законом и другим прописима 

којима се уређује ова област. 

 

Одељење у области привреде, пољопривреде и водопривреде у својој надлежности 

обавља следеће послове који се односе на, и то: реализацију развојних пројеката од 
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интереса за општину, представљање инвестиционих потенцијала општине и реализацију 

активности на привлачењу инвестиција; израда нормативних и других акта из области 

локалног економског развоја; старање о укупном привредном развоју општине; обављање 

управних и стручних послове у области привреде, пољопривреде и водопривреде; 

подстицање и старање о развоју туризма, старих заната, пољопривреде и осталих 

привредних грана; обављање пoслова категоризације туристичких објеката у складу са 

законом; вођење поступка промене намене пољопривредног у грађевинско земљиште; 

израда годишњег програм развоја пољопривреде и руралног развоја; израду годишњег 

програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; 

спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; 

израду општих и оперативних планова заштите од елементарних непогода; извештавање и 

старање о пољопривредној производњи (сетва, жетва, јесењи радови); информисање 

индивидуалних пољопривредних произвођача и регистрованих пољопривредних 

газдинстава о актуелностима везаним за пољопривреду; утврђивање водопривредних 

услова на територији општине; издавање водопривредних сагласности и водопривредних 

дозвола за објекте и радове у складу са законским овлашћењима општина; подстицање 

предузетништва, малих и средњих предузећа у складу са законом и одлукама Скупштине 

општине; давање информација и пружање техничке помоћи правним лицима при 

реализацији пројеката, државних субвенција и кредита; обављање административних 

послова за Агенцију за привредне регистре и пружање помоћи локалним 

 

 

привредницима у регистрацији и пререгистрацији организационих облика; израда базе 

података, праћење, анализа и давање извештаја о стању и кретању привредних активности 

на територији општине; израду пројекције будућих кретања и предлагање стратегије за 

даљи развој; успостављање привредних контаката и старање о привлачењу нових 

инвеститора у општину; обављање стручних, административних, техничких и других 

послова на вођењу, координирању и сервисирању послова из области економског развоја 

општине; представљање могућности и услова за улагање у општину;подстиче 

задругарство и развој села; организација и учешће општине на разним промотивним 

манифестацијама, сајмовима и привредним изложбама; одржавање редовних контакта са 

републичким и другим институцијама које се баве унапређењем економског развоја и 

привлачењем инвестиција; представљања општине на регионалном, државном и 

међународном нивоу у активностима везаним за локални економски развој; креирање и 

организацију тренинг програма у складу са потребама привреде; сарадњу са Националном 

службом за запошљавање (НСЗ) у реализацији мера активне политике запошљавања; 

успостављљања контаката са међународним организацијама и донаторима; истраживање 

могућности за финасирање развојних програма; припремање, управљање и реализација 

развојних пројеката и капиталних инвестиција у области јавне инфраструктуре; праћење 

рада јавних предузећа, друштва капитала којима је општина оснивач или суоснивач или 

којима је поверено обављање комуналне делатности и давање мишљења о њиховим 

извештајима о раду; праћење рада јавних предузећа, јавних агенција, друштава капитала 

којима је општина оснивач или суоснивач у области пољопривреде, водопривреде, и 

других грана привреде и и давање мишљења о њиховим извештајима о раду; припремање 
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нацрта одлука из своје надлежности; припремање нацрта стратегија и програме развоја 

општине. 
 

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности. 

 

3. ДЕЛОКРУГ ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

– КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

Члан 15. 
 

Кабинет председник општине је посебна организациона јединица која се образује за 
обављање саветодавних и протоколарних послова, послова за односе с јавношћу и 
административно-техничке послова који су значајни за рад председника општине. 

 

 

 

 

 

 

4. РУКОВОЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА 

 

Члан 16. 

Општинском управом руководи начелник, као службеник на положају. 

 

Руковођење радом унутрашњих 

организационих 

јединица Члан 17. 

Радом основних и ужих организационих јединица руководе: 

- руководилац одељења, 

- шеф одсека, 

- координатор групе, 

- координатор канцеларије; 
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Распоређивање руководилаца 

организационих 

јединица Члан 18. 

Руководиоце организационих јединица из члана 17. овог Правилника, распоређује 
начелник Општинске управе. 
 

Руководиоци организационих јединица из члана 17. овог Правилника одлучују, 

доносе решења у управном поступку, пружају стручна упутства, координирају и надзиру 

рад запослених, старају се о законитом, правилном и благовременом обављању послова из 
свог делокруга и врше друге послове по налогу начелника Општинске управе. 
 

Руководиоци унутрашњих организационих јединица одговарају за свој рад 
начелнику Општинске управе. 
 

За свој рад и рад уже организационе јединице којом руководе, руководиоци ужих 
организационих јединица непосредно су одговорни руководиоцу одељења, у чијем саставу 
је унутрашња организациона јединица. 

Руковођење радом посебне 

организационе 

јединице Члан 

19. 

Радом Кабинета председника општине као посебне организационе јединице 
руководи шеф кабинета. 
 

Шеф кабинета и запослени на радним местима у кабинету заснивају радни однос на 
одређено време – док траје дужност председника општине. 
 

Шеф кабинета за свој рад одговара председнику општине. 

 

 

 

5. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА 

 

Члан 20. 
 



Page 23 

 

Организационе јединице су дужне да међусобно сарађују и да размењују потребне 
податке и обавештења неопходна за рад. 

 

 

 

6. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 

Члан 21. 

 

Правилник садржи радна места на положајима, извршилачка радна места и радна 

места на којима раде намештеници. 

 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају – ____ радних места _____ службеника 

I група   

   

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник   

Саветник   

Млађи саветник   

Сарадник   

Млађи сарадник   

Виши референт   

Референт   

Млађи референт   

Укупно: ____ радних места _____ службеника 
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Члан 22. 

 

Радна места у Општинској управи су следећа: 

 

А) ЈЕДИНСТВЕНА ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

1. Начелник Општинске управе 

 

Звање: положај у I групи број службеника на 

положају: 1 

 

Опис послова: Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и 
надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске 

управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу 
организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са 

законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и 
Председника општине. 

 

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места   

Друга врста радних места   

Трећа врста радних места   

Четврта врста радних места   

Пета врста радних места   

Шеста врста радних места   

Укупно: ____ радних места _____ намештеника 
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Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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, положен државни стручни испит, 
најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office 
пакет и интернет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
 

6.1.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВУ, СКУПШТИНСКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 

 

1. Руководилац Одељења 

Звање: Самостални саветник број 

службеника: 1 

 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна 

упутства, координира и надзире рад запослених у Одељењу; стара се о законитом, 

правилном и благовременом обављању послова у Одељењу; организује извршавање 

нормативно-правних послова за потребе органа општине; стара се о унапређењу рада, 

побољшању ефикасности и односа према грађанима и организацијама;стара се о 

правилној расподели послова и одређивању рокова за њихово извршење, стара се о 

стручном оспособљавању и усавршавању запослених; стара се о правилном коришћењу 

средстава рада и радном времену, одсуству радника са рада, решава у управним стварима 

за које прописима није одређена надлежност другог Одељења ОУ; припрема одговоре, 

информације и извештаје о раду Одељења; организује и координира израду акта из 

делокруга Одељења; доноси решења и друге акте по овлашћењу начелника осим аката 

који се односе на права и обавезе радника ОУ; учествује у раду колегијума руководилаца 
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организационих јединица; присуствује седницама Општинског већа и Скупштине 

општинe у својству овлашћеног известиоца, по позиву; сарађује са другим одељењима у 

Општинској управи. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља економских наука или из научне области правних наука на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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, положен државни 

стручни испит, радно искуство у струци од најмање пет година, познавање рада на 

рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

 

2. Нормативно-правни послови за потребе Општинског већа 

Звање: Самостални саветник број службеника:1 

 

Опис посла: припрема материјале за седнице Општинског већа; израђује нацрте 

одлука, решења и осталих аката које су надлежности Општинског већа; благовремено 

обавештава ОУ о ставовима и актима Општинског већа а по овлашћењу председника од 

њих тражи обавештење о спровођењу аката Општинског већа када се они односе на 

Општинску управу; даје потребна објашњења и изјашњења током дискусије по тачкама 

дневног реда; пружа стручну помоћ при обради предлога о којима се гласа; стара се о 

законитости аката које доноси Општинско веће; обрађује материјале о којима је 

одлучивало Општинско веће и стара се о њиховом спровођењу; припрема и израђује 

нацрте појединачних аката у другостепеном поступку; стара се о обезбеђивању записника 

са седница Општинског већа; припрема материјале потребне за рад и пружа стручну 

помоћ радним телима које образује Општинско веће, стара се обезбеђивању и изради 

записника са њихових седница; припрема текст пословника о раду Општинског већа и 

његових радних тела; сачињава одговарајуће извештаје и стара се о чувању изворних 

аката о раду Општинског већа. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука 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, положен државни 

стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару 

(MS Office пакет и интернет). 
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6.1.1.1. ОДСЕК ЗА УПРАВУ 

 

3. Шеф одсека-

канцеларијски послови 

архивирања предмета и 

аката-Услужни центар 

шалтер бр. 3 

 

Звање: Сарадник број службеника: 1 

 

Опис посла: Руководи радом одсека, организује и усмерава рад радника у одсеку, 

обавештава организационе јединице и извршиоце о роковима решавања предмета 

управног поступка, припрема статистичке податке и извештаје о примљеним и решеним 

предметима у управном поступку, стара се о правилној примени прописа о 

канцеларијском пословању и архивској грађи у Општинској управи; обавља 

административне и техничке послове пријема и класификације решених предмета, 

одлагања завршених предмета у архиву писарнице и развођења аката; води архивске 

књиге и других евиденција о архивираним предметима; обавља манипулативне послове 

преношења решених предмета након истека одређеног рока у архивски депо; обавља 

послове старања о правилном смештају, чувању и предаји архивске грађе, као и о 

поштовању прописаних рокова за архивирање предмета; обавља послове излучивање 

безвредног регистратурског материјала и предмета из архивског депоа по протеку рока 

чувања; издаје преписа решења и предмета из архиве на реверс; врши предају архивске 

грађе органа града надлежном архиву, чува предмете у роковнику и преко интерне 

доставне књиге доставља референтима у рад, замењује привремено радника у писарници 

ако је исти спречен да обавља послове из свог делокруга рада. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља правних наука на основним академским студијама у обиму од 

најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године, положен државни стручни испит, најмање три године радног 

искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

 

4. Канцеларијски послови за завођење предмета – Услужни центар шалтер бр. 1 
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Звање: Референт број службеника: 1 

 

Опис посла: организује и обједињује рад писарнице и пријемне канцеларије; 

обавља административне и техничке послове завођења поднесака у одговарајуће 

евиденције; води евиденције путем аутоматске обраде података; доставља предмете у рад 

надлежним унутрашњим организационим јединицама општинске управе; прати кретање 

предмета првостепеног и другостепеног управног поступка; разводи решене предмете 

кроз одговарајуће евиденције; сачињава потребне извештаје о спровођењу прописа о 

канцеларијском пословању и доставља их надлежном органу за статистику, врши пријем, 

отварање и разврставање поште, шифрирање и завођење предмета у картице и води 

картотеку по свим предметима; обавља и друге послове у складу са прописима о 

канцеларијском пословању; врши оверу потписа, рукописа и преписа у складу са законом, 

учествује у излучењу безвредног регистратурног материјала из архиве, замењује радника 

пријемне канцеларије ако је исти привремено  спречен да обавља послове из свог 

делокруга надлежности, даје обавештења странкама о стању решавања њихових захтева и 

других поднесака као и у решавању одређених предмета. 

 

Услови: средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни 
стручни испит, најмање три година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару 
(MS Office пакет и интернет). 

 

5. Канцеларијски послови на пријему и распоређивању аката 

и експедиција поште – Услужни центар шалтер бр. 4 

 

Звање: Референт број службеника: 1 

 

Опис посла: обавља административне и техничке послове преузимања службене 

поште са поштанског фаха и пријема аката и поднесака за експедовање из надлежности 

органа општине; прима доставнице од достављача поште, контролише их и предаје 

надлежним органима, евидентира приспелу пошту у одговарајуће књиге примљене поште; 

врши распоређивање и достављање аката, предмета, рачуна, службених листова и 

публикација органима града; води одговарајуће књиге за експедовање службене поште; 

обавља и друге послове у складу са прописима о канцеларијском пословању. 
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Услови: средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни 
стручни испит, најмање три година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару 
(MS Office пакет и интернет). 

 

 

 

 

 

6. Канцеларијски послови праћења остваривања права у области друштвене бриге о 

деци – Услужни центар шалтер бр. 5 
 

 

Звање: Референт број службеника: 1 

Опис посла: прати  остваривање права  у области  друштвене бриге о деци, прима 
захтеве и 

 

проверава документацију у поступку оставривања права у овој области; обавља и друге 
послове у складу са прописима о канцеларијском пословању. 
 

Услови: средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни 
стручни испит, најмање три година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару 
(MS Office пакет и интернет). 

 

7. Матични послови и послови грађанских стања-

Заменик матичара -Услужни центар шалтер бр. 6 

 

Звање: Виши референт број службеника: 1 

 

Опис посла: обавља пријем захтева странака за издавање преписа из матичних 

књига рођених, венчаних и умрлих, као и уверења из наведених књига те проверава 

њихову потпуност и прослеђује матичној служби за издавање преписа; обавља 

административне послове матичне службе, прима поднеске, издаје изводе из матичних 

књига рођених, венчаних и умрлих, издаје уверења о држављанству и издаје потврде о 
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животу.; води попис аката за све издате изводе и уверења из матичне евиденције; обавља 

послове заменика матичара за матичнo подручјe Лебане. 

 

Услови: средње образовање друштвеног смера у четворогодишњем трајању, 
положен државни стручни испит, положен посебан испит за матичара, најмање пет 
година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 

8. Канцеларијски послови пријема захтева странака за урбанизам, имовинско-

правне и комуналне послове – Услужни центар шалтер бр. 7 

 

Звање: Млађи сарадник број службеника: 1 

 

Опис посла: обавља пријем захтева странака за област урбанизма, 

имовинско-правне и комуналне послове; разврстава захтеве према њиховој 
садржини и прослеђује службама на даље решавање. 

 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља економских наука на основним академским студијама у обиму од 

најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару (MS 

Office пакет и интернет). 

 

9. Послови отпремања и доставе писмена 

 

Звање:  Намештеник  –  четврта  врста радних број намештеника:1 

места 

 

Опис посла: Врши пријем писмена из делокруга рада Општинске управе Лебане и 

других јавних служби, врши упис писмена у доставну књигу и задужује курире; води 
евиденцију о урученим писменима, раздужује курире и враћа доставнице референтима; 
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организује рад курира, а за свој рад одговоран је руководиоцу Одељења и начелнику 

Општинске управе Лебане. 

 

Услови: стечено средње образовање друштвеног, економског, техничког смера или 
гимназија у четворогодишњем трајању или стечено специјалистичко образовање, најмање 
једна година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 

10. Управљање људским ресурсима, послови радних односа 

запослених, и послови социјалне заштите, безбедности и 

здравља на раду запослених 

 

Звање: Самостални саветник број 

службеника:1 

 

Опис посла: врши анализу описа послова и радних места у органима општине и њихово 

правилно разврставање у звања; припрема нацрт правилника о унутрашњој организацији 

и систематизацији радних места; врши планирање и развој кадрова у органима општине; 

обавља стручне послове у вези са планирањем организационих промена у органима 

општине; припрема нацрт Кадровског плана и праћење његовог спровођења у органима; 

развија систем оцењивање рада службеника, систематско праћење постигнућа 

службеника, унапређивање мотивације службеника; врши анализу, процену и припрему 

предлога годишњег Програма посебног стручног усавршавања службеника и предлога 

финансијског плана за његово извршавање; организује, реализује и врши анализу ефеката 

интерног и екстерног стручног усавршавања; обавља стручне послове у поступку избора 

кандидата и запошљавања, распоређивања, плата; припрема појединачне акте из области 

радних односа; обрађује и комплетира акте и води персонална досијеа; обавља послове 

везане за пријављивање на здравствено и пензионо осигурање запослених, постављених и 

изабраних лица у органима општине; обавља административно-стручне послове везане за 

поступак колективног преговарања; води кадровске и друге евиденције из области радних 

односа службеника и намештеника;обавља послове на спровођењу мера социјалне и 

здравствене заштите службеника и намештеника; учествује у припреми аката о процени 

ризика; организује превентивна и периодична испитивања радне околине и опреме за рад; 

предлаже мере за побољшање услова рада; континуирано прати и контролише примену 

мера за безбедност и здравље запослених на раду; припрема и спроводи оспособљавање 

запослених за безбедан и здрав рад; врши пријем, обраду и израд предлога аката о додели 

солидарних и других видова социјалне помоћи; сарађује са синдикалном организацијом 

запослених и са организацијама социјалне и здравствене заштите. 
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Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља правних наука 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, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у 
струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

6.1.1.2. ОДСЕК ЗА МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ И ГРАЂАНСКА СТАЊА 

 

11. Шеф одсека-послови грађанских стања-матичар Звање: Сам. Саветник 

број службеника:1 

 

Опис посла: руководи радом одсека, усмерава рад радника у одсеку и матичара у месним 

канцеларијама, обавља послове матичара обавља матичне послов у вези са рођењем, 

закључењем брака и састављањем смртовница; врши надзор над вођењем матичних књига 

и обављањем послова вођења матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге 

држављана; води одговарајуће регистре за матичне књиге; уноси податаке из матичних 

књига у Централни систем за електронску обраду и складиштење података и чување 

другог примерка матичних књига; чува изворник матичне књиге; издаје изводе из 

матичних књига и уверења о чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје уверења о 

држављанству; стара се о формирању и чувању документације и матичне архиве; води 

првостепени управни поступак и доноси решења везана за лични статус грађана: о 

накнадном упису у матичну књигу, о исправци или поништају основног уписа у матичну 

књигу, о исправци уписа у књизи држављана, о промени личног имена, о дозволи за 

склапање брака преко пуномоћника, о дозволи увида у матичне књиге и др.; води 

првостепени управни поступак у стварима у којима није прописана надлежност другог 

органа; припрема решења о извршавању управних аката правних лица, када она нису 

законом овлашћена да их сама извршавају; издаје уверења о животу за кориснике 

иностраних пензија; издаје уверења о породичном стању за запослене у иностранству; 

израђује извештаје о стању решености предмета управног поступка. 

 

Услови : стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља друштвених наука на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
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студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет 

година радног искуства у струци, положен посебан стручни испит за матичара, овлашћење 

за обављање послова матичара, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

 

12. Матичар 

 

Звање: Виши референт број 

службеника:2 

 

Опис посла: обавља послове вођења матичних књига рођених, венчаних, умрлих и 

књиге држављана; води одговарајуће регистре за матичне књиге; уноси податке из 

матичних књига у Централни систем за електронску обраду и складиштење података и 

чување другог примерка матичних књига; чува изворник матичне књиге; издаје извод из 

матичних књига и уверења о чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје уверења о 

држављанству; обавља венчања, води поступак за накнадни упис промене личног имена, 

врши исправк у матичним књигама и књигама држављанства, обавља матичне послове у 

вези са рођењем, закључењем брака и састављањем смртовница; стара се о формирању и 

чувању документације и матичне архиве, обавља друге послове по налогу руководиоца 

Одељења и начелника ОУ. 

Услови: стечено средње образовање друштвеног или економског смера у 
четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање пет година радног 
искуства у струци, положен посебан испит за матичара, овлашћење за обављање послова 
матичара, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

13. Канцеларијски послови овере потписа, рукописа и преписа 

 

Звање: Референт број 

службеника:1 

Опис посла: врши оверу потписа, рукописа и преписа у МК Бошњаце; обавља 

послове пријема захтева странака за издавањем преписа из матичних књига, проверава 
њихову потпуност и прослеђује матичару МК за издавањем преписа; прима акта 

намењена достави физичким и правним лицима и иста предаје достављачу ради доставе. 

Услови: стечено средње образовање друштвеног или економског смера у 
четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање три година радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 



Page 34 

 

14. Достављач-Курир у МК Бошњаце Звање: Намештеник – четврта врста 

радних број намештеника:1 места 

Опис посла: Врши доставу пошиљака за општинску управу за остале органе и 

организације уколико је то предвиђено Законом и обавља друге послове који му се дају у 
задатак по наређењу руководиоца Одељења и начелника ОУ, обавља техничке и 

најједноставније пратеће рутинске послове разношења и уручивање пошиљки, као и 

одношење службених пошиљки на пошту; доставља позиве, решења и друга аката из 
надлежности органа општине, као и материјал за седнице органа општине. 

 

Услови: стечено средње образовање друштвеног, економског, техничког смера или 
гимназија у четворогодишњем трајању или стечено специјалистичко образовање, најмање 
једна година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 

 

 

15. Послови ажурирања бирачког списка 

Звање: Виши референт број службеника:1 

 

Опис посла: обавља административне и техничке послове припреме, обраде и 

уноса података у систем за АОП ради ажурирања јединственог бирачког списка; обавља 

послове у вези са спровођењем решења о упису, брисању, измени, допуни и исправци 

грешке у бази бирачког списка по службеној дужности или на захтев странака - до 

закључења бирачког списка; издаје извод из бирачког списка и обавештења за потребе 

личног изјашњавања грађана; издаје уверења о изборном и бирачком праву; сачињава 

одговарајуће информације и извештаје. 

 

Услови: стечено средње образовање друштвеног, економског, техничког или 
природног смера у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање 
пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет). 

 

6.1.1.3. ОДСЕК ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 
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16. Шеф Одсека-Послови утврђивања и праћења остваривања породиљских права и 

права на родитељски и дечији додатак 

Звање: Сарадник број службеника:1 

 

Опис послова: руководи радом одсека води првостепени управни поступак и 

израђује првостепене управне акте о праву на родитељски додатак, праву на накнаду 

зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета и одсуства ради 

посебне неге детета и права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за 

децу без родитељског старања и за децу ометену у развоју и права на дечији додатак; 

припрема одговоре по жалбама за потребе другостепеног органа; прикупља чињенице и 

доказе релевантне за израду и вођење поступка; врши електронску обраду података по 

посебном програму утврђеном од стране надлежног министарства за остваривање права 

на родитељски додатак; за остваривање права на дечији додатак врши електронску обраду 

података по посебном програму утврђеном од стране надлежног министарства; обавља 

послове у вези са вођењем евиденције предмета из области управног поступка; прати 

остваривање права у области друштвене бриге о деци; води одговарајуће евиденције о 

оствареним правима; даје обавештења и информације странкама. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља правних наука или из научне области економских наука 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, 

положен државни стручни испит, најмање пет године радног искуства у струци, 

познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

17. Послови образовања и послови утврђивања права на борачко-

инвалидску заштиту  

Звање: Саветник број службеника:1 

 

Опис послова: Припрема анализе и извештаје и информације из ових области, 

мрежу дечијих вртића и основних школа, прати упис деце у први разред основне школе, 

предузима мере против родитеља чија деца нису благовремено уписана у први разред или 

не похађају редовно наставу, води евиденцију о превозу ученика и ученика ометених у 

развоју, као и евиденцију неписмених лица и лица без потпуног основног образовања, 

води послове стипендирања ученика и студената; припрема критеријуме и мерила за 
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распоред средстава за материјалне трошкове и инвестициона улагања у овим областима, 

ради на обједињавању потреба школа и исте доставља надлежном органу, прати 

спровођење програма коришћења средстава корисника, а посебно инвестициона улагања, 

доставља статистичке податке из ових области; прати и евидентира рад мртвозорца;води 

првостепени управни поступак и израђује првостепене управне акте везане за утврђивање 

права на борачко-инвалидску заштиту; врши електронску обраду података по посебном 

програму утврђеном од стране надлежног министарства за остваривање права на борачко-

инвалидску заштиту који подразумева стварање локалне базе података, израду 

одговарајућег решења и доставу података министарству, као и електронски пријем 

података од министарства; води одговарајуће евиденције о оствареним правима; oбавља 

послове везане за утврђивање права утврђених Одлуком о допунским правима војних 

инвалида и породица палих бораца из оружаних акција после 17. августа 1990. године; 

прати њихову реализацију и финансирање; обавља послове везане за решење о 

категоријама особа са инвалидитетом која могу да користе посебно одређена паркинг 

места на јавним паркиралиштима; Води управни поступак на пословима материјалног 

обезбеђења породице храниоца који се налази на одслужењу војног рока и обавља и друге 

послове по налогу руководиоца Одељења и начелника ОУ. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља правних наука 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, положен државни стручни испит, најмање три 

године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 

 

 

18. Инжењер система и 

мреже, програмер и ИТ 

администратор  

Звање: Сам. Саветник број службеника:1 

 

Опис посла: администрира и обезбеђује функционално стање базе података; 

анализира и дефинише додатне захтеве у односу на уведени информатички систем; врши 

инсталацију, конфигурацију, и одржавање свих оперативних система; обавља разне 

конверзије података и у случају потребе експортовања и импортовања база или 

функционалних делова база података; администрира сервере и радне станице у 

рачунарској мрежи; стара се о обезбеђивању функционалног стања мрежне опреме и 

комуникација; обавља стручне послове одржавања и отклањања грешака у 
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функционисању информатичке мреже у органима општине; ствара услове и омогућава 

повезивање са базом података јединственог информационог система; стара се о 

благовременом и ажурном уносу података; обавља послове дијагностичара у случајевима 

техничких кварова рачунара и рачунарске опреме; пружа стручну помоћ корисницима; 

обавља обуку за кориснике; припрема анализе, извештаје и информације у области рада 

јединственог информационог система; учествује у изради информатичких подсистема на 

бази усвојених планова развоја; програмира апликативна решења у објектно-

оријентисаним програмским језицима; ради на примени новоуведених информатичких 

модула и пружање потребне подршке непосредним корисницима; стара се о обезбеђивању 

функционалног стања информационих подсистема; обавља стручне послове одржавања и 

отклањања грешака у функционисању програма. 

 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља електронских наука 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, положен државни стручни испит, најмање пет 

година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 

19. Просветни инспектор 

Звање: Саветник број 

службеника:1 

Опис посла : врши контролу поступања установе у погледу примене закона, 

других прописа и општих аката, осим контроле која се односи на стручно-педагошку 

проверу рада установе; врши контролу испуњености услова за почетак рада установе као 

и за проширење делатности; предузима мере ради остваривања права и обавеза ученика и 

родитеља, наставника, васпитача или стручног сарадника и директора; контролише 

поступак уписа и поништава га ако је спроведен супротно закону; контролише 

испуњеност прописаних услова за спровођење испита; врши преглед прописане еиденције 

коју води установа; утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које 

издаје школа; налаже отклањање неправилности и недостатака у одређеном року; наређује 

извршавање прописане мере уколико није извршена; забрањује спровођење радњи у 

установи које су супротне закону; подноси пријаву надлежном органу за кривично дело, 

прекршај и привредни преступ и обавештава други орган о потреби предузимања мера за 

које је надлежан; припрема извештаје о раду; обавља и друге послове у складу са законом 

и по налогу руководиоца одељења. 
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Услови: 
 

а) стечено високо образовање из научне области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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, 

3 године радног искуства на пословима образовања и васпитања и положен стручни испит 
за рад у органима државне управе или за секретара Установе, положен испит за 
инспектора. 
 

б) стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука 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, најмање 

пет година радног искуства у области образовања и васпитања и положен стручни испит у 

области образовања, односно лиценцом за наставника, васпитача и стручног сарадника, 

положен испит за инспектора, најмање три године радног искуства у струци, познавање 

рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

20. Послови заштите и остваривање 

личних и колективних права 

националних мањина етничких 

група, избеглих и прогнаних 

лица, и збрињавања избеглих и 

расељених лица  

Звање: Сарадник број 

службеника:1 

 

Опис посла: прати остваривање права националних мањина и етничких група и 

предлаже мере у циљу њиховог побољшања; сарађује са организацијама које окупљају 

националне мањине и етничке групе и помаже њихов рад; припрема информацију за 

израду предлога финансијског плана у поступку доношења одлуке о буџету за одређену 

буџетску годину у области за коју је надлежан и прати његово извршење; прати 

реализацију пројеката који се тичу националних мањина и етничких група, законску 

регулативу из ових области и предлаже решења у вези с тим; спроводи и прати 

спровођење аката органа града у оквиру делокруга радног места; учествује у планирању и 

припреми одлука везаних за остваривање права на евидентирање, прикупљање података, 
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утврђивање статуса и положаја избеглих и прогнаних лица, збрињавање и организовање 

смештаја избеглица и предузимање активности у циљу обезбеђивања повратка у ранија 

пребивалишта избеглих и прогнаних лица; израђује предлог програма социјалне заштите 

социјално угрожених лица и социјалне карте у сарадњи са Центром за социјални рад; 

остварује сарадњу са Комесаријатом за избеглице Републике Србије, Црвеним крстом и 

другим хуманитарним организацијама; обавља послове који се односе на планирање, 

припрему, примену и реализацију локалних стратешких докумената из делокруга; 

учествује у изради нацрта пројеката по објављеним конкурсима републичких и других 

удружења и организација из делокруга; припрема извештаје о спровођењу стратешких 

докумената; прати реализацију пројеката по приспелим донацијама. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља правних наука на основним академским студијама у обиму од 

најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж, 

познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

21. Послови планирања одбране и планирања заштите од елементарних 

непогода Звање: Млађи сарадник број службеника:1 

 

Опис посла: израђује планску документацију у циљу организације и обезбеђења 

заштите од пожара, елементарних и других већих непогода која обухвата превентивне мере 

заштите којима се спречавају елементарне непогоде или ублажава њихово дејство, мере 

заштите и спасавања у случају непосредне опасности од елементарних непогода, мере 

ублажавања и отклањања непосредних последица; предлаже организацију цивилне заштите; 

предлаже услове за успостављање интегрисаног система заштите и спасавања у циљу 

обједињавања свих превентивних и оперативних мера заштите живота и имовине грађана и 

ефикаснијег ангажовања свих расположивих ресурса у случају катастрофе изазване 

природном или људском делатношћу; припрема планове за одбрану и остваривање 

одрамбених интереса у условима ратног и ванредног стања на територији општине, врши 

обуку за противпожарну заштиту лица запошљених 

 

 

у локалној самоуправи, проверава и одржава противпожарне апарате и води евиденцију о 
роковима за пуњење истих, обавља друге послове по налогу руководиоца Одељења и 
начелника ОУ . 
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Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља одбране и заштите или из научне области безбедности на 
основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 

струковним студијама, , односно на основним студијама у трајању од најмање три године, 
положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 

 

6.1.1.4. ОДСЕК ЗА СКУПШТИНСКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 

22. Шеф Одсека-Канцеларијски послови припреме седничког материјала 

скупштине општине Звање: Сарадник број службеника:1 

 

 

Опис посла: обавља административно-техничке послове за потребе Скупштине 

општине, стара се о благовременом умножавању, обједињавању и припремању за 

експедитовање материјала за седнице Скупштине и скупштинских радних тела; води 

рачуна о чувању материјала и аката које доноси Скупштина општине и радних тела 

скупштине као и о регистру одржаних седница СО-е и регистру донетих одлука; учествује 

у припреми и обради седница Скупштине општине и скупштинских радних тела; сређује, 

чува и архивира завршене предмете везане за рад Скупштине општине и скупштинских 

радних тела; припрема скупштинске материјале за објављивање; врши доставу 

скупштинских аката одговарајућим службама и појединцима, обавља и друге послове по 

налогу предпостављених лица. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља правних наука на основним академским студијама у обиму од 

најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године, положен државни стручни испит, најмање три године радног 

искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

 

 

 

 

 



Page 41 

 

23. Канцеларијски послови припреме седничког материјала 

општинског већа Звање: Виши референт број службеника:1 

Опис посла: Врши припрему материјала за седнице Општинског већа и 

председника општине и њихових радних тела, води записнике са седнице истих, врши 

техничку обраду материјала са седница, припрема материјале за објављивање, врши 

доставу аката које ови органи доносе одговарајућим службама и појединцима и стара се о 

чувању оригиналних примерака, архивирању и коришћењу седничког материјала и 

обавља друге послове по налогу предпостављених лица. 

 

Услови: стечено средње образовање друштвеног смера (правни техничар) у 
четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање пет година радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

24. Канцеларијски административно-технички послови 

Звање: Виши референт број службеника:1 

 

Опис посла: обавља административне и техничке послове подршке активностима 
локалне самоуправе коју пружа информациони систем; пријем, контрола исправности и 
иницијална обрада документације; врши обраду текста, табела, програма, презентације, 
електронске поште и тражења информација на интернету; врши припрему и издавање 
извештаја; врши одлагање, чување и архивирање документације; врши креирање базе 
докумената у електронском формату и обавља друге послове по налогу руководиоца 
Одељења и начелника ОУ. 

 

Услови: стечено средње образовање друштвеног смера (правни техничар) у 
четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање пет година радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

25. Пословни секретар 

Звање: Виши референт број службеника:1 

 

Опис послова: врши евидентирање и пријаву грађана који се обраћају председнику 

општине; стара се о благовременом заказивању састанака и седница; успоставља 
телефонске везе; врши пријем поште за потребе председника општине, обезбеђује чување 
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изворних аката о раду председника општине и врши и друге административне, техничке и 

друге послове по налогу шефа Кабинета и председника општине. 

 

Услови: стечено средње образовање економског смера у четворогодишњем 
трајању, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

26. Возач моторног возила 

 

Звање: Намештеник – четврта врста радних места број 

намештеника:2 

 

Опис посла: управља моторним возилом и превози путнике за потребе органа 

општине; стара се о техничкој исправности возила којим управља; води евиденције о 
употреби моторног возила и пређеној километражи; води евиденције о потрошњи горива и 

мазива; води евиденције о замени делова и гума и предаји дотрајалих замењених делова и 
гума; отклања мање кварове на возилу; обавља прање и чишћење моторног возила. 

 

Услови: стечено средње образовање друштвеног, економског или техничког смера 
у четворогодишњем трајању, најмање једна година радног искуства у струци, возачка 
дозвола ''Б'' категорије. 

 

27. Курир Звање: Намештеник – четврта врста радних број намештеника:1 

места 

 

Опис посла: обавља техничке и најједноставније пратеће рутинске послове 
разношења и уручивање пошиљки, као и одношење службених пошиљки на пошту; 

доставља позиве, решења и друга аката из надлежности органа општине, као и материјал 
за седнице органа општине. 

 

Услови: стечено средње образовање друштвеног, економског или техничког смера 
у четворогодишњем трајању, најмање једна година радног искуства у струци. 
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28. Послови одржавања хигијене 

Звање: Намештеник – пета врста радног места број 

намештеника:1 

 

Опис посла: обавља чишћење и одржавање хигијене у пословним просторијама о којима 
се старају органи општине, чишћење простора око зграде општине, чишћење инвентара и 
опреме, одржавање зеленила у радним просторима и холовима. 

 

Услови: стечено основно образовање, са или без радног исуства. 

 

 

 

 

 

29. Кафе кувар – конобар 

 

Звање: Намештеник – пета врста радних места број 

намештеника:2 

 

Опис посла: Припрема и услужује топлим и хладним напитцима; стара се о 
уредној снабдевености и асортиману робе; наручује топле и хладне напитке и води 

евиденције о пријему робе и амбалаже; стара се о примљеној роби; врши обрачун 
утрошене робе; одржава чистоћу и хигијену инвентара, бифеа и кафе- кухиња. 

 

Услови: стечено образовање за рад у трајању од две године, односно основно 

образовање са стеченом или признатом стручном оспособљеношћу I или II степена 
стручне спреме, најмање шест месеци радног искуства. 

 

30. Послови умножавања материјала 
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Звање: Намештеник – четврта врста радних места број 

намештеника:1 

 

Опис посла: контролише уласке и изласке из зграде општине; утврђује идентитет 

лица која улазе у зграду општине; обавештава странке о распореду службених просторија 

и радника; стара се о службеном паркинг простору; умножава и фотокопира материјал и 

акта, слаже и спаја сложени материјал; доставља обрађен материјал корисницима; стара се 

о исправности фото-копир апарата и рационалном коришћењу репроматеријала; води 

евиденцију о количини умноженог материјала; одржава средстава за умножавање 

материјала.. 

 

Услови: стечено средње образовање техниког смера у трогодишњем или 
друштвеног, економског или техничког смера у четворогодишњем трајању или стечено 
специјалистичко образовање, ватрогасни курс, најмање шест месеци радног искуства у 
струци. 

 

 

 

31. Послови локалне Канцеларије за младе 
 

Звање: Млађи сарадник број службеника:1 

 

Опис послова: Спроводи и прати локалну омладинску политику и иницира израду 

и прати спровођење ЛАП локалне стратегије за младе; успоставља сарадњу са свим 

релевантним партнерима омладинске политике која се односи на умрежавање, 

комуникацију и координацију; учествује у изради локалних акционих планова, програма и 

политика у сагласности са НСМ, даје мишљење и прати њихово остваривање; прати рад 

одговорних за рад са младима и наменско трошење средстава; подстиче активизам младих 

остварује комуникацију и сарадњу са младима, удружењима младих и за младе у циљу 

подстицања активизма младих и ствара услове за учешће младих у процесима доношења 

одлука; иницира припрему, припрема и реализује пројекте и учешће општине у 

програмима и пројектима за младе; даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за 

младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета општине; предлаже буџет за 

реализацију ЛАП-а; спроводи конкурс за реализацију ЛАП-а; прати реализацију и 

прикупља извештаје о реализацији пројеката од значаја за младе који се делимично или 

потпуно финансирају из буџета општине; обезбеђује подршку у раду Савета за младе и 

другим комисијама и радним телима града; прати потребе младих анализом трендова 

стања и потреба, спроводи истраживања о потребама и проблемима младих у локалној 
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заједници са посебним освртом на рањиве групе младих и степену и квалитету њиховог 

укључивања; води базу података о активним удружењима младих и за младе, као и 

неформалним групама у локалној заједници. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља правних или економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, 

познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

6.1.2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНО- 

СТАМБЕНЕ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

32. Руководилац Одељења 

Звање: Самостални саветник број 

службеника: 1 

 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна 

упутства, координира и надзире рад запослених у Одељењу; стара се о законитом, 

правилном и благовременом обављaњу послова у Одељењу; припрема предлоге 

стратешких докумената и прати спровођење стратешко-планских докумената из делокруга 

Одељења; учествује у дефинисању приоритета за планско уређивање на територији 

јединице локалне самоуправе; стара се о унапређењу рада и односа према грађанима, 

предузећима и установама; давање одговора, информација и извештаја о питањима из 

рада Одељења; израђује и обезбеђује израду нацрта и предлога општих и других аката из 

делокруга Одељења за надлежне органе општине; учествовање у раду органа општине 

када се разматрају питања из надлежности Одељења; учествује у реализацији пројеката од 

интереса за развој општине; припрема акате из делокруга одељења; води рачуна о 

стручном усавршавању и оспособљавању запослених; сарађује са другим одељењима у 

општинској управи. 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља правних наука или из научне области грађевинско-

архитектонских наукана основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 

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 



Page 46 

 

факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у 

струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

6.1.2.1. ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

 

33. Шеф Одсека- Обједињена процедура-Урбаниста 

Звање: Сам. Саветник број 

службеника:1 

 

Опис посла: руководи, организује и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, 

координира и надзире рад запослених у Одсеку; поред руководиоца Одељења стара се о 

законитом, правилном и благовременом обављaњу послова у Одсеку; провераве 

испуњеност формалних услова за поступање по захтеву за издавање локацијских услова за 

изградњу објекта; учествује у поступку легализације и озакоњења бесправно изграђених 

објеката; предлаже стратешке одлуке о развоју и уређењу насеља на територији општине; 

иницира урбанистичко уређење појединих целина, предлаже приоритете у прибављању и 

опремању грађевинског земљишта, заштити простора и уређивању јавног простора; прати 

промене и процесе у простору; израђује урбанистичке анализе, изводе из урбанистичких 

планова, аналитичке подлоге за предлагање приоритета у изради; врши измену и 

стављање ван снаге урбанистичке документације, израђује програме за израду планова и 

припрема одлуке о изради планова; координира, прати рад и сарађује са носиоцима израде 

планова; проверава усклађености планова у току израде са плановима шире просторне 

целине, законом и подзаконским актима; прегледа, проверава и припрема нацрте и 

предлоге урбанистичких планова у поступку израде и доношења, оглашавања и 

спровођења процедуре раног јавног увида и припремање извештаја о раном јавном увиду; 

обавља послове у вези са прибављањем услова јавних предузећа у фази израде планова, 

доставља на стручну контролу, оверу, издавање елабората планских докумената, вођење и 

евидентирање документације и чува матрице елабората, мониторинг и евалуацију 

урбанистичких планова; остварује сарадњу са струковним организацијама и учетвује у 

припреми и расписивању урбанистичко-архитектонских конкурса за просторе и објекте 

значајне за општину, сарађује, а по потреби учетвује у раду Комисије за планове; обавља 

послове оглашавања и спровођења процедуре потврђивања урбанистичких пројеката, 

издавање локацијских услова, прибављања услова, сагласности и мишљења јавних 

предузећа и других надлежних органа неопходних за израду локацијских услова; 

издавање решења о одобрењу извођења радова; сарађује са обрађивачем плана; доставља 

обавештења надлежним органима у поступку израде планова; доставља странкама 

одговор-став Комисије за планове по уложеним примедбама на план или Урбанистички 

пројекат у току јавног увида; даје обавештења о намени простора и могућности градње по 

захтевима странака, израђује обавештења о могућности парцелације и препарцелације; 

прикупља податке и документацију за израду Програма за постављање привремених 

објеката и осталих програма у области урбанизма и уређења простора. 
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Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља грађевинско-архитектонских наука 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, положен државни стручни испит, 

најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office 

пакет и интернет). 

 

 

 

 

34. Обједињена процедура-управно-правни послови 

Звање: Саветник број службеника:1 

 

Опис послова: провераве испуњеност формалних услова за поступање по захтеву 

за грађевинске дозволе, привремене грађевинске дозволе, решења о одобрењу извођења 

радова, употребне дозволе, пријаве радова, пријаве завршетка објекта у конструктивном 

смислу, пријаве завршетка израде темеља, израђивање нацрта грађевинске дозволе, 

решења о одобрењу извођења радова и употребне дозволе; учествује у изради анализа, 

информација и извештаја из свог делокруга рада, проверава испуњеност имовинско-

правних услова за издавање грађевинске дозволе; објављује на интернет страни 

надлежног органа закључке о одбацивању захтева; води првостепени управни поступак, 

прослеђује потврде Комисије за технички преглед објекта о пуштању објекта у пробни рад 

грађевинској инспекцији; издаје уверења о старости објеката и уверења о етажирању 

посебних делова објеката, потврде да је издата грађевинска и употребна дозвола за 

објекат, ставља клаузулу правоснажности, прослеђује Пројекат за извођење и Главни 

пројекат заштите од пожара на сагласност МУП-у, сектору противпожарне заштите; 

прибавља податке о висини доприноса за уређење грађевинског земљишта, води Регистар 

обједињених процедура, омогућава доступности података о току сваког појединачног 

предмета, објављивање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе, као и 

решења у електронском облику путем интернета; омогућава Централној евиденцији 

преузимање података, аката и документације садржане у Регистру; иницира подношење 

пријаве за привредни преступ, односно прекршајне пријаве, против имаоца јавних 

овлашћења и одговорног лица имаоца јавних овлашћења и предузима друге неопходне 

радње за несметано и правилно функционисање Регистра; води првостепени управни 

поступак, доставља правоснажна решења – употребне дозволе РГЗ Служби за катастар 

непокретности; издаје потврде и уверења на захтев старнке; припрема предлог одлука из 
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области урабнизма и усаглашава са законима, израђује потврду о пријави радова 

инвеститора и прослеђује грађевинској инспекцији; обавештава инвеститора уколико нису 

испуњени законски услови за подношење пријаве радова; прати 

 

прописе из области урбанизма; води управни поступак и припрема решења и друге акте из 

стамбено-комуналне области; води управни поступак и припрема нацрт решења за 
исељење бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеној згради; 

води евиденцију скупштина станара стамбених зграда на територији локалне самоуправе; 
издаје уверења о образовању скупштине зграде и избору председика. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља правних наука или из научне области 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, положен државни стручни испит, 

најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office 

пакет и интернет). 

 

 

 

 

35. Послови озакоњења објеката и регистратор за вођење регистра обједињених 

процедура 

Звање: Саветник број службеника:1. 

 

Опис посла: покреће поступак озакоњења по службеној дужности обавештава 

странке о документацији неопходној за спровођење поступка озакоњења, прибавља 

сагласности за озакоњење објекта од управљача јавног добра, односно организације 

надлежне за заштиту природних, односно културних добара, као и од других институција 

чија сагласност је неопходна за окончање поступка озакоњења; спроводи поступак 

озакоњења у складу са законом, издаје уверења о поднетом захтеву и доставља 

обавештења надлежним органима о поднетим захтевима; води ажурну евиденцију о 

кретању предмета од подношења захтева до архивирања; доставља правоснажна решења о 

озакоњењу Републичком геодетском заводу - служби за катастар непокретности и 

грађевинској инспекцији; води првостепени управни поступак; контролише да ли су 
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решени имовинско-правних односи; израђује нацрт решења о озакоњењу објекта и нацрт 

закључака које доноси у току поступка озакоњења; припрема извештаје о броју поднетих 

и решених предмета као и извештаје везане за озакоњење објеката; израђује потребне 

информације, анализе и извештаје; објављује списак донетих решења на интернет 

страници надлежног органа. Води Регистар обједињених процедура; омогућава 

доступности података о току предмета; стара се о објављивању локацијских услова, 

грађевинских и употребних дозвола, као и решења у електронском облику путем 

интернета; омогућава Централној евиденцији преузимање података, аката и 

документације садржаних у Регистру; предлаже подношење пријаве за привредни 

преступ, односно прекршајне пријаве, против имаоца јавних овлашћења и одговорног 

лица имаоца јавних овлашћења; предузима друге радње неопходне за несметано и 

правилно функционисање регистра. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља друштвених наука или заштита на раду или из научне области 

грађевинско-архитектонских наука 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, положен државни стручни испит, најмање три 

година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 

 
 

36. Имовинско - правни 

послови и послови 

извршења решења  

Звање: Саветник број службеника:1 

 

Опис посла: Води поступак и припрема решења о конверзији, експропријацији, 

деекспропријацији, административном преносу непокретности; води поступак утврђивања 
земљишта за редовну употребу објекта; води поступак и закључује споразуме о накнади за 
експроприсану 

 

 

непокретност; води поступак отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта јавним 

оглашавањем; води поступак отуђења грађевинског земљишта непосредном погодбом; води 

поступак откупа станова у својини општине; води поступак прибављања неизграђеног 

земљишта у јавној својини; води поступак враћања земљишта, изузимања земљишта које је 

одређено као јавно грађевинско; води поступка поништавања решења о изузимању; припрема 

решење о утврђивању права коришћења; води поступак по захтевима странака за враћање 
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сеоских утрина и пашњака; прима на записник споразум о накнади и обезбеђењу друге 

непокретности; поступа по замолницама других органа; припрема решења о утврђивању 

права коришћења грађевинског земљишта ранијим сопственицима; утврђује престанак права 

коришћења земљишта; одлучује по приговорима странака; организује увиђај на терену у 

сарадњи са службом за катастар непокретности; предлаже надлежним органима доношење 

одговарајућих општих и појединачних аката потребних за ефикаснији рад на овим пословима; 

прибавља по службеној дужности неопходну документацију; води првостепени управни 

поступак; доставља управна акта јавном правобраниоцу; припрема закључивање споразума о 

накнади; одређује вештачење; сарађује са Комисијом општине за отуђење и давање у закуп 

општинског земљишта; прикупља понуде, води записник на отварању понуда, подноси 

захтеве служби рачуноводства за обрачун откупне цене стана, обавештава странке о висини 

откупне цене и роковима отплате, припрема уговор и анекса уговора о откупу стана, оверава 

код нотара уговор и анекс уговора о откупу станова, доставља уговор општинском 

правобранилаштву; издаје уверења о исплати откупне цене стана у целости; издаје оверене 

преписе решења о национализацији објеката и грађевинског земљишта; издаје оверене 

преписе решења о одузетој имовини по основу аграрне реформе; издаје оверене преписе 

решења поступајућег органа; води евиденције о кретању предмета од подношења захтева до 

архивирања; припрема нацрт одлука и уговора о коришћењу и располагању имовином; 

прикупља документацију за упис имовине у одговарајуће јавне регистре; води јединствени 

регистар непокретности у јавној својини локалне самопуправе; води и ажурира портфолија 

имовине у јавној својини ЈЛС. Поред ових послова обавља и следеће послове: организује и 

стара се о извршењу извршних или коначних решења из делокруга овог Одељења; непосредно 

организује и присуствује извршењу и сачињава записник; води потребне евиденције; сарађује 

са инспекторима, другим органима и организацијама у циљу ефикаснијег обављања послова; 

обавештава и даје информације непосредним извршиоцима за извршење решења; по потреби 

обезбеђује присуство полиције код извршења решења; уручује странкама решења или 

закључке из делокруга Одељења. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља правних наука 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, положен државни стручни испит, најмање пет 

година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 

 

37. Послови процене утицаја пројеката на животну средину,праћење 

стања, издавање интегрисаних и других дозвола, заштита и 

унапређење животне средине 
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Звање: Саветник број службеника:1 

 

Опис посла: Врши преглед и проверу документације; спроводи поступак и 

припрема решења о захтевима за одлучивање о потреби процене утицаја пројеката на 

животну средину, захтевима за одређивање обима и садржаја студија о процени утицаја 

пројеката на животну средину, захтевима за давање сагласности на студије о процени 

утицаја пројеката на животну средину или процене утицаја затеченог стања; спроводи 

поступак и припрема решења о захтевима за ажурирање студије о процени утицаја; 

организује јавни увид, јавну презентацију и јавну расправу о студији о процени утицаја и 

студији затеченог стања пројеката на животну средину; обезбеђује учешће јавности у 

одлучивању поступку процене утицаја; организује рад и учествује у раду техничке 

комисије за оцену студије о процени утицаја на жвотну средину; води јавну књигу о 

спроведеним поступцима процене утицаја пројеката на животну средину; одређује мере и 

услове заштите животне средине у припреми израде просторних и урбанистичких 

планова; даје мишљење на одлуке о изради стратешке процене утицаја планова, програма, 

стратегија и основа на животну средину; врши оцену извештаја о стратешкој процени 

утицаја на животну средину; припрема акт о давању сагласности на извештај о стратешкој 

процени утицаја планова, програма, стратегија и основа на животну средину. Учествује у 

припреми, доношењу и реализацији програма заштите животне средине, локалних 

акционих и санационих планова, контроли и праћењу стања животне средине; предлаже и 

спроводи превентивне и санационе мере за заштиту животне средине; сарађује са 

удружењима и организацијама цивилног друштва; прати спровођење пројеката из области 

животне средине који се суфинансирају из буџетских средстава; спроводи активности за 

јачање свести о потреби заштите животне средине; сарађује са стручним и научним 

организацијама у циљу размене искустава и информација; учествује у припреми података 

за одређивање статуса угрожене животне средине; утврђује приоритете за санацију и 

ремедијацију; прибавља сагласност Министарства на предлог акта којим се одређује 

статус угрожене животне средине; припрема годишњи извештај о стању животне средине; 

редовно обавештава јавност о стању животне средине и доставља информације на захтев; 

учествује у изради програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и 

унапређивање животне средине ; учествује у изради годишњег програма заштите 

земљишта; припрема извештај о спровођењу мера и активности утврђених годишњим 

програмом заштите земљишта; спроводи поступак оцене прихватљивости и даје 

сагласност на студије оцене прихватљивости у поступцима стратешке процене и процене 

утицаја на животну средину; припрема акта о проглашењу заштићених подручја; стара у о 

објављивању одлука о заштићеним природним добрима у службеним гласилима и 

доставља одлуке надлежним органима и организацијама; учествује у доношењу програма 

заштите природе; припрема извештаје о стању природе на територији ЈЛС; учествује у 

доношењу планова и програма управљања природним ресурсима и добрима; учествује у 

поступку давања сагласности на планове и годишње програме управљања заштићеним 

подручјем; предлаже опште услове заштите, начин подизања, одржавања и обнове 

уништених јавних зелених површина; води податке о јавним зеленим површинама; 

спроводи поступак издавања интегрисане дозволе. 
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Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља природних наука тј. дипломирани хемичар 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, положен државни 

стручни испит, најмање три година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару 

(MS Office пакет и интернет). 

6.1.2.2. ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ИЗВРШЕЊА 

 

38. Грађевински инспектор 

Звање: Саветник број 

службеника:1 

Опис посла: руководи, организује и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, 
координира и надзире рад запослених у Одсеку; стара се о законитом, правилном и 
благовременом обављању послова 
 

у Одсеку; врши надзор над применом законских и других прописа и општих аката; прати и 
проучава стање  

у свим областима инспекцијског деловања и даје предлоге за предузимање одговарајућих 

мера; усклађује активности инспекцијских служби; припрема анализе, информације и 

извештаје о стању у области инспекцијског надзора и предлаже мере за унапређење рада; 

остварује сарадњу са органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у 

циљу ефикасног обављања инпекцијског надзора; врши надзор над применом Закона о 

планирању и изградњи и других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и 

норми квалитета, који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију објеката  

у високоградњи, нискоградњи и градњи других објеката; врши надзор над извођењем 

појединих грађевинских радова на тим објектима; контролу грађења објеката на прописан 

начин; припрема решења и налаже мере и стара се за њихово спровођење; сачињава записник 

о уклањању објекта односно његовог 
 

дела који доставља органу надлежном за послове катастра непокретности; подноси 

захтеве за покретање прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и пријаве за 

привредне преступе; сарађује са републичким инспекцијама, комуналном полицијом и 

другим органима и организацијама у циљу ефикаснијег обављања надзора; води 

евиденције прописане за грађевинску инспекцију; припрема извештаје за Скупштину 

општине, Општинско веће и надлежне републичке и општинске органе; прикупља податке 

и прати и анализира стање у области свог делокруга. 
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Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља грађевинско-архитектонских наука 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, положен државни стручни испит, 

најмање трит година радног искуства на инспекцијским пословима, положен испит за 

инспектора, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

39. Инспектор за заштиту животне средине 

Звање: Саветник број 

службеника:1 

 

Опис посла: врши надзор над применом Закона о заштити животне средине, Закона о 

поступању са отпадним материјама, Закона о процени утицаја на животну средину, Закона о 

интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине и учествује у изради 

програма Фонда за екологију; припрема решења, налаже мере и стара се за њихово 

спровођење; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно кривичне пријаве 

и пријаве за привредни преступ; сарађује са републичким инспекцијама и другим органима и 

организацијама у циљу ефикаснијег обављања инспекцијског надзора; води прописане 

евиденције за рад инспекције; припрема извештаје за Скупштину општине, Општинско веће и 

надлежне републичке и општинске органе; обавља и друге послове утврђене законом. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља заштите животне средине 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, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспектора, најмање три година радног искуства у струци, познавање рада на 

рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

 

 

40. Комунални инспектори 
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Звање: Саветник број 

службеника:2 

 

Опис посла: врши инспекцијски надзор у области трговине ван продајног објекта, 

осим даљинске трговине; инспекцијски надзор над истицањем и придржавањем радног 

времена и истицањем пословног имена; у складу са овлашћењима прегледа пословни простор, 

односно простор у којем се обавља трговинска делатност и возила; врши увид у пословне 

књиге, евиденције, исправе, електронске документе као и у другу документацију у вези са 

обављањем трговине; врши копирање пословних књига, евиденција, исправа и електронских 

докумената, које су предмет надзора; врши идентификацију лица која обављају трговинску 

делатност, путем увида у личну исправу или другу јавну исправу са фотографијом; узима 

писмене и усмене изјаве лица која обављају трговинску делатност, односно сведока или 

службених лица, као и да позива ова лица да дају изјаве, о питањима од значаја за предмет 

надзора; фотографише, врши видео-снимање простора у којем се врши надзор, односно робе и 

других предмета који су предмет надзора; узима узорке робе и других предмета; прикупља 

податке релевантне за предмет надзора; налажи попис робе, односно евиденцију промета; 

предузима друге радње у складу са Законом о трговини, другим законима и подзаконским 

актима; врши инспекцијски надзор у области заштите права потрошача и предузима мере 

предвиђене Законом о заштити потрошача;врши инспекцијски надзор над законитошћу рада 

комуналних организација и поступака грађана, предузетника и правних лица у погледу 

придржавања закона, других  прописа и општих аката; врши надзор над спровођењем прописа 

који се односе на кориснике и даваоце комуналних услуга у погледу услова и начина 

коришћења и давања услуга, уређивања и одржавања објеката 

 

и јавних површина, прати јавну хигијену, уређење општине, јавних зелених површина, јавне 

расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање електричном и 

топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање, гробља, кафилерије, 

димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, продају пољопривредних и 

других производа ван пијачног простора, раскопавање улица и других јавних површина, 

лепљење плаката на забрањеним местима и друге послове комуналне хигијене; сарађује са 

комуналним редарима у одржавању хигијене у општини; припрема решења  

и стара се о њиховом извршењу; подноси пријаве за прекршаје и предузима мере за 
уклањање ствари и предмета са јавних површина. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља шумарства и пољопривреде 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, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспектора, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на 

рачунару (MS Office пакет и интернет). 
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41. Инспектор за саобраћај, 

путеве и друмски саобраћај  

Звање: Mлађи сарадник број 

службеника:1 

 

Опис посла: врши инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на 

одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева и прати 

стање саобраћајних знакоба на путевима; издаје решења и налоге за постављање вертикалне и 

хоризонталне саобраћајне сигнализације, као и за постављање еластичних заштитних ограда, 

врши и надзор над применом општинских одлука у којима се регулише саобраћај и 

саобраћајна сигнализација; издаје дозволе за вршења истовара и утовара робе из моторних 

возила; сачињава записнике о увиђају и саслушању странака; предузима управне мере за које 

је законом овлашћен; доноси решења и и стара се о њиховом спровођењу; предлаже мере за 

безбедно одвијање саобраћаја; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно 

кривичне пријаве и пријаве за привредни преступ;; сарађује са другим инспекцијама у циљу 

ефикаснијег вршења надзора; припрема извештаје за Скупштину општине, Општинско веће и 

надлежне републичке органе; по потреби врши и инспекцијски надзор над законитиошћу у 

обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и 

ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и аутотакси превоза; 

врши инспекцијски надзор над законитошћу у обављању друмског локалног превоза и то: 

ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене 

потребе лица и ствари и аутотакси превоза; прегледа возила и контролише потребну 

документацију за возила, прегледа аутобуска стајалишта, контролише важеће редове вожње, 

уговоре о ванлинијском превозу са списком путника, отпремнице и спискове радника у 

превозу за сопствене потребе; утврђује идентитет превозника, возног особља и других 

одговорних лица за обављање превоза, као и надзор над применом општинских одлука у 

којима се регулише превоз у друмском саобраћају; сачињава записнике о увиђају и 

саслушању странака; предузима управне мере за које је законом овлашћен; доноси решење и и 

стара се о њиховом спровођењу; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка и 

пријаве за привредни преступ; сарађује са другим инспекцијама у циљу ефикаснијег вршења 

надзора; ради извештаје за Скупштину општине, Општинско веће и надлежне републичке 

органе; по потреби врши инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на 

одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева, надзор 

над применом општинских одлука у којима се регулише саобраћај и саобраћајна 

сигнализација; издаје дозволе за вршење истовара и утовара робе из моторних возила. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља саобраћајних наука наука основним академским студијама у 
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање три године, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
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42. Канцеларијски административно-технички послови у области урбанизма, 
грађевинарства,комунално-стамбених и инспекцијских послова  

Звање: Референт број службеника:1 

 

Опис посла: обавља административне и техничке послове за потребе Одељења за 

урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и инспекцијске послове, пружа подршку 

активностима Одељења коју пружа информациони систем; врши пријем, контролу 

исправности и иницијалне обраде документације; врши обраду текста, табела, програма, 

презентације, електронске поште и тражења информација на интернету; врши припрему и 

издавање извештаја; врши одлагање, чување и архивирање документације; врши креирање 

базе докумената у електронском формату и обавља друге послове по налогу руководиоца 

Одељења и начелника ОУ. 

 

Услови: стечено средње образовање друштвеног смера (правни техничар) у 
четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање три година радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

 

6.1.3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ 

И ФИНАНСИЈЕ 
 

 

43. Руководилац Одељења 

Звање: Самостални саветник број 

службеника: 1 

 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна 

упутства, координира и надзире рад запослених у Одељењу; стара се о законитом, 

правилном и благовременом обављању послова у Одељењу; прати стање у области 

привреде и локалног економског развоја као и реализацију утврђених политика у тим 

областима и предлаже подстицајне мере за њихово унапређење; припрема нацрте 

закључака и одлука за органе града; припрема анализе, информације и извештаје из 

делокруга Одељења; остварује сарадњу са међународним организацијама, надлежним 

установама и институцијама на општинском, регионалном и републичком нивоу у циљу 

усаглашавања мерa за бржи привредни развој града, као и пословним удружењима и 

удружењима грађана; координира послове везане за планирање, припрему и реализацију 
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развојних пројеката и капиталних инвестиција у области јавне инфраструктуре и пружа 

помоћ Комисији за стратешко планирање; остварује сарадњу и координира рад одељења 

са радом других одељења Општинске управе; прати и врши анализу послова везаних за 

пољопривреду, водопривреду, туризам, као и других послова везаних за привреду, израду 

буџета и билансирање буџетских средстава од значаја за развој привреде; припрема нацрт 

одлуке о буџету, ребалансу, привременом финансирању и завршном рачуну; руководи 

пословима из области планирања, утврђивања, контроле и наплате прихода; учествује у 

анализи предлога финансијских планова буџетских корисника, врши мониторинг и 

евалуацију финансијских планова по програмској методологији; обавештава буџетске 

кориснике о одобреним расположивим апропријацијама; припрема акта за промену 

(преусмеравање) апропријације и коришћење буџетске резерве; учествује у изради квота и 

разматра захтев за измену квоте и приговоре на одобрене квоте; предлаже привремену 

обуставу извршења за буџетске кориснике који не поштују одобрене квоте и друге 

прописане норме; разматра предлог и доноси план извршења буџета и одлучује о захтеву 

за измену плана; разматра захтеве за преузмање обавеза и захтеве за плаћање и трансфер 

средстава; координира извршавање буџета; одобрава контролисане захтеве за плаћање и 

трансфер средстава; оверава дневник и главну књигу; врши интерну контролу 

рачуноводствених исправа и предузима остале контролне поступке и процедуре; сачињава 

обједињени ИОС; подноси периодичне извештаје Општинском већу; одобрава обрачун 

ревалоризације за откуп станова и одобрени зајам; управља преговорима о задуживању; 

одговоран је за рачуноводство зајмова и дугова; врши пласирање слободних новчаних 

средстава и обавештава о томе Управу за трезор; отвара подрачуне динарских и девизних 

средстава корисника јавних средстава и посебне наменске динарске рачуне корисницима 

јавних средстава и осталим правним лицима и другим субјектима; ближе уређује начин 

коришћења средстава са подрачуна КРТ-а; извештава о коришћењу средстава; води 

списак буџетских корисника; обавља послове примене и контроле цена услуга јавних 

предузећа и установа; прати спровођење програма јавних предузећа и установа; припрема 

и одобрава извештаје за надлежна министарства и органе општине; организује припремне 

радње за спровођење пописа; врши израду консолидованог завршног рачуна и сравњење 

пословних књига са добављачима, буџетским корисницима и Управом за трезор; 

учествује у припреми аката већег степена сложености за потребе органа општине; 

организује јавне расправе и друге облике учешћа јавности у поступку припреме нацрта 

аката и одлука из надлежности Одељења; прати спровођење општинских одлука из 

области финансија и покреће иницијативе за измену прописа и аката Скупштине општине; 

доноси правилнике, упутства и друга акта којима се детаљније уређује поступање 

запослених у Одељењу; управља рачуноводственим информационим системом; одговоран 

је за чување пословних књига, рачуноводствених исправа и финансијских извештаја и 

присуствује уништењу истих којима је прошао прописани рок чувања; утврђује предлог 

захтева Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 10 посто 

текућих прихода; одобрава потписом по потреби решења и друга акта које Одељење 

доноси у управном поступку; стара се о ажурирању пореске базе и свеобухватности 

пореских обвезника; преузимању података од других органа, организација, установа и 

нивоа власти; стара се о благовременом утврђивању пореских обавеза; координира, 

организује и контролише редовност канцеларијске и теренске контроле; предузима мера 

ради наплате пореског дуга; израђује, проверава и врши обједињавање локалних пореских 
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извештаја; одобрава захтеве за одлагање плаћања пореског дуга до одређеног износа; 

одобрава локална пореска управна акта; стара се о ажурности локалног пореског 

књиговодства и евиденција; пружа стручну помоћ пореским обвезницима; издаје налоге за 

теренску контролу; 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља економских наука на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ, 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, положен државни стручни испит, радно 

искуство у струци од најмање пет година, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 

 

44. Нормативно - правни послови у области припреме, анализе и 

извршења буџета Звање: Млађи саветник број службеника : 1 

 

Опис посла: припрема нацрте општих и појединачних аката у области припреме и 

извршења буџета, јавног задуживања, рачуноводства, буџетског и трезорског пословања; 

прати усклађеност нормативних аката из делокруга Одељења са позитивним прописима; 

оцењује и даје мишљење о правној основаности предложених расхода и издатака у 

процесу припреме буџета и ребаланса; учествује у анализи предлога финансијских 

планова; припрема мишљење о захтевима за финансирање; учествује у изради 

образложења одлука и других аката из надлежности Одељења; даје мишљење на акте 

којима се преузимају обавезе; учествује у састављању уговора; прати, анализира и 

проучава нову законску регулативу из области буџетског система и финансирања јавног 

сектора; обавља студијско-аналитичке послове; врши пројекције прихода, примања, 

расхода и издатака буџета и пројекцију суфицита односно дефицита буџета града; 

припрема нацрт одлуке о буџету, допунском буџету и привременом финансирању, уз 

поштовање јединствене буџетске класификације; припрема нацрт Упутства за припрему 

буџета; примењује стратегију развоја општине и плана капиталних инвестиција; даје 

смернице буџетским корисницима при припреми и изменама финансијских планова; 

анализира и оцењује усаглашеност предлога финансијских планова са упутством; даје 

мишљшење о усаглашености обимом средстава (лимитима) из упутства за прирему 

буџета; оцењује усаглашеност предлога финансијских планова са стратегијом развоја 

општине, планом капиталних инвестиција и другим стратешким, секторским и акционим 

плановима; предлаже износе апропријација; учествује у припреми нацрта одлука које се 

односе на локалне јавне приходе, аката већег степена сложености за потребе органа 

општине; припрема и учествује у процесу укључења јавности у буџетски процес; 

припрема нацрте обавештења о одобреним расположивим апропријацијама и доставља 

одобрена обавештења буџетским корисницима; припрема акте за промену апропријација у 

току године; предлаже привремену обуставу извршења буџета и припрема нацрт 
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одговарајућег акта; припрема нацрт предлога за доношење решења о коришћењу буџетске 

резерве; координира процес финансијског планирања; израђује нацрт мишљења (процену) 

о томе да ли предложени акти повећавају или смањују буџетске приходе или расходе 

(финансијски ефекти), које је обавезни саставни део аката које усваја Скупштина 

општине; припрема нацрт извештај о оствареним приходима и примањима; учествује у 

припреми предлога квота и разматра захтев за измену квоте и приговоре на одобрене 

квоте; разматра предлоге планова извршења буџета директних и индиректних буџетских 

корисника и у сарадњи са пословима трезора припрема нацрт Плана извршења буџета; 

евидентира захтеве за преузимање обавеза; врши интерне контролне поступке у виду 

превентивне контоле при планирању, као и контролне поступке у остварењу прихода и 

примања и контролу наменског трошења буџетских средстава; води регистар и 

контролише захтеве за преузимање обавеза; учествује у одржавању финансијског 

информационог система; учествује у усклађивању финансијских и планова јавних 

набавки; усклађује финансијске планове директних и индиректних буџетских корисника; 

даје препоруке корисницима у вези буџета; врши дугорочне пројекције и симулације 

јавног дуга; припрема предлога фискалних политика; планира и прати реализацију 

подстицаја, јавних инвестиција из буџета и донација; израчунава и прати индикаторе 

финансијске стабилности општине; припрема предлоге мера за фискалну одрживост 

буџета и остваривања уштеда и рационализације расхода и издатака; учествује у 

мониторингу остварења индикатора програма, програмских активности и пројеката; 

учествује у евалуацији остварења програмских циљева. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља економских наука на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ, 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, положен државни стручни испит, познавање 

рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

45. Управно - правни послови у области интерне контроле 

Звање: Саветник број службеника : 1 

 

 

Опис посла: врши управно-правне послове у вези са процесом одобравања, 

преузимања обавеза, провере пријема добара и услуга, одобравање плаћања на терет 

буџетских средстава, упрваљање дугом односно преговорима и споразумима и зајмовима, 

вођења евиденције о дуговима управља приливима по основу позајмљивања; прима 

захтеве буџетских корисника за пренос средстава и прати извршење по њима; прати 
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реализацију буџета по позицијама. Прати реализацију финансијских планова директних и 

индиректних корисника, учествује у изради консолидованих финансијских извештаја; 

врши контролу мера, радњи и аката наручиоца у поступку планирања, спровођења 

поступака и извршења уговора о јавној набавци; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља економских наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, 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, положен државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање три година, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

 

 

6.1.3.1. ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ 

 

46. Шеф Одсека-Шеф рачуноводства 

Звање: Самостални саветник број службеника:1 

 

Опис посла: руководи, организује и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, 
координира и надзире рад запослених у Одсеку; стара се о законитом, правилном и 
благовременом обављању послова 
 

у Одсеку; организује, координира и усклађује рад запослених у оквиру групе послова 

рачуноводства у складу са Законом, Уредбом о буџетском рачуноводству и другим 

финансијским прописима и пружа им стручну помоћ у извршавњу њихових послова и 

задатака; стара се за благовремено и законито обављање послова у оквиру службе 

рачуноводства и равномерној упослености запослених и распоређивању послова и 

задатака у служби; одговоран је законит рад рачуноводства, вођење пословних књига и 

исправност књиговодствене документације; обавља послове везане за отварање 

консолидованог рачуна трезора и послове везане за отварање подрачуна динарских и 
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девизних средстава корисника јавних средстава, обавља материјално-финансијске послове 

контроле буџетских захтева за плаћање, утврђује њихову потпуност, веродостојност и 

рачунску исправност и оверава захтеве за плаћање; одговоран је за тачно и правилно 

израчунавање масе зарада за исплату плата запослених у Општинској управи, изабраних и 

постављених лица у складу са законом и другим прописима, одговоран је за вођење 

регистра запослених, односно исказивање тачних података у регистру запослених; 

одговоран је за перманенто праћење обавеза исказаних у РИНО, као и благовремено 

увођење обавеза у РИНО; прати прописе из области јавног дуга, води евиденцију о 

задуживању и обавезама у области јавног дуга локалне самоуправе, шаље захтеве и 

прикупља понуде пословних банака о условима задуживања, прати реализацију 

одобрених кредита и прати извршење обавеза по кредитима; редовно прати извршење 

буџета и пренос средстава корисницима у складу са захтевима и плановима корисника 

усаглашених са одлуком о буџету; води помоћне књиге основних средстава и аналитичку 

евиденцију основних средстава; води материјално - финансијско књиговодство и врши 

хронолошко одлагање за архивирање целокупне документације у вези са финансијско-

материјалним пословањем из своје надлежности; врши квартално и годишње 

усаглашавање главне књиге са помоћним књигама и евиденцијама; учествује у изради 

завршног рачуна; води евиденцију уговора о закупу и врши фактурисање закупа и других 

услуга које врши општинска управа; врши ревалоризацију уговорних обавеза и обрачун 

амортизације и ревалоризације основних средстава; врши усклађивање стања имовине са 

стварним стањем на основу пописа; предлаже расходе, расходовање имовине и отпис 

основних средстава; обавља и друге стручне послове по налогу шефа одељења и 

начелника Општинске управе.  

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља економских наука на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ, 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, положен државни стручни испит, радно 

искуство 
 

у струци од најмање пет година, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 
 

 

 

47. Канцеларијски административно-технички послови у 

области финансија Звање: Референт број службеника:1 
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Опис посла: обавља административне и техничке послове за потребе Одељења; 
врши књижење целокупне финансијске документације, пренос средстава корисницима, 
обезбеђује све потребне евиденције; саставља месечне извештаје о извршењу буџета и о 
оствареним приходима и расходима; у сарадњи са саветником на пословима буџета 
учествује у изради периодичних и годишњих извештаја и изради консолидованог рачуна 
трезора; води помоћну евиденцију о утрошеним средствима буџетских корисника која 
обезбеђује детаљне податке о свим расходима и издацима и усклађује евиденцију са 

корисницима о примљеним и пренетим средствима; врши креирање базе докумената у 
електронском формату и обавља друге послове по налогу руководиоца Одељења и 
начелника ОУ. 

 

Услови: стечено средње образовање економског смера у четворогодишњем 
трајању, положен државни стручни испит, најмање три година радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

48. Обрачун плата, накнада и других личних прихода 

Звање: Саветник број службеника:1 

 

Опис посла: води регистар запослених; врши контролу исправности 

документације; припрема потребну документацију и врши обрачун зарада, превоза, 

накнада, отпремнина и других личних примања; израђује платне спискове и води 

евиденцију исплаћених зарада; саставља и подноси извештаје о исплаћеним зарадама и 

статистичке извештаје и остале обраце који се односе на зараде; врши обрачун и обуставу 

кредита, јемстава и других обустава за запослене и води евиденције обустава и јемстава; 

издаје потврде о зарадама; припрема обрасце М4 и доставља надлежном органу; пише 

налоге за плаћање пореза, доприноса, обустава, пренос средстава банкама по обрачуну 

личног дохотка, доставља спискове банкама и кредиторима, издаје потврде запосленима о 

висини плата и зарада; књижи аналитичке кредите радника. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља економских наука на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ, 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, положен државни стручни испит, радно 

искуство у струци од најмање три година, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 
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49. Канцеларијски административно-технички послови аналитика 

Звање: Виши референт број службеника:1 

 

 

Опис посла: Врши пријем књиговодствене документације од ликвидатора, 

контира целокупну документацију ОУ, врши књижење главне књиге на рачунару, води 

аналитику по свим економским класификацијама, усаглашава књижења са главном 

књигом буџета-трезора, учествује у слагању основних средстава, ситног инвентара и 

материјала са пописним листама, усаглашава књижење зарада и накнада са обрачунским 

радником, врши књижење на рачунару аналитике купаца и добављача, усаглашавање са 

главном књигом, купцима и добављачима, прави записнике о усаглашавању и одговара по 

испостављеним ИОС-има, књижи пословање бифеа ОУ и обрачунава разлику у цени, 

усаглашава са материјалним књиговодством бифеа, води аналитичку евиденцију 

канцеларијског материјала, потрошног материјала, књижи на рачунару, усаглашава са 

главном књигом ОУ, прати утрошке по одељењима, води аналитику основних средстава 

по јединственој класификацији, прима и даје реверсе за основна средства, обрачунава 

амортизацију и ревалоризацију, води аналитику ситног инвентара по корисницима, 

учествује у слагању основних средстава и ситног материјала са пописним листама, 

усаглашава књижење зарада и накнада са обрачунским радником; води евиденцију о 

становима у општинском власништву, локалима, води евиденцију о извршеним уплатама 

на име закупа; а по потреби води и друге помоћне књиге и евиденције. 

 

Услови: стечено средње образовање друштвеног смера или гимназија у 
четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање пет година радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

50. Ликвидатор 

Звање: Референт број 

службеника:1 

 

Опис посла: обавља послове евидентирања и вођења регистра захтева за плаћање и 

трансфер средстава; евидентира води регистре и врши контролу рачуна и уговора 

директних буџетских корисника; врши рачунску, формалну и суштинску проверу 

материјално-финансијске документације и рачуноводствених исправа; доставља 
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овлашћеном лицу на оверу контролисану и потписану материјално-финансијску 

документацију; припрема налога за пренос средстава на основу Плана извршења буџета; 

води посебне помоћне евиденције; припрема налоге за плаћања и доставља их Управи за 

трезор и/или врши електронска плаћања; стара се да сва плаћања буду у складу са 

одобреним апропријацијама и утврђеним квотама; врши пренос података и документације 

из ликвидатуре у финансијско књиговодство; врши комплетирање извода и документације 

на основу које је извршено плаћање и води евиденцију плаћања по профактурама, 

уговорима о привременим и повременим пословима, о датим авансима; контролише 

документованост, прати и евидентира исплате по закљученим уговорима. 

Услови: стечено средње образовање економског смера у четворогодишњем 
трајању, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

 

51. Послови благајне 

Звање: Референт број 

службеника:1 

 

Опис посла: обавља послове исплате готовине са рачуна преко благајне или 

пренос са рачуна за исплату: личних доходака, аконтација за службена путовања, повраћај 

аконтација за службена путовања, путних трошкова радника, готовинскох рачуна, пријем 

и исплату новчаних бонова за гориво; врши обрачун и исплату накнаде одборницима 

Скупштине општине и члановима општинског већа и других радних тела; води евиденцију 

и обрачун путних налога за службена путовања у земљи и иностранству, исплату путних 

рачуна и других готовинских плаћања мањих новчаних износа; води дневник и аналитику 

благајне и саставља благајничке извештаје кроз свакодневно књижење пословних 

промена; доставља извештаје на потпис раднику одреженом за рачуноводствене послове и 

предаје их референту главне књиге ОУ; врши обрачун и плаћање пореза по путним 

рачунима са пратећом документацијом: врши уплату наплаћених локалних 

административних такси и других локалних јавних прихода на прописане рачуне; 

Услови: средње четворогодишње образовање-гимназија, положен државни 
стручни испит, најмање три година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару 
(MS Office пакет и интернет). 

 

52. Финансијско-рачуноводствени послови у области 

породиљских права и борачко-инвалидске заштите  

Звање: Виши референт број службеника:2 
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Опис послова: обавља финансијско-рачуноводствене послове везане за исплату 
накнаде зараде за време породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и одсуства ради 
посебне неге детета; врши пријем и оверу спискова за исплату накнада зараде за запослене 
код послодавца, као и пратеће документације која се доставља уз исплатне спискове; 
проверава исправност обрачуна накнаде зараде, пореза и доприноса, као и укупан износ за 
рефундацију средстава послодавцима; ради комплетан обрачун и исплату накнаде зараде 
за породиље које самостално обављају делатност које немају друге запослене; води 
евиденцију корисника код којих је извршена рефундација средстава и корисника код којих 
је извршена исплата права; води одговарајуће евиденције о оствареним правима из 
области борачко инвалидске заштите; ради на пословима извршења одлуке о буџету; 
обавља послове везане за обраду, праћење и евидентирање примања из републичког 
Трезора из области борачко инвалидске заштите; припрема податке и информације од 

значаја за управни поступак; обавља послове у вези са вођењем евиденције предмета из 
области управног поступка; спроводи решења о правима војних (личних и породичних) 
инвалида, цивилних инвалида рата, корисника месечног новчаног примања, борачког 
додатка и материјалног обезбеђења, прати примања и расходе; спроводи првостепени 
поступак везан за решења о категоријама особа са инвалидитетом која могу да користе 
посебно одређена паркинг места на јавним паркиралиштима; даје обавештења и 
информације странкама на основу евиденције о примљеним, обрађеним и експедованим 
предметима. 
 

Услови: стечено средње образовање друштвеног, економског, гимназија смера у 

четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање пет година радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

 

53. Канцеларијски административно-технички послови месних 

заједница Звање: Референт број службеника:1 

 

Опис послова: обавља послове пријема документације и изводе за све месне 

заједнице, контира, књижи појединачно на картицама ручно за сваку месну заједницу, 

координира са председницима истих, ради на документацији на отварању и замени 

картона депонованих потписа овлашћених лица, врши пријем документације за фондове, 

контира, књижи на рачунару, саставља извештаје и завршне рачуне, проверава исплату 

грађевинског земљишта по захтеву за изузето земљиште, пише налоге за исплату рачуна; 

води аналитичку евиденцију о потраживањима и обавезама, основних средстава, ситног 

инвентара и материјала; врши контирање, књижење и остале послове везане за буџетске 

подрачуне, води помоћне евиденције наменских подрачуна у оквиру консолидовног 

рачуна трезора, ради извештаје, налоге за плаћање и др; води евиденцију о становима у 
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општинском власништву, локалима, фактурише закупцима месечне закупе и води 

евиденцију о извршеним уплатама. 

 

Услови: стечено средње образовање друштвеног, економског, гимназија смера у 

четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање три година радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

 

6.1.3.2. ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ 

 

54. Шеф Одсека-Послови пореске администрације 

Звање: Самостални саветник број службеника:1 

 

Опис послова: врши припрему годишњег плана контроле водећи рачуна о 

ефикасности наплате; проверава законитост у раду и правилност испуњавања пореских 

обавеза од стране пореских обвезника; проверава тачност, потпуност и усклађеност са 

законом, односно другим прописом података исказаних у пореској пријави и другим 

актима обвезника упоређивањем са подацима из пореског рачуноводства и других 

службених евиденција које води локална пореска управа, нарочито проверавајући 

математичку тачност, формалну исправност и потпуност пореске пријаве и других 

достављених аката; доноси закључак којим налаже пореском обвезнику отклањање 

грешке, односно допуну пријаве или другог акта; ажурира базу локалних пореских јавних 

прихода; врши проверу исправности књиговодствених докумената пре књижења, врши 

унос (књижење) исправних књиговодствених докумената, разматра и 

 

 

припрема одговарајући акт по захтеву за повраћај и прекњижавање средстава; врши 

контролу и спровођење ручних налога; припрема извештај у вези пореског књиговодства, 

учествује у изради пореског завршног рачуна; врши издавање пореских уверења о 
подацима из пореског књиговодства локалних јавних прихода; сачињава записник, 

разматра примедбе на записник и сачињава допунски записник о контроли; даје 
обавештења и саветује пореске обвезнике; 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља правних наука или из научне области економских наука на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
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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, положен државни 

стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару 

(MS Office пакет и интернет). 

 

 

55. Послови утврђивања локалних јавних прихода 

Звање: Саветник број службеника:1 

 

Опис посла: врши пријем, обраду контролу и унос података из пореских пријава; 

врши припреме за благовремено и законито утврђивање локалних јавних прихода; 

припрема порески акт којим се установљава појединачна пореска обавеза и одређује 

порески обвезник, пореска основица и износ пореске обавезе; предузима радње и 

активности неопходне за утврђивање чињеничног стања ради утврђивања локалних јавних 

прихода; одређује исправе и доказе, рок, место и начин доставе на увид и проверу ради 

утврђивања чињеничног стања; обавља увиђај ради утврђивања или разјашњења 

чињеница од значаја за опорезивање и саставља записник о обављеном увиђају са 

налазима и примедбама пореског обвезника, као и разлозима за евенутално одбијање 

потписивања записника; припрема нацрта пореских управних аката; израда пореског 

решења на основу података из пословних књига и евиденција пореског обвезника, 

чињеничног стања утврђеног у поступку конроле и евиденцијама локалне пореске управе; 

проверава пореску базу пре штампања решења локалних јавних прихода; припрема нацрт 

решења локалних јавних прихода; прати достављање пореских решења, води евиденцију о 

току достављања и стара се о адекватном припајању доказа о достави одговарајућем 

пореском предмету; припрема и доставља јавности оглас којим обавештава пореске 

обвезнике о индексу ревалоризације и дану доспећа локалног јавног прихода; припрема 

привремено пореско решење на основу до тада утврђеног чињеничног стања и пореско 

решење за коначно утврђивање пореза чиме укида привремено решење; пружа стручну 

помоћ пореским обвезницима; израђује методолошка упутстава за утврђивање обавеза по 

основу локалних јавних прихода; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка за 

неподношење пореске пријаве; припрема симулације и анализе које служе за израду 

одлука које доноси Општинско веће и Скупштина општине; припрема извештаје о 

утврђеним локалним јавним приходима. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља економских наука или из научне области правних наука на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
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специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни 

стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару 

(MS Office пакет и интернет). 

 

 

 

56. Послови наплате локалних јавних прихода 

Звање: Сарадник број службеника: 1 

 

Опис посла: израђује планове редовне и принудне наплате; учествује у припреми 
методолошког упутства којим се прописују процедуре наплате локалних јавних прихода; 
припрема и шаље опомену оврсти и износу локалних јавних прихода доспелих за наплату; 
предлаже руководиоцу Одељења предмет принудне наплате; доноси решење о принудној 
наплати; у складу са законом и  општима актима општине врши увећање пореског дуга на 
дан почетка принудне наплате; спроводи принудну наплату локалних јавних прихода на 
новчаним средствима пореског обвезника и заради, односно накнади зараде, односно 
пензији; установљава привремене мере обезбеђења пореског потраживања у принудној 
наплати; припрема аката о прекиду и обустави поступка принудне наплате; води поступак 
по захтевима за одлагање плаћања пореског дуга и захтевима за отпис пореског 
потраживања по основу застарелости; пријављује потраживања по основу јавних прихода 
у поступку стечаја; даје обавештења и пружа стручну помоћ пореским обвезницима; 
учествује у изради планова редовне и принудне наплате; спроводи поступак принудне 
наплате; врши увећање пореског дуга на дан почетка принудне наплате; прибавља 
информације о покретним стварима и потраживањима пореског обвезника; врши упис 
заложног права у регистре заложних права; у поступку одлучивања о одлагању плаћања 
дугованог пореза врши проверу датог средства обезбеђења принудне наплате и проверу 
вредности (износа) у односу на висину пореског дуга и даје предлог о избору 
предложених односно доступних средстава обезбеђења и проверава доказе пореског 
обвезника да је обезбедио одабрано средство обезбеђења; припрема предлог аката којима 
се поништава споразум, односно укида решење; и приступа наплати из датог средстава 
обезбеђења слањем обавештења пореском обвезнику или принудном наплатом; стара се 

 

о томе да се одбију евентуални захтеви за одлагање плаћања дугованог пореза 

обвезницима којима су поништени споразуми, односно укинута решења; даје мишљење на 

захтев пореског обвезника који је закључио уговор о финансијском реструктурирању; 

врши попис покретних ствари и непокретности; подноси захтев надлежном суду за 

доношење решења за дозволу уласка у стан или друге просторије; прибавља доказ о 

непокретности које су својина пореског обвезника од катастра непокретности; подноси 

захтев за брисање залоге, односно хипотеке и обавештава банку и дужника пореског 
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обвезника и пореског обвезника о престанку важења решења; врши процену пописаних 

ствари, саставља записник  

о извршеном попису и процени и одузима пописане покретне ствари; доноси закључак по 

приговору; обавештава потенцијалне власнике; учествује у одређивању почетне вредности 

непокретности, припрема решење о утврђеној почетној вредности непокретности; доноси 

решење по приговору; врши заплену непокретности која није уписана у одговарајући 

регистар; учествује у продаји непокретности; доноси закључак о одређивању начина 

продаје, припрема оглас о продаји непокретности; саставља записник о јавном надметању 

и току непосредне погодбе; припрема решење о продаји непокретности; припрема решење 

о преносу непокретности у својину града и доставља га пореском обвезнику и катастру 

непокретности; доставља доказ о намирењу катастру са налогом да се хипотека брише; 

обавештава надлежни орган да преузме непокретност у државину; пружа стручну помоћ 

пореским обвезницима. 
 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља економских наука или из научне области правних наука на 

основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни 

стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару 

(MS Office пакет и интернет). 

 

 

57. Послови пореске евиденције и извршења 

Звање: Сарадник број службеника: 1 

 

Опис посла: даје обавештења пореским обавезницима о стању њихове пореске 

обавезе, прима захтеве за издавање уверења о подацима из пореског књиговодства 

локалних јавних прихода и издаје уверења; пружа стручну помоћ и објашњења пореским 

обвезницима од значаја за испуњење пореских обавеза; преузима мере за обезбеђење 

наплате пореског дуга установљавањем заложног права на покретним стварима и 

непокретностима, учествује у припреми израде нацрта решења о принудној наплати и 

учествује у поступку по захтевима за одлагање плаћања локалних јавних прихода; 

спроводи поступак принудне наплате локалних јавних прихода из покретних ствари, 

готовог новца, новчаних и неновчаних потраживања пореског обавезника у складу са 

Законом, прибавља информације о покретним и непокретним стварима и потраживањима 

пореског обавезника; спаја доставнице са оригиналом решења при одређивању принудне 

наплате и стара се о њиховом чувању до архивирања; рипрема извештаје по захтевима 

надлежних органа, води евиденцију о наплаћеним и ненаплаћеним трошковима принудне 

наплате. 
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Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља правних наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 

трајању до три године, положен државни стручни испит, најмање три године радног 
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

58. Службеник за јавне набавке 

Звање: Самостални саветник број службеника:1 

 

Опис послова: учествује у припреми плана јавних набавки и његовом 

усаглашавању са финансијским планом односно одобреним расположивим 

апропријацијама; обавља послове спровођења поступака јавних набавки; припрема одлуке 

о покретању поступка јавних набавки; предлаже критеријуме за избор најповољније 

понуде; учествује у припреми модела уговора; прикупља понуде у координацији са 

Комисијом за јавне набавке; учествује у раду Комисије за јавне набавке када је прописано 

да је члан службеник за јавне набавке; доставља обавештења о додели уговора о јавним 

набавкама свим понуђачима; доставља буџетском кориснику примерак одлуке о 

покретању поступка, записник о отварању понуда, извештај о стручној оцени понуда, 

извештај о додели уговора и модел уговора понуђача који је изабран; учествује у 

припреми коначних уговора о јавним набавкама и копију уговора доставља буџетском 

кориснику; врши објављивање аката на порталу јавних набавки; врши проверу и 

испитивање тржишта за предметну јавну набавку; припрема извештаје о спроведеним 

поступцима; прима требовања за јавне набавке и упоређује требовања са уговорима и 

спецификацијама; комплетира финансијску документацију и доставља је ликвидатури; 

прати извршење јавних набавки у складу са закљученим уговорима; води евиденцију о 

јавним набавкама и врши архивирање документације; у поступцима јавних набавки 

обавља све административно-техничке послове за Комисију; 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља економских наука на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ, 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, положен државни стручни испит, најмање пет 

година радног искуства у струци, лиценца за јавне набавке, познавање рада на рачунару 

(MS Office пакет и интернет). 

 

59. Послови економата и руковаоца имовине 
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Звање: Намештеник – четврта врста радних места број 

намештеника:1 

 

Опис посла: прикупља и врши контролу требовања; врши набавку и пријем ствари 

и опреме, ситног инвентара и потрошног материјала; издаје ситан инвентар, 

канцеларијски материјал и потрошни материјал и издаје задужење датих средстава на 

кориснике; води књиге печата; саставља месечне извештаје; врши пријем, контролу 

исправности и евиденцију улазних рачуна; врши осигурање имовине и припрема 

документацију за регистрацију моторних возила; води магацинско књиговодство за 

потрошни материјал и усклађивање са материјалним и финансијским књиговодством. 

 

Услови: стечено средње образовање друштвеног, економског смера или гимназија 
у четворогодишњем трајању, најмање једна година радног искуства у струци, познавање 
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

 

60. Стручно административно 

технички послови јавних 

набавки  

Звање: Саветник број 

службеника: 1 

 

Опис посла: обавља све административне и стручно техничке послове у 

поступку јавне набавке, систематско прикупљање података о јавним набавкама, креирање 

базе података у електронској форми у овој области; води евиденцију о спроведеним 

набавкама и закљученим уговорима у поступку јавних набавки по врстама поступка, по 

предмету и вреднсти јавне набавке; сачињава службену белешку о телефонским 

контактима и проверама и осталим радњама из свог делокруга у вези јавних набавки, 

доставља документацију финансијској служби. 
 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља економских наука на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ, 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, положен државни стручни испит, најмање три 

година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 
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6.1.3.3. ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ВОДОПРИВРЕДУ 

 

61. Шеф службе-Послови у области пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Звање: Самостални саветник број службеника: 1 

Опис посла: Организује и усмерава рад службе, односно запослених у служби, 

одговоран је за благовремено, законито и квалитетно обављање послова из делокруга 

службе, обавља најсложеније послове у оквиру службе и распоређује послове на 

непосредне извршиоце; води поступак за издавање одобрења за узимање земљишта и 

давање у закуп за изградњу привредних објеката на пољопривредном земљишту, води 

поступак за утврђивање висине надокнаде за промену намене обрадивог пољопривредног 

земљишта, води поступак за издавање сагласности за претварање пашњака у друге 

културе, обавља стручне и административне послове у спровођењу комасације, 

арондације и коришћење хумусног земљишта и пашњака; ради рационалног коришћења 

пољопривредног земљишта, унапређења животне средине, производње здраве хране и 

рејонизације пољопривредне производње обавља послове из надлежности Општине у 

доношењу основне заштите, коришћења и унапређења пољопривредног земљишта на 

територији општине, ради на санацији штете од елементарних непогода; ради на 

пословима унапређивања сточарства, вођења матичне службе и друго, стара се о 

спровођењу основних радова у пољопривреди (сетва, жетва, идр.), ради на подстицању 

задругарства и развоју села, пружа помоћ грађанима у вези регистрације пољопривредних 

газдинства, сарађује са пољопривредним произвођачима и пружа им стручну помоћ, у 

припреми економско одрживих програма за ревитализацију села. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља пољопривредних наука (сточарски смер) – ветеринарских наука 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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, положен државни 

стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару 

(MS Office пакет и интернет). 
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2. Послови у области пољопривреде и руралног развоја  

Звање: Саветник број службеника: 1 

  

  

Опис посла: Прати и анализира кретања у области пољопривреде и развоја села и 

израђује потребне извештаје, анализе, програме, информације и нацрте општих и 

посебних аката; учествује у припреми нацрта Програма подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја града и учествује у реализацији 

активности предвиђених овим Програмом и учествује у изради и спровођењу развојних 

пројеката у области руралног и пољопривредног развоја града; води управни поступак и 

одлучује по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта, утврђује накнаду 

сходно закону и учествује у поступку комасације пољопривредног земљишта; учествује у 

изради Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног замљишта; 

учествује у раду Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода, Комисије за 

давање у закуп државног пољопривредног земљишта; израђује нацрте аката којим се 

одлучује о начину коришћења пашњака и привођењу пашњака другој култури и стара се о 

њиховом спровођењу; сарађује у акцијама у вези са сузбијањем биљних штеточина и 

болести ширих размера; сарађује са министарством надлежним за област пољопривреде и 

другим стручним службама, представницима агробизнис сектора, пољопривредним 

удружењима и другим релевантним организацијама и институцијама и стара се о 

благовременом информисању пољопривредних произвођача о питањима од значаја за ову 

област. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља пољопривредних наука на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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, положен државни стручни испит, најмање три 

године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 
 

63. Послови у области пољопривреде и водопривреде 

Звање: Саветник број службеника: 1 

 

Опис посла: води поступак за издавање одобрења за узимање земљишта и давање у закуп 

за изградњу привредних објеката на пољопривредном земљишту, води поступак за 

утврђивање висине надокнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта, 

води поступак за издавање сагласности за претварање пашњака у друге културе, обавља 
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стручне и административне послове у спровођењу комасације, арондације и коришћење 

хумусног земљишта и пашњака; ради рационалног коришћења пољопривредног 

земљишта, унапређења животне средине, производње здраве хране и рејонизације 

пољопривредне производње обавља послове из надлежности Општине у доношењу 

основне заштите, коришћења и унапређења пољопривредног земљишта на територији 

општине, ради на санацији штете од елементарних непогода; из области водопривреде 

издаје услове за изградњу и извођење других радова за сеоске водоводе, за сађење дрвећа 

и жбунастог биља и њихову сечу у оквиру реке и на обале, за промену катастарске 

културе земљишта на ерозивном подручју за објекте чије се одпадне воде испуштају у 

јавну канализацију осим за атмосферске воде које нису загађене и воде из домаћинства и 

за воденице; води поступак за издавање водопривредне сагласности за изградњу сеоских 

водовода и издавање одобрења за прикључивање на изграђени сеоски водовод под 

условима утврђеним Законом. Обавља и послове из области лова, риболова и заштите 

биља од болести и штеточина прописане законом и другим прописима из надлежности 

општине. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља пољопривредних наука на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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, положен државни стручни испит, најмање три 

године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 

64. Стручно-саветодавни и аналитичко-надзорни послови из области 

ратарства и повртарства  

Звање: Сарадник број службеника: 2 

Опис посла: Обављање статистичко-евиденционих послова у области 

пољопривреде. Израђује извештаје о стању и појавама у области ратарства и повртарства, 

планирању и заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта. Стара се, у 

саветодавном смислу, о спровођењу најважнијих радова у пољопривреди (сетва, заштита 

биља, наводњавање и убирање плодова). У дневном контакту пропагира и подстиче 

регистрацију пољопривредних газдинстава. Учествује у раду стручних тела, одбора и 

комисија и припрема документацију за исте. 
 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља пољопривредних наука на основним академским студијама у 

обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на 
студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, најмање три године 

радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
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6.1.3.4. ОДСЕК ЗА ОБЛАСТ УПРАВЉАЊА И ПИСАЊА ПРОЈЕКАТА 

 

65. Административни послови на управљању и писању пројеката 

Звање: Млађи сарадник број службеника: 1 

 

 

Опис посла: припрема предлоге пројекта за потребе Општинске управе, тражи 

партнере за спровођење пројекта дефинисаних у стратегији развоја Општине, помаже при 

писању пројекта јавним предузећима и установама, прати реализацију пројеката и ствара 

мониторинг системе. Прати конкурсе на сајтовима и врши промоцију потенцијала 

Општине, ради на изради промотивног материјала и помаже осталим радницима по 

потреби даје другу информатичку подршку. Сарађује са извршиоцем на пословима израде 

планских докумената; Обавља послове у остваривању сарадње и одржава контакте са 

донаторима, сарађује у проналажењу партнера за спровођење пројеката дефинисаних у 

стратегији развоја, прикупља податке информације, води евиденције и формира датотеку 

пројеката, припрема информације. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља економских наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 

трајању до три године, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 

 

66. Послови буџетске 
контроле-Буџетски 

инспектор  

Звање: Саветник број службеника 1 

 

Опис посла: обавља послове инспекције и контроле директних и индиректних 

корисника средстава буџета општине, као и јавних предузећа, основаних од стране 

општине, зависних правних лица основаних од стране тих јавних предузећа, правних 

лицима над којим општина има директну и индиректну контролу над више од 50% 

капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима 

у којима средства општине чине више од 50% укупног прихода, правним лицима и другим 

субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе 

средства буџета општине по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у 
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било ком облику, донација, дотација и друго; обавља послове провере примене закона у 

погледу поштовања правила интерне контроле, као и оцена система интерне контроле; 

обавља послове контроле примене закона у области материјално-финансијског пословања 

и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава; обавља 

послове контроле наменског трошења буџетских средстава и указивања на евентуалне 

неправилности; издаје наредбе за извршавања прописаних мера и забрана спровођења 

радњи које су у супротности са законом; сарађује са другим истражним, правосудним и 

прекршајним органима. 

 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља економских наука 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; положен државни стручни испит, најмање пет 

година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет). 

 

 

6.1.3.5 РАДНА МЕСТА ЗА КОЈА СЕ МОГУ ПРИМАТИ 

 

ПРИПРАВНИЦИ 

 

Поред извршиоца на пословима утврђеним овим Правилником, у Општинској управи 

може се обучавати и одређени број приправника у Општинској управи, ако су предвиђена 

средства у буџету општине 

 

и Кадровским планом општине. Својство приправника може стећи лице које није било у радном 

односу, као  

и лице које је провело на раду време краће од времена утврђеног за приправнички стаж с тим 

степеном образовања. Време проведено у радном односу код другог послодавца не урачунава 

се у приправнички стаж уколико послови које је то лице обављало не одговарају степену и 

врсти стручне спреме за који се приправнички стаж спроводи. Приправник заснива радни 

однос на одређено време, после спроведеног јавног конкурса. 
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Приправнички стаж за приправнике са високим образовањем стеченим 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, траје једну годину. Приправнички стаж за 

приправника са високим образовањем стеченим на основним академским студијама у обиму 

од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 

трајању до три године, траје девет месеци. Приправнички стаж за приправнике са стеченим 

средњим образовањем у четворогодишњем трајању, траје шест месеци. Приправнику који из 

оправданих разлога одсуствује с рада дуже од једног месеца продужава се приправнички стаж 

онолико колико је трајало одсуство. 

 

За време приправничког стажа приправник се налази на стручној обуци која се изводи 

по програму који утврђује послодавац. За време трајања стручне обуке приправник се путем 

практичног рада и учења упознаје са пословима радног места на које се, након полагања 

државног стручног испита, распоређује уколико су за то испуњени услови. 

 

Са незапосленим лицем послодавац може закључити уговор о стручном оспособљавању 

без накнаде, ради стручног оспособљавања, односно стицања радног искуства и услова за 

полагање државног стручног испита. Уговор о стручном оспособљавању закључује се са 

лицем са високим образовањем најдуже на годину дана, а са лицем са средњим образовањем 

најдуже на шест месеци. 
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6.2. ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА 
 

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 

67. Помоћник председника општине за привреду и економски развој 

 

Опис послова: Обавља послове који се односе на предлагање пројеката у области 
привреде и економског развоја општине, сачињавање мишљења у вези са питањима која 
су од значаја за развој привреде и економског развоја, покреће иницијативе за решавање 
питања из области привреде и економског развоја, даје упутства при решавању питања из 
области за коју је постављен, сарађује са свим установама, предузећима и другим 
субјектима у области привреде, као и у процесу решавања постојећих проблема, сарађује 
са свим органима и институцијама који располажу подацима неопходним за обављање 
послова из његове надлежности. Обавља и друге послове у области за коју је постављен, 
по налогу Председника општине. Одговоран је за законитост послова које обавља, за свој 
рад одговоран је Председнику општине. 

 

Услови: 
 

а) стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља техничко-технолошких наука или из научне области економских 
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 

трајањуод најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 
 

најмање   три  године радног  искуства  у струци, познавање рада на рачунару  

   

стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља 

техничко-технолошких наука  или  из  научне области  економских  наука  на   основним  акад. 

студијама у обиму од најмање180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно 
на студијама у трајању до три године, најмање три године радног искуства у струци, 
познавање рада на рачунару (MS Office пакети интернет). 

 



Page 79 

 

68. Помоћник председника општине за област заштите и унапређења животне 

средине, рурални развоја, развој туризма и социјална питања 

 

Опис послова: Обавља послове који се односе на предлагање пројеката у области 

заштите и унапређења животне средине, руралног развоја и туризма; сачињавање 

мишљења у вези са питањима која су од значаја за заштиту и унапређење животне 

средине, руралног развоја и развоја туризма, покреће иницијативе за решавање питања из 

области за коју је постављен, даје упутства прирешавању питања из наведених области, 

сарађује са свим установама, предузећима и другим субјектима у области заштите и 

унапређења животне средине и туризма покреће иницијативу и врши анализе у вези 

решавања социјалног статуса грађана, има саветодавну улогу у пружању помоћи гледано 

са социјалног аспекта. Обавља и друге послове у области за коју је постављен, по налогу 

Председника општине. 

 

Услови: 
 

а) средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни 
испит, најмање три година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

 

69. Помоћник председника општине за област заштите и унапређења младих на 

територији општине 

 

Опис послова: координира установе образовања, културе и Канцеларију за младе у 

циљу реализације заједничких пројеката на нивоу општине; учествује у раду савета за 

младе; учествује у изради локалног акционог плана за младе и прати његову реализацију; 

идентификује проблеме и потребе младих у локалној заједници; остварује комуникацију и 

сарадњу са међународним организацијама и институцијама; припрема извештаје, анализе 

и обавља и друге послове по налогу председника општине. 

 

Услови: 
 

а) стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља друштвених наука на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 
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студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама 

у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање три година радног искуства у струци, 

познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 
 

б) стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља друштвених наука на основним академским студијама у обиму 

од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 

трајању до три године, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на 

рачунару (MS Office пакети интернет). 

 

70. Шеф кабинета 

Звање: Виши референт број службеника 1 

 

Опис посла: Руководи, координира и организује рад запослених у Кабинету 

председника општине; прати, координира и врши евиденцију дневних и дугорочних 

активности и обавеза председника општине; стара се о правилном и благовременом 

обављњу послова у Кабинету; обезбеђује да се активности у Кабинету одвијају по плану и 

отклања слабости или недостатке у раду; прати текуће активности председника општине и 

прикупља податке од значаја за рад председника општине од свих органа, организација и 

посебних служби, јавних предузећа и јавних служби; припрема информације, стручне 

анализе, мишљења, извештаје, белешке, подсетнике и друге материјале за председника 

општине; припрема материјале од значаја за састанак Колегијума; припрема годишње 

извештаје о раду председника општине; стара се о остваривању сарадње председника 

општине са одговарајућим државним органима, организацијама и телима, као и са 

међународним организацијама и институцијама; стара се о благовременом извршавању 

обавеза председника општине; стара се о усклађености сарадње Кабинета са другим 

организационим јединицама; одржава редовне састанке са помоћницима председника 

општине; врши послове пријема странака које се непосредно обраћају председнику 

општине у циљу решавања по њиховим представкама, притужбама, захтевима и молбама; 

уноси, обрађује и верификује податке и документа настала у раду, у електронску базу 

података; сарађује са председником и секретаром Скупштине Општине и члановима 

Општинског већа; сарађује са другим унутрашњим једницима у Општинској управи. 

 

Услови: средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни 
стручни испит, најмање три година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару 
(MS Office пакет и интернет). 
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71. Пословни секретар 

Звање: Сарадник број службеника: 1. 

 

Опис послова: врши евидентирање и пријаву грађана који се обраћају председнику општине; 
стара се о благовременом заказивању састанака и седница; успоставља телефонске везе; врши 
пријем поште за потребе председника општине, обезбеђује чување изворних аката о раду 
председника општине и врши и друге административне, техничке и друге послове по налогу 
шефа Кабинета и председника општине. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-
научног поља друштвено-хуманистичких наука или из научне области техничко-технолошких 
накука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен 

 

државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару (MS Office пакет и интернет) 

 

 

 

 

ГЛАВА III 

ОРГАНИЗАЦИЈA И СИСТЕМАТИЗАЦИЈA РАДНИХ МЕСТА У 

ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРAНИЛАШТВУ  

Предмет уређивања 

Члан 23 
 

Овим Правилником детаљније се уређују организација и систематизација радних 

места у Општинском правобранилаштву општине Лебане, руковођење, називи и описи 
радних места, звања у којима су радна места разврстана, потребан број запослених за 

свако радно место, врста и степен образовања, радно искуство и други услови за рад на 
сваком радном месту у Општинском правобранилаштву општине Лебане. 

 

Члан 24 
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Правобранилаштво је орган који обавља послове правне заштите имовинских 

права и интереса општине Лебане, које предузима правне радње и користи правна 
средства ради остваривања и заштите имовинских права и интереса општине Лебане и 

обавља друге послове одређене законом и Одлуком о правобранилаштву општине 
Лебане. 
 

Правобранилаштво је заступник општине Лебане у правним поступцима 
пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима, 
када општина Лебане има положај странке или умешача о чијим правима и 
обавезама се одлучује у том поступку. 
 

Правобранилаштво може на основу посебно датог пуномоћја заступати у 
поступку пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним 
органима и друга правна лица чији је оснивач општина Лебане. 
 

Правобранилаштво прати и проучава правна питања од значаја за рад органа 

општине Лебане, као и примену закона и других општих правних аката, када је то од 

значаја за заштиту имовинских права и интереса општине Лебане и о уоченим 

проблемима обавештава Општинско веће и друге надлежне органе. 

Руковођење 

 

Члан 25 
 

Послове из надлежности Правобранилаштва обавља правобранилац општине 
Лебане, (у даљем тексту правобранилац). 
 

Правобранилац руководи радом и представља Правобранилаштво. 

За свој рад и рад Правобранилаштва, правобранилац је одговоран Скупштини  

општине. 
 

Члан 26 
 

Правобранилац руководи управом у Правобранилаштву и одговоран је за правилан 
и благовремен рад Правобранилаштва. 
 

Правобранилац уређује организацију и рад Правобранилаштва, одлучује о правима 

по основу рада и радних односа запослених у Правобранилаштву, отклања неправилности 
и одуговлачења у раду и врши друге послове на које је овлашћен законом или другим 
прописом. 
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Систематизација радних места 

Општински правобранилац број службеника 1 

Опис послова: Руководи радом Правобранилаштва; доноси годишњи распоред 

послова и задатака, као и друга акта од значаја за несметан рад и функционисање органа; 

одлучује о правима и дужностима државних службеника и намештеника; одговара за свој 

рад и рад Правобранилаштва Скупштини општине и Општинском већу; предузима правне 

радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради 

остваривања заштите имовинских права и интереса општине, њихових органа и 

организација и других правних лица чије се финансирање врши из буџета општине или из 

других средстава општине; по захтеву, заступа и друга правна лица чији је оснивач 

општина у погледу њихових имовинских права и интереса, када интерес тих лица није у 

супротности са функцијом коју врши правобранилац; предузима потребне мере ради 

споразумног решавања спорног односа, у складу са законом; даје правна мишљења у вези 

закључивања правних послова имовинске природе правним лицима чије имовинске 

интересе и права заступа, као и другим лицима, на њихов захтев; за свој рад и рад 

Правобранилаштва непосредно је одговоран Скупштини општине и Општинском већу. 

Услови: стечено високо образовањеиз научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља правних наука 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, положен правосудни испит, најмање десет 

година радног искуства у струци после положеног правосудног испита. 

2. Канцеларијски послови Општинског правобранилаштва број службеника 1 

Опис послова: обавља послове завођења нових парничних, ванпарничних и 

других предмета, повезивања предмета у помоћним књигама и води именичне регистре 

за предмете; врши пријем, контролу и улагање парничних, ванпарничних и других 

предмета у одређене роковнике; износи и прегледа предмете из роковника, разводи их 

по књигама рокова и задужује обрађиваче; разводи завршене предмете и одлаже их у 

архиву; врши пријем и експедовања поште, припрема нацрте финансијског плана 

праобранилаштва; припрема решења у вези остваривања праваа из радног односа; 

учествује у припреми и изради програма и плана рада и извештаја о раду, обавља и 

друге послове које одреде секретар и општински правобранилац. 

Услови: стечено средње образовање економског смера у четворогодишњем 

трајању, положен државнистручни испит, најмање три године радног искуства у 
струци, знање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ, 

01 број 02-9 дана ______12.2016. године 

Начелница, Тања Богдановић 
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ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ СА ЛИНКА: 

 

https://www.lebane.org.rs/uploads/dokumenta/PlanJavnihNabavkiZa2021.pdf 

 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ  РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ЛЕБАНЕ (актуелну) 

МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ СА ЛИНКА: 

 

https://www.lebane.org.rs/uploads/dokumenta/PravilnikOSistematizaciji2020.pdf 

 

 

ОДЛУКЕ  О  БУЏЕТУ   МОЖЕТЕ   ПРЕУЗЕТИ  СА ЛИНКА: 

https://www.lebane.org.rs/skupstina-opstine-dokumenta/#budzet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lebane.org.rs/uploads/dokumenta/PlanJavnihNabavkiZa2021.pdf
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6.  ИНФОРМАЦИЈА  О  ЛИЦИМА  НА  ЈАВНИМ  ФУНКЦИЈАМА 

 

Председник општине – Иван Богдановић 

 

Заменик председника – Срђан Јовић 

 

Председник СО Лебане – Бобан Пејић 

 

 

Помоћник председника – Наташа Стојановић 

Помоћник председника – Горан Лазаревић 

 

Начелник општинске управе – Тања Богдановић 

 

Руководилац одељења за финансије – Саша Младеновић 

Руководилац одељења за имовинско правне послове – Драган Јанковић 

Руководилац одељења за опште послове – Марјан Станковић 

Секретар СО Лебане – Братислав Исламовић 
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Секретар Општинсков већа – Драгана Милошевић. 

 

 

О Д Л У К А 

О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

За вршење послова локалне самоуправе у општини Лебане (у даљем тексту: општине), 

утврђених Уставом, Законом и Статутом општине Лебане, образује се Општинска управа. 

Општинска управа образује се као јединствена служба. 

 

Члан 2. 

Општинска управа непосредно обавља послове на основу и у окриву Устава, закона, 

Статута општине Лебане и других аката општине. 

Рад Општинске управе организује се тако да се омогући ефикасно остваривање права и 

интереса грађана. 

 

Члан 3. 

Рад Општинске управе доступан је јавности. 

 

Члан 4. 

Општинска управа: 
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1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине,  
председник општине и Општинско веће,  

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника општине и 
Општинског већа,  

3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, 
предузећа, установа и других органа из изворног делокруга општине, 

4) обавља послове управног надзора над извршењем прописа и других општих аката 
Скупштине општине, 

5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини, 
6) обавља стручне и друге послове које утврде Скупштина општине, председник 

општине и Општинско веће,  
7) доставља извештај о свом раду на извршењу послова и надлежности општине из 

изворног делокруга и поверених послова, председнику општине, Општинском већу и Скупштини 
општине по потреби, а најмање једном годишње,  

8) обавља и друге послове утврђене законом, статутом, одлукама скупштине и 
другим актима.  
 

Члан 5. 

Општинска управа у обављању управног надзора може: 

1) наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року,  
2) изрећи мандатну казну,  
3) поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни 

преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка,  
4) издати привремено наређење, односно забрану,  
5) обавестити други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај 

орган надлежан,  
6) предузети друге мере за које је овлашћена законом, прописима или општим актом.  
Овлашћења и организација за обављање послова из става 1. овог члана ближе се 

уређује овом Одлуком.   

 

 

II ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

1. Организација 

 

Члан 6. 
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Рад Општинске управе организује се тако да се омогући ефикасно остваривање права и 

интереса грађана.  

Општинска управа дужна је да сваком грађанину обезбеди једнаку правну заштиту у 

остваривању његових права, обавеза и интереса.  

 

Члан 7. 

У поступку пред Општинском управом у ком се решава о правима, обавезама и 

интересима грађана и правних лица примењују се прописи у управном поступку.  

Акта у управном поступку и поступку инспекцијског надзора доноси начелник 

Општинске управе, односно овлашћено лице.  

 

Члан 8. 

Општинска управа образује се као јединствени орган.  

У оквиру Општинске управе образују се основне организационе јединице за вршење 

сродних послова као одељења.  

Основне организационе јединице обављају послове у складу са законом, статутом 

општине и овом одлуком.  

 

Члан 9. 

У Општинској управи образују се следећа одељења: 

 

1) Одељење за управу, скупштинске и заједничке послове и јавне службе; 

2) Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и 

инспекцијске послове; 

3) Одељење за привреду, пољопривреду, водопривреду и финансије.  

 

2. Делокруг рада: 
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Одељење за управу, скупштинске и заједничке послове и јавне службе врши следеће 

послове:  

 

а) У области управе 

 

- спровођење прописа о Општинској управи, 

- унапређење организације рада Општинске управе,  

- праћење законитости, ефикасности и ажурности рада Општинске управе, 

- решавање у управним стварима ако прописима није одређена надлежност другог 

одељења Општинске управе, 

- послови писарнице, 

- матичне књиге, лична имена и држављанство,  

- канцеларијско пословање, овера потписа, рукописа и преписа, 

- издавање радних књижица, 

- радне односе радника Општинске управе, 

- бирачке спискове  и  

- издавање уверења и потврда на основу података о којим се не води службена 

евиденција када је доказивање тих чињеница прописано законом. 

 

б) У области скупштинских послова 

 

- стручне и друге послове за потребе председника општине, Скупштине општине, 

Општинског већа  и њених радних тела, 

- припремање програма рада и извештаје о раду Скупштине општине и Општинског 

већа, 

- пружање стручне помоћи одборницима у остваривању њихове функције, 
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- објављивање одлука и других аката, 

- стручну и техничку обраду материјала са седница Скупштине, Општинског већа и 

радних тела, обезбеђивање техничких услова за одржавање седница, чување изворних аката и 

докумената о раду Скупштине и Општинског већа, умножавање материјала,  

- послове који се односе на представке, притужбе и предлоге грађана, 

- послове протокола и информација. 

 

ц) У области заједничких послова 

 

- текуће и инвестиционо одржавање и обезбеђивање зграде,   

- одржавање и употреба путничких возила, 

- курирске послове, доставу материјала, одржавање чистоће и грејања у просторијама 

Општинске управе, 

- кување кафе и дистрибуција безалкохолних пића, 

- обезбеђивање других послова рада Општинске управе. 

 

д) У области јавних служби: 

 

- послове друштвене бриге о деци, борачко-инвалидске заштите, здравствене и 

социјалне заштите, предшколског, основног и средњег образовања, културе, физичке културе, 

информисања и остваривања надзора над законитошћу рада установа у области делатности чији 

је оснивач општина, 

-  послови у вези стипендирања и кредитирања ученика и студената, 

- послове Скупштине општине и њених органа у области одбране. 

 

е) У области писања и управљања пројектима: 
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-   припрема предлоге пројеката за потребе Општинске управе; 

-   помаже при писању предлога пројеката јавним предузећима и установама чији је 

оснивач општина; 

-   прати реализацију пројеката и ствара мониторинг систем; 

-   одржава контакте са донаторима; 

-   систематски прати домаће и стране конкурсе; 

-   тражи партнере за спровођење пројеката дефинисаних у стратегији развоја; 

- прикупља податке и информације, води евиденцију и формира дадотеку пројеката; 

- припрема информације, анализе и извештаје за потребе органа локалне самоуправе. 

 

ф) Одсек за младе: 

 

- иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, 

спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, здравства, 

културе, равноправност полова, спречавања насиља и криминалитета, приступа правима, 

одрживог развоја и животне средине и другим областима од значаја за младе; 

- учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика у 

сагласности са Националном стратегијом за младе и прати њихова остваривања; 

- даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава орган општине; 

- иницира припрему пројеката или учешће општине у програмима и пројектима за 

младе у циљу унапређења и обезбеђења остваривања њихових права који су у надлежности 

општине; 

- подстиче сарадњу између општине и Омладинских организација и удружења и даје 

подршку реализацији њихових активности; 

- подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о томе 

обавештава органе општине; 

- даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или 

потпуно финансирају из буџета општине, прате њихово остваривање и даје своје мишљење 

надлежном органу општине. 
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Члан 10. 

Ради обављања појединих послова из надлежности  овог Одељења, оснивају се Месне 

канцеларије  што ближе месту становања грађана. 

Месне канцеларије оснивају се за следеће подручја: 

1. Месна канцеларија Бошњаце, за насељена места:  Бошњаце, Велико Војловце, Мало 

Војловце, Доње Врановце, Лугаре, Пертате, Тогочевце, Ћеновац и Цекавица. 

2. Месна канцеларија Клајић, за насељена места: Клајић, Липовица, Радевце, Бувце, 

Пороштица, Рафуна и Дрводељ. 

3. Месна канцеларија Прекопчелица, за насељена места: Гегља, Прекопчелица, 

Свињарица, Секицол и Штулац. 

4. Месна канцеларија Слишане, за насељена места: Бачевина, Петровац и Слишане,  

За  насељена места: Лебане, Поповце, Горње Врановце, Лалиновац, Гргуровце, 

Шумане, Шарце, Голи Рид, Нова Топола, Ново Село, Кривача, Шилово, Радиновац, Коњино и 

Ждеглово, грађани остварују права у седишту Одељења у Лебану. 

Месне канцеларије обављају послове према стручним упутствима, а под надзором 

органа Општинске управе из чије се надлежности обављају послови. 

 

Члан 11. 

Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и 

инспекцијске  послове обавља следеће послове:  

а) У  области урбанизма: 

 

- израду аката за припремање и доношење урбанистичких планова и остали послови у 

поступку њиховог доношења,  

- издавање акта о урбанистичким условима,  

- издавање решења о одобрењу за изградњу,  

- издавање употребне дозволе,  
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- издавање одобрења о могућностима и органичењима уређења простора (изводи из 

урбанистичког плана),  

- евидентирање бесправно подигнутих објеката и њихово усклађивање са планским 

актом (легализација),  

- предлагање програма израде урбанистичке документације и учествовање у 

припреми и других програма за грађење насеља и уређење простора, 

- праћење стања уређења простора и насеља у општини, 

-потврђивање усклађености техничке документације са урбанистичком дозволом, 

- уређење јавних површина путем одговарајућих планских докумената. 

 

б)  У области имовинско-правних послова: 

 

- експропријацију непокретности, 

- одузимање, ограничење и пренос права на непокретности у државној својини 

(административни пренос), 

- стручне и административне послове у вези са враћањем земљишта одузетог по 

основу Закона о пољопривредном земљишном фонду и конфискованог због неизмирених обавеза 

и обавезних откупа, 

- стручне и административне послове у вези са враћањем утрина и пашњака селима на 

коришћење, 

- утврђује право коришћења на неизграђено остало грађевинско земљиште,  

- даје право на закуп земљишта ради исправке граница суседских грађевинских 

парцела,  

- издавање тапија и уверења, 

- стручне и администаривне послове у вези  са прометом непокретности којима 

располаже општина, 

- закључује уговоре о откупу станова на које је носилац права својине општина Лебане. 
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ц)  У области комунално-грађевинских и стамбених послова: 

 

- припремање одлуке на основу Закона о комуналним делатностима за које је 

надлежна општина из области чистоће, комуналног уређења, одржавање паркова и градског 

зеленила, постављања мањих монтажних објеката на јавним површинама, сахрањивања,  

- припремање и других одлука везаних за комуналне потребе, развој и обављање 

комуналних делатности, старање о обезбеђењу материјалних и других услова за трајно обављање 

комуналних делатности,  

- остваривање основних комуналних функција (снабдевање водом и одвођење 

отпадних вода, чишћење јавних површина, одржавање јавних зелених површина, јавне расвете и 

др.) 

- праћење доношења програма и планова комуналних предузећа на територији 

општине и праћење њихове реализације,  

- врши надзор над обављањем комуналних делатности,  

- води регистар улица, тргова и зграда и одређује кућне бројеве,  

- прати остваривање програма уређивања грађевинског земљишта,  

- прати и послове везане за изградњу, одржавање и коришћење некатегорисаних 

путева, улица и јавних објеката од значаја за општину,  

- у области заштите животне средине обавља послове који се односе на: мере  заштите 

животне средине, заштиту ваздуха,  заштиту земљишта, заштиту шума, вода, биљног и 

животињског света, природних добара, заштиту од буке, заштиту од јонизирајућег зрачења, 

заштиту од отпадних и опасних материја, држање и заштиту животиња,  

- мере заштите у планирању и изградњи објеката.  

 

д)  У области инспекцијских послова: 

 

- инспекцијски надзор над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје 

општина,  

- вођење поступка за рушење објеката, 
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- инспекцијски надзор комуналног реда и јавне хигијене , 

- инспекцијски надзор заштите и  унапређења  животне средине и друге послове из ове 

области у складу са законом и овлашћењем општине, 

- надзор над спровођењем прописа везаних за саобраћај  које доноси општински 

органи.  

 

Члан 12. 

Одељење за привреду, пољопривреду, водопривреду и финансије обавља следеће 

послове:  

 

а)  У области привреде: 

 

- праћење стања и развоја приватног предузетништва и укупног привредног развоја 

општине Лебане,  

- старање о унапређењу општег оквира за привреду,  

- доношење програма развоја делатности за које је надлежна општина и програма 

локалног економског развоја и њихово усклађивање са програмом развоја Републике Србије,   

 - предлагање стратегије и политике развоја општине,  

- израда краткорочних и дугорочних прогноза о условима и могућностима развоја 

општине,  

- предлагање мера развојне и локалне економске политике,  

- предлагање цена у комуналним и другим делатностима за које је надлежна општина.   

 

б) У области финансија: 

 

- врши послове из области финансија који се односе на нормативно-правне и 

финансијско-материјалне послове,  
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- израда нацрта Одлуке о буџету општине Лебане и Одлуке о завршном рачуну 

општине Лебане,  

- израда прописа које доноси Општинска управа а тичу се области финансија,  

- припрема прописа из области финансија које доноси Скупштина општине, 

председник општине и Општинско веће,  

- контрола захтева за плаћање, плаћање и праћење извршења буџета општине,  

- обезбеђење средстава за финансирање корисника буџетских средстава општине,  

- материјално-финансијско пословање Општинске управе, месних заједница и осталих 

корисника буџета,  

- обезбеђење средстава за делатности које се финансирају из буџета и вођење 

рачуноводствених послова,  

- послови благајне и ликвидатуре,  

- управљање јавним дугом,  

- послови локалне пореске администрације (утврђивање, контрола и наплата локалних 

изворних прихода),  

- контрола програма и планова јавних и јавно комуналних предузећа и праћење 

њиховог извршења,  

- јавне набавке за Општинску управу, као и пружање стручне помоћи директним и 

индиректним буџетским корисницима у поступцима јавних набавки, и други послови у области 

јавних набавки у складу са законом и прописима,  

- послови разматрања и анализирања захтева директних и индиртектних кориџсника 

средстава и предлог висине апропријације за исте,  

- разматрање примедби директних корисника на висину предложених апропријација,  

- припрема и израда месечних и тромесечних планова директних корисника и праћење 

прихода и расхода у буџету,  

- припрема и израђује одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету,  

- предлаже решење о привременом финансирању и доноси решење о одобрењу 

средстава из текуће буџетске резерве,  
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- обавља послове интерне контроле буџета и послове буџетске инспекције и ревизије 

над директним и индиректним корисницима средстава буџета општине,  

- прати и билансира средства за исплату плата, додатака и накнада изабраних, 

именованих, постављених  и запослених лица код директних и индиректних корисника буџета 

општине,  

- даје препоруке директним корисницима по питању буџета,  

- врши обрачун ревалоризације за откуп станова,  

- обавља финансијско-материјалне и студијско-аналитичке послове финансијког плана 

који обухватају пројекцију и праћење правила на консолидованом рачуну трезора и захтева за 

плаћање,  

- обавља финансијске послове који се односе на финансијко извештавање и послове на 

изради консолидованог завршног рачуна трезора, 

- обавља аналитичке послве добављача, купаца, личних доходака и кредита; 

- обавља послове борачко-инвалдске заштите, 

- води послове регулисања породиљског права, 

- води главну књигу трезора, 

- обавља аналитику основних средстава, ситног инвентара и бифеа.  

 

в) У области пољопривреде и водопривреде: 

- врши послове рационалног коришћења пољопривредног земљишта,  

- доношење програма заштите, коришћења и унапређења пољопривредног земљишта 

и старање о његовом спровођењу,  

- одређивање ерозивних подручја,  

- старање о коришћењу пашњака и превођење пашњака у друге културе,  

- санација штете од елементарних непогода,  

- предузимање мера на унапређењу сточарства, воћарства, и др.,  

- старање о спровођењу основних радова у пољопривреди (сетва, жетва и др.),  
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- подстицање задругарства и развоја села,  

- прописивање водопривредних услова и издавање решења о испуњености тих услова,  

- издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за сеоске водоводе 

и изворе,  

- доношење програма развоја и санација ерозивних подручја на територији општине 

Лебане, 

- пружање помоћи грађанима у вези са регистрацијом пољопривредних газдинстава.  

 

III РУКОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОМ УПРАВОМ 

  

Члан 13. 

Општинском управом као јединственим органом руководи начелник.  

 

Члан 14. 

За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни 

факултет, положен стручни испит за рад у органима државне управе и најмање 5 година радног 

искуства у струци.  

 

Члан 15. 

Начелника Општинске управе поставља Општинско веће већином гласова од укупног 

броја чланова већа на основу јавног огласа на 5 година.  

Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове 

одсутности или спречености да обавља своју дужност.  

Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим 

условима као и начелник Општинске управе.  

 

Члан 16. 
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Послове из делокруга рада Општинске управе обављају се у оквиру унутрашњих 

организационих јединица – одељења.  

 

Члан 17. 

Радом одељења у Општинској управи руководе руководиоци одељења.  

Руководиоце из става 1. овог члана распоређује начелник Општинске управе на време 

од 4 године, а по истеку тог времена могу бити поново постављени.  

 

Члан 18. 

За руководиоца одељења може се поставити лице са одговарајућом високом стручном 

спремом, положеним стручним испитом за рад у органима државне управе и 3 године радног 

искуства.  

 

Члан 19. 

Распоређена лица из члана 17. ове Одлуке могу бити разрешена пре истека мандата, 

на лични захтев, на предлог председника општине.  

 

Члан 20. 

Распоређена лица остварују права и обавезе из радног односа као и запослени у 

Општинској управи на основу закона и аката донесених на основу закона.  

 

Члан 21. 

Начелник Општинске управе и руководиоци Одељења не могу вршити никакву јавну и 

другу дужност која је неспојива са њиховим положајем и овлашћењима.  

 

Члан 22. 

Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и 

Општинском већу у складу са Статутом општине и овом одлуком.  
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IV ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

У Општинској управи председник општине поставља три помоћника председника 

општине, који могу обављати послове из области: 

- друштвених делатноси, 

- економског развоја и 

- социјалних питања. 

 

Члан 23.  

Помоћници председника општине покрећу иницијативу, предлажу пројекте, дају 

стручно мишљење и анализу у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су 

постављени и врше друге послов епо налогу председника општине.   

 

 

V  ОДНОС ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПРЕМА СКУПШТИНИ  ОПШТИНЕ, 

    ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ, ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ, ГРАЂАНИМА  

    И МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА - ОДЕЉЕЊА 

 

Члан 24. 

Однос Општинске управе према Скупштини општине заснива се на правима и 

дужностима утврђеним законом , Статутом  општине и другим актима.  

Општинска управа је дужна да Скупштину општине обавештава о вршењу послова из 

свог делокруга, даје обавешатења и податке који су неопходни за рад Скупштине општине.  

 

Члан 25. 
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Однос Општинске управе према председнику општине заснива се на правима и 

дужностима утврђеним законом, Статутом општине, Одлуком о Општинском већу и другим 

актима.  

Председник општине у спровођењу одлука и других аката органа општине, може 

Општинској управи издавати упутства и смернице за рад.  

 

Члан 26. 

Однос Општинске управе према Општинском већу заснива се на правима и 

дужностима утврђеним законом, Статутом општине, Одлуком о Општинском већу и другим 

актима.  

Општинско веће врши контролно-надзорну функцију над радом Општинске управе.  

Начелник за свој рад и рад Општинске управе којим руководи, одговара Општинском 

већу у складу са Статутом општине, Одлуком о општинском већу и овом одлуком.  

Општинска управа подноси Општинском већу извештај о свом раду, када то оно 

захтева, а најмање једном годишње.  

Ако Општинско веће не прихвати извештај из става три овог члана у целини или 

његовом поједином делу, може покренути поступак за разрешење начелника Општинске управе 

чији извештај није прихваћен.  

Општинско веће може разрешити начелника, односно заменика начелника Општинске 

управе и пре истека времена на које је постављен на основу образложеног предлога председника 

или најмање 1/2 од укупног броја чланова Општинског већа.  

 

Члан 27. 

Послове Општинске управе који се односе на остваривање права, обавеза и интереса 

грађана, правних лица и других субјеката, могу обављљти лица која имају прописану школску 

спрему, положен испит за рад у органима државне управе и одговарајуће радно искуство у складу 

са законом и другим прописима.  

 

Члан 28. 
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Однос према грађанима, правним лицима и другим субјектима заснива се на 

чињеници да су начелник и запослени у Општинској управи дужни да грађанима, правним лицима 

и другим субјектима: 

- омогуће несметано, благовремено и ефикасно остваривање права, обавеза и 
правних интереса,  

- дају потребне податке, обавештења и упутства,  
- пружају одговарајућу правну помоћ,  
- поштују достојанство личности и чувају углед органа општине.  

 

Члан 29. 

Организационе јединице – одељења којима је у надлежности решавање о правима, 

обавезама и интересима грађана, правних лица и других странака у управном поступку, дужне су 

да решавају у роковима утврђеним законом.  

 

Члан 30. 

Међусобни односи између организационих јединица заснивају се на правиима и 

дужностима утврђеним законом, Статутом општине и овом одлуком. 

Организационе јединице дужне су да међусобно сарађују када то захтева природа 

послова и да размењују потребне податке и обавештења неопходна за рад. 

 

Члан 31. 

Када у вршењу надзора над радом Општинске управе утврди да поједина акта нису у 

складу са законом, Статутом општине или одлуком Скупштине, Општинско веће може да их укине 

или да поништи уз налагање да се донесе нови акт у складу са законом.  

Уколико Општинска управа не поступи по налогу Општинског већа и донесе нови акт, 

може се покренути питање одговорности радника који је непосредно радио на доношењу акта 

или одговарајућих руководећих радника.  

 

Члан 32. 

У вршењу права надзора над радом Општинске управе Скупштина општине и 

Општинско веће могу да предузму одговарајуће организационе, кадровске и друге мере утврђене 
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Законом о радним односима у државним органима ради обезбеђења ефикасног извршавања 

послова и задатака Општинске управе.  

Општинска управа је дужна да, на захтев Скупштине општине и Општинског већа и 

надлежног министарства преузме одговарајуће организационе, кадровске и друге мере којима се 

обезбеђује ефикасно извршење задатака и послова из њеног делокруга.  

 

VI ЈАВНОСТ РАДА 

 

Члан 33. 

Општинска управа обезбеђује јавност рада : давањем информација средствима јавног 

информисања, издавањем службених информација, одржавањем сталних конференција за 

штампу, организовањем дежурних служби за жалбе, примедбе и сугестије грађана и 

обезбеђивањем услова за несметано обавештавање јавности о обављању послова из свог 

делокруга и свим променама које су у вези са организацијом, делокруга и свим променама које су 

у вези са организацијом, делокруга и свим променама које су у вези са органзацијом, делокругом 

послова, распоредом радног времена и другим променама. 

 

Члан 34. 

Начелник Општинске управе даје информације о раду Општинске управе средствима 

јавног информисања, а може овластити и друго лице из Општинске управе да то чини у име 

Општинске управе. 

 

VII АКТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

Члан 35. 

Општинска управа доноси правилнике, наредбе,  упутства, решења и закључке. 

Правилником се разрађују поједине одредбе закона и аката  општине или уређују одређена права 

запослених из радних односа. 

Наредбом се, ради извршавања појединих одредаба закона и општинских аката, 

наређује или забрањује поступање у одређеној ситуацији која има општи значај. 
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Упутством се ближе прописује начин рада и вршења одређених послова у складу са 

прописима општине . 

Решењем се одлучује о појединачним управним и другим стварима у складу са 

законом и  прописима општине. 

Закључком се одлучује о питањима која се тичу поступка и о питањима која се као 

спорна појаве у вези са спровођењем поступка, а о којима се не одлучује решењем. 

 

Члан 36. 

Акта Општинске управе доноси начелник, односно овлашћено лице. 

 

 

VIII  РАДНО ВРЕМЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 

Члан 37. 

Решење о одређивању почетка и завршетка радног времена Општинске управе доноси 

Општинско веће на предлог председника општине. 

 

 

IX РЕШАВАЊЕ СУКОБА НАДЛЕЖНОСТИ 

 

Члан 38. 

Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других 

предузећа, организација и установа, кад на основу одлуке Скупштине општине одлучују о 

појединачним правима грађана, правних лица или других субјеката. 

О поднетом захтеву за решавање сукоба надлежности из става 1. овог члана, 

Општинско веће, без одлагања, а најкасније у року од три дана обавештава председника општине 

који сазива седницу Општинског већа.  
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Акт из решавања сукоба надлежности из става 1. и 2. овог члана, Општинско веће 

доноси у року не дужем од 15 дана од дана пријема захтева.  

Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између унутрашњих 

организационих јединица – одељења у оквиру Општинске управе.  

 

Члан 39. 

По жалби против првостепених аката - решења Општинске управе решава Општинско 

веће, ако законом или одлуком Скупштине општине није утврђена надлежност другог органа.  

Општинска управа на чији првостепени акт је уложена жалба, дужна је да, без 

одлагања, а најкасније у року од три дана од дана пријема жалбе достави Општинском већу са 

списима предмета.  

О достављеној жалби из става 2. овог члана, Општинско веће, без одлагања, а 

најкасније у року од три дана обавештава председника општине који сазива седницу Општинског 

већа.  

Решење у другом степену Општинско веће доноси у року не дужем од 15 дана од дана 

пријема жалбе од стране Општинске управе.  

  

IX ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА 

 

Члан 40.  

О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће.  

О изузећу запослених, односно службеног лица у Општинској управи решава начелник. 

 

 

X РАДНИ ОДНОСИ 

 

Члан 41. 
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О правима, обавезама и одговорностима запослених у Општинској управи одлучује 

начелник .  

О правима, обавезама и одговорностима начелника и заменика начелника Општинске 

управе одлучује Општинско веће.  

 

Члан 42. 

Акт о унутрашњој организацији и систематизацији Општинске управе доноси начелник 

Општинске управе уз сагласност Општинског већа.  

 

 

XI СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

Члан 43. 

Средства за финансирање послова Општинске управе обезбеђују се из изворних и 

уступљених јавних прихода , у складу са Законом о буџету општине, као и из допунских средстава.  

Члан 44. 

Средства за финансирање рада Општинске управе обезбеђују се у буџету општине  и 

воде се на посебном рачуну. 

За законито коришћење ових средстава и финансирање послова Општинске управе 

одговоран је начелник. 

 

Члан 45. 

Начелник Општинске управе је дужан да у року од 30 дана од дана постављења на 

основу јавног односа донесе Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи уз сагласност Општинског већа.  

Начелник Општинске управе је дужан да у року од 15 дана од дана ступања на снагу 

акта из става 1. овог члана изврши распоређивање запослених у Општинској управи.  
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XII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 46. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о Општинској управи 

општине Лебане («Службени гласник општине Лесковац», број 15/2004).  

 

Члан 47.  

Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику 

града Лесковца».  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 

 

02 Број 02-127 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Ненад Загорац 
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На основу члана 32. тачка 59. ст.1.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/07 и 83/2014) и члана 39. став 1. тачка 7. Статута општине Лебане („Сл. гласник града 

Лесковац“, 16/08, 21/08, 9/09, 17/09 и 04/10), Скупштина општина Лебане на седници одржаној 

дана 21.12.2016. године, донела је: 

 

 

 

 

 

ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о општинској управи број 02 Број 02-127 од 08.10.2008.године („Сл.гласник града 

Лесковца“, бр.21/2008) у члану 8. додаје се  став 4. који гласи: 

„У Општинској управи се као посебна организационa јединицa образује Кабинет 

председника општине.“ 

                                                         Члан 2. 

Члан 23. мења се и гласи: 

 

„ IV КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

Кабинет председника општине је посебна организациона јединица која се образује за 

обављање саветодавних и протоколарних послова, послова за односе с јавношћу и административно-

техничке послове који су значајни за рад председника општине. 

Радом Кабинета председника општине као посебне организационе јединице руководи 

шеф кабинета. 
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 Шеф кабинета и запослени на радним местима у кабинету заснивају радни однос на 

одређено време – док траје дужност председника општине. 

 Шеф кабинета за свој рад одговара председнику општине. 

 Кабинет председника општине чине шеф кабинета и три помоћника председника 

општине, који могу обављати послове из области:  

 - привреде и економског развоја,  

 - заштите и  унапређења  животне средине, рурални развоја, развој туризма и социјална 

питања, 

      - заштите и унапређења младих на територији општине. 

Члан 3. 

 У свему осталом Одлука о општинској управи број 02 Број 02-127 од 08.10.2008. године 

(„Сл.гласник града Лесковца“, бр.21/2008) остаје иста. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику 

града Лесковца“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

02 Број 02-335                                                                                

                                                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК 

Срђан Јовић, с.р. 

                                                                                                Тачност преписа оверава: 

                                                                                                                                

         Секретар 

                                                                                                  Александар Стојановић 
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На основу члана 191 став 1. Устава Републике Србије («Службени гласник Републике Србије», број 

98/06), члана 11. и члана 32. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“, број 129/2007) и члана 17. тачке 1. Статута општине Лебане („Службени гласник општине 

Лесковац“, број 1/2005, 5/2005, 09/2006 и 04/2006), Скупштина општине Лебане на седници 

одржаној дана 04.08.2008. године,  д  о  н  е л а   ј е  

 

 

 

 

 

         С  Т  А  Т  У  Т  

            ОПШТИНЕ   ЛЕБАНЕ 

(„Службени гласник општине Лесковац“, број 16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009 и 04/2010, 

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

 

I.  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1.  

            Овим Статутом, у складу са законом, уређују се права и дужности општине Лебане (у 

даљем   тексту: Општина), начин, услови и облици њиховог остваривања, облици и инструменти 

остваривања људских и мањинских права у Општини, број одборника Скупштине општине, 

организација и рад органа и служби, начин учешћа грађана у управљању и одлучивању о 

пословима из надлежности Општине, оснивање и рад месне заједнице и других облика месне 

самоуправе, као и друга питања од значаја за Општину. 

 

Члан 2.   

            Општина је територијална јединица у којој грађани остварују право на локалну самоуправу у 

складу са Уставом, законом и овим Статутом.  
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            Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Општине, управљају 

пословима Општине у складу са законом и овим Статутом.  

            Грађани учествују у остваривању локалне самоуправе путем грађанске иницијативе, збора 

грађана, референдума, других облика учешћа грађана у обављању послова Општине и преко 

својих одборника у Скупштини општине, у складу са Уставом, законом и овим Статутом.  

 

Члан  3.  

            Територију Општине, утврђену  законом, чине насељена места, односно подручја 

катастарских општина које улазе у њен састав, и то: 

 

Редни број Насељено место Катастарска општина 

1. Бачевина Бачевина 

2. Бошњаце Бошњаце 

3. Бувце Бувце 

4. Велико Војловце Велико Војловце 

5. Гегља Гегља 

6. Голи Рид Голи Рид 

7. Горње Врановце Горње Врановце 

8. Гргуровце Гргуровце 

9. Доње Врановце Доње Врановце 

10. Дрводељ Дрводељ 

11. Ждеглово Ждеглово 

12. Клајић Клајић 

13. Коњино Коњино 

14. Кривача Кривача 
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15. Лалиновац Лалиновац 

16. Липовица Липовица 

17. Лугаре Лугаре 

18. Мало Војловце Мало Војловце 

19. Нова Топола Нова Топола 

20. Лебане Лебане 

21. Ново Село Ново Село 

22. Пертате Пертате 

23. Петровац Петровац 

24. Поповце Поповце 

25. Пороштица Пороштица 

26. Прекопчелица  Прекопчелица 

27. Радевце Радевце 

28. Радиновац Радиновац 

29. Рафуна Рафуна 

30. Свињарица Свињарица 

31. Секицол Секицол 

32. Слишане Слишане 

33. Тогочевце Тогочевце 

34. Ћеновац Ћеновац 

35. Цекавица Цекавица 

36. Шарце Шарце 

37. Шилово Шилово 

38. Штулац Штулац 
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39. Шумане Шумане 

 

Члан 4. 

            Општина има својство правног лица. 

            Седиште Општине је у Лебану, улица Цара Душана бр.116. 

 

Члан  5. 

            На територији Општине у службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо.            

Члан  6. 

Општина Лебане има као своје симболе грб и заставу. 

Симболе Општине и начин њиховог коришћења утврђују се посебном одлуком Скупштине 

општине Лебане. 

 

Члан 7. 

Застава и грб Општине могу се истицати само уз државне симболе. 

          У службеним просторијама органа Општине истичу се само државни симболи и грб и застава 

Општине.  

 

Члан 8. 

          Општина има печат округлог облика са исписаним текстом «Република Србија- Општина 

Лебане» и грбом Републике Србије у средини. 

  

Органи Општине имају печат. 

Печат је округлог облика са исписаним текстом: Република Србија, Општина Лебане, назив 

органа исписан на српском језику и ћириличним писмом и грбом Републике Србије у средини.  
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Члан 9. 

Општина има празник. 

Празник Општине је 8.Новембар. 

Празник Општине утврђује се посебном одлуком Скупштине општине. 

             

Члан  10. 

Општина установљава награде и друга јавна признања организацијама и грађанима за зна-

чајна остварења у производњи, науци, уметности и другим друштвеним областима. 

Општина додељује звање почасног грађанина Општине. 

Награде и друга јавна признања и звање почасног грађанина додељују се поводом Дана 

Општине. 

Врсте награда и других јавних признања, услови и начин њиховог додељивања, као и 

услови и начин доделе звања почасног грађанина уређују се посебном одлуком. 

 

Члан  11. 

Општина утврђује називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова 

насељених места на својој територији посебном одлуком, уз претходну сагласност министарства 

надлежног за послове локалне самоуправе.  

 

Члан 12. 

Рад органа Општине је јаван. 

Јавност рада по правилу обезбеђује се: 

 

1. путем издавања билтена, информатора, сарадњом са медијима, презентовањем одлука и 
других аката јавности и постављањем интернет презентације; 

2. организовањем јавних расправа у складу са законом, овим Статутом и одлукама органа 
Општине; 

3. и у другим случајевима утврђеним овим Статутом и другим актима органа Општине. 
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Члан 13. 

Општина има своју имовину. 

Имовином Општине самостално управљају и располажу органи Општине, у складу са 

законом. 

 

II. НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ 

 

Члан 14. 

Општина врши послове из своје надлежности утврђене Уставом и законом, као и послове 

из оквира права и дужности Републике који су јој законом поверени.  

 

Члан  15. 

Општина, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и 

законом: 

1) доноси програме развоја Општине и појединих делатности; 
2) доноси просторни план Општине; 
3) доноси урбанистичке планове; 
4) доноси буџет и усваја завршни рачун; 
5) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине 

локалних такса и накнада; 
6) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и 

дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, 
производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз 
путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у граду и насељима, одржавање 
депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и 
других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање 
гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за 
њихово обављање; оснива јавна предузећа ради обављања комуналних делатности на 
својој територији; 

7) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује 
висину накнаде за одржавање стамбених зграда; 

8) спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у 
стамбеним зградама; 

9) доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова 
уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и 
коришћење грађевинског земљишта; 
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10) доноси планове и програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара се о 
унапређењу општег оквира за привређивање у Општини, промовише економске 
потенцијале Општине, иницира усклађивање образовних профила у школама са 
потребама привреде, олакшава пословање постојећих привредних субјеката и подстиче 
оснивање нових привредних субјеката и отварање нових радних места; 

11) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину 
накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног 
простора; 

12) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних 
вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе 
планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и 
утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине; 

13) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и 
реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и 
некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу; 

14) уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника; 
15) оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног 

министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва; 
16) оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне 

здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и 
обезбеђује њихово функционисање; 

17) оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово функционисање, 
даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и 
физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује 
нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе 
о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља; 

18) организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину, 
подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за 
финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за 
Општину и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је 
оснивач;  

19) организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и 
ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица; 

20) доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о 
њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и 
одлучује о привођењу пашњака другој култури; 

21) уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, 
утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне 
дозволе за објекте локалног значаја; 

22) стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са 
природним лековитим својствима; 

23) подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне 
таксе; 

24) стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, 
места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад; 
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25) управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара се о њиховом 
очувању и увећању; 

26) уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и 
егзотичних животиња; 

27) организује вршење послова правне заштите својих права и интереса; 
28) образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову 

организацију и рад; 
29) ствара услове за унапређивање, остваривање и заштиту људских права; 
30) доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и стварања 

једнаких могућности остваривања људских и мањинских права, помаже развој различитих 
облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима 
која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и 
пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним 
организацијама на својој територији; 

31) подстиче и помаже развој задругарства; 
32) организује службу правне помоћи грађанима; 
33) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и 

колективних права припадника националних мањина и етничких група; стара се о 
остваривању, заштити и унапређењу равноправности жена и мушкараца, усваја стратегије 
и посебне мере усмерене на стварање једнаких могућности остваривања права и 
отклањање неравноправности; 

34) прописује прекршаје за повреде општинских прописа; 
35) образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и 

других општих аката из надлежности Општине; 
36) уређује организацију и рад мировних већа;  
37) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Општине; 
38) помаже рад организација и удружења грађана; 
39) уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план 

политике за младе и ствара услове за омладинско организовање и 
40) обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом 

и овим статутом. 
  

   Члан 16.       

За остваривање својих права и дужности и за задовољавање потреба локалног 

становништва Општина може посебном одлуком оснивати: предузећа, установе и друге 

организације које врше јавну службу.  

 

Члан 17. 

Скупштина општине именује чланове управних и надзорних одбора и директоре јавних 

предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач на период од пет година, осим када је 

законом другачије предвиђено. 
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Члан 18. 

Ако законом није уређен поступак избора директора јавних предузећа, установа, 

организација и служби чији је оснивач или већински власник Општина, Скупштина општине 

именује и разрешава директоре.  

 

Члан 19. 

Предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник Општина 

дужни су да Скупштини општине достављају на сагласност вишегодишње планове рада и развоја, 

као и годишњи програм пословања. 

  

Члан 20. 

Општина може уговором, на начелима конкуренције и јавности, поверити правном или 

физичком лицу обављање  појединих  послова из своје надлежности. 

Поверавање послова из става 1. овог члана уређује се одлуком Скупштине општине. 

Члан 21. 

 Предузећа, установе и друге организације које врше јавну службу дужне су да, најмање 

једном годишње подносе Скупштини општине извештај о свом раду, најкасније до 30. априла 

текуће године за претходну годину.  

 

 

 

III. ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНЕ 

 

 

Члан 22. 
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За обављање послова Општине утврђених Уставом и законом, као и за обављање законом 

поверених послова из оквира права и дужности Републике, Општини припадају приходи и 

примања утврђени законом.  

Послови Општине финансирају се из изворних и уступљених прихода, трансфера, примања 

по основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом.  

 

Члан 23. 

Сви приходи Општине су општи приход буџета и могу се користити за било коју намену, 

осим оних прихода чији је наменски карактер утврђен законом.  

 

              

Члан 24. 

Скупштина доноси буџет Општине за сваку календарску годину, у којем се исказују сви 

приходи и примања, задуживања и друге финансијске трансакције, расходи и други издаци, у 

складу са законом.  

            По истеку године за коју је буџет донет саставља се завршни рачун о извршењу буџета 

Општине.  

 

Члан 25. 

За извршење буџета Општине, председник Општине одговара Скупштини општине. 

Општинска управа обавезна је да редовно прати извршење буџета и по потреби, а најмање 

два пута годишње, информише председника Општине.  

 

Члан 26. 

За задовољавање потреба грађана у Општини или њеном делу средства се могу 

прикупљати самодоприносом.  

Скупштина општине утврђује предлог одлуке о самодоприносу већином гласова од 

укупног броја одборника. 
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IV. ОРГАНИ ОПШТИНЕ 

 

Члан 27. 

Органи Општине су: Скупштина општине, председник Општине, Општинско веће и 

Општинска управа. 

 

Члан 28.  

Послове Општине врше органи Општине у оквиру своје надлежности утврђене законом и 

овим статутом. 

Ако законом или другим прописом није утврђено који орган је надлежан за обављање 

послова из надлежности Општине, све послове који се односе на уређивање односа из 

надлежности Општине врши Скупштина општине, а послове који су по својој природи извршни, 

врши председник Општине. 

Ако се према природи посла не може утврдити надлежност у складу са ставом 2. овог 

члана, надлежна је Скупштина општине. 

 

1. Скупштина општине  
 

Члан 29. 

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне 

власти, утврђене Уставом, законом и овим статутом. 

 

Члан  30. 

Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, 

тајним гласањем, у складу са законом и овим статутом. 

 

Члан 31. 
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Седницу новог сазива Скупштине општине сазива председник Скупштине претходног 

сазива, у року од 15 дана од дана објављивања резултата избора.             

Уколико председник Скупштине из претходног сазива не сазове седницу новог сазива у 

року из става 1. овог члана, седницу новог сазива сазваће најстарији одборник у року од 15 дана 

од истека рока из става 1. овог члана.  

Седницом председава најстарији одборник до избора председника Скупштине општине. 

 

Члан 32. 

Скупштина општине се сматра конституисаном избором председника Скупштине и 

постављењем секретара Скупштине. 

 

Члан 33. 

Скупштина општине има 31 одборника. 

 

Члан 34. 

Одборници се бирају на четири године. 

Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен 

законом. 

Члан 35. 

Одборник не може бити запослени у Општинској управи и лице које именује, односно 

поставља Скупштина општине у органима Општине, предузећима и установама чији је оснивач. 

Ако запослени у Општинској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу 

рада мирују му док траје његов одборнички мандат. 

Даном потврђивања одборничког мандата лицима која је именовала, односно поставила  

Скупштина општине престаје функција на коју су именована, односно постављен. 

 

Члан 36. 
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Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због 

изнетог мишљења или давања гласа на седници Скупштине општине и радних тела. 

 

  Члан 37. 

Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине општине и њених радних 

тела, предлаже Скупштини општине расправу о одређеним питањима, подноси предлоге одлука и 

других аката из надлежности Скупштине општине и даје амандмане на предлоге прописа, 

поставља питања везана за рад органа Општине и учествује у другим активностима Скупштине 

општине.  

 Право је одборника да буде редовно обавештаван о питањима од утицаја на вршење 

одборничке дужности, да од органа и служби тражи податке који су му потребни за рад, као и 

стручну помоћ у припремању предлога за Скупштину општине.  

Права и дужности одборника ближе се одређују пословником Скупштине општине.  

 

Члан 38. 

Право одборника на изгубљену зараду, путне трошкове за долазак и одлазак на седницу 

Скупштине и њених радних тела, дневнице и на накнаду других трошкова везаних за вршење 

одборничке функције уређује се посебном одлуком Скупштине општине. 

 

 

 

Члан 39. 

Скупштина општине, у складу са законом: 

1) доноси Статут општине и пословник Скупштине општине; 
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 
3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине 

локалних такса и накнада; 
4) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије 

Општине; 
5) доноси програм развоја Општине и појединих делатности; 
6) доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског 

земљишта; 
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7) доноси прописе и друге опште акте; 
8) расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава 

се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о 
самодоприносу; 

9) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и 
врши надзор над њиховим радом; 

10) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте, у складу са законом; 

11) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине; 
12) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине; 
13) бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира 

заменика председника Општине и чланове Општинског већа; 
14) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону; 
15) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 
16) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг; 
17) ) доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине, уз 

сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности пред 
надлежним органима; 

18) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 
19) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану; 
20) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности; 
21) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу; 
22) разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета; 
23) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним 

организацијама;  
24) информише јавност о свом раду;  
25) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта 

Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу; 
26) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине; 
27) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих 

служби чији је оснивач или већински власник општина; 
28) разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских 

права у Општини; 
29) разматра извештаје Савета за међунационалне односе;  
30) усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс); 
31) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права; 
32) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом. 

 

Члан 40. 

Скупштина општине одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника. 

Скупштина општине одлучује већином гласова присутних одборника, уколико законом или 

овим статутом није друкчије одређено. 
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Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника: 

       1.  доноси Статут; 

 2. доноси буџет; 

 3. доноси програм развоја Општине и појединих делатности; 

 4. доноси просторни план;             

            5. доноси урбанистичке планове; 

 6. одлучује о јавном задуживању Општине; 

 7. одлучује о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе и о 

сарадњи са јединицама локалне самоуправе у другим државама; 

      8. одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова 

насељених места;  

 9. усваја етички кодекс и 

   10.одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и овим статутом.  

 

Члан 41. 

Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном 

у три месеца. 

Председник Скупштине је дужан да седницу закаже на захтев председника Општине, 

Општинског већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана подношења 

захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења 

захтева. 

Ако председник Скупштине не закаже седницу у року из става 2. овог члана, седницу може 

заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева. 

Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не 

постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина.  

 

Члан 42. 

Седнице Скупштине општине су јавне. 
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За јавност рада Скупштине општине одговоран је председник Скупштине општине.  

Позиви и материјал за седнице Скупштине општине достављају се средствима 

информисања ради упознавања јавности.  

Седницама Скупштине општине могу присуствовати представници средстава јавног 

информисања, овлашћени представници предлагача, као и друга заинтересована лица, у складу 

са пословником Скупштине општине.  

 У случају да не постоји могућност да сви заинтересовани присуствују седници Скупштине, 

председник Скупштине ће одлучити коме ће омогућити присуство седници полазећи од 

редоследа пријављивања и интереса пријављених за тачке на дневном реду.  

Скупштина општине може одлучити да седница Скупштине не буде јавна због разлога 

безбедности и одбране земље и других посебно оправданих разлога који се констатују пре 

утврђивања дневног реда.  

 

 

Члан 43. 

Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене 

надлежности. 

Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине 

и обављају друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине општине.   

Актом о образовању повременог радног тела утврђују се његов назив и област за коју се 

оснива, задаци радног тела, број чланова радног тела, рок за извршење задатака, права и 

дужности председника  и  чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела.  

 

Члан 44. 

Чланове сталних радних тела бира и разрешава Скупштина општине на предлог 

одборничких група, ако законом или овим статутом није другачије предвиђено. 

За чланове и председнике сталних радних тела, поред одборника могу се бирати и 

грађани.  

 

Члан 45. 
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Председника сталног радног тела бирају чланови радног тела, већином од укупног броја 

чланова радног тела, уколико није другачије предвиђено законом.     

Председник сталног радног тела организује рад, сазива и председава седницама радног 

тела, формулише закључке и о томе обавештава председника и секретара Скупштине општине. 

 

Члан 46. 

Стална радна тела су одбори и савети. 

Чланове радног тела предлажу одборничке групе, сразмерно броју одборника које имају у 

Скупштини. 

Ако радно тело не буде изабрано, понавља се цео поступак избора. 

 

Члан 47. 

Чланови радног тела могу бити одборници и грађани. 

Одборник може бити члан највише, два стална радна тела. 

 

Члан 48. 

Седницу радног тела сазива председник радног тела по сопственој иницијативи или на 

иницијативу 1/3 чланова радног тела, а обавезно на захтев председника Скупштине. 

Председник Скупштине може сазвати седницу радног тела. 

Радно тело ради у седницама када је присутна већина чланова, а одлучује већином 

гласова присутних. 

Седници радног тела, обавезно, присуствује представник предлагача акта који се разматра 

на седници. 

Раду радног тела могу присуствовати и стручни радници без права одлучивања. 

По завршеној расправи, радо тело подноси Скупштини извештај који садржи мишљење и 

предлог радног тела. 

Радно тело одређује известиоца који на седници Скупштине образлаже извештај радног 

тела. 
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Члан 49. 

На седници радног тела води се записник. 

У записник се обавезно уносе: имена присутних, предлози изнетих на седници, свако 

издвојено мишљење као и предлог или став радног тела. 

 

Члан 50. 

Одбори и савети Скупштине општине су:  

- Административни одбор, 

Административни одбор има 5 чланова и припрема и разматра предлоге аката из области 

избора, именовања, постављења и разрешења, одлучује о правима и обавезама из рада и по 

основу рада, односно сталног рада изабраних, именованих и постављених лица од стране органа 

Општине, одлучује о питањима која се односе на плате, додатке на плате, накнаде и остала 

примања изабраних, именованих и постављених лица од стране органа општине, доноси акта у 

складу са одлукама Скупштине општине о накнадама и другим примањима одборника Скупштине 

општине, обавља и друге послове везане за остваривање права изабраних, именованих и 

постављених лица, као и других лица ангажованих од стране Скупштине општине, обавља и друге 

послове у складу са одлукама Скупштине општине, 

 

- Одбор за прописе и нормативна акта, 

Одбор за прописе и нормативна акта, има 5 чланова и разматра, нацрте и предлоге аката 

који се упућyjy Скупштини општине, разматра и одбацује поднете амандмане у складу са 

одредбама Пословника, утврђује предлог аутентичног тумачења одредаба аката које доноси 

Скупштина општине, утврђује и објављује пречишћене текстове аката које доноси Скупштина 

општине на основу закључка Скупштине  уграђује у акт  који је Скупштина усвојила интервенције 

извршене на тексту предлога акта пре његовог објављивања, обавља и друге послове у складу са 

одлукама Скупштине општине, 

 

- Одбор за мандатно – имунитетска питања, 

Одбор за мандатно имунитетска питања има 5 чланова и разматра и утврђује предлоге 

аката који се односе на утврђивање, односно престанак мандата одборника након верификације 
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мандата, утврђује право лолитичким странкама, коалицијама и другим иолитичким 

организацијама и групама грађана које имају одборнике у Скупштини на финансирање, 

обезбеђење простора за рад и њихово функционисање, одлучује о питањима везаним за 

имунитет одборника Скупштине општине, обавља и друге послове у складу са одлукама 

Скулштине општине, 

 

- Одбор за образовање,  

Одбор за образовање, има 5 чланова и разматра предлоге аката из области образовања,  

разматра предлоге програма и извештаја о пословању установа и других субјеката у овој области 

чији је оснивач Скупштинма, обавља и друге послове у складу са одлукама Скупштине општине. 

 

- Одбор за културу, 

 Одбор за културу, има 5 чланова и разматра предлоге аката из области културе,   

разматра предлоге програма и извештаја о пословању установа и других субјеката у овој области 

чији је оснивач Скупштина, обавља и друге послове у складу са одлукама Скупштине општине, 

 

 

- Одбор за буџет и финансије, 

 Одбор за буџет и финансије, има 5 чланова и разматра предлоге одлука о буџету и 

завршном рачуну, кредитима, зајмовима, таксама, накнадама, порезима и другим предлозима из 

области буџета и финансија, разматра предлоге програма, извештаја о пословању у делу 

финансијског пословања ЈП, ЈКП, установа и других субјеката чији је оснивач Скупштина, обавља и 

друге послове у кладу са одлукама Скупштине, 

 

- Одбор за привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, 

Одбор за привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, има 5 чланова и 

разматра предлоге аката из области привреде, пољопривреде и заштите животне средине који се 

упућују Скупштини општине, обавља и друге послове у складу са одлукама Скупштине, 

 

- Одбор за социјалну политику, 
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Одбор за социјалну политику има 5 чланова и разматра предлоге аката из области 

социјалне политике, друштвене бриге о деци и младима и слично,  

 

- Одбор за здравство, 

Одбор и здравство има 5 чланова и разматра предлоге аката из области, примарне 

здравствене заштите и друга питања из области здравства. 

 

- Одбор за одређивање назива улица, тргова, заселака и других делова насељених 

места на териротији општине,  

Одбор за одређивање назива улица, тргова, , заселака и других делова насељeних места 

на територији општине, има 5 чланова н разматра иницијативе везане за одређивање назива 

улица тргова, заселака и других делова насељених места на територији Општине, разматра нацрте 

и предлоге аката о одређивању назива улица, тргова, заселака и других делова насељених места 

на територији Општине  и прибавља претходну сагласност министарства надлежног за послове 

локалне самоуправе ради упућиваља Скупштини општине на одлучивање, обавља и друте послове 

у складу са одлукама Скупштине општине, 

 

- Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу признања, 

Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу признања има 5 чланова и разматра 

и утврђује предлоге аката из области обележавања празника, јубилеја и доделу признања, 

утврђује програме   обележавања   празника,   јубилеја   и обележавања других значајних датума и 

обавља друге послове везане за обележавање празника, јубилеја и доделу признања у складу са 

одлукама Скупштине општине, 

 

- Одбор за представке и жалбе,  

Одбор за представке и жллбе има 5 чланова и разматра и утврђује предлоге аката везане 

за представке, нредлоге, жалбе које су упућене Скупштини, предлаже начин и мере за решавање 

проблематике садржане у њима, обавља и друге послове у складу са одлукама Скупштине. 

 

- Одбор за превенцију болести зависности и борбу против верских секти, 
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Одбор   за   превенцију   болести   зависности и борбу против верских секти има 5 

чланова и разматра проблеме болести зависности, покреће и координира рад у вези превенције, 

лечења, рехабилитације и социјализације од наркоманије и свих облика болести зависности, 

покреће иницијативу и координира рад са надлежним органима и институцијама у циљу 

решавања ових питања, у складу са прописима. Одбор разматра проблеме везане за деловање 

верских секти, покреће иницијативу и координира рад са надлежним органима и институцијама у 

циљу решавања ових питања, у складу са прописима. 

 

- Одбор за родну равноправност, 

Одбор за родну равноправност  има 5 чланова и прати, решава и разматра питања која се 

односе на остваривање равноправности полова, унапређење ноложаја жена, смањења полне 

дискриминације и других послова у складу са одлукама Скутштине. 

 

- Одбор за безбедност 

Одбор за безбедност има 5 чланова, разматра предлоге аката из области превенције 

криминалитета, спречавања и сузбијања других асоцијалних и девијантних понашања укључењем 

у безбедносну структуру других субјеката кроз партнерски однос и проблемски оријентисан рад, 

доприноси општој безбедности и сигурности грађана и афирмацији безбедности  и обавља друге 

послове из ове области. 

 

- Одбор за урбанизам 

Одбор за урбанизам има 5 чланова, даје предлоге и разматра питања из области 

урбанистичког планирања. Помаже Скупштини приликом припреме и усвајања планских 

докумената и бави се питањима од значаја за урбанистичко и планско уређење општине Лебане. 

 

- Савет за миграције 

Савет за миграције има 7 чланова и његова улога је да:  

- Унапређује сопствене капацитете за планирање кроз одговарајуће обуке организоване од 

стране ИОМ-а, 

- Обезбеђује потребе податке непосредно од циљних група и социјалних актера у систему 

подршке избеглим и интерно расељеним лицима, 
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- Размењује информације и учествује на састанцима од значаја за процес планирања, 

- Примењује усвојене методе планирања током процеса планирања,  

- Дефинише циљеве, правце развоја и сагађује са различитим релевантним локалним и 

републичким актерима,  

- Планира праћење и оцењивање успешности примене локалног акционог плана, 

- Ради на писању завршног документа, 

- Иницира јавну расправу о нацрту документа и доприносе да финална верзија буде 

предложена Скупштини општине на усвајање и 

- Прати миграције становништва на територији општине Лебане. 

 

- Савет за запошљавање 

Савет за запошљавање има 5 чланова и његова улога је да: 

- обавештава грађане о могућностима и условима за запошљавање,  
- посредује у запошљавању,  
- професионална оријентациоја и саветовање о избору занимања,  
- организује додатно образовање и обуку, у складу са законом,  
- спроводи програм и мере активне политике запошљавања и 
- врши друге послове у складу са законом. 
 

 

«- Савет за међунационалне односе 

Савет за међунационалне односе има 6 чланова и његова улога је да:  

Разматра питања остваривања, заштите и унапређивања националне равноправности, у 

складу са Законом. Делокруг, састав, избор чланова и начин рада савета за међунационалне 

односе уређује се одлуком скупштине јединице локалне самоуправе која се доноси већином 

гласова од укупног броја одборника у складу са статутом.  

 

„- Савет за заштиту животне средине“ 

Савет за заштиту животне средине има 5 чланова и његова улога је да:  



Page 132 

 

  Савет се оснива у циљу обезбеђивања услова, предлагања и предузимања мера у 

областима:  

  • очувања животне средине, 

  • заштите природних вредности, 

  • одрживог развоја,  

  • као и у другим питањима из ове области у складу са Законом, ратификованим 

међународним уговорима и конвенцијама, плановима, програмима и стратегијама заштите 

животне средине Републике Србије и општине Лебане, Статутом општине Лебане и овом 

Одлуком. 

 

„- Савет за привреду“ 

Савет за привреду има 9 чланова и његова улога је:  

  - давање иницијатива у вези економског развоја, разматрање Стратегије и планова 

економског развоја и праћење спровођења планова и програма економског развоја, а нарочито: 

 Доношење закључака, препорука и мишљења, од важности за унапређење 
пословне климе у локалној заједници 

 Достављање наведених аката Скупштини општине, Општинском већу и 
председнику општине са предлогом за предузимање одговарајућих мера из 
надлежности тих органа, 

 Припрема, измена и допуна постојећег стратешког и акционог плана, 

 Припрема годишњих планова имплементације (План имплементације пројеката 
економског развоја), 

 Праћење и оцена реализације пројеката и пројектних задатака из Стратегије 
развоја, 

 Пружање подршке Агенцији за локални економоски развој и имовину општине 
Лебане у обављању свих функција из њене надлежности, 

 Пружање подршке председнику општине и Општинском већу у одлучивању 
везаном за све остале економске и развојне програме, 

Давање мишљења и предлога за унапређење рада Општинске управе јавних предузећа, установа, 

организација и служби чији је оснивач општина Лебане ради побољшања услова за привређивање 

у општини. 

 

«- Савет за здравље 

Савет за здравље има од 7 до 11 чланова и његова улога је да:  
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1. прати и координира рад установа примарне здравствене заштите, чији је 
оснивач локална самоуправа;  

2. спроводи мере у области заштите права пацијената и то:  
- разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу 

достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница;  
- о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора 

здравствене установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор 
односи и даје одговарајуће препоруке;  

- разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права 
пацијената и предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената;  

- подноси годишњи извештај о раду и предузетим мерама за заштиту права 
пацијената општинском већу и министарству надлежном за послове здравља, а 
ради инфомисања и остваривања потребне сарадње извештај доставља и 
Заштитнику грађана.  

3. подстиче сарадњу свих здравствених установа са територије општине и 
међусекторску сарадњу;  

4. прати здравствено стање становништва и доноси Стратегију јавног 
здравља општине;  

5. унапређује односе са републичким и регионалним институцијама у 
области здравства, установама и организацијама;  

6. предузима и друге активности у циљу унапређења система здравствене 
заштите и здравља становништва у складу са Пословником о раду савета за 
здравље.  
 

- Савет за безбедност саобраћаја. 

 

Члан  51. 

Савет за младе: 

- иницира и учествује у изради локалне омладинске политике  у области образовања, 

спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, здравства, 

културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, приступа правима, 

одрживог развоја и животне средине и другим областима од значаја за младе, 

- учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика у 

сагласности са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање, 

- даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе 

општине, 

 - даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина општине у 

областима значајним за младе; 
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-  усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске 

политике и локалних акционих планова и програма за младе и подноси их Скупштини општине, 

председнику Општине и Општинском већу; 

-  иницира припрему пројеката или учешће Општине у програмима и пројектима за 

младе у циљу унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у 

надлежности Општине; 

-  подстиче сарадњу између Општине и омладинских организација и удружења и даје 

подршку реализацији њихових активности; 

 

-  подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о 

томе обавештава органе општине; 

-  даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или 

потпуно финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање и даје своје мишљење 

надлежном органу Општине. 

 

 

Састав и мандат Савета за младе 

 

Члан 52. 

Савет за младе има 9 чланова. 

Председник и чланови Савета за младе бирају се на период од четири године, а по 

истеку мандата могу бити поново изабрани. 

 

 Избор чланова Савета за младе 

 

Члан 53. 

Председника и чланове Савета за младе бира Скупштина општине на предлог 

председника Општине, председника Скупштине општине, одборничких група, месних заједница, 

удружења грађана, омладинских организација и удружења, школа и других јавних служби. 



Page 135 

 

Скупштина општине бира чланове Савета за младе из састава грађана, стручњака, 

представника удружења, представника школа и других јавних служби водећи рачуна о 

равноправности полова и заступљености припадника националних мањина у мешовитим 

срединама. 

Најмање половину чланова Савета за младе чине млади узраста од 15 до 30 година 

који су активностима и поступцима значајно афирмисали позитивну улогу и значај младих у 

локалној заједници, односно који су добитници школске, факултетске, научне односно друте 

награде од значаја за различите области интересовања младих. 

Остале чланове Савета за младе бира Скупштина општине под условом да поседују 

вишегодишње искуство у раду са проблемима младих, доказану стручност односно да су активно 

учествовали у већем броју активности од важности за младе. 

 

 

Члан 54. 

Скупштина општине има председника Скупштине. 

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним 

седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о 

остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге 

послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине општине. 

 

Члан 55. 

Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог најмање трећине 

одборника, на време од 4 године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника 

Скупштине општине. 

Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата. 

Ако у првом кругу гласања, ниједан од предложених кандидата не добије већину, у другом 

кругу гласаће се за два кандидата који су у првом кругу имали највећи број гласова. 

У другом кругу изабран је кандидат који добије већину гласова од укупног броја 

одборника. 

Ако ни у другом кругу ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину 

гласова, понавља се поступак кандидовања и избора. 
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Члан  56. 

Председник скупштине може бити разрешен пре истека мандата:  

1) на лични захтев,  
2) на предлог најмање трећине одборника.  

Предлог се подноси у писаној форми и мора бити образложен. 

Разрешење се врши на начин и по поступку који је предвиђен за његов избор. 

 

Члан 57. 

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност. 

Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник 

Скупштине.            

 

Члан 58. 

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са 

сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи 

административним пословима везаним за њихов рад. 

Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог председника Скупштине, и 

може бити поново постављен. 

За секретара Скупштине општине може бити постављено лице са завршеним правним 

факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од 

најмање три године. 

Скупштина општине може, на образложен предлог председника Скупштине општине, 

разрешити секретара и пре истека мандата. 

Секретар може да има  заменика који га замењује у случају његове одсутности. 

Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под 

истим условима као и секретар. 
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Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, 

када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима Скупштине 

општине. 

 

Члан 59. 

Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине општине и друга питања везана за рад 

Скупштине уређују се њеним пословником. 

Пословник доноси Скупштина општине већином од укупног броја одборника. 

 

 

2. Извршни органи Општине 
 

Члан 60. 

Извршни органи Општине су председник Општине и Општинско веће. 

 

 

2.1. Председник Општине 

 

Члан 61. 

Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири 

године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине. 

Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност. 

Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине. 

Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника 

Општине из реда одборника кога бира Скупштина општине на исти начин као председника 

Општине. 

 



Page 138 

 

Члан 62. 

Председнику Општине и заменику председника Општине избором на ове функције 

престаје мандат одборника у Скупштини општине. 

Председник Општине и заменик председника Општине на сталном су раду у Општини. 

 

Члан 63. 

Председник Општине:  

1) представља и заступа Општину; 
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине; 
3) наредбодавац је за извршење буџета; 
4) усмерава и усклађује рад Општинске управе; 
5) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком 

Скупштине општине; 
6) информише јавност о свом раду; 
7) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом 

државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине; 
8) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 
9) врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине. 

 

 Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и 

исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима 

извршних органа Општине и Општинске управе. 

 

 

 

2.2. Општинско веће 

 

Члан 64. 

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као  и 11 

чланова Општинског већа. 

Председник Општине је председник Општинског већа. 
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Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији. 

Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним 

гласањем, већином од укупног броја одборника. 

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.  

 

Члан 65. 

Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени 

за једно или више одређених подручја из надлежности Општине. 

Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат. 

 

Члан 66. 

Општинско веће: 

 

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине; 
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе 

буџет пре почетка фискалне године; 
4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе 

који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које 
доноси Скупштина општине; 

5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа 
и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине; 

6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, 
односно аутономне покрајине; 

7) поставља и разрешава начелника Општинске управе; 
8) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 
9)  информише јавност о свом раду;   
10) доноси пословник о раду на предлог председника Општине; 
11) врши друге послове које утврди Скупштина општине. 

 

Члан 67. 

Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.  

Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.  



Page 140 

 

 

Члан 68. 

Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја 

његових чланова. 

Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова ако законом или овим 

статутом  за поједина питања није предвиђена друга већина. 

 

Члан 69. 

Организација, начин рада и одлучивања Општинског већа, детаљније се уређују његовим 

пословником, у складу са законом и овим статутом. 

 

Члан 70. 

Председник Општине и Општинско веће дужни су да редовно извештавају Скупштину 

општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, а најмање једном годишње, о извршавању 

одлука и других аката Скупштине општине. 

 

Члан 71. 

Председник Општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на 

образложен предлог најмање трећине одборника, на исти начин на који је изабран. 

О предлогу за разрешење председника Општине мора се расправљати и одлучивати у року 

од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине општине.  

Ако Скупштина не разреши председника Општине, одборници који су поднели предлог за 

разрешење не могу поново предложити разрешење председника Општине пре истека рока од 

шест месеци од одбијања претходног предлога. 

 

Члан 72. 

Разрешењем председника Општине престаје мандат заменика председника Општине и 

Општинског већа. 
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Члан 73. 

Заменик председника Општине, односно члан Општинског већа, може бити разрешен пре 

истека времена на које је биран, на предлог председника Општине или најмање једне трећине 

одборника, на исти начин на који је изабран. 

Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника Општине или члана 

Општинског већа, председник Општине је дужан да Скупштини општине поднесе предлог за избор 

новог заменика председника Општине или члана Општинског већа, која истовремено доноси 

одлуку о разрешењу и о избору.  

Председник Општине, заменик председника Општине или члан Општинског већа који су 

разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог 

председника Општине, заменика председника Општине или члана Општинског већа. 

 

Члан 74. 

Престанком мандата Скупштине општине престаје мандат председнику Општине и 

Општинском већу, с тим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност 

новог председника Општине и Општинског већа, односно председника и чланова привременог 

органа ако је Скупштини мандат престао због распуштања Скупштине. 

 

3. Општинска управа  
Члан 75. 

За вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одређених стручних 

послова за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа, образује се 

Општинска управа. 

 

Члан 76. 

Општинска управа: 

1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, председник 
Општине и Општинско веће; 

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског 
већа; 

3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, 
установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине; 
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4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката 
Скупштине општине; 

5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини; 
6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и 

Општинско веће; 
7) доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и 

поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по 
потреби, а најмање једном годишње. 

 

 

Члан 77. 

Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално 

и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних 

интереса. 

Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање 

њихових права и правних интереса. 

 Општинска управа дужна је да грађанима даје потребне податке и обавештења и 

информације од јавног значаја из долокруга своје надлежности. 

Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да поштује личност и достојанство 

грађана. 

 

Члан 78. 

Општинска управа образује се као јединствени орган.  

У Општинској управи образују се организационе јединице за вршење сродних управних, 

стручних и других послова.  

 

Члан 79. 

Општинском управом руководи начелник. 

За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни 

факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства 

у струци. 
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Начелник општинске управе Лебане има свог заменика који га замењује у случају његове 

одсутности или спречености да обавља своју дужност и који се поставља и разрешава на исти 

начин и под истим условима као и начелник општинске управе. 

 

Члан 80. 

Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет 

година. 

Руководиоце организационих јединица у управи распоређује  начелник Општинске управе. 

 

Члан 81. 

Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском 

већу у складу са овим статутом и одлуком о Општинској управи. 

 Општинско веће може разрешити начелника, односно заменика начелника на основу 

образложеног предлога председника Општине или најмање две трећине чланова Општинског 

већа. 

 Предлог за разрешење начелника, односно заменика начелника може поднети и најмање 

трећина одборника Скупштине општине.  

 

Члан 82. 

Председник Општине поставља своје помоћнике у Општинској управи који обављају 

послове из области: 

1. друштвене делатности, 

2. економског развоја, 

3. социјалних питања.  

Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају 

мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су 

постављени и врше и друге послове утврђене актом о организацији Општинске управе. 

У Општинској управи може се поставити највише три помоћника председника Општине.  
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Члан 83. 

Одлуку о Општинској управи доноси Скупштина општине на предлог Општинског већа. 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе доноси начелник 

уз сагласност Општинског већа. 

 

Члан 84. 

Општинска управа у обављању управног надзора може: 

 

1) наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року; 
2) изрећи мандатну казну; 
3) поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и 

поднети захтев за покретање прекршајног поступка; 
4) издати привремено наређење, односно забрану; 
5) обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је тај орган 

надлежан; 
6) предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом. 

Овлашћења и организација за обављање послова из става 1. овог члана, ближе се уређују 

одлуком Скупштине општине.  

 

 

Члан 85. 

У поступку пред Општинском управом, у коме се решава о правима, обавезама и 

интересима грађана и правних лица, примењују се прописи о управном поступку. 

 

Члан 86. 

Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других предузећа, 

организација и установа кад на основу одлуке Скупштине општине одлучују о појединим правима 

грађана, правних лица или других странака. 

Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између унутрашњих 

организационих јединица. 
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Члан 87. 

Послове Општинске управе који се односе на остваривање права, обавеза и интереса 

грађана и правних лица могу обављати лица која имају прописану школску спрему, положен 

стручни испит за рад у органима државне управе и одговарајуће радно искуство, у складу са 

законом и другим прописом. 

 

Члан 88. 

О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће. 

О изузећу службеног лица у Општинској управи решава начелник. 

 

 

V. НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА  У ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Члан  89. 

Грађани Општине непосредно учествују у остваривању послова Општине путем грађанске 

иницијативе, збора грађана и референдумом. 

 

Члан 90. 

Грађани путем грађанске иницијативе предлажу Скупштини општине доношење акта којим 

ће се уредити одређено питање из надлежности Општине, промену статута или других аката и рас-

писивање референдума у складу са законом. 

Општинска управа има обавезу да пружи стручну помоћ грађанима приликом 

формулисања предлога садржаног у грађанској иницијативи. 

Грађанска иницијатива пуноважно је покренута ако је листа потписника грађанске иниција-

тиве састављена у складу са законом и ако је исту потписало најмање пет одсто бирача Општине, 

који су уписани у бирачки списак према последњем званично објављеном решењу о закључењу 

бирачког списка за избор одборника Скупштине општине, ако законом или овим статутом није 

другачије предвиђено. 
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О предлогу из става 1. овога члана, Скупштина општине је дужна да одржи расправу и да 

достави образложен одговор грађанима у року од 60 дана од дана добијања предлога. 

Поступак и процедура спровођења грађанске иницијативе уредиће се посебном одлуком 

Скупштине општине 

 

Члан 91. 

Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима из надлежности органа Општине. 

 

Члан  92. 

Збор грађана сазива се за насељено место или део насељеног места, који може бити: засе-

лак, улица, део градског насеља, подручје месне заједнице или другог облика месне самоуправе. 

               

Збор грађана сазива председник Општине, председник Скупштине општине, овлашћени 

представник месне заједнице или другог облика месне самоуправе, најмање 5% грађана од броја 

уписаних бирача са пребивалиштем на подручју за које се збор сазива и најмање једна трећина 

одборника, најмање осам дана пре дана одржавања. 

Општинска управа има обавезу да пружи помоћ сазивачу у сазивању и припремању 

одржавања збора грађана.  

Предлог за сазивање збора може упутити орган општине надлежан за одлучивање о 

питању које се разматра на збору. 

О сазваном збору, грађани се обавештавају истицањем акта о сазивању збора на огласној 

табли, преко средстава информисања или на други уобичајен начин. 

Сазивач је обавезан да обавести општинску управу о одржавању збора. 

 

Члан 93. 

Збором грађана председава сазивач или лице које он овласти.  

Збор грађана разматра предлоге и заузима ставове о њима ако му присуствује пет одсто 

бирача према последњем званично објављеном решењу о закључењу бирачког списка за избор 

одборника Скупштине општине, са подручја за које је збор сазван. 
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Право учешћа у разматрању питања, покретању иницијатива и предлагању појединих 

решења, имају сви пунолетни грађани Општине. 

Право одлучивања на збору грађана имају и грађани чије је пребивалиште или имовина на 

подручју за које је збор сазван.  

Одлуке на збору грађана се доносе већином присутних грађана са правом одлучивања.  

Општинска управа дужна је да пружи стручну помоћ грађанима приликом формулисања 

предлога, односно захтева збора грађана, а пре њиховог упућивања надлежним органима 

Општине. 

Начин рада и начин утврђивања ставова збора уређују се одлуком Скупштине општине. 

 

Члан 94. 

Органи општине дужни су да у року од 60 дана од дана одржавања збора грађана, 

размотре захтеве и предлоге грађана, заузму став о њима, односно донесу одговарајућу одлуку 

или меру и о томе обавесте грађане. 

             

Члан 95. 

Скупштина општине може на сопствену иницијативу, већином гласова од укупног броја од-

борника, да распише референдум о питањима из свога делокруга. 

Скупштина општине дужна је да распише референдум о питању из свога делокруга на зах-

тев грађана Општине. 

Захтев грађана из става 2. овог члана пуноважан је ако је листа потписника захтева саста-

вљена у складу са законом и ако је исту потписало најмање 10 одсто бирача Општине, према 

последњем званично објављеном решењу о закључењу бирачког списка за избор одборника 

Скупштине општине. 

Одлука путем референдума донета је ако се за њу изјаснила већина грађана која је гласа-

ла, под условом да је гласало више од половине укупног броја грађана Општине. 

Одлука донета на референдуму обавезујућа је. 

Поступак и процедура спровођења референдума уредиће се посебном одлуком 

Скупштине општине. 
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Члан  96.  

Скупштина општине дужна је да распише референдум на делу територије Општине о пита-

њу које се односи на потребе, односно интересе становништва тог дела територије, ако је листа 

потписника захтева за расписивање референдума састављена у складу са законом и ако је исту 

потписало најмање 10 одсто бирача према последњем званично објављеном решењу о 

закључењу бирачког списка за избор одборника Скупштине општине, са дела територије Општине 

за коју се тражи расписивање референдума. 

 

Члан 97. 

Органи и службе Општине дужни су да грађанима у остваривању њихових права и обавеза 

дају потребне податке, објашњења и обавештења. 

Органи и службе Општине дужни су да свима омогуће подношење притужби на свој рад и 

на неправилан рад и однос запослених у општинској управи.  

Органи и службе Општине дужни су да испитају наводе истакнуте у притужби, који указују 

на пропусте и неправилности у њиховом раду и да у складу са законом покрену одговарајући 

поступак за санкционисање и отклањање пропуста и неправилности. 

Органи и службе Општине дужни су да дају подносиоцу притужбе, одговоре и 

информације о томе  да ли је и како по притужби поступљено у року од 30 дана, ако подносилац 

притужбе то захтева. 

 

 

 

VI.  ДРУГИ ОБЛИЦИ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У ПОСЛОВИМА ОПШТИНЕ 

 

Члан 98. 

Оснива се Савет за развој општине као самостално радно тело.  

 

Савет за развој општине: 
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1) иницира утврђивање приоритета у области развоја Општине; 
2) учествује у изради стратешких и појединачних планова развоја у областима од значаја за 

развој Општине; 
3) подстиче развој и прати партнерства између Општине и надлежних органа и организација, 

месних заједница и удружења грађана, у циљу стварања и спровођења развојних 
пројеката; 

4) иницира и учествује у утврђивању локалне политике и мера у социјалној заштити, 
образовању, здравственој заштити, запошљавању, одрживом развоју, као и у другим 
областима од значаја за развој Општине; 

5) предлаже моделе финансирања активности у области социјалне политике, образовања, 
здравствене заштите, запошљавања, одрживог развоја, као и у другим областима од 
значаја за развој Општине; 

6) иницира припрему пројеката или учешће у програмима или пројектима у циљу 
унапређења услуга и обезбеђења права грађана, која су у надлежности Општине; 

7) прати и даје мишљење о реализацији стратешких и појединачних планова развоја 
Општине; 

8) даје мишљење о предлозима развојних пројеката у општини који се делимично или 
потпуно финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање и даје своје 
мишљење о томе, надлежном органу Општине; 

9) на основу одлуке надлежног органа Општине учествује у партнерским програмима и 
пројектима које спроводи Општина са републичким и покрајинским органима и 
установама, јединицама локалне самоуправе и домаћим и међународним организацијама 
и партнерима. 

 

 

Састав и мандат  Савета за развој општине 

 

Члан 99. 

Савет за развој општине има 7  чланова 

Чланови Савета за развој општине бирају се на период од четири године, а по истеку 

мандата могу бити поново изабрани.  

Чланове Савета за развој општине бира Скупштина општине из редова грађана и стручњака 

у областима од значаја за локалну самоуправу, на предлог председника Општине, Општинског 

већа, одборничких група, месних заједница, удружења грађана, струковних и професионалних 

удружења или јавних служби Општине, водећи рачуна о равноправности полова и заступљености 

припадника националних мањина. 

За члана Савета за развој општине може бити изабран кандидат који испуњава најмање 

један од следећих услова: 
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1. доказану стручност и дугогодишње ангажовање на унапређењу Општине у питањима од 
значаја за развој Општине;  

2. активно учешће у већем броју реализованих активности – пројеката од важности за 
Општину; 

3. вишегодишње искуство и доказана стручност у професионалном раду у установама и 
организацијама и удружењима грађана у областима од значаја за Општину, као што су: 
локални економски развој; туризам, пољопривреда, комунална инфраструктура и 
урбанистички развој, култура, просвета, здравствена и социјална заштита и др. 
 

Начин рада Савета за развој општине 

 

Члан 100. 

 Председник Савета за развој општине организује рад Савета за развој општине, сазива и 

председава седницама, остварује сарадњу са органима Општине, и обавља друге послове 

утврђене пословником Савета за развој општине. 

 Председника Савета за развој општине бирају чланови Савета за развој општине у складу 

са пословником Савета за развој општине. 

Седнице Савета за развој општине сазива председник Савета најмање једном у три месеца 

или на писани захтев органа Општине или једне трећине чланова Савета за развој општине у року 

од 15 дана од дана подношењa захтева. 

Стручне и административне послове у вези са радом Савета за развој општине обавља 

Општинска управа. 

Средства за рад Савета обезбеђују се из буџета Општине, а могу се обезбеђивати и из 

других извора, у складу са законом. 

Начин рада Савета за развој општине ближе се уређује пословником Савета за развој 

општине.  

 

Члан 101. 
Органи Општине могу консултовати грађане о питањима из своје надлежности.  

Консултације из става 1. овог члана врше се путем јавне анкете. 

 

Члан 102. 
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Органи Општине дужни су да одрже најмање једну јавну расправу:  

 

1) у току поступка усвајања одлуке о буџету Општине; 
2) у току поступка утврђивања стопе изворних прихода Општине; 
3) у току поступка усвајања стратешких и акционих планова развоја;  
4) ако Привредни савет обавести Скупштину општине да се одређеним предлогом 

одлуке или другог акта Скупштине општине, односно председника Општине утиче на 
положај привредних субјеката, а нарочито ако се ради о програмима подршке 
привреди односно о измени политике локалних јавних прихода; 

5) и у другим случајевима предвиђеним законом, Статутом и одлукама Скупштине 
општине. 

 

Члан 103. 

Јавна расправа, у смислу овог статута, подразумева отворени састанак представника 

надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима и 

представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања. 

 Скупштина општине је дужна да грађанима из свих делова Општине омогући учешће у 

јавним расправама. 

 Председник Скупштине општине организује јавну расправу у случајевима предвиђеним 

овим статутом и одлукама Скупштине општине, на иницијативу органа и тела Општине, као и на 

сопствену иницијативу. 

Председник Скупштине општине позива одговарајуће представнике органа Општине и 

јавних служби чији је оснивач Општина да учествују у јавној расправи. 

 Председник Скупштине општине дужан је да редовно обавештава Скупштину општине о 

неодазивању лица из става 4. овог члана. 

 О току јавне расправе сачињава се белешка која се доставља свим органима Општине. 

 Скупштина општине уређује начин обавештавања јавности о одржавању јавне расправе, 

као и начин на који ће се обезбедити увид јавности у садржај бележака о одржаним јавним 

расправама.  

 

 

VII.  МЕСНА САМОУПРАВА  
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Члан 104. 

Ради задовољавања потреба и интереса од непосредног значаја за грађане са дела 

територије Општине, у Општини се образују месне заједнице и други облици месне самоуправе.  

Месна заједница се образује за једно или више села. Уколико се месна заједница образује 

за више села, у сваком селу се могу образовати месни одбори.  

 

Члан 105. 

Месна заједница односно други облик месне самоуправе има својство правног лица у 

оквиру права и дужности утврђених овим статутом и одлуком о оснивању.  

Месни одбори немају својство правног лица.  

 

Члан  106. 

Предлог за оснивање нове месне заједнице, промену подручја и укидање месне заједнице 

односно других облика месне самоуправе могу поднети председник Општине, најмање трећина, 

Савет месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе или грађани са пребивалиштем 

на територији на коју се предлог односи, путем грађанске иницијативе. 

О оснивању нове месне заједнице, промени подручја и укидању месне заједнице односно 

другог облика месне самоуправе одлучује Скупштина општине већином од укупног броја 

одборника.  

Скупштина општине дужна је да пре доношења одлуке о оснивању нове месне заједнице, 

промени подручја и укидању месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе прибави 

мишљење грађана са дела територије Општине на који се предлог односи. Скупштина општине 

дужна је да пре доношења одлуке о промени подручја, односно укидању месне заједнице или 

другог облика месне самоуправе, прибави и мишљење Савета месне заједнице, односно другог 

облика месне самоуправе на које се предлог односи.   

  

Члан  107. 

Рад органа месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе јаван је. 

  Јавност рада и обавештавање грађана нарочито се обезбеђује: 
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1) обавезним јавним расправама: 

 о предлогу финансијског плана месне заједнице, односно другог облика месне 
самоуправе, 

 о завршном рачуну месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе, 

 о годишњим извештајима о раду месне заједнице, односно другог облика месне 
самоуправе,  

 у другим приликама када органи Општине или месне заједнице, односно другог облика 
месне самоуправе то одлуче; 

2) истицањем дневног реда и материјала за седницу Савета месне заједнице, односно другог 
облика месне самоуправе, као и предлога одлука месне заједнице, односно другог облика 
месне самоуправе на огласној табли, односно, огласном простору који је доступан 
највећем броју грађана, истицањем усвојених одлука и других аката, као и обавештавањем 
грађана о седницама Савета месне заједнице односно другог облика месне самоуправе, о 
зборовима грађана и другим скуповима од локалног интереса, три дана пре дана њиховог 
најављеног одржавања; 

3) правом грађана да остварују увид у записнике и акте Савета месне заједнице, односно 
другог облика месне самоуправе и присуствују седницама Савета месне заједнице, 
односно другог облика месне самоуправе. 
 

Јавност рада и обавештавање грађана ближе се уређују статутом месне заједнице, 

односно другог облика месне самоуправе.  

 

Члан 108. 

У месној заједници, односно другом облику месне самоуправе образује се Савет месне 

заједнице као представничко тело грађана.  

Послови и задаци Савета, број чланова Савета и начин одлучивања у Савету уређују се 

статутом месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе.  

Изборе за Савет месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе расписује 

председник Скупштине општине, а по правилу одржавају се у исто време када и општи избори за 

одборнике Скупштине општине. 

Органи месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе бирају се 

непосредним, тајним гласањем на основу општег и једнаког изборног права. Сваки грађанин са 

пребивалиштем на подручју месне заједнице или другог облика месне самоуправе, који је 

навршио 18 година живота има право да бира и да буде биран у органе месне заједнице, односно 

другог облика месне самоуправе. 
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Право предлагања кандидата за члана Савета месне заједнице, односно другог облика 

месне самоуправе има најмање десет грађана са подручја месне заједнице, односно другог 

облика месне самоуправе са бирачким правом на том подручју. На гласачком листићу уписују се 

имена и презимена свих кандидата, њихова година рођења и занимање.  

Изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова од броја чланова који се 

бирају. 

Чланство у органима месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе престаје 

оставком, због безусловне осуде на казну затвора, због потпуног или делимичног губљења 

пословне способности, због губљења држављанства Републике Србије или промене 

пребивалишта ван подручја месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе, опозивом 

или смрћу.  

Начин избора органа месне заједнице или другог облика месне самоуправе ближе се 

уређује одлуком о месној самоуправи. 

 

Члан  109. 

Средства за рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе обезбеђују се 

из: 

 

1) средстава обезбеђених у буџету Општине; 
2) средстава која грађани обезбеђују самодоприносом; 
3) донација; 
4) прихода које месна заједница оствари својом активношћу. 

 

Месна заједница, односно други облик месне самоуправе користи средства у складу са 

финансијским планом, на који сагласност даје надлежни орган Општине. 

 

Члан 110. 

Одлуком скупштине  Општине може се свим и појединим месним заједницама, односно 

другим облицима месне самоуправе поверити вршење одређених послова из надлежности 

Општине, уз обезбеђивање за то потребних средстава. 
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При поверавању послова полази се од тога да ли су ти послови од непосредног и 

свакодневног значаја за живот становника месне заједнице, односно другог облика месне 

самоуправе. 

 

Члан 111. 

За обављање одређених послова из надлежности Општинске управе, може се 

организовати рад Општинске управе у месним заједницама.  

Послове из става 1. овог члана одређује председник Општине на предлог начелника 

Општинске управе. 

 

 

 

VIII.  САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ  ОПШТИНЕ 

 

 
Члан 112. 

 Општина, њени органи и службе, као и предузећа, установе и друге организације 

чији је оснивач, удружује се и остварује сарадњу са другим општинама и градовима и 

њиховим органима и службама у областима од заједничког интереса и ради њиховог 

остваривања могу удруживати средства и образовати заједничке органе, предузећа, 

установе и друге организације и установе, у складу са законом и Статутом. 
            

Члан 113. 

Општина може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са 

одговарајућим територијалним заједницама и општинама и градовима у другим државама, у 

оквиру спољне политике Републике Србије, уз поштовање територијалног јединства и правног 

поретка Републике Србије, у складу са Уставом и законом.  

 Одлуку о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама, општинама и гра-

довима доноси Скупштина општине, уз сагласност Владе Републике Србије. 
Споразум или други акт о успостављању сарадње потписује председник Општине или лице 

које он овласти. 
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Акт из става 3. овог члана објављује се после прибављања сагласности Владе Републике 

Србије. 

 
Члан 114. 

Општина може бити оснивач или приступати асоцијацијама градова и општина.  

Општина оснива и приступа асоцијацијама градова и општина ради унапређења развоја 

локалне самоуправе, њене заштите и остваривања заједничких интереса. Општина, такође, кроз 

чланство у асоцијацијама размењује искуства и остварује сарадњу са градовима и општинама у 

земљи и другим државама, учествује у заступању сопственог и заједнички утврђеног интереса 

пред државним органима посебно у поступку доношења закона и других аката од значаја за за-

штиту, унапређење и финансирање локалне самоуправе, као и других прописа од значаја за оства-

ривање послова градова и општина.  

 

Члан 115. 

 Органи Општине могу сарађивати са невладиним организацијама, хуманитарним и 

другим организацијама, интересу Општине и њених грађана.  
 

 

IX.  ЗАШТИТА  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

 

 

Члан  116. 

Заштита права Општине обезбеђује се на начин и по поступку утврђеном законом. 

 

Члан 117. 

 Скупштина општине покреће поступак за оцену уставности и законитости закона 

или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну 

самоуправу. 

 

Члан 118. 
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 Председник Општине има право жалбе Уставном суду ако се појединачним актом 

или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности 

Општине. 
 

Члан  119. 

У Општини може да се установљава заштитник грађана.  

Заштитник грађана штити права грађана од повреда учињених од стране Општинске 

управе као и установа, органа и организација који врше јавна овлашћења, а чији оснивач је 

Општина; контролише рад Општинске управе и штити право грађана на локалну самоуправу, ако 

је реч о повреди прописа и општих аката Општине. 

Заштитник грађана може имати једног или више заменика. На предлог заштитника грађана 

Скупштина општине одлучује о установљењу, о броју заменика и подручју њиховог рада, као и о 

избору заменика. 

 

Члан 120. 

Заштитник грађана поступа и делује на основу и у оквиру Устава, закона, 

потврђених међународних уговора и општеприхваћених правила међународног права као 

и Статута општине.  

У свом деловању заштитник грађана се руководи принципима законитости, 

непристрасности, независности и правичности. 

Одлуком Скупштине општине ближе се уређују начин обраћања заштитнику 

грађана и правила поступања и рада заштитника грађана. 

 
Члан 121. 

О појавама незаконитог и неправилног рада Општинске управе и јавних служби које врше 

јавна овлашћења, а чији је оснивач Општина, којима се крше права или интереси грађана, 

заштитник грађана упозорава ове органе и службе, упућује им критике, даје препоруке за рад, 

иницира покретање поступака за отклањање повреда права и о томе обавештава јавност. 

 У домену заштите људских и мањинских права, заштитник грађана: 

1) прати остваривање људских и мањинских права и даје препоруке за унапређење 
остваривања људских и мањинских права; 

2) прикупља информације о примени закона и других прописа из области људских права и 
права на локалну самоуправу; 

3) саставља годишњи извештај о остваривању људских и мањинских права; 
4) обавештава ширу јавност о кршењу људских и мањинских права; 
5) прима и испитује представке које се односе на повреду људских и мањинских права; 



Page 158 

 

6) посредује у мирном решавању спорова везаних за кршење људских права; 
7) иницира покретање одговарајућих поступака пред надлежним органима у случају кршења 

људских права; 
8) организује и учествује у организовању стручних састанака, саветовања и кампања 

информисања јавности о питањима значајним за остваривање људских и мањинских 
права; 

9) иницира и подстиче образовање о људским и мањинским правима; 
10) обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и одлуком Скупштине општине. 

У обављању својих надлежности заштитник грађана сарађује са заштитницима грађана у 

општинама, као и са Заштитником грађана у Републици. 

Заштитник грађана штити право грађана на локалну самоуправу у складу са одлуком 

Скупштине општине.  

 

Члан 122. 

Заштитника грађана бира и разрешава Скупштина општине већином од укупног броја 

одборника. 

Предлог за избор заштитника грађана подноси одборничка група или најмање трећина 

одборника.  

Заштитник грађана се бира на период од пет година и може још једном бити биран на тај 

положај. 

За заштитника грађана може бити бирано лице које, поред општих услова за стицање 

бирачког права (држављанство, пунолетство, пословна способност, пребивалиште на подручју 

Општине), има најмање пет година професионалног искуства на пословима у области заштите 

људских и мањинских права, ужива морални интегритет и није осуђивано нити се против њега 

води кривични поступак. 

Заштитник грађана не може бити члан политичке странке и не може обављати ниједну 

јавну функцију нити било коју професионалну делатност. 

 

Разрешење заштитника грађана 

 

Члан 123. 

Заштитник грађана се разрешава дужности пре истека мандата ако буде осуђен за 

кривично дело на казну затвора, ако не обавља послове из своје надлежности на стручан, 
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непристрасан, независан и савестан начин или се налази на положајима (функцијама), односно 

обавља послове који су неспојиви са положајем заштитника грађана.  

Предлог за разрешење заштитника грађана може поднети одборничка група или најмање 

трећини одборника.  

О разрешењу заштитника грађана одлучује Скупштина општине већином од укупног броја 

одборника. 

На разрешење заменика заштитника грађана сходно се примењују одредбе о разрешењу 

заштитника грађана. 

 

Подношење извештаја Скупштини општине 

 

Члан 124. 

Заштитник грађана доставља годишњи извештај Скупштини општине. 

Ако процени да је то потребно због разматрања одређених питања, заштитник грађана 

може Скупштини општини достављати и ванредне извештаје. 

Скупштина општине разматра извештаје заштитника грађана на првој наредној седници. 

 

Право присуствовања седницама Скупштине општине 

и њених радних тела 

 

 

Члан 125. 

Заштитник грађана има право да присуствује седницама Скупштине општине и радних тела 

Скупштине општине, као и да учествује у расправи када се расправља о питањима из његове 

надлежности. 

 

Средства за рад заштитника грађана 
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Члан 126. 

Средства за рад заштитника грађана обезбеђују се у буџету Општине, а могу се 

обезбеђивати и из других извора, у складу са законом. 

 

 

X.  АКТИ ОПШТИНЕ   

 

Члан 127.  

У вршењу послова из своје надлежности Општина доноси одлуке, правилнике, наредбе, 

упутства, решења, закључке, препоруке и друге потребне акте. 

 

Члан 128. 

Одлуке и општи акти Скупштине општине морају бити сагласни са законом и овим стату-

том. 

Акти председника Општине и Општинског већа морају бити сагласни са законом, овим ста-

тутом, одлукама и општим актима Скупштине општине. 

Акти Општинске управе морају бити сагласни са законом, овим статутом, одлукама и оп-

штим актима органа Општине. 

 

Члан  129. 

Општи акти органа Општине објављују се у „Службеном гласнику општине Лесковац“. 

            Акти из става 1. овог члана ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, осим ако до-

носилац у поступку доношења не утврди да постоје оправдани разлози да исти ступи на снагу и 

раније. 
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XI. ТУМАЧЕЊЕ,  ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЕНА СТАТУТА 

Члан  130. 

Аутентично тумачење Статута даје Скупштина општине на предлог Општинског већа. 

Члан  131. 

Предлог за доношење или промену Статута општине може поднети најмање 10 одсто би-
рача Општине, трећина одборника, председник Општине и надлежно радно тело Скупштине оп-
штине. 

Предлог се подноси у писаном облику са образложењем. 

О предлогу из става 1. овог члана Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја 
одборника. 

Када Скупштина општине одлучи да се приступи доношењу или промени Статута општине, 
истом одлуком одређује начин и поступак доношења, односно промене Статута и именује Коми-
сију за израду нацрта акта о доношењу или промени Статута општине. 

Скупштина општине усваја акт о доношењу или промени Статута већином гласова од укуп-
ног броја одборника. 

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 132. 

Прописи Општине ускладиће се са одредбама овог статута у року од шест месеци  од дана 

ступања на снагу овог статута. 

Прописи Општине остају на снази до њиховог усклађивања са овим статутом. 

Члан  133. 

Даном ступања на снагу овог статута, престаје да важи Статут општине Лебане („Службени 

гласник општине Лесковац»,  број 1/2005, 5/2005, 9/2006 и 29/2006). 

Члан  134. 

Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Лесковца». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

02 број 110/2                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                              Ненад Загорац 
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ПОСТУПАК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ОДНОСНО УЛАГАЊА 

ЖАЛБИ ПРОТИВ ЊЕГОВИХ ОДЛУКА РАДЊИ ИЛИ ПРОПУСТА 

 

     Референти писарнице (услужног центра) су прва лица која сусрећу странке 

ради остваривања одређених права и реализацију својих захтева, а тичу се 

делокруга рада Општинске управе. 

     Ради остваривања одређених права, односно реализацију конкретних захтева 

странке предају поднеске, по правилу непосредно или шаљу поштом, односно 

саопштавају усмено у записник. 

     Кратка и хитна саопштења могу се давати телефоном, ако је то по природи 

могуће.  

     Поднесак се предаје органу надлежном за пријем поднесака (услужни центар), 

а може се предати сваког радног дана у току радног времена. 

     Службено лице које прими поднесак дужно је, на усмени захтев подносиоца, да 

му потврди пријем поднеска. 

     Ако Општинска управа није надлежна за пријем поднеска, службено лице 

упозориће на то подносиоца и упутити га органу надлежном за пријем. На 

изричити захтев подносиоца, службено лице је дужно да такав поднесак прими. 

     Поднесак мора бити разумљив да би се по њему могло поступати. 

     Подносилац је дужан да својеручно потпише поднесак, а у изузетним 

случајевима то може бити члан уже породице или адвокат који је по овлашћењу 

странке саставио поднесак. 

     Против решења донешеног у првом степену од стране Општинске управе, 

против одлука, радњи и пропуста у раду општинске управе, незадовољна странка 

има право на жалбу. За решавање у другом степену надлежан је орган предвиђен 

законом (Општинско веће). 

     Жалба се подноси у року од 15 дана од дана достављања ређења, ако законом 

није другачије одређено. У жалби се мора навести решење које се побија и 

означити назив органа који га је донео. 

     Жалба се непосредно предаје или шаље поштом Општинској управи. 
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     Недопуштену, неблаговремену или од неовлашћеног лица изјављену жалбу 

првостепени орган одбациће својим закључком. 

 

СВАКО ко жели да начини увид у информације од јавног значаја, а које се тичу 

рада Општинске управе Лебане, може да то затражи и право оствари, у складу са 

Законом. Носач информације за општину Лебане је сајт општине Лебане. 

 

Органи и службе Општине дужни су да грађанима у остваривању њихових права и 

обавеза дају потребне податке, објашњења и обавештења.  

Органи и службе Општине дужни су да свима омогуће подношење притужби на 

свој рад и на неправилан рад и однос запослених у општинској управи.  

Органи и службе Општине дужни су да испитају наводе истакнуте у притужби, који 

указују на пропусте и неправилности у њиховом раду и да у складу са законом 

покрену одговарајући поступак за санкционисање и отклањање пропуста и 

неправилности.  

Органи и службе Општине дужни су да дају подносиоцу притужбе, одговоре и 

информације о томе да ли је и како по притужби поступљено у року од 30 дана, 

ако подносилац притужбе то захтева. 

 

 

ПОСТУПАК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

     Корисник односно тражилац информације: сваки грађанин и правно лице.  

     Поступак: Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног 

значаја тражилац информације може поднети писменим путем или га може 

саопштити усмено. Тражилац подноси писмени захтев органу власти за 

остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.       

     Захтев мора садржати: - назив органа власти: ➢ ОПШТИНА ЛЕБАНЕ ➢ 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП 
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ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА - име, презиме и адресу тражиоца, - 

што прецизнији опис информације која се тражи.  

     Захтев може садржати: - и друге податке који олакшавају проналажење 

тражене информације. Писмени захтев може се поднети лично у Услужном центру 

Општинске управе (шалтер број 1). Тражилац се може обратити и усменим 

захтевом који се саопштава у записник који води овлашћено лице органа власти 

за приступ информацијама од јавног значаја (канцеларија број 42).  

     Тражилац од органа јавне власти може да захтева: - обавештење да ли 

поседује тражену информацију, - да му омогући увод у документ који садржи 

тражену информацију, - да му изда копију тог документа, - да му достави копију 

документа поштом или на други начин. Одлучивање по захтеву: Орган власти 

дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, 

тражиоца обавести о поседовању информације, да му стави на увид документ који 

садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, 

дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може 

бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о 

поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену 

информацију, изда му, односно упути копију тог документа. Накнада: - Увид у 

документ који садржи тражену информацију је бесплатан!  

     Издавање копије документа који садржи тражену информацију издаје се уз 

обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде копије; - Код 

упућивања копије документа наплаћују се и трошкови упућивања.  

     Ослобођени од обавезе плаћања накнаде за издавање копије документа који 

садржи тражену информацију су: - новинари, када копију документа захтевају ради 

обављања свог позива; - удружења за заштиту људских права, када копију 

документа захтевају ради остваривања циљева удружења и - сва лица када се 

тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља 

становништва и животне средине, осим у случајевима када се ради о 

информацији која је већ објаљена и доступна у земљи или на Интернету. Жалба: 

Изјављивање жалбе: Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту 

података о личности Рок: 15 дана од дана достављања решења органа власти. 

Адреса Повереника: Повереник за информације од јавног значаја улица 

Светозара Марковића број 42. 11000 Београд 
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ПОДАЦИ О ЈАВНОСТИ У РАДУ И МЕСТУ И НАЧИНУ ЧУВАЊА ИНФОРМАЦИЈА 

 

Рад органа Општине је јаван.  

   Јавност рада и информисање грађана од локалног значаја обезбеђује се 

организовањем јавних расправа у складу са законом, Статутом и одлукама органа 

Општине, ажурирањем информатора, сарадњом са медијима, презентовањем 

одлука и других аката јавности, постављањем интернет презентације, и у другим 

случајевима утврђеним Статутом и другим актима органа Општине.  

     Јавност рада се може ограничити или искључити само у случајевима 

прописаним законом.  

     1. Јавност рада Скупштине Општине Седнице Скупштине и њених радних тела 

су јавне. Скупштина може одлучити, на предлог председника Скупштине, , у 

оправданим случајевима, да се седница одржи без присуства јавности или да се 

само о појединим питањима расправља и одлучује без присуства јавности. Одлука 

о овом предлогу доноси се без претреса, при утврђивању дневног реда, већином 

гласова од укупног броја одборника. Рад на седници са које је искључена јавност 

сматра се службеном тајном и не сме се објавити ни на који начин. Скупштина 

може одлучити да објави кратак извештај о раду са седнице са које је искључена 

јавност, као и акте донете на таквој седници. Јавним седницама могу 

присуствовати грађани, у броју који неће ометати рад седнице и који је могућ с 

обзиром на расположиви простор, о чему одлучује председник Скупштине. 

Представници средстава јавног информисања могу присуствовати свим јавним 

седницама Скупштине и њених радних тела. Представницима средстава јавног 

информисања се стављају на располагање предлози одлука, других прописа и 

општих аката, као и документациони материјал о питањима из рада Скупштине 

ињених радних тела. Ради стварања услова за информисање јавности, 

представницима средстава јавног информисања обезбеђују се потребни услови за 

праћење рада на седницама Скупштине и њених радних тела. Скупштина може да 

изда службено саопштење о раду седнице Скупштине и донетим одлукама, за 

средства јавног информисања. Текст службеног саопштења саставља надлежна 

служба, а одобрава председник Скупштине или лице које он овласти. 

Конференцију за штампу може да одржи председник и заменик председника 

Скупштине, у вези питања која разматра Скупштина, а председник радног тела 

Скупштине о питањима из надлежности тог радног тела.  
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     2. Јавност рада Општинског већа Рад Општинског већа је јаван. За јавност 

рада Општинског већа одговоран је Председник. Јавност рада обезбеђује се 

обезбеђивањем да по захтеву, представницима медија, да присуствују седницама. 

Такође, издавањем саопштења за јавност са одржаних седница, одржавањем 

конференција за штампу или на други начин којим се обезбеђује да рад 

Општинског већа буде доступан јавности. Општинско веће може дати службено 

саопштење за штампу и друга средства јавног информисања са одржаних 

седница или поводом питања везаних за рад и одлучивање Општинског већа. 

Текст службеног саопштења саставља надлежна служба Општинске управе, а 

одобрава га Председник. У случајевима предвиђеним законом јавност се може 

искључити или ограничити.  

     3. Општинска управа Лебане обезбеђује јавност рада давањем информација 

средствима јавног информисања, издавањем службених информација, интернет 

презентацијом рада Општинске управе и обезбеђивањем услова за несметано 

обавештавање јавности о обављању послова из свог делокруга. Начелник даје 

средствима јавног информисања информације о раду Општинске управе којом 

руководи. Начелник може овластити друго запослено лице да о раду управе или 

појединих организационих јединица даје информације средствима јавног 

информисања. Општинска управа може ускратити давање информација ако 

њихова садржина представља државну, војну или службену тајну, у складу са 

законом. О ускраћивању информација или других података и чињеница одлучује 

начелник који руководи Општинском управом на коју се информација односи.  

 

Седиште општине Лебане је у улици Цара Душана број 116.  

Телефон-централа: 016843710, 

Телефон-факс: 016843083 

Интернет адреса: www.lebane.org 

Радно време: од 7 до 15 часова 

Матични број: 07226608 

ПИБ: 102878648 

Број рачуна: 840-77640-08 

 

http://www.lebane.org/
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ЗАРАДЕ ФУНКЦИОНЕРА, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА 

 

 

Председник општине: 82.843,22 

Заменик председника општине: 71.259,47 

Председник скупштине: 81.067,90 

Заменик председника скупштине: 70.980,27 

Општински јавни правобранилац: 70.806,00 

Начелник општинске управе: 68.852,92 

Секретар скупштине општине: 62.931,97 

Помоћник председника општине: 58.493,20 

Помоћник председника општине: 58.493,20 

Шеф кабинета председника општине: 31.012,56 
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ОДЛУКЕ И АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

На основу члана 6. став 1. тачка 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 

РС”, бр.16/97 и 42/98) и члана 15. став 1. тачка 35. Статута општине Лебане („Службени гласник 

града Лесковца“,бр.16/08 и 21/08), Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана 

11.04.2011. године  донела је 

 

О Д Л У К У  

О КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком прописује се надзор над применом Закона о комуналним делатностима, 

одлука и других прописа који се односе на обављање комуналних делатности, коришћење  

одржавање комуналних објеката, уређивање општих услова насељених места, јавних површина и 

добара у општој употреби, као и друге послове утврђене законом, одлукама и другим прописима, 

које обавља комунална инспекција на територији Општине Лебане. 

 

Члан 2. 

Послове из надлежности комуналне инспекције врше комунални инспектори.Комунални 

инспектор је самосталан у раду, у границама овлашћења утврђених Законом о комуналним 

делатностима, одлукама и другим прописима. 

 

Члан 3. 

У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да: 

1. контролише стање комуналних објеката, 
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2. контролише да ли се комуналне услуге пружају у складу са прописима, 

3. нареди уклањање ствари и других предмета са јавних површина, ако су они ту 

постављени, односно остављени, без одобрења надлежног органа или супротно датом одобрењу 

или прописима општине, 

4. нареди решењем извршење мера и радњи, уз одређивање за то потребног рока, 

5. нареди извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање 

недостатака, 

6. подноси захтев за покретање прекршајног поступка, 

7.врши преглед објеката и просторија у циљу предузимања одговарајућих мера за 

отклањање недостатака у раду комуналних објеката и уређаја 

8. предузима друге мере и радње за које је овлашћен законом, овом одлуком и ругим 

прописима. 

 

Члан 4. 

Послове комуналног инспектора могу обављати лица која имају високу стручну спрему 

одговарајућег смера, положен стручни испит за рад у органима управе са најмање три године 

радног искуства. 

Приликом вршења надзора, инспектор мора имати легитимацију којом доказује својство 

инспектора. 

Легитимацију инспектора издаје Општинска управа  на прописаном обрасцу у складу са  

ктом који прописује образац легитимације инспектора и начин издавања легитимације. 

 

Члан 5. 

Комунални инспектор, у вршењу послова надзора, сарађује са другим органима и 

организацијама, установама, предузећима, месним заједницама, органима управљања стамбене 

зграде и другим заинтересованим органима, организацијама и грађанима. 

 

Члан 6. 
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Предузеће, установа и друге организације, односно грађанин, дужни су да омуналном 

инспектору омогуће несметано вршење послова, да ставе на увид потребна документа и да, у року 

који одреди комунални инспектор доставе тачне податке, као и да пруже другу помоћ по његовом 

захтеву за несметано вршење службене дужности. 

У поступку вршења инспекцијског надзора, комунални инспектор може саслушавати и 

узимати изјаве од одговорних и заинтересованих лица и сведока, а у складу са посебним 

прописима може користити услуге стручних организација. 

Комунални инспектор може, у случају потребе, затражити помоћ од органа унутрашњих 

послова, ради обезбеђења извршења решења и спровођења других радњи. 

Комунални инспектор је дужан да узме у поступак пријаве грађана, предузећа и других 

организација у вези са пословима из надлежности комуналне инспекције и да о резултатима 

поступка обавести подносиоца пријаве у што краћем року а који не може бити дужи од тридесет 

дана. 

 

Члан 7. 

О сваком извршеном инспекцијском прегледу комунални инспектор саставља 

записник,који садржи утврђено чињенично стање. Налог комуналног инспектора даје се у форми 

решења где се утврђује и рок за отклањање утврђених недостатака и еправилности. 

Решење се обавезно доставља предузећу, односно установи и другој организацији 

односно грађанину над чијим је пословањем, односно поступањем извршен инспекцијски надзор. 

Предузеће, установа и друга организација, односно грађанин из става 3. овог члана, 

писменим путем обавештавају комуналног инспектора о предузетим мерама наложеним у 

решењу, у року од осам дана од дана истека рока из става 2. овог члана. Након истека рока за 

извршење наложене, односно наређене мере, комунални инспектор, врши контролни 

инспекцијски преглед о чему сачињава записник. 

 

Члан 8. 

Ако у вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор утврди повреду прописа чију 

примену контролише друга инспекција, државни орган и организација, дужан је да их  бавести, 

ради предузимања мера из њихове надлежности. Комунални инспектор је дужан да чува, као 

службену тајну, податке до којих дође приликом вршења надзора или које му друга инспекција, 

државни орган и организација, доставе у вршењу надзора. 
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Члан 9. 

Комунални инспектор, у вршењу инспекцијског надзора, кад утврди да се омета 

коришћење комуналних објеката, остављањем ствари и других предмета или на други начин, 

наредиће кориснику, односно сопственику, ако је присутан, да одмах уклони те ствари, односно 

предмете, под претњом принудног извршења. 

Ако се лице из става 1. овог члана не налази на лицу места, комунални инспектор ће, без 

саслушања странке, донети решење којим ће наложити да се ствари и други предмети уклоне у 

одређеном року, који се може одредити и на часове. Ово решење се налепљује на  е ствари, 

односно предмете, уз назначење дана и часа када је налепљено и тиме се сматра да је 

достављање извршено. Доцније оштећење или уклањање овог решења не утиче на ваљаност 

достављања. 

Ако лице из става 1. овог члана, не поступи по датом налогу, комунални инспектор, 

одредиће да се те ствари уклоне, о трошку корисника, односно сопственика, преко другог лица, на 

друго место, које је за то одређено, о чему га обавештава, ако постоји могућност. 

 

Члан 10. 

Ствари и други предмети који ометају коришћење комуналних објеката, односно који су 

остављени или постављени без одобрења надлежног органа, или супротно датом одобрењу, 

уклониће се са јавне површине након спроведеног управног поступка, по налогу комуналне 

инспекције, зависно од врсте, намене, и материјала, ствари и предмета. А  колико исти не буду 

уклоњени са јавне површине у датом року, извршење решења спровешће се  преко одређеног 

предузећа, на одговарајући простор за смештај и чување твари и других предмета. 

 

Члан 11. 

Трошкове уклањања и чувања уклоњених ствари и других предмета са јавних површина, 

плаћа власник, односно корисник ствари и других предмета. 

 

Члан 12. 

Против решења комуналног инспектора, може се изјавити жалба Општинском већу 

општине Лебане, у року од 8 (осам) дана од дана достављања.Жалба против решења  омуналног 

инспектора, из члана 9. став 1. и 2. ове одлуке, не одлаже његово извршење. 
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Члан 13. 

Комунални инспектор је посебно одговоран: 

1. ако у вршењу надзора не предузме, не предложи или не одреди меру за коју је 

овлашћен 

2. ако не предложи или не покрене поступак пред надлежним органом због утврђене 

незаконитости, односно неправилности; 

3. ако прекорачи границе овлашћења. 

 

Члан 14. 

Комунална инспекција дужна је да организује дежурство у поподневним сатима, ноћу, у 

дане викенда и празника, по пријави грађана и налогу старешине, увођењем обавезног дежурства 

и прерасподелом радног времена. Начин организовања и вршења дежурства уређује 

руководилац одељења у чијој надлежности је вршење послова инспекцијског надзора, уз 

сагласност начелника Општинске управе. 

 

 

II КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15. 

Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 300,000,00 динара, казниће се за прекршај 

правно лице ако: 

- не поступи по налогу, односно наређењу из решења комуналног инспектора. (члан3.) 

- комуналном инспектору не пружи личне и друге податке или му на други начин 

онемогући несметано вршење послова или га омета у вршењу службене дужности, односно не 

достави тражене податке у одређеном року или достави нетачне податке, или ако не стави на 

увид потребна документа и предмете и не пружи другу тражену помоћ (члан 6.) 

-не поступи по налогу комуналног инспектора (члан 10.)  

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу, новчаном 

казном у износу од 2.500,00 до 20.000,00 динара. 
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Члан 16 

Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 200.000,00 динара, казниће се предузетник,  ако 

учини прекршај из члана  3., 6. и 10. Одлуке.  

 

Члан 17. 

Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 20.000,00 динара, казниће се физичко лице, ако 

учини прекршај из члана  3., 6. и 10. Одлуке. 

 

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 18. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о комуналној инспекцији  

"Службени гласник јужноморавског региона", број 27/1984). 

 

Члан 19. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику града  

Лесковца» 

                                               СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

02 Број 355-33  

                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                     Ненад Загорац,с.р. 

 

Тачност преписа  оверава: 

                                                                                                                    СЕКРЕТАР 

                                                                                                               Славољуб Денић 
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На основу члана 99. и 100. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ брoj 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-Ус, 132/14 и 145/14), члана 32. Закона 

о локалној самоуправи („Сл гласник РС“ број 129/07 и 483/14), члана 15. и члана 39. Статута 

Општине Лебане („Сл. Гласник града Лесковца“ број 16/08 и 21/08), Скупштина општина Лебане на 

седници одржаној дана 28.09.2016. године, донела је: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

            Овом одлуком уређују се услови, поступак и начин: 

- располагања грађевинским земљиштем у јавној својини општине Лебане: 
- стављање ван снаге решења о располагању и прибављању грађевинског земљ- 

ишта и других решења која се доносе на основу ове одлуке; 

- измена и раскида правних послова који се закључују на основу донетих решења; 
- давања сагласности за озакоњење, изградњу, односно постављање објеката на  

грађевинском земљишту у јавној својини општине и других потребних сагласности. 

 

 

II. ПОЈАМ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 2. 

               Грађевинско земљиште је земљиште које је одређено законом или планским документом 

за изградњу и коришћење објеката, као и земљиште на којем су изграђени објекти у складу са 

законом.   

Члан 3. 
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             Грађевинско земљиште се користи према намени одређеној планским документом, на 

начин којим се обезбеђује његово рационално коришћење,  у складу са законом. 

 

 

III. ВРСТЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 4. 

             Грађевинско земљиште може бити изграђено и неизграђено. 

             Изграђено грађевинско земљиште је земљиште на коме су изграђени објекти намењени за 

трајну употребу, у складу са законом.  

             Незграђено грађевинско земљиште је земљиште на коме нису изграђени објекти, на коме 

су изграђени објекти без грађевинске дпзволе и привремени објекти. 

 

Члан 5. 

             Грађевинско земљиште може бити уређено и неуређено. 

            Уређено грађевинско земљиште је земљиште које је у складу са планским документом 

комунално опремљено за грађење и коришћење (узграђен приступни пут, електро-мрежа, 

обезбеђено снабдевање водом и канализацијом и обезбеђени други услови). 

            

 

IV. УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 6. 

              Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање. 

                Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и 

других подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређење земљишта, 

расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге радове. 
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              Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и 

уређење површина јавне намене. 

              Уређивање грађевинског земљишта обавља се у складу са важећим планским документом 

према средњорочним и годишњим програмима уређивања које доноси Скупштина општине 

Лебане, уз старање о заштити, рационалном и одрживом коришћењу земљишта. 

Члан 7. 

                Општина Лебане (у даљем тексту општина) уређује грађевинско земљиште и стара се о 

његовом рационалном коришћењу, према намени земљишта предвиђеној планским документом, 

у складу са законом. 

               Обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског 

земљишта, које обухвата: 

- припрему средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског  
земљишта,   

- уређивање грађевинског земљишта, 
- старање о заштити, рационалном и наменском коришћењу грађевинског земљишта, 
- обављање других послова у складу са законом и другим прописима, обавља Јавно 

предузеће „Дирекција за планирање и изградњу Лебане“ Лебане (у даљем тексту: 
Дирекција). 

 

Члан 8. 

               Грађевинско земљиште које није уређено у смислу закона и ове одлуке, 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 или 

правних лица. 

             Лице из става 1. овог члана подноси Дирекцији предлог о финансирању припремања, 

односно опремања грађевинског земљишта, по коме је Дирекција дужна да поступи у року од 15 

дана од дана пријема предлога. 

             Дирекција у име и за рачун општине, може са лицем из става 1. овог члана закључити 

уговор о заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта, који нарочито 

садржи: 

- податке о локацији, односно зони у којој се планира опремање грађевинског  
земљишта; 

- податке из планског документа и техничке услове за изградњу; 
- границе локације која се припрема, односно опрема са пописом катастарских  
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парцела; 

- динамику и рок изградње; 
- обавезу општине као инвеститора да обезбеди стручни надзор у току извођења  

радова; 

- одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансира- 
њу израде техничке документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова 

и избору извођача радова, као и других трошкова у вези са опремањем грађевибског земљишта, 

укључујући висину и рокове обезбеђивања финансијских и других средстава; 

-  одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину општине; 
- одређивање  износа учешћа лица из става1. Овог члана у финансирању припрем- 

ања, односно опремања грађевинског земљишта који ће бити умањен за износ доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта; 

- средства обезбеђења испуњења обавеза уговорних страна. 
 

 

V. ФИНАНСИРАЊЕ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 9. 

            Финансирање уређивања грађевинског земљишта обезбеђује се из средстава остварених 

од: 

- доприноса за уређивање грађевинског земљишта; 
- закупнине за грађевинско земљиште; 
- отуђивања или размене грађевинског земљишта; 
- претварања права закупа у право својине, у складу са законом; 
- накнаде за уређивање грађевинског земљишта и; 
- других  извора у складу са законом. 

 

 

VI. РАСПОЛАГАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

 

Члан 10. 
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              Грађевинским земљиштем у јавној својини општине располаже општина, у складу са 

законом којим је уређена област грађевинског земљишта и одлуком Скупштине општине Лебане о 

прибављању, отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта 

 

 

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

          

Члан 11. 

         

             Даном ступања на снагу ове Одлуке престају да важе: Одлука о грађевинском земљишту 

(„Сл гласник општине Лесковац“ број 17/2003), Одлука о измени и допуни одлуке о грађевинском 

земљишту („Сл гласник општине Лесковац“ број 19/2003 и 13/2006), и Одлука о измени и допуни 

одлуке о грађевинском земљишту ((„Сл гласник град Лесковаца“ број 17/2009). 

 

Члан 12. 

              Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у «Службеном гласнику града 

Лесковца» 

          

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 

02 Број 351-1439                                                                                             Председник 

                                                                                                                          Срђан Јовић 

 

 

Тачност преписа о в е р а в а                                                                              СЕКРЕТАР  

Александар Стојановић 
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       Комуналну делатност или поједине послове из оквира тих делатности може обављати 

вршилац комуналне делатности ако испуњава услове у погледу техничко-технолошке 

опремљености, организационе и кадровске оспособљености, а у зависности од врсте и 

природе комуналне делатности, односно послова. 

 

Члан 11. 

       Вршилац комуналне делатности је дужан да организује свој рад и пословање на 

начин којим се обезбеђује: 

- трајност, односно континуитет у обављању комуналних делатности; 
- обим и врсту комуналних производа и услуга којима се постиже потребан ниво у 

задовољавању потреба корисника; 
- одговарајући квалитет комуналних производа и услуга који подразумева нарочито 

здравствену и хигијенску исправност према прописаним стандардима и 
нормативима, тачност у погледу рокова испоруке, сигурност корисника у добијању 
услуга, поузданост у пружању услуга и заштите животне средине; 
развој и инапређење квалитета и асортимана комуналних производа и услуга, као 
и унапређење организације рада, ефикасности и других услова пропизводње и 
пружања услуга; 

- ред првенства у снабдевању комуналним производима и пружању комуналних 
услуга у случају више силе у складу са овом одлуком; 

- мере заштите и обезбеђења комуналних објеката, уређаја и инсталација; 
- стална функционална оспособљеност комуналних објеката, одржавањем 

грађевинских и других објеката, постројења и опреме који служе за обављање 
комуналних делатности. 

Члан 12. 

Вршилац комуналне делатности је обавезан да под једнаким условима испоручује, 

комуналне производе односно пружа комуналне услуге свим корисницима у времену, 

роковима и на начин прописан овом и другиим одлукама Скупштине општине. 

      Испорука комуналних производа, односно пружање комуналних услуга не може се 

ускратити корисницима, осим у случају када корисник: 

1- изврши прикључење на комуналну мрежу без предходно прибављеног одобрења; 
2- користи услугу противно прописима; 
3- неосновано омета друге кориснике услуга; 
4- не плати комуналну услугу у утврђеном року; 
5- ненаменски користи комуналну услугу у време снабдевања уз ограничење 

потрошње (редукцију) о чему је корисник благовремено обавештен. 
Члан 13. 

       Вршилац комуналне делатности је дужан да исте обавља трајно и континуирано. 
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       Ради обезбеђивања непрекидног обављања комуналних делатности Оделење 

надлежни орган општинске управе општине Лебане, може наложити вршиоцу комуналне 

делатности, да испоручује комуналне производе и пружа услуге у одређеном обиму и по 

утврђеном редоследу и преузимање других мера. 

       У случају прекида у производњи и испоруци комуналних производа и пружању ислуга 

због епредвиђених околности  (хаварије, елементарне непогоде, прекид и испорука 

енергената за рад постројења и др.), као и када услед више силе дође до смањеног 

обима у вршењу тих делатности, одређује се ред првенства у задовољавању потреба за 

комуналним производима и услугама, према следећем распореду корисника: 

- установе из области здравства, школства, социјалне и дечије заштите; 

- грађани.   

Члан 14. 

       Вршилац комуналне делатности коме је поверено обављање комуналне делатности, 

у циљу несметаног обављања поверене делатности има право да захтева отклањање 

сметњи, чије отклањање неспада у оквир послова поверене делатности, односно 

уговором преузетих обавеза. 

 

Члан 15. 

       Вршилац комуналне делатности у вршењу поверених комуналних послова дужан је 

да своје послове учини доступним јавности благовременим обавештавањем корисника о 

планираним и очекиваним сметњама и прекидима, који могу настати у испоруци 

комуналних производа и услуга, пружити потребна обавештења о условима и начину 

вршења делатности која им је поверена у смислу ове одлуке. 

 

Члан 16. 

        Корисник комуналних производа и услуга обавезан је да их наменски користи у 

дозвољеном обиму и у складу са прописаним условима. 

       Корисник комуналних производа и услуга у обавези је да их користи на начин којим се 

неометају други корисници и не угрожава животна средина и не угрожавају објекти и 

опрема који су у функцији обављања одређене комуналне делатности. 

       Забрањено је самовласно, без одобрења, прикључити се на комунални објекат и 

користити комуналне производе и услуге. 
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4. Средстав за обављање и развој комуналних делатности и изградњу комуналне 

инфраструктуре 

 

Члан 17. 

      Средства за обављање комуналне делатности обезбеђују се из: 

- прихода од продаје комуналних призвода и услуга; 
- прихода од комуналне накнаде; 
- прихода од концесионих накнада за обављање комуналних делатности; 
- прихода буџета општине; 
- наменских средстава других нивоа власти; 
- других извора у складу са законом. 
 

      Грађење објеката комуналне инфраструктуре финансира се из: 

- прихода од давања у закуп, односно на коришћење комуналне инфраструктуре и 
других средстава за обављање комуналне делатности у јавној својини; 

- дела накнаде за право на обављање комуналне делатности; 
- дела цена комуналне услуге намењене амортизацији средтава за обављање 

комуналне делатности; 
- буџета општине; 
- средстава вршиоца комуналне делатности; 
- средства прикупљења емитовањем дугорочних хартија од вредности; 
- кредита и других облика задуживања; 
- трансфера других нивоа власти; 
- донација; 
- других извора утврђених посебним прописима; 

 

5. Цене комуналних услуга 

 

Члан 18. 

      Цене комуналних услуга се одређују на основу следећих начела: 

- примена начела „потрошач плаћа“; 
- примена начела „загађивач плаћа“; 
- довољности цене да покрије пиословне расходе; 
- усаглашеност цене комуналних услуга са начелом приступачности; 
- непостојање разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако 

се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге.  
Елементи за одређивање цена комуналних услуга су: 
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- пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима 
вршиоца комуналне делатности; 

- расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и 
набавку опреме, према усвојеним плановима и програмима вршиоца комуналне 
делатности; 

- добит вршиоца комуналне делатности; 
- други елементи за образовање цена комуналне услуге у зависности од услова на 

тржишту и специфичности појединих комуналних услуга. 
      Цене комуналних услуга које плаћају непосредни корисници (индивидуална комунална 

потрошња) утврђује вршилац комуналне делатности уз сагласност Општинског већа 

општине Лебане (у даљем тексту Општинско веће). 

Одлуку о промени цена комуналних услуга доноси вршилац комуналне делатности. 

Одлука о промени цена мора да садржи реалне елементеза образовање цене 

комуналних услуга и то: 

- врсту, обим и квалитет комуналних услуга који се утврђују нормативима и 
стандардима које прописује општина; 

- вредност средстава ангажованих у пружању услуга 
- обим и квалитет уложеног рада у обављању комуналних услуга; 
- вгисину материјалних трошкова у обављању комуналних услуга према 

стандардима и нормативима утрошка енергије, материјалних и других трошкова 
или планским калкулацијама; 

- друге елементе у зависности од услова на тржишту и специфичности појединих     
      комуналних    услуга. 

      Уз захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга, 

вршиоци комуналне делатности су дужни доставити образложење о разлозима за 

промену и детаљну структуру предложене цене. 

      Захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга, са 

образложењем, објављује се на општинској огласној табли, као и у електронском облику 

путем интернета, најмање 15 дана пре доношења одлуке. 

      Сагласност на одлуку о промени цена доноси Општинско веће. 

      Општинско веће утврђује категорије корисника комуналних услуга који плаћају 

субвенционисану цену комуналне услуге, као и износ субвенције за сваку категорију о 

чему ће општина и вршиоци комуналних услуга посебним уговором регулисати начин 

финансирања и субвенционисања.  

 

 

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
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1. Производња и дистрибуција воде (снабдевање водом за пиће) 
 

Члан 19. 

     Производња и дистрибуција воде је захаватање, прерада, пречишћавање и испорука 

воде корисницима за пиће и друге потребе водоводном мрежом до мерног инструмента 

потрошача, обухватајући и мерни инструмент. 

     Корисник ове комуналне услуге је свако физичко и правно лице чији су стамбени, 

пословни, индустријски или други објекти као и грађевинске парцеле спојени на јавни 

водовод, односно сва физичк и правна лица која фактички користе воду из јавног 

водовода. 

 

Члан 20. 

Овом одлуком прописују се услови и начин организовања послова у обављању комуналне 

делатности сакупљања, прераде, односно пречишћавања воде корисницима за пиће и 

друге потребе, водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача и то: 

-   технички и други посебни услови за испоруку воде којима се обезбеђује одређени 

обим, врста и квалитет услуга; 

-    начин обезбеђивања континуитета у испоруци воде; 

-    права и обавезе вршиоца комуналне делатности који обавља испоруку воде и 

права и обавезе корисника; 

-    начин обрачуна и наплата накнаде за испоручену воду; 

-    начин поступања и овлашћења органа општине у случају прекида у испоруци воде, 

у случају непредвиђених околности (хаварија, елементарне непогоде и др.), 

оперативне мере које предузима вршилац комуналне делатности у тим случајевима, 

ред првенства у испоруци воде кад услед више силе дође до смањеног обима у 

обављању те делатности; 

-    услови под којима се може ускратити испорука воде; 

        -    коришћење воде у јавне сврхе, надзор као и друга питања од значаја за ову 

област. 

 

Члан 21. 
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      Јавни водовод у смислу ове одлуке подразумева систем за снабдевање водом за 

пиће и обухвата уређено и заштићрено извориште, каптажна постројења, објекте и 

инсталације за пречишћавање воде, црпне станице, резервоаре, водоводну мрежу и 

водоводне прикључке, закључно са улазним вентилом испред водомера. 

 

Члан 22. 

      Под унутрашњим инсталацијама у смислу ове одлуке, подразумевају се цевоводи и 

уређаји од улазног вентила испред водомера, до точећегв места потрошача. 

 

Члан 23. 

      Корисници су дужни да воду користе рационално и економично, на начин којим се 

неускраћује право коришћења воде другим лицима. 

      Коришћење воде за снабдевање становништва водом за пиће, санитарно-хигијенске 

потребе, напајање стоке, има приоритет над коришћењем воде за остале намене. 

Члан 24. 

       Технички систем за испоруку воде представља технички-технолошку целину коју чине 

следећа постројења и уређаји: 

 1.    извориште са водозахватним објектима, опремом и зонама санитарне заштите; 

       2.     цевоводи сирове воде од изворишта до постројења за печишћавање воде; 

3. цевоводи воде за пиће од постројења за пречишћавање воде до резервоара са 
пратећим објектима; 

4. резервоари; 
5. постројења за потискивање (пречишћавање) воде; 
6. водоводна мрежа, 
7. јавне чесме и јавни бунари; 
8. прикључци до мерног уређаја корисника; 
9. уређаји за мерење испоручене количине воде на прикључку (удаљем тексту- 

водомер) 
10. шахт за мерни уређај; 
11. инсталација објекта. 

       Постројења и уређаји из става 1 овог члана од тачке 1. до тачке 7., чине јавни 

водовод и преноси се на управљање вршиоца комуналне делатности, а инсталацију 

корисника чине постројења и уређаји од тачке 8. до тачkе 11. 

Инсталацију корисника из тачке 8. и 9. одржава вршилац комуналне делатности о 

трошку потрошача.  
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Члан 25. 

      Унутрашње водоводне инсталације спајају се са јавним водоводом, односно уличном 

водоводном мрежом, преко водоводног прикључка. 

      Унутрашња водоводна инсталација је власништво корисника, који је дужан да је 

одржава у санитарно-технички исправном стању. 

      Водоводни прикључак је цевни спој од уличне водоводне мреже, са вентилом-

затварачем, непосредно испред водомера. 

      Пречник водоводног прикључка, величину и тип водомера, као и услове за изградњу 

шахта за мерни уређај, у складу са техничким нормативима прописује вршилац 

комуналне делатности, на основу захтева и потреба корисника. 

      Водомер се по правилу уграђује непосредно уз шахт, иза регулационе линије 

грађевинске парцеле на којој је објекат изграђен, на удаљености од 2 метра.. 

      Уколико непостоје техничке могућности за прикључење преко грађевинске парцеле на 

којој је објекат изграђен, водоводни прикључак се може поставити преко суседне 

грађевинске парцеле, уз писану сагласност власника те парцеле оверену код надлежног 

органа. 

 

Члан 26.  

      Водоводни прикључак поставља се ради трајног или привременог снабдеевања, 

корисника водом. 

      Сваки објекат мора имати сопствени водоводни прикључак. 

      У стамбеним зградама са више станова, односно више улаза, за сваки улаз поставља 

се водоводни прикључак са главним водомером, а за сваког корисника стана ако то 

техничке могућности дозвољавају посебан водомер. 

 

 

Члан 27. 

      Прикључак на јавни водовод, ради привременог снабдевања водом корисника, може 

се одобрити ради изградње објекта, уређења зелених површина, у случају организовања 

и одржавања спортких, културних и других сличних манифестација и у хитним 

случајевима када су у опасност доведени живот и здравље људи. 
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      Ради привременог снабдевања водом, корисник подноси захтев вршиоцу комуналне 

делатности уз навођење разлога привременог снабдевања, а међусобни односи уређују 

се уговором. 

      Објекти који су у поступку легализације могу бити у складу са законом, до окончања 

поступка легализације привремено прикључени на јавни водовод. 

 

Члан 28. 

      У случају промета непокретности односно објекта прикљученог на јавни водовод, нови 

власник постаје корисник услуге закључењем уговора са вршиоцем комуналне 

делатности, а по измирењу свих евентуалних обавеза претходног власника. 

       У случају да инвеститор изгради стамбени објекат са више станова на парцелама на 

којима је срушио објекте чији су власници били кориснициуслуге, исти неможе добити 

нови прикључак док неизмири евентуалне обавезе претходних власника, односно 

корисника услуга. 

 

Члан 29. 

       Код прибављања техничких услова за издавање локацијске дозволе, на захтев 

Општинске управе-Одељења за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, 

стамбене и инспекцијске послове, вршилац комуналне делатности је дужан да изда 

предходне услове о могућностима прикључења на јавни водовод, у року од 8 дана од 

дана подношења захтева. 

 

Члан 30. 

       За објекте вишепородичног становања као и за објекте колективног становања за које 

се дозвола за грађење издаје после ступања на снагу ове одлуке, потребно је пројектом 

предвидети да сваки стан има посебан водомер. 

 

Члан 31. 

       Шахт у коме се налази водомер мора бити увек приступачан за интервенцију и 

одржавање, као и за очитавање водомера. 

       Корисник је дужан, да шахт изгради у прописаним димензијама не мање од 1,2м х 1м 

х 1,2м, светли отвор и исти одржава у функционалном стању. 
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       Забрањено је изнад шахта свако остављање ствари, паркирање возила и слично. 

 

Члан 32. 

        Код стамбено-пословних објеката где су на истом прикључку котрисници стамбених и 

пословних простора, корисници пословног простора дужни су да уграде посебан водомер 

(главни или секундарни), у року од три месеца од дана ступања на снагу ове одлуке, у 

супротном утрошак воде ће се обрачунавати и наплаћивати по цени воде утврђеној за 

пословни простор. 

Члан 33. 

        Корисник има право да трајно или привремено откаже коришћење воде, уколико 

постоје техничке могућности за искључење, а да се притом не ремети снабдевање других 

корисника. 

       Трајно се може отказати коришћење воде, у случају да је објекат предвиђен за 

рушење, односно у другим оправданим случајевима. 

       Привремено се може отказати коришћење воде, у случају да корисник неће користити 

објекат најмање 30 дана. 

       Отказивање коришћења воде врши се у писаној форми, најмање осам дана пре дана 

престанка коришћења воде. 

       Трошкови поновног прикључка из става 1. овог члана падају на терет корисника. 

Члан 34. 

       У случају да корисник врши реконструкцију постојећег водоводног прикључка ради 

потребе за већом количином воде , дужан је да плати накнаду вршиоцу комуналчне 

делатности за проширење постојећег капацитета. 

 

Члан 35.  

      Изграђени прикључак на водоводну мрежу вршиоц комуналне делатности, одмах 

након изградње и испостављања коначног обрачуна инвеститору, као део јавног водовода 

без посебне сагласности инвеститора, уводи у своје пословне књиге као имовину 

вршиоца комуналне делатности. 

 

Члан 36. 
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       Ако у изграњи јавног водовода, поред вршиоца комуналне делатности, у 

финансирању учествују физичка и правна лица улагањем својих средстава, међусобна 

права и обавезе са вршиоцем комуналне делатности уређује се уговором који садржи 

наропчито: услове и начин изградње јавног водовода, вредност радова и начин 

обезбеђења средстава као и права по основу учешћа у финансирању изградње јавног 

водовода. 

      Уколико је инвеститор објекта јавног водовода правно или физичко лице, по изградњи 

објекта јавног водовода инвеститор је дужан исти предати вршиоцу комуналне 

делатности на коришћење, управљање и одржавање, а уговором ће се уредити поред 

осталог и права инвеститора по основу улагања.  

 

Члан 37. 

      Изнад и поред објеката јавног водовода не могу се градити други објекти, и 

постављати инсталације и уређаји, осим у изузетним случајевима и под посебним 

условима уз сагласност вршиоца комуналне делатности. 

      Растојање објеката јавног водовода од другог објекта, инсталација и уређаја, мора 

бити толико да се приликом откопавања водоводне цеви односно радова на објекту или 

другим инсталацијама и уређајима не угрозе објекти јавног водовода и обрнуто. 

      Уколико са растојања између комуналних објеката и инсталација и уређаја 

недовољна, приликом извођења радова морају се применити заштитни тунели, а сва 

укрштања инсталација у том случају морају бити изграђена као трајна. 

      Растојање јавног водовода од других објеката одређује вршилац комуналне 

делатности. 

 

Члан 38. 

      Вршилац комуналне делатности дужан је да свој рад и пословање организује на начин 

који обезбеђује трајно и несметано пружање услуга испоруке воде за пиће свим 

корисницима под једнаким условима, осим у случајевима више силе или хаварија на 

водоводнним постројењима и уређајима и то одговарајућег квалитета воде и пружене 

услуге. 

      Ако дође до поремећаја или прекида у пружању комуналне услуге испоруке воде, 

услед више силе или других разлога који нису могли да се спрече, вршилац комуналне 

делатности је дужан да без одлагања преузме мере на отклањању узрока поремећаја 

односно прекида или на други начин обезбеди задовољење потреба кориснијка и то: 
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1. активирањем резервних извора воде за пиће или на други нодговарајући начин 
обезбеди снабдевање водом. 

2. хитно поправи или замени инсталације и уређаје којима се обезбеђује испорука 
воде, као и заштити комуналне објекте и уређаје од даљих кварова или хаварија. 

3. преузима и друге мере које утврде надлежни органи општине. 
 

Члан 39. 

      Ако се прекид у испоруци воде предвиђа због планираних радова на комуналним 

објектима, вршилац комуналне делатности је дужан да о томе обавести кориснике 24 сата 

пре настанка планираног прекида, путем средстава јавног информисања или на други 

одговарајући начин. 

     У случају изненадног квара на јавном водоводу, вршилац комуналне делатности може 

и без предходног обавештења корисника да прекине испоруку воде, с тим што је дужан 

одмах по прекиду, путем средстава јавног информисања о разлозима као и времену 

трајања прекида. 

     У случају из става 2. овог члана, вршилац комуналне делатности није обавезан да 

прибави одобрење за ископавање јавних површина, а по изведеним радовима, дужан је 

јавну површину вратити у првобитно стање у року од пет дана, по изведеним радовима. 

      Радове из овог члана вршиоц комуналне делатности је дужан да организује тако да 

прекид траје што краће време.   

 

Члан 40. 

      Вршилац комуналне делатнмости је дужан: 

- врши испоруку воде у складу са прописаним стандардима и нормативима у 
погледу квалитета и исправности воде; 

- трајно чува техничку документацију у вези јавног водовода; 
- примењује прописане техничке услове; 
- одржава постројења и уређаје јавног водовода; 
- одржава водоводни прикључак од споја на уличну водоводну цев до вентила иза 

водомера о свом трошку; 
- у зградама вишепородичног становања, као и стамбено пословним зградама у 

којима поред главног водомера постоје и индивидуални водомери за сваки стан 
односно пословни простор, да одржава водоводни прикључак до вентила иза 
главног водомера; 

- одржава и редовно баждари водомере; 
- врши замену неисправних водомера; 
- једном месечно, корисницима очитава стање на водомерима; 
- врши прикључење унутрашњих инсталација на јавни водовод, 
- редовно одржава у исправном стању сва постројења и уређаје. 
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-  
Члан 41. 

       Вршилац комуналне делатности је овлашћен да у случајевима предвиђеним овом 

одлуком, врши привремена искључења корисника са водоводне мреже, и има искњучиво 

право приступа вентилу за затварање везе испред водомера. 

 

Члан 42. 

      Корисник је дужан: 

  -    да одржава унутрашње инсталације водовода у исправном стању; 

      -  да одржава шахт за водомер како би био сув, уредан и приступачан за очитавање 

и поправљање водомера; 

      -   да заштити водомер од евентуланог оштећења, крађе а у зимском периоду од 

замрзавања; 

      -   да пословни простор у стамбено-пословним објектима, уколико постоје техничке 

могућности, у року од три месеца од дана почетка коришћења пословног простора 

поднесе захтев за уградњу посебног водомера; 

      -   да вршиоцу комуналне делатности редовно плаћа накнаду за испоручену воду у 

роковима утврђеним овом одлуком; 

      -  да пријави вршиоцу комуналне делатности у року од 8 дана, од дана настанка 

промене, сваку промену битну за испоруку воде као и права и обавезе корисника; 

     -  да омогући овлашћеном лицу вршиоца комуналне делатности, приступ месту 

прикључка, уређајима и инсталацијама, ради провере исправности, искључења, 

отклањања квара, замене и одржавања истих; 

    -   да омогући очитавање водомера, уручивање обрачуна, као и да дзволи замену 

водомера у оквиру редовне контроле у случају квара или замагљења водомера; 

 

Члан 43. 

       Кориснику је забрањено: 

-    да сам или ангажовањем другог лица, поправља или уклања водомер, уклања или 

скида пломбу са водомера; 
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- да користи кућне водоводне инсталације за уземљење електричних инсталација и 
уређаја; 

- да затвара затварач испред водомера, осим у случају хаварије на унутрашњим 
инсталацијама у ком случају је дужан без одлагања обави вршиоца комуналне 
делатности; 

- да изврши прикључење на јавни водовод без сагласности вршиоца комуналне 
делатности; 

- да прикључи унутрашње водоводне инсталације преко водоводног прикључка или 
унутрашњих инсталација другог корисника; 

- да угради водоводну цев на водоводном прикључку испред водомера, 
- да изврши прикључивање сопственог изворишта са унутрашњим инсталацијама 

објекта који је прикључен на јавни водовод, без уградње одговарајућег затварача 
или разделника; 

 

 

 

 

Члан 44. 

      У случају сумње у исправност водомера, корисник може у писаној форми тражити 

од вршиоца комуналне делатности да изврши ванредни преглед водомера. 

      Ако се прегледом водомера утврди да је исти неисправан, вршиоц комуналне 

делатности је дужан исправити рачун и то тако што ће количину испоручене воде за 

спорни период, а најдуже за три месеца уназад од дана затраженог прегледа 

водомера, обрачунати по просечној потрошњи за исти период у предходној години, 

или у наредном периоду у којем је могуће проценити потрошњу воде. 

      Трошкове ванредног прегледа сноси вршилац комуналне делатности, а у случају 

да се прегледом утврди да је водомер исправан, трошкове сноси корисник. 

 

Члан 45. 

      Корисник за сваки водомер плаћа накнаду, у једнаком износу за сваки месец у 

коме нема потрошње воде. 

      Средства од накнаде из става 1. овог члана користе се за накнаду трошкова за 

сервис и баждарење мерног инструмента, израде обрачуна, штампања и достављања 

рачуна као и наплате истих. 

      Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује вршилац комуналне делатности уз 

сагласност Општинског већа. 
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Члан 46. 

      На водоводну мрежу могу се прикључити трајно објекти за које је прибављена 

употребна дозвола. 

 

Члан 47. 

      Количина испоручене воде утврђује се очитавањем водомера и плаћа се по кубном 

метру. 

      Корисник је дужан, вршиоцу комуналне делатности плаћати накнаду за испоручену 

воду обрачунату по утврђеној цени кубног метра испоручене воде. 

      Количина испоручене воде утврђује се према разлици стања бројила на водомеру 

између два очитавања. 

      У случају повећане потрошње, до које је дошло отицањем воде услед квара на делу 

мреже који одржава корисник, а који је поступао као савестан корисник, исти је дужан 

платити 50% утрошене воде. 

 

Члан 48. 

      У случају када је водомер у квару, замагљен или се из других разлога не врши 

очитавање, обрачун и наплата утрошене воде врши се у виду аконтације на основу 

просечне потрошње из предходна два периода очитавања, а коначан обрачун извршиће 

се након отклањања квара, односно замене водомера. 

 

Члан 49. 

      Код објеката вишеспратног становања, где свака стамбена јединица има свој 

индивидуални водомер, корисник плаћа накнаду за испоручену воду на основу очитаног 

стања на свом водомеру. 

      Код објеката вишеспратног становања где поред главног водомера, свака стамбена 

јединица има свој индивидуални водомер, корисник плаћа накнаду за испоручену воду на 

основу очитаног стања на свом водомеру, а након сравњења индивидуалних водомера са 

главним водомером, корисници индивидуалних водомера, дужни су платити и разлику 

потрошене воде, која се дели по стамбеним јединицама сразмерно њиховој потрошњи. 
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      У објектима вишеспратног становања где поред главног водомера корисници 

појединих стамбених јединица имају уграђене индивидуалне-контролне водомере и 

остали корисници су дужни да у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове 

одлуке у своје стамбене јединице уграде индивидуалне-контролне водомере о свом 

трошку. 

      У објектима вишеспратног становања где сви корисници стамбених јединица немају 

уграђене индивидуалне-контролне водомере накнада за испоручену-утрошену воду плаћа 

се на основу обрачуна за утрошену воду по основу очитаног главног водомера. 

      У објектима вишепородичног, односно колективног становања, где стамбене јединице 

немају своје индивидуалне водомере, већ се очитавање утрошене воде врши преко 

главног водомера, Скупштина зграде, сходно важећим законским прописима, доноси 

одлуку о начину обрачуна за испоручену количину воде по стамбеним јединицама, и исту 

заједно са списком власника односно корисника станова доставља вршиоцу комуналне 

делатности ради месечног обрачуна. 

     У случају да скупштина зграде-станара не поступи на начин из става 3. овог члана, 

вршилац комуналне делатности ће обрачун за испоручену-утрошену воду извршити 

према последњој достављеној одлуци, а ако такве одлуке нема, утрошак воде ће се 

обрачунавати на основу броја чланова домаћинства из предходног обрачунског периода, 

односно на основу евиденције вршиоца комуналне делатности.   

 

Члан 50. 

      Водомер очитава овлоашћено лице вршиоца комуналне делатности. 

Корисник има право да присуствује очитавању водомера. 

      Вршилац комуналне делатности утврђује распоред очитавања и дужан је да о томе 

обавести кориснике путем средстава јавног информисања. 

      Ако у случају пропуста корисника није могуће извршити очитавање водомера, 

овлашћено лице дужно је да остави писмено обавештење о дану и часу накнадног 

очитавања водомера, а ако ни тада не буде могуће очитати водомер, утрошак воде ће се 

проценити према просечној потрошњи из предходна два периода очитавања, а тачан 

обрачун обрачун извршиће се при следећем редовном читању. 

     У објектима у којима су уграђени водомери са електронским механизмом за даљинско 

очитавање, потрошња воде се очитава преко тог механизма. 

 

Члан 51. 
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      Обрачун утрошене воде врши се месечно, а корисник је дужан рачун платити у року од 

10 дана од дана доставе рачуна. 

      У зимском периоду, када метеролошки услови не омогућавају редовно очитавање 

водомера, потрошња воде се обрачунава у виду аконтације на основу просечне 

потрошње из претходна два периода очитавања, а коначан обрачун извршиће се након 

првог редовног очитавања. 

      Уколико корисник не измири обавезе у року утврђеном у ставу 1 овог члана, вршилац 

комуналне делатности има право да обрачуна камату на износ неизмиреног дуга, у 

складу са законским прописима. 

 

Члан 52. 

     Уколико корисник изврши самовољно прикључење на јавни водовод, вршилац 

комуналне делатности ће извршити обрачун по текућим ценама. 

     У случају прикључења корисника на јавни водовод без уграђеног водомера или 

неисправног водомера, вршилац комуналне делатности ће извршити обрачун утрошене 

воде, према просечној потрошњи истих или сличних корисника, за годину дана уназад. 

 

Члан 53. 

      На обрачун утрошене воде корисник може вршиоцу комуналне делатности поднети 

приговор у писаној форми у року од 5 дана од дана доставе рачуна. 

      Вршилац комуналне делатности је дужан да приговор реши у року од 8 дана од дана 

пријема и о тое обавести корисника. 

 

Члан 54. 

      Ако дође до поремећаја или прекида у испоруци воде, вршилац комуналне делатности 

је дужан да истовремено са предузимањем мера прописаних одлуком, обавести 

Председника општине о разлозима поремећаја или прекида, као и предузетим мерама. 

      По пријему обавештења из става 1. овог члана, Председник општине ће без одлагања: 

      -одредити ред првенства корисника код којих би, услед поремећаја или прекида у 

испоруци воде настала опасност по живот и здравље људи или би настала велика 

односно ненадокнадива штета у раду појединих субјеката; 

      -нареди мере за заштиту угрожених комуналних објеката, као и друге имовине; 
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      -предложи мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере за 

обављање ове комуналне делатности; 

      -утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај односно прекид испоруке 

воде као и одговорност за накнаду причињене штете. 

 

Члан 55. 

      Председник општине може наредити мере штедње или редуковану потрошњу воде 

сагласно могућностима техничког система за испоруку воде. 

      Вршилац комуналне делатности и корисници су дужни да се придржавају прописаних 

мера из става 1. овог члана. 

 

Члан 56. 

      Вршилац комуналне делатности ће привремено ускратити кориснику испоруку воде у 

следећим случајевима: 

      1.ако корисник не плати накнаду за испоручену воду три месеца узастопно; 

      2.ако је стање унутрашњих водоводних инсталација и шахта такво да угрожава 

хигијенску исправност воде у јавном водоводу; 

     3.ако унутрашње водоводне инсталације прикључи на јавни водовод преко водоводног 

прикључка или унутрашњих водоводних инсталација корисника друге зграде, односно 

непокретности; 

     4.ако унутрашње водоводне инсталације спојене са јавним водоводом повеже са 

водоводним инсталацијама и уређајима који добијају воду из индивидуалног изворишта; 

     5.ако угради водоводну цев на индивидуалном прикључку испред водомера; 

     6.ако уклони водомер, скине пломбу на водомеру, ако окрене водомер у супротном 

смеру, ако закључа поклопац од шахта; 

     7.ако уклони пломбу са затварача испред водомера или са затварача на обилазном 

воду намењеном за противпожарне потребе, без обавештења и одобрења вршиоца 

комуналне делатности; 

    8.ако доведе у неисправност водоводну инсталацију и тиме угрози безбедност 

суседних објеката; 
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    9.ако воду користи ненаменски преко дозвољеног обима у условима проглашених мера 

штедње; 

    10.ако користи унутрашње водоводне инсталације за уземљење електричних 

инсталација и уређаја; 

    11.ако преко хидрантске мреже неовлашћено користи воду за дрге намене без 

уграђеног водомера; 

    12.ако је водоводни прикључак самовољно постављен од стране корисника; 

    13.ако у случају промене корисника (насталу прометом непокретности, променом 

адресе становања, смрћу и др.) нови корисник не изврши уредно пријављивање вршиоцу 

комуналне делатности; 

    14.ако корисник не омогући приступ овлашћеном лицу вршиоца комуналне делатности, 

месту прикључка, уређајима и инсталацијама, ради провере исправности, отклањања 

квара, замене и одржавања истих; 

   15.ако корисник не омогући овлашћеном лицу вршиоца комуналне делатности 

очитавање водомера, уручивање обрачуна у два узастопна очитавања; 

     У случајевима из става 1. тачке 2. до 15. овог члана, вршилац комуналне делатности је 

дужан да у складу са техничким условима, искључи корисника из система јавног водовода 

и онда о разлозима за искључење одмах, обавести, а најкасније у року од 24 сата, 

корисника и општинског комуналног инспектора. 

     У случају из става1. тачка 1. овог члана, вршилац комуналне делатности ће пре 

искључења корисника упозорити да ће уколико у остављеном року не измири своју 

обавезу бити искључен са система јавног водовода. 

     После уклањања узрока због којег је дошло до привременог ускраћивања испоруке 

воде, вршилац комуналне делатности је дужан да, када се за то стекну услови, а 

најкасније у року од 2 дана од дана подношења захтева корисника, прикључи корисника 

на систем јавног водовода. 

 

 

Члан 57. 

      Под коришћењем воде у јавне сврхе, у смислу одредаба ове одлуке, подразумева се: 

      Коришћење воде из јавних хидраната и то за гашење пожара, прање и поливање 

улица, заливање јавних зелених површина, одржавање и прање саобраћајница, за јавне 

чесме и фонтане, јавне санитарне објекте и слично. 
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2. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода  

 

Члан 58. 

      Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода је сакупљање, одвођење, 

пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина 

јавне намене, односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман 

отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из 

септичких јама. 

 

 

а) Одвођење атмосферских вода 

 

Члан 59. 

      Одвођење атмосферских вода са територије насељеног места врши се преко 

атмосферске канализационе мреже. 

      Атмосферска канализациона мрежа може бити отвореног и затвореног типа. 

 

Члан 60. 

      Атмосферском канализацијом одводе се само атмосфеске воде. 

      Изградњи колско-пешачких прилаза и зацевљивању отворених уличних одводних 

канала може се приступити након добијања сагласности и услова од странане вршиоца 

комуналне делатности. 

 

Члан 61. 
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      Прикупљање атмосферских вода са сливних површина (кровова, дворишта, стаза, 

других површина и сл.) и њихово испуштање у канализацију отпадних вода није 

дозвољено. 

 

 

Члан 62. 

      Одржавање отворене и затворене атмосферске канализације и реципијената врши се 

према Правилнику за одвођење атмосферских вода који доноси вршилац комуналне 

делатности уз предходну сагласност Општинског већа. 

      Прикључак затворене атмосферске канализације изградиће се тек по прибављеној 

грађевинској дозволи, а прикључење на канализациону мрежу тек по добијеној употребној 

дозволи од стране надлежног органа Општинске управе општине Лебане. 

 

Члан 63. 

      У делу насељеног места где је одвођење атмосферских вода отвореним 

атмосферским каналима, власник објекта је у обавези да изгради и одржава пропуст 

испод путног улаза којим прилази са јавне површине у своју некретнину на начин да се не 

спречава слободан проток воде у каналу, односно не угрожава функционисање 

атмосферске канализације. 

      Изградња и одржавање пропуста из става 1. овог члана, мора се извршити у складу са 

техничким нормативима. 

 

 

 

Члан 64. 

      Сопственици односно закупци породично стамбених зграда, власници станова, 

сопственици и закупци пословних просторија дужни су да одржавају у функционалном 

стању канале атмосферске канализације као и пропусте испод мостића испред својих 

објеката на тај начин да исти морају бити проточни, очишћени, прописане дубине и 

ширине. 

 

Члан 65. 
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      Забрањено је: 

         1.бацати отпадни и други материјал у затворене и отворене канале атмосферске 

канализације; 

         2. рушити пропусте, мостиће, заштитне решетке и друге објекте на канализацији; 

         3.испуштати отпадне воде, уља, масти, отровне киселине, талоге и физичке 

материје и предмете у атмосферску канализацију, 

        4.повезивати кућне и друге прикључке отпадних вода на мрежу атмосферске 

канализације; 

        5.самовољно без сагласности надлежног органа затворити отворене канале и 

сливнике као и заштитне решетке; 

        6.прикључивати објекте на затворену атмосферску канализацију без претходно 

прибављене сагласности вршиоца комуналне делатности; 

        7.оштетити уређаје и објекте јавне атмосверске канализације. 

 

б) Пречишћавање и одвођење отпадних вода 

 

Члан 66. 

        Канализација се дели на: јавну, унутрашњу и канализацију посебне намене 

 

 Јавну канализацију чине: 

        1.прикључни водови на јавну канализацију; 

        2.секундарни водови канализационе мреже; 

        3.колектори; 

        4.силазна окна; 

        5.црпне станице на јавној канализацији; 

        6.централни уређај за пречишћавање отпдних вода, чија се локација одређује 

планским документима за насеља;  
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        7.отворени и затворени канали за одвођење атмосферских вода и њихови 

реципијенти. 

 

Унутрашњу канализацију чине: 

       1.објекти, уређаји и водови до прве ревизионе шахте, односно до регулационе линије 

ако не постоји ревизиона шахта и септичке јаме. 

 

Канализацију за посебне намене чине: 

      1.сви вертикални и хоризонтални водови индустријске канализације којима се одводе 

атмосферске и отпадне воде; 

      2.сливници за одвод атмосферских вода са јавних површина; 

      3.уређаји за предходно пречишћавање отпадних вода; 

      4.мерачи протока; 

      5.контролни региструјући инструменти. 

 

 

Члан 67. 

      Послове одвођења и пречишћавања отпдних вода вршилац комуналне делатности је 

дужан да обавља тако да се обезбеди: 

- трајност односно континуитет у обављању послова; 
- обим вршења послова одвођења и пречишћавања отпадних вода којим се 

обезбеђује одређени ниво комуналних потреба корисника; 
- квалитет и поузданост у вршењу послова заштите животне средине и сигурност 

корисника; 
- стално унапређење вршења послова; 
- прописан ред првенства у вршењу послова у случају када због више силе дође до 

смањена постојећих техничких капацитета система јавне канализације, односно 
престанка могућности његовог коришћења; 

- планирање и пројектовање проширења капацитета; 
- остваривање права и обавеза корисника, као и права и обавеза вршиоца 

комуналне делатности у вршењу послова; 
- мера заштите објеката јавне канализације, уређаја и инсталација. 

 

Члан 68. 
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      Корисници услуга јавне канализације у складу са овом одлуком су сва физичка и 

правна лица која својом активношћу упуштају отпадне воде у систем јавне канализације 

преко прикључка. 

 

Члан 69. 

      На систем јавне канализације могу бити прикључени објекти који се граде или су 

изграђени са грађевинском дозволом, односно који су уписани у земљишне књиге, а 

испред којих је изграђена јавна канализациона мрежа. 

      Власници, односно корисници објеката из предходног става, дужни су да те објекте 

прикључе на изграђену јавну фекалну канализацију у року од 90 дана од дана ступања на 

снагу ове одлуке. На систем јавне канализације прикључење може ододобрити вршилац 

комуналне делатности. Прикључци на јавну канализацију могу бити: 

1. гравитациони 
2. под притиском.  

      Извођење радова на прикључку на новој канализационој мрежи врши вршилац 

комуналне делатности. 

 

Члан 70. 

     Прикључним водом у индивидуалној стамбеној згради сматра се вод од јавне 

канализације до прве ревизионе шахте, односно регулационе линије. 

     Прикључним водом у блоковској стамбеној згради сматра се вод од јавне канализације 

до прве ревизионе шахте. 

     Прикључком на систем јавне канализације под притиском сматра се потисни цевовод 

који почиње од протуструјног вентила на излазној страни пумпе за потис до регулационе 

линије. 

 

Члан 71. 

     Трошкове спајања прикључка са фекалном канализациом сноси корисник који тражи 

прикључење. 

     Фекалну канализацију као и прикључке до улаза у главни колектор са пратећом 

опремом одржава вршиоц комуналне делатности. 
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     За прекопавање улице ради прикључења на јавну канализациону мрежу, корисник 

објекта је дужан, да претходно прибави одобрење надлежног органа општинске управе, 

као и да, по завршетку радова прекопану улицу доведе у првобитно стање. 

 

Члан 72. 

     Накнада за коришћење фекалне канализације утврђује се од 25% цене утрошене воде. 

     Обавеза плаћања накнаде настаје даном прикључења објекта на фекалну 

канализацију од стране вршиоца комуналне делатности. 

 

Члан 73. 

     Независно од броја објеката, за потребе једне парцеле може се изградити само један 

прикључак непосредно са јавне канализције, на који се унутар парцеле прикључују сви 

објекти. 

     При прикључењу индивидуалних стамбених зграда на канализацију под притиском, 

вршилац комуналне делатности одобрава заједнички прикључак највише за за 4 

индивидуалне стамбене зграде. 

      Сваки власник објекта унутар једне парцеле дужан је да обезбеди сагласност за 

прикључак од вршиоца комуналне делатности. 

 

Члан 74. 

      Власници односно корисници индустријских објеката пре прикључења на јавну 

канализацију, дужни су изградити уређај за предходно пречишћавање отпадних вода 

сходно њиховом технолошком поступку, тако да квалитет упуштених вода задовољава 

законске прописе. 

 

 

Члан 75. 

      У случају квара или реконструкције на јавној канализацији вршилац комуналне 

делатности је дужан: 

      1. да обавести корисника о насталом квару; 
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      2. да извести надлежну инспекцију најкасније у року од 24 сата од настанка квара; 

      3. да квар отклони у најкраћем року, а најкасније у року од 3 дана од настанка квара. 

 

Члан 76. 

      Корисник јавне канаклизације је дужан да наменски користи систем јавне 

канализације, као и сопствени прикључак. 

      Ако корисник непрописно или неправилном употребом кућне канализације, 

проузрокује запушење или квар или штету на уређајима и објектима јавне канализације, 

сноси трошкове отклањања кварова, односно настале штете. 

 

Члан 77. 

      Вршилац комуналне делатности ће отклонити загушење у следећим случајевима: 

1. кад корисник јавне канализације има изграђену ревизиону шахту, код 
гравитационог вода; 

2. кад је потисна пумпа снабдевена сецкалицом или жичаном мрежом на усису пумпе 
код прикључка на потисну канализацију. 

 

Члан 78. 

Забрањено је: 

     1. улазити у депоније и места за изручивање канализације; 

     2. испуштати отпадне воде ван септичких јама, или фекалне канализације или отпадне 

воде одводити у канале, на јавну површину и у атмосферску канализацију, 

     3. онемогућавати овлашћеној организацији обављање послова за које је овлашћено, 

вршити оштећење опреме и објеката система јавне канализације; 

     4. упуштање отпдних вода у систем јавне канализације које су опасне по здравље 

људи, које у себи садрже билошки неразградљиве и тешко разградиве материје (уља, 

масти, отровне киселине, талоге и физичке материје и предмете); 

     5.  неовлашћено прикључење на јавну канализацију; 

     6.  одвођење отпадних и фекалних вода у атмосферску канализацију; 

     7. одвођење отпадних и фекалних вода преко кућне канализације суседне зграде; 
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Члан 79. 

      У деловима насељених места где није изграђена јавна фекална канализација, 

власници односно корисници објекта дужни су да изграде септичку јаму, у складу са 

прописима, стандардима и техничким нормативима а на основу одобрења које издаје 

Оделење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и 

инспекцијске послове Општонске управе општине Лебане. ( у даљем тексту Одељење за 

урбанизам). 

     Септичке јаме и пољски WC-еи, морају бити удаљени од улице минимално 10 метара, 

од стамбених објеката суседа 15 метара и од водних објеката 20 метара. 

     Власник-корисник објекта из предходног става дужан је да одржава септичку јаму, да је 

редовно чисти у циљу спречавања њеног изливања. За изливање септичке јаме којим се 

наноси штета суседима, одговоран је власник, односно корисник објекта, изузев ако 

докаже да је изливање последица полава, подземних вода и сличних појава. 

     У случају да су два и више засебних објеката повезана на једну септичку јаму, на 

одржавање и одговорност за не одржавање сходно се примењује предходни став, а 

обавеза одржавања и одговорности је солидарна. 

     Вршилац комуналне делатности изношење отпадних вода и фекалија из септичких 

јама врши се специјалним возилом. 

     Изношење отпадних вода и фекалија врши се на позив власника или корисника 

односно неког од њих ако их има више, а вршилац комуналне делатности је дужан исте 

изнети у року од два дана од дана пријема позива. 

    Место за одлагање отпадних вода и фекалија из септичких јама одређује вршилац 

комуналне делатности у складу са Програмом. 

    При одношењу отпадних вода и фекалија мора се пазити да не дође до просипања 

истих. 

 

 

3. Јавни линијски превоз путника у друмском саобраћају на територији општине     

    Лебане 

 

Члан 80. 
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      Под јавним линијским превозом путника у друмском саобраћају на територији општине 

Лебане, подразумева се обављање јавног линијског превоза путника на поручју 

насељеног места Лебане и превоз између насељених места на територији општине 

Лебане аутобусима и мини бусевима, обезбеђење пријема и отпреме путника на 

станицама и стајалиштима, као саобраћајним објектима који се користе у аутобуском 

превозу. 

      Ову комуналну делатност на подручју општине врши вршилац комуналне делатности 

коме Скупштина општине повери вршење јавног линијског превоза путника у друмском 

саобраћају, у складу са важећим законским прописима којима је уређена ова област, овом 

одлуком и општинском Одликом о јавном превозу путника у друмском саобраћају. 

 

4. Одржавање чистоће на површинама јавне намене 

 

Члан 81. 

       Одржавање чистоће је чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и 

других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих 

површина, одржавање и пражњење посуда за отпадке на површинама јавне намене, као и 

одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, базена, купалишта и тоалета. 

 

 

 

Члан 82. 

      Јавним површинама у смислу ове одлуке сматрају се: 

1. улични коловози, тротоари, тргови, пешачке стазе, шеталишта, прелази-пешачки 
мостови, паркиралишта; 

2. аутобуске станице, станичне чекаонице, стајалишта у јавном саобраћају; 
3. паркови, улични травњаци, остале зелене површине, простори уз историјске и 

културне споменике, дрвореди, отворени канали за одвод воде; 
4. пијаце; 
5. спортски, рекреациони и забавни терени; 
6. базени и купалишта; 
7. гробља; 
8. отворени простори између и око зграда, неизграђено грађевинско земљиште до 

привођења намени. 
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Члан 83. 

  Одржавање чистоће јавних површина врши се: 

1. чишћењем, прањем и поливањем; 
2. уклањањем снега, леда, разних одпадака, лишћа, угинулих животиња и других 

нечистоћа; 
3. другим радњама којима се одржава чистоћа јавних површина. 
 

Члан 84. 

  Вршилац комуналне делатности је дужан да чисти и одржава јавне површине у склду са 

Програмом, који садржи: 

1. јавне површине за одржавање чистоће; 
2. време, динамику и начин одржавања чистоће; 
3. број и врсту потребних посуда за скупљање смећа и корпи за отпадке на јавним 

површинама и динамику њиховог пражњења; 
4. износ накнаде за извршене послове из Програма. 
5. Јавне површине око стамбених зграда, пословних просторија и објеката, парцела 

неизграђеног грађевинског земљишта  чисте и одржавају корисници, односно 
власници истих. 

 

Члан 85. 

   Чишћење јавних површина дужни су да чисте: 

1. предузећа из облсти аутобуског саобраћаја на станицама, чекаоницама, 
стајалиштима и око њих; 

2. школе, здравствене и друге организације и установе на површинама око својинх 
објеката; 

3. организације које управљају спортским, забавним и рекреационим теренима око 
њих; 

4. организације забавних игара и представа, домови културе око својих објеката, а 
нарочито око својих улаза и излаза; 

5. корисници односно сопственици објеката у којима се обављају делатности 
трговинне, занатства и угоститељства око ових објеката; 

6. корисници односно власници индивидуалних објеката, јавну површину од уличне 
регулационе линије до коловоза обухватајући травњаке и уличне јаркове ради 
несметаног отицања воде; 

7. корисници јавних водовода. 
 

Члан 86. 
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     Код прибавања техничких услова, на захтев Одељења за урбанизм, вршилац 

комуналне делатности је дужан да изда инвеститору услове за одношење и депоновање 

смећа и грађевинског шута у року од 10 дана од дана подношења захтева. 

    За издате услове и сагласност инвеститор плаће накнаду по важећем ценовнику 

вршиоца комуналне делатности и она представља приход вршиоца комуналне 

делатности. 

 

Члан 87. 

      Извођач герађевинских радова је дужан да: 

1. чисти јавне површине испред градилишта докле допире растурање прашине и 
грађевинског материјала и других нечистоћа; 

2. кваси растресити материјал за време рушењаљ и транспорта; 
3. одржава функционалност сливника, отворених одводних канала за атмосферске 

воде у непосредној близини и на самом градилишту; 
4. очисти точкове возила од блата пре изласка са градилишта односно очисти 

запрљни коловоз и друге површине од блата; 
5. депоновани грађевински и други материјал обезбеди од расипања и рушења на 

јавну површину; 
6. јавне површине које оштети доведе у исправно стање одмах одмах, а најкасније у 

року од 3 дана од дана оштећења; 
7. обезбеди слободан и безбедан пролаз пешака испред градилишта; 
8. у току грађења обезбеди довољан број одговарајућих посуда за смеће и сноси 

трошкове одношења смећа док траје градња; 
9. благовремено обезбеди локацију од надлежног органа за депоновање ископа; 
10. очисти површину градилишта од смећа и шута пре уклањања ограде градилишта; 
11. по завршетку грађења, а најкласније у року од 5 дана, јавну површину доведе у 

првобитно стање. 
 

Члан 88. 

  У циљу одржавања чистоће на јавним површинама забрањено је: 

1. заузимати јавне површине без предходног одобрења од надлежног органа; 

2. Раскопавање јавне површине без одобрења надлежног општинског органа, осим 

радова на хитним интервенцијама, али је извођач радова дужан да о томе писмено 

обавести даваоца одобрења најкасније првог наредног дана по завршеном 

раскопавању и затражи одобрење;  

3. изношење смећа и другог отпада на места која нису за то одређена; 

4. бацање хартије и другог смећа ван посуде за отпадке или уличне корпе за смеће, 

прљти или на други начин стварати нечистоћу; 
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5. изливање и бацање отпадних вода, свих врста уља, осоке, држање отпдних 

материјала, сточног ђубрива и слично; 

6. пуштање и напасање стоке и живине по улицама и другим јавним површинама; 

7. прање возила, цепање дрва, печење ракије и слично; 

8. бацање жара или на други начин паљење отпадака, сипање воде, штетних и 

запаљивих материја, сточног   ђубрива и сл. у посуде за смеће; 

9. заузимати јавну површину смештајем прикључних машина и хаварисаних возила; 

10. продавати робу на јавним површинама без одобрења надлежног органа; 

11. постављање паноа и другог рекламног материјала на тротоарима и другим јавним 

површинама које за то нису предвиђене; 

12. коришћење јавних површина у пољопривредне и повртарске сврхе; 

13. бацање лешева животиња; 

14. затварање уличне атмосферске канализације; 

15. кретање и паркирање возила на свим јавним површинама које нису за то 

предвиђене; 

16. неовлашћено односити смеће; 

17. пребирати и прекопавати пом посудама за смеће; 

18. бацати тврде предете и течност у канте за смеће неподесне за специјално возило; 

19. расипати смеће ван канти за смеће и осталих судова за прикупљање смећа; 

20. поправка и сервисирање возила и других машина и обављање занатске 

делатности; 

21. остављање амбалаже и робе испред трговинских и других радњи; 

22. превртање и оштећење посуда за смеће и померањи истих са одређеног места; 

23. кретање возила на којима је наталожено блато и друга нечистоћа; 

24. кретање возила која нису обезбеђена од просипања матњериојала који се 

транспортује или испушта непријатне мирисе; 

25. износи блато, возилима са споредних путева или других површина на 

асфалтиране саобраћајнице; 
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26. превози растресити материјал (песак, земљу, шут, шљаку, смеће, хартију и 

слично) возилима из којих се тај материјал расипа; 

27. оставља ствари и друге предмете на јавним површинама тако да опметају 

коришћење комуналних објеката; 

28. код индивидуалног и колективног становања у двориштима забрањено је 

депоновање и паљење смећа. 

 

5.Уређење и одржавање јавних зелених површина 

 

Члан 89. 

       Одржавање јавних зелених површина је уређење, текуће и инвестиционо, одржавање 

и санација зелених рекреативних површина и приобаља. 

       Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина (у даљем тексту: 

јавна зелена површина) је засађивање дрвећа, заштитног зеленила и другог растиња и 

трава, кресање дрвећа и кошење траве, одржавање, опремање и чишћење паркова, 

скверова, приобаљаи других јавних зелених површина (поред и око стамбених зграда и у 

стамбеним блоковима), одржавање и чишћење површина за рекреацију. 

 

Члан 90. 

        Јавним зеленим површинама у смислу ове одлчуке сматрају се: 

           1. паркови, скверови, дрвореди, и улични травњаци који се налазе између пешачких 

тротоара, паркинг простора и      јавних путева; 

           2. заштитни појасеви зеленила у насељеним и индустријским зонама; 

           3. зеленило посебних намена (зеленило на гробљима, зеленило око културно-

историјских споменика и других значајних друштвених објеката). 

       Комунални објекти и уређаји на јавним површинама су: 

           1. јавне чесме, јавни бунари и фонтане; 

           2. клупе и жардињере, 

           3. објекти јавне расвете; 

           4. огласни стубови, панои и рекламне ознаке; 
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           5. табле са називима места, тргова и улица, телефонске говорнице, надсртрешице 

за аутобуска стајалишта и табле са редовима вожње; 

           6. спомен обележја и бисте; 

           7. поклопци на отворима шахти атмосферске канализације; 

           8. објекти за одвођење атмосферских вода отвореног и затвореног типа који нису 

водопривредни објекти; 

           9. објекти за снабдевање водом; 

          10. уређаји на објектима за за одвођење атмосферских и отпадних вода; 

          11. поклопци на отворима шахти отпадних вода и поклопци на отворима шахти 

јавне водоводне мреже; 

          12. легалне депоније смећа; 

          13. објекти за постављање посуда за смеће. 

 

Члан 91. 

Уређење и одржавање јавних зелених површина обухвата: 

1. одржавање свих елемената зеленила (дрвеће, шибље, живе ограде, жардињере и 
др.) на оптималном нивоуу циљу обезбеђивања основне функције озелењавања; 

2. засађивање украсног дрвећа, шибља, цвећа и слично; 
3. сечење и орезивање грана дрвећа и изданака око дрвећа и уклањање орезаних и 

оштећених грана; 
4. редовно одржавање и кошење траве до висине 10 сантиметара; 
5. одржавање свих елемената уређења и опремања јавних зелених површина (стаза, 

путева, клупа, јавних чесми, корпи за отпадке и др.); 
6. преузимање мера за заштиту од биљних болести и штеточина; 
7. обезбеђење коришћења јавних зелених површина у складу са њихивом наменом; 
8. редовно чишћење и уклањање разних отпада. 

 

Члан 92. 

       Уређење и одржавање јавних зелених површина које се налазе испред стамбених, 

пословних и других објеката и неизграђених грађевинских парцела и то између пешачких 

тротоара-стаза и ивице уличног коловоза, врше власници, односно корисници тих 

објеката односно парцела о свом трошку. 
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       Корисници електро водова, ПТТ водова и других инсталација немогу вршити сечу или 

кресање грана и стабала без одобрења општинске Комисије за орезивање и уклањање 

дрвећа. 

      У случају да субјекти из став 1. овог члана не изврше своје обавезе, надлежни 

инспектор решењем налаже извршење тих обавеза преко вршиоца комуналне делатности 

о трошку субјекта из става 1. овог члана. 

 

Члан 93. 

       Програм уређења и одржавања јавних зелених површина доноси се на период од 

једне године и садржи нарочито: 

1. приказ и анализу постојећег стања јавне зелене површине; 
2. радове на озелењавању и одржавању јавне зелене површине; 
3. предрачун потребних средстава, 
4. изворе и начин финансирања; 
5. редослед и рокове извођења радова и реализација програма у целини. 

 

Члан 94. 

       Јавне зелене повешине предузећа, предузетника и других организација уређују и 

одржавају предузећа, предузетници, односно организације које имају паво коришћења на 

земљишту у чији састав улазе зелене површине. 

      Субјекти из става 1. овог члана могу послове уређивања и одржавања зелених 

површина поверити вршиоцу комуналне делатности. 

      Поверавање послова из предходног става и међусобна права и обавезе уређују се 

уговором. 

 

Члан 95. 

      На јавној зеленој површини као и на земљишту предвиђеном за подизање зелених 

површина могу се градити и постављаи уређаји и изводити радови само у складу са 

важећим планским документима,  програмима коришћења неизграђеног јавног 

грађевинског земљишта и програмима постављања привремених монтажних објеката. 

 

Члан 96. 
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     Изузетно се може одобрити инвеститору или извођачу радова, ускладиштење 

грађевинског материјала на јавним зеленим површинама или земљишту предвиђеном за 

подизање зелене површине, ако се грађевински или други радови на други начин не могу 

извести али најдуже до 30 дана. 

    Одобрење из става 1. овог члана издаје Одељење за урбанизам. 

    Извођач радова дужан је да по завршетку радова оштећену јавну зелену површину 

врати у пређашње стање у року од 8 дана уручења решења од стране надлежног 

инспектора. 

У случају да извођач радова из предходног атава  не поступи по решењу надлежног 

инспектора враћчање у пређашње стање извршиће се принудним путем о трошку 

извођача радова. 

 

 

Члан 97. 

      На јавним зеленим површинама забрањена је садња воћа и поврћа, забрањена је 

садња сваке врсте растиња поред раскрсница и других места због којих се умањује 

прегледност и безбедност учесника у саобраћају. 

      Постојећи садни материјал који умањује прегледност и смањује безбедност учесника у 

собраћају уклања се на основу решењаљ саобраћајног инспектора. 

 

Члан 98. 

      На јавним зеленим површинама забрањено је: 

1. ходање ван обележених стаза, 
2. оштећење садница,  стабала, траве, цвећа или другог зеленила; 
3. неовлашћено сечење или уклањање стабала и садница, 
4. неовлашћено кресање и сечење грана, 
5. неовлашћено премештање и оштећење клупа, седење на наслонма клупа и 

лежање на клупама; 
6. бацање отпадака и смећа, 
7. оштећење објекта или реквизита који се налазе у парковима или дечијим 

игралиштима; 
8. гажење уличних травњака, паркирање возила на травњацима, неовлашћено 

прекопавање и преорацање уређених зелених површина; 
9. вожња бицикла, моторних и запрежних возила по парковима, стазама у парковима 

и осталим зеленим и другим површинама намењеним за пешачки саобраћај; 
10. лов и гађање птица; 
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11. неовлашћено постављање рекласмних и других објеката; 
12. неовлашћено копање, бетонирање и поплочавање зелених површина; 
13. неовлашћено коришћење зелених површина за ускладиштење грађевинског и 

другог материјала; 
14. неовлашћено писање текстова и цртање по реквизитима; 
15. коришћење реквизита на парковским површинама од стране одраслих лица. 
 

 

 

 

6. Одржавање улица и путева 
 

Члан 99. 

      Одржавање улица и путева је извођење радова којима се обезбеђује несметано и 

безбедно одвијање саобраћаја и чува употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и 

слично. 

      Одржавањем улица и путева у насељеним местима општине врши се поправка, 

реконструкција, модернизација и извођење других радова на одржавању улица и других 

собраћајница, јавних површина (тргова, платоа и слично), хоризонталне и вертикалне 

саобраћајне сигнализације. 

     Одржавање путева и пешачких прелаза обухвата одржавање и у зиомском периоду. 

Члан 100. 

      Послови на изградњи и реконструкцији путева и других јавних површина у насељима, 

собраћајница, хоризонталне и вертикалне собраћајне сигнализације и др. Врше се према 

Програму овлашћеног вршиоца комуналне делатности. 

Члан 101. 

     Програм одржавања и уређења улица, путева, атарских путева и других јавних 

површина садржи: 

1. обим радова на одржавању и уређивању улица, путева, атарских путева и других 
јавних површина; 

2. извори и начин финансирања; 
3. предрачун радова; 
4. редослед извршења радова. 
 

Члан 102. 



Page 214 

 

    Вршилац комуналне делатности је дужан да у складу са Програмом: 

1. врши текуће одржавање јавних површина; 
2. обезбеди несметано коришћење и редовну контролу јавних површина; 
3. врши реконструкцију јавних површина; 
4. поставља, замењује и уклања саобраћајне знаке и друге ознаке нба јавним 

површинама. 
5. вршилац комуналне делатности у зимском периоду одржава улкице и путеве 

према Програму зимског одржавања путева и улица који доноси вршилац 
комуналне делатности. 

 

Члан 103. 

    У циљу заштите јавних површина забрањено је: 

        1. неовлашћено испуштање воде, отпадних вода и других течности на јавну 

површину; 

2. неовлашћено спречавање отицања воде са јавне површине; 

3. остављање снега или леда на јавној површини испред објекта; 

4. паркирање моторних и других возила на тротоарима и другим површинама које нису 

за то предвиђене; 

5. паркирање теретних возила на местима где је одређено паркирање путничких 

возила; 

6. постављање направа за држање бицикла на местима на којима се омета саобраћај; 

7. прљање јавних површина мазивом и другим сличним течностима; 

8. постављање инсталација, уређаја, уређаја за заштиту излога од сунца, рекламних 

табли, натписа и слично испод висине2,20 м рачунајући од површине тротоара; 

9. неовлашћено постављање ограда, садња живих ограда и других засада, 

ускладиштење грађевинског и другог материјала (хаварисана и неупотребљива путничка 

и друга возила и делови тих возила, пољопривредне и прикључне машине и други слични 

предмети) на јавним површинама; 

10. оштећење јавних површина; 

11. наношење или бацање блата на јавну површину; 

12. паљење траве, корова, грања и другог материјала на јавним површинама; 

13. ширење пољопривредних производа на јавним површинама; 
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14. извођење било каквих радова који би могли оштетити јавну површину; 

15. вожња и паркирање бицикла, моторних, запрежних и дргих возила по тротоарима, 

стазама и другим површинама намењеним за пешачки саобраћај, изузев возила хитне 

помоћи и ватрогасних возила, када је то за вршење службе неопходно. 

 

Члан 104. 

      Грађевински материјал који се налази на тротоару испред објекта у изградњи или 

објекта на чијем се спољним деловима врши адаптација већих размера, инвеститор или 

извођач радова мора оградити а ограда мора бити ноћу осветљена и обезбеђен несметан 

пролаз пешака. 

      Одобрење за ускладиштење грађевинског материјала на тотоарима издаје Одељење 

за урбанизам, а на основу грађевинске дозволе, а најдуже до 30 дана. 

      Инвеститор или извођач грађевински или других радова дужан је обезбедити да се 

тротоар или друга јавна површина неоштети, а уколко је оштећење немогуће избећи исти 

су дужни да тротоар или другу јавну површину доведу у пређашње стање одмах, а 

најкасније у доку од 8 дана. 

 

 

7. Одржавање јавне расвете 
 

Члан 105. 

      Под јавном расветом подразумева се систем за осветљавање јавних површина и 

јавних објеката. 

      Одржавање јавне расвете обухвата замену светлећих тела, чишћење, бојење и прање 

стубова и светлећих тела, као и радове на уређајима, инсталацијама и објектима јавне 

расвете. 

      Одржавање јавне расвете обавља вршолац комуналне делатности коме је поверено 

обављање ове комуналне делатности на подручју општине Лебане, а на основу уговора о 

поверавању. 

 

Члан 106. 

      Забрањено је: 
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1. свако оштећење електричних стубова, електричне мреже, трансформатора, 
сијалица, заштитних стакала и других уређаја јавне расвете; 

2. бацати предмете, ствари и други материјал на електро-објекте и објекте јавне 
расвете; 

3. стављати, причвршћивати предмете, ознаке, натписе, паное и слично као и 
наслањати дрва на електричне стубове: 

 

 

 

8. Управљање комуналним отпадом и одржавање депонија 
 

Члан 107. 

      Управљање комуналним отпадом је сакупљање комуналног отпада, његово 

одржавање, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање 

и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово 

складиштење и тртман. 

 

Члан 108. 

      Одржавање чистоће на територији општине је сакупљање смећа и других природних и 

вештачких отпадака из стамбених, пословних и других објеката, осим индустријског 

отпада и опасних материја, њихово одвожење и одлагање, уклањање отпада из посуда за 

отпадке на јавним местима, као и смећа и другог отпада са улица и јавних површина, 

чишћење и прање улица, тргова и других јавних површина. 

      Смећем се смартају ситнији, лакши отпаци којисвакодневно настају у домаћинствима 

и пословним просторијама корисника (папирни отпаци, отпаци који настаји при спремању 

хране, пластична, стаклена, лимена и слична амбалажа, крпе, тканине, пепео, лишће, 

гранчице и други ситни отпаци и нечистоће из просторија и око њих) а који нису резултат 

индустријске, занатске или пољопривредне делатности. 

      Под смећем у смислу ове одлуке не сматрају се: 

1. индустријски и пољопривредни отпаци; 
2. кабаст отпаци (расходовани и неупотребљиви већи предмети и апарати за 

домаћинство, отпадни грађевински материјал и слично); 
3. стајско ђубриво; 
4. лешеви угинулих животиња; 
5. отпаци који захтевају посебан поступак. 
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Члан 109. 

      Корисници услуга одношења и депоновања смећа су сви грађани, предузећа која послују 

у свим облицима својине,    задруге, установе и друге организације и заједнице, односно 

сва правна и физичка лица. 

     За изношење смећа на депонију, сопственим возилом плаћа се накнада вршиоцу 

комуналне делатности који управља депонијом, по његовом ценовнику. 

Члан 110. 

      До одношења смећа оно се држи у кантама или затвореним врећама. 

      Стамбени објекти са више станова морају имати простор за смештај судова за смеће, 

приступачан за прилаз специјалних возила за одношење смећа. 

      Вршилац комуналне делатности нема обавезу да односи смеће које се држи ван канти 

или затворених врећа. 

      Охлађени пепео се држи искључиво у затвореним врећама. 

 

Члан 111. 

     Предузећа, предузетници и физичка лица код којих у обављању делатности настају 

одпадне материје којев имају употребну вредност, дужни су да стим отпадом поступају у 

складу са прописима којима се уређују услови разврставања, одлагања, коришћења и 

складиштења таквог отпада. 

     Предузећа, предузетници и физичка лица код којих у обављању делатности настају 

отпадне материје које имају својство опасних материја, дужни су да са истим поступају  у 

складу са посебним прописима о њиховом сакупљању и складиштењу. 

 

Члан 112. 

     Вршилац комуналне делатности је дужан да износи смеће најмање једном недељно из 

индивидуалних стамбених објеката, и из објеката колективног становања. 

У изузетним случајевима, комунална инспекција може одредити да се у појединим 

деловима града и насељених места, смеће износи у краћим временским интервалима у 

зависности од ситуације. 
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Члан 113. 

     Вршилац комуналне делатности је дужан да днесе Правилник о одношењу комуналног 

отпада и одржавању депоније на коју сагласност даје Општинско веће. 

    Правилник из предходног става садржи: 

1.време и динамику одвожења смећа по насељима; 

2.време прања и дњзинфњкцију контејнера од 1м3 – 5м3; 

    У случају ванредних временских прилика епидемиолошких и других оправданих 

разлога Председник општине може одредити да се у појединим насељима или деловима 

насеља, смеће одвози мимо времена и динамике предвиђене програмом. 

 

Члан 114.  

      При одвожењу смећа вршилац комуналне делатности је дужан да води рачуна да се 

смеће не расипа, да се неподиже прашина и да се посуде за смеће не оштећују. 

     После утовара смећавршилац комуналне делатности је дужан да очисти простор на 

коме је вршен утовар као и простор око посуда 8контејнера) за смеће и да спречи 

растурање смећа приликом одвожења великих контејнера стављањем мреже. 

 

 

Члан 115. 

      Неовлашћеним организацијама и грађанима забрањено је изношење фекалија и 

одношење смећа. 

      Обавезује се вршилац комуналне делатности да два пута у току године (април и 

октобар) обезбеди изношење предмета и ствари (старог намештаја, беле технике и друго) 

које грађанима нису потребне. 

      О времену одношења предмета из предходног става вршилац комуналне делатности 

је дужан обавестити благовремено грађане преко средстава јавног информисања. 

 

Члан 116. 

       Вршилац комуналне делатности ће објавити време у које ће се смеће односити. 
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       Сваки корисник ове комуналне услуге дужан је да изнесе канте за смеће на улицу 

поред коловоза и да их у току истог дана врат на своје место. 

 

Члан 117. 

       Сви корисници услуга плаћају накнаду за изношење смећа. 

Накнада која припада вршиоцу комуналне делатности за изношење и депоновање смећа 

утврђује се: 

- за стамбени простор у месечном износу по домаћинству; 
- за пословне просторије по м2 површине пословног простора;ж 
- за предузећа по м2 површине пословног простора и за сакупљање смећа са јавних 

површина по м2 јавне површине. 
 

Члан 118. 

       Корисници услуга дужни су да сакупљено смеће ставе у контејнер, канте за смеће или 

пластичне вреће ако нису постављени контејнери односно канте. 

      Стамбене зграде морају имати заједничке контејнере. 

      Вршилац комуналне делатности по захтеву у име и за рачун власника односно 

корисника станова врши набавку и одржавање контејнера. 

     Корисници услуга-власници пословних простора обавезни су да набаве или одржавају 

контејнере или канте за смеће о свом трошку. 

 

Члан 119. 

      У улицама за које су набављене типске канте за смеће, корисници услуга 

индивидуалног становања су дужни да сакупљају смеће у пластичне канте или пластичне 

вреће. 

      Канта из предходног става, корисници су дужни да набаве од даваоца услуге или од 

другог добављача. Канте су типске, израђене у складу са стандардима EH 840, и о 

њиховом одржавању стара се корисник. 

Члан 120. 

      Корисници услуга-власници пословног простора у улицама у којима су набављене 

типске канте за смеће, набавиће контејнере или пластичне канте за смеће под условима 

који важе за власнике индивидуалног становања. 
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Члан 121. 

       У смислу ове одлуке под смећем се неподразумева грађевински шут, индустријски 

отпад, пољопривредни производи у кварном стању и слично. 

       Вршилац комуналне делатности је дужан да на позив корисника, а уз посебну 

накнаду, изнесе и депонује смеће и материјал из става 1. овог члана. 

      Корисници, односно сопственици пословног простора у којима се обављају делатности 

трговине, занатства и угоститељства постављају корпе за смеће испред пословног 

простора о свом трошку. 

 

Члан 121. 

      Вршилац комуналне делатности набавља корпе за отпадке и контејнере за јавне 

површине у складу са Програмом. 

 

Члан 122. 

      Депоновање смећа из стамбених, пословних и радних просторија и смећа са јавних 

површинаврши на територији општине врши се на  међуопштинскојној депонији  

„ЖЕЉКОВАЦ“-Лесковац. 

 

 

Члан 123. 

      Локација депоније одређује се планским документима. 

 

 

Члан 124. 

      Одржавање депонија је опремање депонија за безбедно одлагање, обраду, 

неутралисање и уништавање комуналног отпада и опасних материја у насељима као 

селекција и прерада секундарних сировина из отпада на депонијама. 

     Депоније морају имати изграђене улазе и прилазе са најближе саобраћајнице и 

заштитни зелени појас. 
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     На свком улазу у депонију поставља се табла са следећим подацима: 

1. назив депоније; 
2. назив фирме и адреса субјекта који управља депонијом; 
3. радно време депоније; 
4. забрањене и дозвољене врсте отпада за одлагање на депонију; 
5. забрана приступа на депонију неовлашћеним лицима. 
6. Обабвезе из става1. и2. овог члана извршава вршилац комуналне делатности. 

 

Члан 125. 

    Отпад-смеће са возила за изношење смећа, на депонији се истовара на простору 

дневног одлагања смећа. 

     Разастирање отпада са простора дневног одлагања врши се специјалним возилом 

(булдозером и др.) вршиоца комуналне делатности. 

 

Члан 126. 

      Место за одлагање смећа санира се најмање једном месечно да се спречи његово 

растурање, ширење непријатних мириса и заразе са депоније. 

      Текуће одржавање и санирање депоније из предходног става врши вршиоц комуналне 

делатности. 

      Санирање дивљих депонија по налогу овлашћеног инспектора врши вршилац 

комуналне делатности. 

 

Члан 127. 

      Забрањено је: 

1.  пребирати по смећу на депонији или на другом месту (трансфер станице) где се 
врши одлагање смећа    од стране неовлашћених лица; 

2. изручивање смећа на депонију од стране неовлашћених лица; 
3. спаљивање смећа и других отпадака на депонијама и на јавним површинама у 

насељеним местима; 
4. изручивање и остављање смећа на местима која за то нису одређена; 
5. боравак на депонији неовлашћених лица. 
 

9. Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање 
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Члан 128. 

     Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање је опремање простора за 

сахрањивање, изградња и одржавање стаза, уређивање, опремање и одржавање 

објеката за погребне услуге, одржавање гробова, укоп умрлих, његов превоз и пренос и 

пружање других погребних услуга. 

 

 

Члан 129. 

      Сахрањивање се врши само на гробљима. 

      Гробље у смислу ове одлуке, је место за сахрањивање посмртних остатака умрлих 

чија је локација одређена планским документима (просторним, генералним или 

урбанистичким планом). 

      Средства неопходна за откуп земљишта за потребе гробља обезбеђују се из буџета 

општине Лебане. 

 

Члан 130. 

       Гробљима на територији општине Лебане, управља вршилац комуналне делатности 

који се стара о уређивању и одржавању гробља и капеле. 

 

 

 

Члан 131. 

      Уређивање гробља врши се према Правилнику о сахрањивању и одржавању гробља 

који доноси вршилац комуналне делатности уз сагласност Општинског већа. 

 

Члан 132. 

       Распоред на гробљу врши се према плану који садржи тачно означавање редова и 

гробова. 

       Редови и гробна места нумеришу се одговарајућим бројем. 
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       За изградњу породичне гробнице потребна је сагласност вршиоца комуналне 

делатности. 

       За извођење занатских радова на гробљу потребно је поднети хахтев вршиоцу 

комуналне делатности ради добијања сагласности за извођење радова. 

       Није дозвољено постављање надгробних споменика или спомен-обележја ван 

гробља без сагласности надлежног органа општине. 

      Сагласност из предходног става вршилац комуналне делатности даје у року од 8 дана 

од дана подношења захтева. 

 

Члан 133. 

      Инвеститор и извођач радова на гробљу дужан је, након завршетка радова, околину 

очистити и довести у уредно стање. 

 

Члан 134. 

      Сахрањивању се не може приступити пре истека рока од 24 часа од момента 

наступања смрти, осим у случајевима прописаним посебним прописом. 

      Посмртни остаци умрлог преносе се у капелу најкасније до 20 часова истог дан од 

када је наступила смрт. 

      Уколко на гробљу није изграђена капела, посмртни остаци могу се држати у кући и 

одатле пренети на гробље ради сахрањивања. 

 

Члан 135. 

       Превоз умрлих лица врши вршилац комуналне делатности специјалним превозним 

средством. 

       Одобрење за превоз умрлог другим возилом издаје орган надлежан за послове 

санитарне инспекције. 

 

Члан 136. 

       За превоз посмртних остатака умрлих изван места где је смрт наступила потребна је 

спроводница. 
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       Спроводницу издаје орган надлежан за послове санитарнр инспекције, изузев за лица 

код којих је смрт наступила у здравственим установама, у ком случају спроводницу издаје 

здравствена установа у којој је смрт наступила. 

 

Члан 137. 

      Сродници или друга заинтересована лица , могу захтевати ископавање посмртних 

остатака сахрањеног, ради преноса истих на друго гробље или на друго место у истом 

гробљу, по претходно прибављеној сагласности органа надлежног за послове санитарне 

инспекције. 

      Ископавање посмртних остатака врши вршилац комуналне делатности. 

      Уз захтев из предходног става, поред сагласности из става 1. овог члана, мора се 

приложити и доказ о обезбеђеном месту, ако се посмртни остаци сахрањују на другом 

гробљу. 

 

Члан 138. 

       Дозвољава се вршење верских обреда при сахрани умрлих верника уз учешће 

свештеног лица, организовање и одавање породичних помена према верским обредима. 

      Нису допуштене верске и друге активности које су у супротности са санитарно-

техничким условима. 

 

Члан 139. 

      Гроб може бити без посмртних остатака (кентаф). 

      Кентаф настаје када се несталом лицу за које постоји основана предпоставка да није 

жив, а нису познати време и место смрти, подиже надгробни споменик ради одавања 

посмртних почасти. 

 

Члан 140. 

     Уколико се врши сахрањивање у породичну гробницу а није протекло више од 10 

месеци од последњег сахрањивања у исту, мора се прибавити одобрење од органа 

надлежног за послове санитарне инспекције. 
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Члан 141. 

       Почивање умрлог у одређеном гробном месту износинајмање 10 година. 

       Породица и сродник умрлог и друга лица имају право да по истеку рока почивања 

умрлог продуже исти рок за још 10 година по следећим условима: 

           1. да је гроб уређен према утврђеном плану уређења гробља; 

           2. да се гроб уредно одржава; 

           3. да се уплати накнада за продужење почивања. 

      Рок почивања неможе се продужити за гробна места у гробљима и деловима гробља 

која су стављена ван употребе. 

 

Члан 142. 

      За коришћење гробних места на гробљу плаћа се накнада. 

      Накнаду из предходног става плаћа лицекоје је дужно да обезбеди трошкове 

сахрањивања умрлог, односно лице које захтева продужење обавезног рока почивања. 

      Висину накнаде за коришћење гробних места односно продужење почивања утврђује 

вршилац комуналне делатности уз сагласност Општинског већа. 

      Средства остварена наплатом накнаде за коришћење гробних места чине приход 

вршиоца комуналне делатности. 

 

Члан 143. 

     Вршилац комуналне делатности је дужан: 

         1. да врши текуће и инвестиционо одржавање гробља; 

         2. да обезбеди несметано сахрањивање умрлих; 

         3. да одржава чистоћу гробља; 

 4. да са геобља уклања осушено цвеће и венце; 

 5. да одржава и уређује зелене површине и засаде на гробљу; 

 6. да одреди места за одлагање сасушеног материјала и другог смећа; 

 7 .да обезбеђује ред и мир на гробљу; 
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 8. да обезбеди плато за складиштење потребног грађевинског материјала код 

изградње надгробних споменика; 

 9. да код отварања нових гробних поља (парцела) изгради бетонске стазе између 

гробних редова. 

 

Члан 144. 

       Вршилац комуналне делатности је дужан да води евиденцију сахрањених на гробљу 

као трајни документ. 

       Евиденција сахрањених садржи: 

1. име, име једног родитеља и презиме сахрањеног; 

2. место и датум рођења; 

3. место и време смрти; 

4. назив гробља; 

5. датум укопа; 

6. број парцеле и гробног мста где је сахрана извршена. 

     Вршилац комуналне делатности може водити и друге евиденције за своје потребе. 

 

Члан 145. 

У циљу заштите гробља забрањено је: 

1. гажење по гробовима и травњацима; 

2. уништавање и оштећење засада и зеленила; 

3. нарушавање реда и мира; 

4. вожња свих врста возила осим службених; 

5. напасање стоке, довођење паса и других животиња на гробље; 

6. лов дивљачи на гробљу; 

7. уништавње и оштећење гробова, односно гробница и објеката који служе за 

одржавање и употребу гробља; 
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8. узимање и брање цвећа и другог зеленила и одношење предмета и ствари које су 

остављене на гробљу или гробовима из пијетета према умрлима; 

9. вршење било каквих радњи у вези са уређењем гробног места односно изградњом 

споменика и слично без одобрења вршиоца комуналне делатности; 

10. уношење грађевинског и другог матењријала за градњу споменика и слично без 

одобрења вршиоца комуналне делатности; 

11. оставаљње неискоришћеног грађевинског и другог материјала и слично на месту 

рада или у подручју гробља; 

12. одлагање смећа и слично на местима која нису за то предвиђена; 

13. неовлашћено улажење у капелу у време које није предвиђено за посете; 

14. чињење било какве друге радње којом се нарушава изглед или чини каква друга 

штета објектима или простору на кме је гробље. 

 

 

10. Одржавање пијаца и пружање услуга на њима 

 

Члан 146. 

 

      Управљање пијацама је комунално опремање, одржавање и организација делатности 

на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета 

пољопривредно-прехрамбених и других производа и стоке. 

      Пијаце у смислу одредаба ове одлуке, су посебно ограђени и обележени простори, 

одређени планским документом, намењени за промет пољопривтредних и других 

производа и стоке, као и сви објекти и уређаји који се налазе на том простору, а служе за 

продају производа. 

       Пијачним простором сматра се и јавна површина ван ограђеног и обележеног 

простора наведеног у ставу 1. овог члана која ће бити посебно обележена и служиће за 

потребе продаје пољопривредних и других производа из теретних возила (камиона, 

тракторских приколица и слично). 

 

Члан 147. 
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       Пијачне просторе, пијачне дане и време рада пијаца у насељеним местима, утврђује 

вршилац комуналне делатности. 

 

Члан 148. 

       Вршилац комуналне делатности је дужан да донесе План уређивања пијаца. 

       Вршилац комуналне делатности је дужан да донесе Правилник о раду пијаце, којим 

се уређује нарочито:ж 

          1. радно време; 

          2. начин коришћењеа простора; 

          3. начин организовања и рада продавница; 

          4. дужност особља, односно корисника услуга. 

     На акта из става 1. и 2. овог члана предходну сагласност даје Општинско веће. 

 

 

 

 

Члан 149. 

       Стална и покретна продајна места на пијаци изграђује, поставља и уклања вршилац 

комуналне делатности или по његовом одобрењу друго физичком или правно лице. 

 

Члан 150. 

       Није дозвољена продаја пољопривредних и других производа ван пијачног простора и 

продајних места. 

       Изузетно из става 1. овог члана дозвољава се ванпијачна продаја сезонског воћа и 

поврћа, а одобрење издаје и локацију одређује Одељење за урбанизам. 

 

Члан 151. 

      Корисницима пијаце забрањено је: 
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        1. да улазе у пијачни простор возилом (осим у време довоза пијачне робе); 

        2. да бацају отпдке ван контејнера; 

        3. да излажу робу на поду пијаце; 

        4. увођење паса и других животиња на зелену и робну пијацу; 

        5. продаја млека и производа од млека ако за то непостоје санитарно-хигијенски 

услови; 

        6. продаја меса и прерађевина од меса ако за то не постоје ветеринарско-санитарни 

услови. 

 

Члан 152. 

      За коришћење места на пијаци плаћа се накнада зависно од величине места које се 

користи. 

      Накнаду из предходног става плаћа корисник места на пијаци. 

      Висину накнаде утврђује вршилац комуналне делатности. 

      Средства остварена накнадом за коришћење места на пијаци чине приход вршиоца 

комуналне делатности. 

 

Члан 153. 

     За коришћење пијачног простора на коме су постављени привремени монтажни објекти 

плаћа се накнада закупнина. 

     Закупнина из предходног става припада вршиоцу комуналне делатности. 

     Висина закупнине и остала права и обавезе регулишу се уговором између вршиоца 

комуналне делатности и власника привременог монтажног објекта. 

Члан 154. 

     Вршилац комуналне делатности је дужан да: 

       1. врши текуће и инвестиционо одржавање пијаце; 

       2. одржава чистоћу пијаце; 

       3. обезбеђује несметано коришћење пијаце; 
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       4. обезбеђује ред на пијаци. 

 

 

 

 

11.Одржавање сточних гробља  

 

Члан 155. 

Послови одржавања сточних гробља састоје се од услуга које обухватају: 

1. уклањање и уништавање животинских лешева; 

2. вршење дзинффекције просторија, прибора и превозних средстава која се користе 

код свих послова у вези са уклањањем животињских лешева; 

3. пријављивање надлежној ветеринарској инспекцији сваког угинућа стоке кад постоји 

сумња у заразну болест. 

 

Члан 156. 

Начин нешкодљивог уклањања и уништавања животињских лешева и одпадака 

животињског порекла врши се у складу са законом и прописима којима се уређује ова 

област. 

 

Члан 157. 

Локација сточног гробља, односно места за уклањање и уништавање животињских 

лешева одређује се планским документима. 

Мест за уклањање и уништавање животиња мора имати: 

1. простор за закопавање 

2. раку-гробницу. 

Средства за одржавање сточних гробља обезбеђују се у буџету општине Лебане. 
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Члан 158. 

Свако место које јеодређено за уклањање и уништавање животињскиох лешева мора 

бити ограђено и окружено са свих страна заштитним зеленилом. 

Трава и биљке на таквом месту не смеју се употребљавати већ се повремено косе и 

пале на лицу места. 

 

Члан 159. 

Послове уклањања животињских лешева могу да врше радници који су упознати са 

тим пословима и са прописима о ветеринарско-санитарним мерама (ветеринарски 

хигијеничар). 

Ветеринарски хигијеничар мора поседовати одговарајуће одело које се употребљава 

само за ту сврху. 

 

Члан 160. 

У циљу прописног вршења ове делатности забрањено је: 

        1. бацати лешеве угинулих и убијених животиња ван сточног гробља; 

        2. коришћење меса угинулих и убијених животиња за људску исхрану; 

        3. давати лешеве угинулих и убијених животиња неовлашћеним лицима. 

 

Члан 161. 

Делатност дезинсекције и дератизације састоји се од радњи које се предузимају у 

циљу спречавања и сузбијања заразних болести, уништавања узрочника и преносиоца 

заразних болести и уништавање гамади, пацова и мишева. 

Делатност дератизације и делатност дезинсекције поверава се вршиоцу комуналне 

делатности у складу са чланом 5. ове одлике. 

 

Члан 162. 

За извршене услиге дератизације вршиоцу комуналне делатности припада накнада. 
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Висина накнаде је утврђена ценовником вршиоца комуналне делатности, уз 

сагласност Општинског већа. 

Средства за вршење дезинсекције и дератизације обезбеђују се из буџета општине. 

 

12. Делатност зоохигијене 

Члан 163. 

       Делатност зоохигијене чини: 

1. хватање, превоз и збрињавање напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште 

за животиње; 

2. нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина; 

3. транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина до 

објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин 

који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину; 

4. контролу и смањење популације напуштених паса и мачака; 

5. спровођење мера контроле ви смањење популације штетних организама, глодара и 

инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама 

јавне намене. 

      Послови организованог хватања напуштених и изгубљених животиња, морају се 

обављати савременим методама и на хуман начин, уз примену одговарајуће опреме и 

превозних средстава, на начин да се са животињом мора поступати тако да се 

проузрокује најмањи степен бола, патње, страха и стреса, у складу са законом којим се 

уређује добробит животиња. 

 

Члан 164. 

       Ову комуналну делатност на подручју општине врши вршиоц комуналне делатности 

коме Скупштина општине повери вршење делатности зоохигијене, у складу са важећим 

законским прописима којима се уређује ова област,овом одлуком и општинском Одлуком 

о условима за држање домаћих животиња. 

 

13. Управљање јавним паркиралиштима 

Члан 165. 
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Управљање јавним паркиралиштима је стварање и одржавање услова за коришћење 

јавних собраћајних површина и посебних простора одређених за паркирањев моторних 

возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима 

се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа. 

 

Члан 166. 

Ову комуналну делатност на подручју општине врши вршиоц комуналне делатности 

коме Скупштина општине повери вршење делатности управљања јавним 

паркиралиштима, у складу са важећим законским прописима којима је уређена ова 

област, овом одлуком и општинском одлуком о паркирању. 

 

 

III. КОНТРОЛА И НАДЗОР 

 

Члан 167. 

 

Надзор над применом ове одлуке врши Одељење за урбанизам, имовинско-правне, 

комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске послове. 

Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и других прописа из области 

комуналне делатности врши комунална инспектор, осим за делатност зоохигијене коју 

врши инспектор заштите животне средине и осим комуналне делатности Јавног линијског 

превоза и саобраћаја коју врши саобраћајни инспектор (у даљем тексту: инспектор). 

У вршењу инспекцијског надзора инспектор је самосталан у раду и овлашћен је да: 

1. контролише да ли се комунална делатност обавља на начин утврђен законом, 

прописима донетим на основу закона, овом одлуком и прописима донетим на основу ове 

одлуке; 

2. контролише стање комуналних објеката; 

3. контролише да ли се комунална услуга пружа у складу са утврђеним условима; 

4. нареди уклањање ствари и других предмета са јавних површина ако су оне ту 

остављени противно овој одлуци и другим прописима донетим на основу ове одлуке; 
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5. нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање 

недостатака; 

6. изриче и наплаћује казне на лицу места за прекршаје који су прописани овом 

одлуком и другим прописима које доноси Скупштина општине; 

7. предузима и друге мере прописане законом, овом одлуком и другим прописима 

општине Лебане. 

 

Члан 168. 

Предузећа, установе и друге организације, односно сва физичка и правна лица дужни 

су да комуналном инспектору омогуће несметано вршење послова, да ставе на увид сву 

потребну документацију и да у року који одреди инспектор доставе тачне податке и пруже 

другу помоћ по његовом захтеву за несметано вршење службене дужности. 

Комунални инспектор може у случају потребе, затражити помоћ од органа 

Министарства унутрашњих послова, ПУ Лесковац, ПС Лебане ради обезбеђења 

спровођења решења или других радњи. 

 

Члан 169. 

Комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора, кад утврди да се омета 

коришћење комуналних објеката остављањем ствари и других предмета или на други 

начин или ако се прикључивања на комунални објекат изврше противно закону и овој 

одлуци, односно прописима донетим на основу закона и ове одлуке, наредиће кориснику, 

односно сопственику, ако је присутан, да одмах уклони те ствари односно одмах 

предузме радње на искључењу са комуналног објекта, под претњом принудног извршења. 

Ако се лице из става 1. овог члана не налази на лицу места, комунални инспектор ће, 

без саслушања странке, донети решење којим  ће наложити да се ствари и други 

предмети уклоне, односно искључе са комуналног објекта, изврши у одређеном року, који 

се може одредити и на часове.  

Ово решење се доставља лепљењем на ствари, предмете, односно на комунални 

објекат уз назначење дана и часа када је налепљено и тиме се сматра да је достављање 

извршено. Доцније оштећење, уништење или уклањање овог решења не утиче на 

ваљаност достављања. 

Ако лице из става1. овог члана не поступи по налогу, односно решењу, комунални 

инспектор одредиће да се ствари уклоне, односно изврши искључење са комуналног 

објекта о трошку сопственика односно корисника, преко другог лица, о чему га 

обавештава ако постоји могућност. 
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Жалба против решења из став 1. и 2. овог члана не одлаже извршење. 

Члан 170. 

         У вршењу инспекцијског надзора инспектор врши послове непосредног надзора, 

издаје налоге, доноси решења и предузима друге мере у циљу примене ове одлуке. 

         Жалба на решење подноси се Општинском већу општине Лебане у року од 15 дана 

од дана пријема решења. 

         Жалба против решења не одлаже његово извршење. 

Члан 171. 

         При вршењу инспекцијског надзора инспектор мора имати службену легитимацију 

којом се утврђује његово службено својство инспектора и коју је дужан показати.   

 IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 172. 

Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај вршилац 

комуналне делатности, ако комуналне делатности или поједине делатности у оквиру тих 

делатности, услед свог чињења или нечињења, неврши у складу са одредбама ове 

одлуке или непоступа по налозима органа надзора над применом ове одлуке (чланови: 

38. став 1., 39. став 1. и 2., 55. став2., 56. став 2. и 3., 67. став 1. тачка 1., 75., 79. став 5. и 

8., 84. став1. тачка 1., 2. и 3., 91., 102., 112., 113., 114., 115. став2., 122., 124., 126., 131., 

135. став1., 143., 144., 148., 154., 155., 156. и 158.). 

За прекршај из претходног става казниће се новчаном казном од 12.500,00 до 

25.000,00 динара и одговорно лице код вршиоца комуналне делатности. 

Члан 173. 

Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај корисник 

призвода и услуга са својством правног лица, ако својим чињењем или нечињењем 

поступа супротно одредбама ове одлуке, не поступа по наредбама и налозима 

овлашћених представника вршиоца комуналне делатности , коме је поверено вршење 

комуналних делатности, или наредбама и налозима надлежног инспектора или их 

спречава, омета или на било који други начин онемогућава у вршењу њихових права и 

обавеза утврђених овом одлуком (чланови: 31., 37. став 1., 42., 43., 52., 55. став2., 64., 65., 

69. став 2., 73. став 3., 74., 76., 78., 79.,став 1. и 3. ,88., 94., 96., 97. став 1., 98., 103., 104., 

106., 111., 115. став 1., 116. став 2., 118. став 1., 121. став 3., 127., 132., 145., 151., 155. 

тачка 3., 159. и 160.). 

За прекршај из предходног става казниће се новчаном казном од 12.500,00 до 

25.000,00 динара и одговорно лице код корисника комуналне делатности. 
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За прекршај из става 1. овог члана казни ће се новчаном казном од 25.000,00 до 

250.000,00 динара корисник комуналне делатности са статусом предузетника. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000,00 до 

25.000,00 динара и физичко лице. 

 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 174. 

 

        Постојећа акта којима се ближе регулише примена ове одлуке вршиоци комуналне 

делатности дужни су да ускладе са одредбама ове одлуке, у року од 30 дана од дана 

ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 175. 

        Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе Одлука о комуналној делатности на 

територији општине Лебане („сл. гласник општине Лесковац“ бр. 23/2007), Одлука о 

одржавању комуналне хигијене на територији општине Лебане („Сл. гласник општине 

Лесковац“ бр. 23/2007),  Одлука о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих 

површина 8“Сл. гласник града Лесковца“ бр. 26/2008), Одлука о комуналној инспекцији 

(„Сл. гласник града Лесковца“ бр.8/2011), Одлука о одржавању и уређењу гробља и 

сахтањивању („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 26/2008), Одлука о водоводу у граду 

Лебану („Сл. гласник општине Лесковац“ бр. 1/2008), Одлука о измени и допуни одлуке о 

водоводу у граду Лебану („Сл. гласник општине Лесковац“ бр. 17/2009) и Одлука о 

канализацији („Сл. гласник Јужноморавског региона“ бр. 14/1990). 

Члан 176. 

        Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

града Лесковца“. 

                                    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ                                                                                                                                     

 02 Број 352-33 
                                                                                                  Председник 
                                                                                                  Срђан Јовић, с.р. 
Тачност преписа оверава: 
                                                                                                     Секретар 
                                                                                                Драган Јанковић                                                                                                                                                                                                                                                                          
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На основу члана 8. став 1. и члана 9. став 2. Закона о матичним књигама («Службени 

гласник РС», број 20/09), члана 39. Статута општине Лебане («Службени гласник града Лесковца», 

број 16/2008 и 21/2008), по прибављеном  Мишљењу Министарства за државну управу и локалну 

самоуправу, број 20-0063/2009-04 од 24.децембра 2010.године,  Скупштина општине Лебане на 

седници од 24.децембара 2010.године, донела је  

О Д Л У К У 
 О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА  

1. 

Овом Одлуком одређују се матична подручја за вођење матичних књига на територији 

општине Лебане и њихова седишта. 

2. 

           На подручју општине Лебане  одређују се 5  матична подручја и то: 

1. Лебане, 

2. Бошњаце, 

3. Клајић, 

4. Слишане и   

5. Прекопчелица. 

3. 

Матичном подручју Лебане додељује се вођење матичних књига (рођених, венчаних и 

умрлих) за следећа насељена места: Лебане, Голи Рид, Горње, Врановце, Гргуровце, Ждеглово, 

Кривача, Коњино, Лалиновац, Нова Топола, Ново Село, Поповце, Радиновац, Шарце, Шилово и 

Шумане. 

Седиште матичног подручја Лебане је у Лебану. 

4. 

Матичном подручју Бошњаце додељује се вођење матичних књига (рођених, венчаних 

и умрлих) за следећа насељена места: Матично подручје Бошњаце за насељена места: Бошњаце, 

Велико, Војловце, Доње Врановце, Лугаре, Мало Војловце, Пертата, Тогочевце, Ђеновац и 

Цекавица. 

Седиште матичног подручја Бошњаце је у Бошњацу. 
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5. 

Матичном подручју Клајић додељује се вођење матичних књига (рођених, венчаних и 

умрлих) за следећа насељена места: Клајић, Бувце, Дрводељ, Липовица, Пороштица, Радевце и 

Рафуна. 

                  Седиште матичног подручја Клајић је у Клајићу. 

6. 

Матичном подручју Слишане додељује се вођење матичних књига (рођених, венчаних 

и умрлих) за следећа насељена места: Слишане, Бачевина и Петровац. 

Седиште матичног подручја Слишане је у Слишану. 

7. 

Матичном подручју Прекопчелица додељује се вођење матичних књига (рођених,. 

венчаних и умрлих) за следећа насељена места: Прекопчелица, Гегља, Свињарица, Секицол и 

Штулац. 

Седиште матичног подручја Прекопчелица је у Прекопчелици.    ица са седиштем у 

Прекопчелици. 

8. 

Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о матичним подручјима у 

општини Лебане 02 Број 20-2 од 16.06.2005.године, која је  објављена у («Службеном глласнику 

општине Лесковац», број 8/2005). 

9. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном гласнику 

РС» и «Службеном гласнику града Лесковца» а почеће да се примењује од 01.01.2011. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

02 Број 02-176 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                      Ненад Загорац,с.р. 

 

Тачност преписа о в е  р а в а: 

 

                                                                                                                        СЕКРЕТАР 

                                                                                                                    Драган Јанковић 
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На основу члана 87. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', бр 135/04 и 

36/09) ,члана 32. тачка 13. и члана 20. став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр 129/07), члана. 6. став 1. тачка 7.и члана 7. Закона о финансирању локалне 

самоуправе (''Службени гласник РС'', број 62/06), Уредбе о одређивању активности чије обављање 

утиче на животну средину(''Службени гласник РС'' бр. 109/09 и 8/10), Уредбе о критеријумима за 

утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и највишег износа накнаде 

(''Службени гласник РС'', број 111/09), уз мишљење Министарства животне средине и просторног 

планирања број 401-00-02189/2010-01  од 27.12.2010, Одлуке о валоризацији новчаних казни за 

прекршаје из општинских одлука («Службени гласник општине Лесковац» бр. 1/05 и 23/06) и 

члана 15 став 1. тачка 5. и тачка 12. Статута општине Лебане (''Службени лист града Лесковца'', 

бр.16/08 и 21/08 ), Скупштина општине Лебане, на седници одржаној 11.04.2011. године, донела 

је 27.12.2010, 

 

 О Д Л У К У 

О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 

Члан 1. 

    Одлукoм о накнади за заштиту и унапређивање животне средине (у даљем тексту: Одлука) 

прописује се накнада и утврђују обвезници, висина, рокови, начин плаћања и коришћење 

средстава од накнаде, а ради стварања материјалних предуслова за остваривање права и 

дужности oпштине Лебане у области заштите и унапређивања животне средине. 

Члан 2. 

 Накнадом за заштиту и унапређење животне средине у смислу одредаба ове Одлуке, ( у 

даљем тексту: накнада) подразумева се новчани износ, који обвезници плаћају на име 

унапређења и заштите животне средине и то по основу:  

        1. коришћења стамбених зграда и станова, намењених и подобних за    становање, 

2. коришћења пословних зграда и пословних просторија за обављање пословне 

делатности привредних субјеката, 

3. коришћења земљишта за обављање редовне делатности привредних субјеката, 

4. по основу обављања одређених активности које утичу на животну 
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средину. 

Земљиште из става 1. тачка 3. овог члана је земљиште на којем није изграђен објекат или 

на којем постоји привремена грађевина, као и земљиште на којем се не налази непокретност из 

става 1. тачка 2. 

Средства обезбеђена од накнаде у складу са овом Одлуком приход су Буџета општине 

Лебане и уплаћују се на рачун прописан за уплату Накнаде за заштиту и унапређење животне 

средине и користиће се наменски за финансирање програма и пројеката у области заштите и 

унапређивања животне средине, а све како је утврђено Програмом коришћења средстава Фонда. 

 

Члан 3. 

Обвезници плаћања накнаде из члана 2. став 1. тачка 1. 2. и 3. ове Одлуке су: 

1. власници, корисници, односно закупци стамбеног простора; 

2. власници, корисници, односно закупци пословног простора; 

3. власници, корисници, односно закупци земљишта за обављање   редовне делатности. 

Висина накнаде се одређује према површини непокретности и утврђује се месечно. 

 Обвезници плаћања накнаде из члана 2. став 1. тачка 4. ове Одлуке су: 

 - правна лица и предузетници чија активност утиче на животну средину, у складу са 

Законом о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09) и 

Уредбом о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину Владе Републике 

Србије (''Службени гласник РС', бр. 109/09), а за које јединица локалне самоуправе може 

прописати накнаду за заштиту и унапређивање животне средине. 

 

Члан 4. 

 Под стамбеним простором у смислу одредаба ове Одлуке сматра се површина стана у 

згради колективног становања, породичне стамбене зграде, односно куће за одмор и рекреацију, 

која представља основ за утврђивање пореза на имовину. 

 Под пословним простором, у смислу одредаба ове Одлуке, сматра се површина простора у 

коме се обавља пословна делатност која представља основ за утврђивање пореза на имовину. 
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 Под земљиштем за обављање редовне делатности усмислу одредаба ове одлуке сматра 

се површина земљишта које правна лица и предузетници користе за обављање редовне 

делатности, а која представља основ за утврђивање пореза наимовину. 

 Под активностима које утичу на животну средину у смислу ове одредбе сматрају се 

активности које обухватају све захвате (сталне или привремене), којима се мењају и/или могу 

променити стања и услови у животној средини утврђене Уредбом из члана 3. став 3. ове Одлуке, а 

односе се на пројекте за које је обавезна процена утицаја на животну средину, односно за које се 

може захтевати процена утицаја и то: 

 

I. Пројекти за које је обавезна процена утицаја на животну средину 

 

1. Постројења 

1) за прераду истрошеног нуклеарног горива 

2) предвиђена 

- за производњу или обогаћење нуклеарног горива 

- за прераду истрошеног нуклеарног горива или високо радиоактивног нуклеарног отпада 

- за трајно одлагање истрошеног нуклеарног горива 

- за трајно одлагање нуклеарног отпада 

- за прераду, складиштење и одлагање радиоактивног отпада 

 

2. Постројења 

1) за печење или синтеровање металне руде (укључујући сулфидну руду) 

2) за производњу сировог гвожђа или челика (примарно или секундарно топљење) 

укључујући континуално ливење, са капацитетом који прелази 2,5 t/h 

3) за прераду у црној металургији 

- топле ваљаонице са капацитетом изнад 20 t/h сировог челика 

- ковачнице са аутоматским чекићима чија енергија прелази 50 kЈ по једном чекићу, 
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код којих употребљена топлотна снага прелази 20 МW. 

- постројења за наношење металних заштитних слојева на металне површине помоћу 

топљених купки, са улазом који прелази 2 t/h сировог материјала 

4) ливнице црне металургије са производним капацитетом преко 20 t/дан 

5) постројења 

- за производњу обојених сирових метала из руде, концентрата или секундарних сировина 

путем металуршких и / или хемијских процеса и/или електролитичких процеса 

- за топљење укључујући и израду легура од обојених метала, као и израду нуспроизвода 

(рафинација, ливење, итд.), са капацитетом топљења од преко 4 тоне дневно за олово и кадмијум 

или 20 тона дневно за све остале метале 

6) за површинску обраду метала и пластичних материјала коришћењем електролитичких или 

хемијских процеса, где запремина када за третман прелази 30 m3. 

 

3. Постројења за 

1) екстракцију, производњу, прераду и обраду азбеста и производа који садрже азбест 

2) производњу цементног клинкера, цемента и креча у ротационим или другим пећима 

капацитета преко 500 t дневно за производњу цементног клинкера или креча капацитета преко 50 

t дневно у ротационим пећима. 

 

4. Kомбинована хемијска постројења, тј. постројења за индустријску производњу 

супстанци код којих се примењују поступци хемијске промене и у којима се поједини погони 

налазе један поред другог и функционално су повезани, а намењени су за производњу 

- основних (базних) органских хемикалија 

- основних (базних) неорганских хемикалија 

- вештачких ђубрива на бази фосфора, азота или калијума (проста или сложена ђубрива) 

- основних (базних) производа за заштиту биља, као и биоцида 

-основних (базних) фармацеутских производа уз примену хемијских или биолошких 

поступака 

- и/или прераду и/или обраду експлозива 
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5. Експлоатација подземних вода или обогаћивање подземних вода код којих је годишња 

запремина експлоатисане или обогаћене воде једнака количини од 10 милиона m3 или више 

 

6. Објекти за интензиван узгој живине или свиња са капацитетом преко 

- 85.000 места за производњу бројлера 

- 40.000 места за живину у узгоју и експлоатацији 

- 2.000 места за производњу свиња (преко 30 kg тежине) 

- 750 места за крмаче 

 

7. Индустријска постројења за производњу 

- целулозе из дрвне масе, сламе или сличних влакнастих материјала 

- папира и картона са производним капацитетом који прелази 20 t/дан 

 

8. Индустрија минерала 

1) постројења за израду стакла, укључујући стаклена влакна, са капацитетом топљења који 

прелази 20 t дневно 

2) постројења за топљење минералних материја, укључујући производњу минералних 

влакана, са капацитетом топљења који прелази 20 t дневно 

3) постројења за производњу керамичких производа печењем, а нарочито црепа, цигле, 

ватросталне опеке, плочица, керамичког посуђа или порцелана, са производним капацитетом који 

прелази 75 t дневно, и/или са капацитетом пећи који прелази 4 m3, са густином пуњења по пећи 

која прелази 300 kg/m3 

 

9. Постројења за прераду хране 

1) кланице са производним капацитетом већим од 50 t меса на дан 

2) обрада и прерада одређена за производњу прехрамбених производа из: 
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- сировина животињског порекла (изузев млека) са производним капацитетом финалних 

производа већим од 75 t на дан 

- биљних сировина са производним капацитетом финалних производа већим од 300 t на 

дан (просечна тромесечна вредност) 

3) обрада и прерада млека, код којих је количина примљеног млека већа од 200 t на дан 

(просечна годишња вредност) 

 

10. Остале активности 

1) индустријски погони за производњу: 

- пулпе из дрвета или других влакнастих материјала 

- папира и картона, са производним капацитетом који прелази 20 t на дан 

2) постројења за предтретман (операције као што су прање, бељење итд.) или бојење предива 

или текстила, чији производни капацитет прелази 10 t на дан 

3) постројења за штављење коже, производног капацитета изнад 12 t финалних производа на 

дан 

4) постројења за површинску обраду материјала, предмета или производа коришћењем 

органских растварача, посебно за одећу, штампање, превлачење, одмашћивање, водоотпорност, 

бојење, чишћење или импрегнацију, са капацитетом изнад 150 kg/h или више од 200 t годишње. 

 

II. Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину  

 

1. Пољопривреда, аквакултура и шумарство 

1) системи за наводњавање и одводњавање - мелиоративни системи 

- подручје на коме се простиру је веће од 20 hа 

2) објекти за интензиван узгој и држање живине 

- капацитета од 30.000 до 85.000 места за бројлере 

- капацитета од 10.000 до 40.000 места за живину (укључујући и ловну перад) 
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3) објекти за интензиван узгој говеда 

- капацитета 200 места за говеда и више 

4) објекти за интензиван узгој 

- свиња капацитета од 1.000 до 2.000 места за свиње 

- крмача капацитета од 450 до 750 места за крмаче 

5) објекти за интензиван узгој животиња са племенитим крзном 

- капацитета преко 1.000 места за животиње са племенитим крзном 

6) интензиван узгој риба у базенима и рибњацима 

- за салмониде годишње производње 10 t и више 

- за циприниде површине 5 hа и веће. 

7) крчење шума ради прелажења на други тип коришћења земљишта 

- подручје на коме се простире је веће од 10 hа 

 

2. Производња и прерада метала 

1) постројења за производњу сировог гвожђа или челика (примарно или секундарно топљење) 

укључујући континуални поступак ливења 

- сви пројекти који нису наведени под I. 

2) постројења за прераду у црној металургији 

- сви пројекти који нису наведени под I. 

- вруће ваљаонице 

- ковачнице са једним или више чекића или маљева 

- за наношење површинских заштитних металних слојева у растопљеном стању 

3) ливнице црне металургије 

- сви пројекти који нису наведени под I. 
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4) постројења за топљење укључујући и израду легура од обојених метала, као и израду 

корисних нуспроизвода (рафинација, ливење, итд.) 

- сви пројекти који нису наведени под I. 

5) постројења за површинску обраду метала и пластичних материјала коришћењем 

електролитичких или хемијских поступа 

- сви пројекти који нису наведени под I. 

6) постројења за производњу или склапање моторних возила и производњу мотора за 

моторна возила (аутомобили, аутобуси, теретна возила, пољопривредна, грађевинска и рударска 

механизација као и друга возила на моторни погон) 

- сви пројекти 

7) постројења за производњу батерија и акумулатора 

- сви пројекти 

8) бродоградилишта (производња и/или поправка бродских трупова или мотора или делова 

брода)  

- дужине брода 20 m или више 

9) производња и поправка ваздухоплова 

- сви пројекти са изузетком радова на редовном одржавању ваздухоплова 

10) производња шинских возила 

- сви пројекти 

11) постројења за експлозивно деформисање метала 

- сви пројекти 

12) постројења за припрему, обогаћивање, печење и синтеровање металних руда,као и 

искоришћавање јаловине 

- сви пројекти 

 

3. Индустријска прерада минерала 

1) постројења за суву дестилацију угља (плинаре, тињајуће пећи и др.) 
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- сви пројекти 

2) постројења за производњу цементног клинкера, цемента и креча у ротационим или другим 

пећима 

- сви пројекти који нису наведени под I. 

3) постројења за производњу стакла и стаклених влакана, укључујући производњу стакла које 

се добија прерадом старог стакла 

- капацитета до 20 t на дан 

4) постројења за топљење минералних материја, укључујући и производњу 

минералних влакана 

- капацитета до 20 t на дан 

5) постројења за производњу керамичких производа печењем (плочице, санитарна 

галантерија, кућни прибор од керамике и порцелана и слично) као и производња грађевинског 

материјала печењем (цреп, цигла и слично) 

- капацитета од 40 t до 75 t на дан 

6) постројења за производњу асфалтних мешавина укључујући мобилна постројења 

- капацитета преко 50 t на сат 

 

4. Хемијска индустрија 

1) обрада полупроизвода и производња хемикалија 

- сви пројекти који нису наведени под I. 

2) самостална постројења за производњу, прераду, формирање и паковање базних органских 

и неорганских хемикалија, вештачких ђубрива на бази фосфора, азота и калијума (проста и 

сложена хемијска ђубрива) производа за заштиту биља, као и биоцида, фармацеутских и 

козметичких производа, пластичних маса, експлозива, боја и лакова, детерџената и средстава за 

одржавање хигијене и чишћење и др 

- сви пројекти који нису наведени под I. 

3) постројења за производњу минералних уља и мазива (дестилацијом, рафинацијом или на 

други начин) 
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- сви пројекти 

 

5. Прехрамбена индустрија 

1) постројења за производњу, третман, прераду или обраду производа из 

- сировина животињског порекла (осим млека) капацитета од 10 t до 75 t на дан 

- сировина биљног порекла капацитета од 30 t до 300 t на дан 

2) постројења за прераду, паковање и конзервирање меса, поврћа и воћа 

- капацитета преко 10 t на дан 

3) постројења за производњу хране за животиње осим мешаона сточне хране за сопствене 

потребе 

- капацитета преко 5 t на дан 

4) постројења за обраду, третман и прераду млека 

- капацитета од 5.000 литара до 200.000 литара на дан 

5) постројења за захватање и прераду подземних вода, пуњење и паковање 

- сви пројекти 

6) постројења за производњу пива 

- капацитета преко 3.000.000 литара годишње 

7) постројења за производњу слада и квасца 

- капацитета преко 200 t годишње 

8) постројења за производњу слаткиша или сирупа 

- капацитета преко 5.000 t годишње 

9) постројења за производњу 

- алкохолних пића капацитета преко 10.000 литара дневно 

- безалкохолних пића капацитета преко 20.000 литара дневно 

- сирћета капацитета преко 10.000 литара дневно 
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10) постројења за клање животиња 

- капацитета од 3 t до 50 т на дан 

11) постројења за прераду рибе 

- капацитета преко 1 t дневно 

12) постројења за производњу рибљег брашна или рибљег уља 

- сви пројекти 

13) постројења за производњу и прераду скроба 

- капацитета преко 100 t дневно 

14) постројења за производњу или рафинирање шећера коришћењем шећерне репе или 

сировог шећера 

- сви пројекти 

15) млинови и сушаре 

- капацитета преко 200 t дневно 

16) хладњаче (без погона за прераду сировине) 

- капацитета преко 10 t расхладног флуида у систему 

17) производња меласе 

- сви пројекти 

 

6. Индустрија текстила, коже, дрвета и папира 

1) постројења за производњу папира и картона 

- сви пројекти који нису наведени под I. 

2) постројења за производњу производа од целулозе (иверица, лесонит, медијапан и 

шперплоча) 

- сви пројекти 

3) постројења за прераду, обраду и оплемењивање дрвета 
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- сви пројекти 

4) постројења за предтретман влакана, тканина и папира (прање, бељење, мерцеризација, 

штампање, хемијски третман) или бојење влакана или тканина 

- капацитета до 10 t на дан 

5) постројења за штављење и обраду коже 

- капацитета до 12 t на дан 

 

7. Гумарска индустрија 

1) постројења за производњу и прераду гуме и каучука 

- сви пројекти 

2) постројења за вулканизирање природног или синтетичког каучука уз коришћење 

сумпора или сумпорних једињења 

- сви пројекти. 

 

 

Члан 5. 

Висина накнаде из члана 2. ове Одлуке обрачунава се масечно и то: 

 1. за стамбени простор    0,50    дин/м2 

 2. за пословни простор   1,00     дин/м2 

 3. за земљиште за обављање редовне делатности     0,50      дин/м2 

(ако се на земљишту за обављање редовне делатности налази пословни простор као објекат 

привременог карактера, накнада се утврђује према укупној површини земљишта укључујући и 

површину пословног простора). 

 4. за обављање одређених активности које утичу на животну средину 0,4 % оствареног 

прихода на годишњем нивоу. 

 Приход из става 1. тачка 4. овог члана је износ који правно лице, односно предузетник 

оствари од продаје сировине, полупроизвода и производа у земљи и иностранству. 
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Члан 6. 

 Обрачун накнаде врши се на годишњем нивоу, а плаћа се у једнаким тромесечним ратама 

се у року од 45 дана од дана почетка тромесечја. 

 Одељење локалне пореске администрације доноси решење за сваку календарску годину. 

 До доношења решења о утврђивању накнаде за текућу годину, накнада се плаћа 

аконтационо у висини обавезе за последње тромесечје године која претходи години за коју се 

утврђује накнада. 

 Разлику између накнаде утврђене решењем Одељења локалне пореске администрације и 

аконтационо уплаћене накнаде за тромесечје за које је обавеза плаћања накнаде доспела, 

обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања решења о утврђивању 

накнаде. 

 Обвезник накнаде је дужан да поднесе пријаву за утврђивање обавезе по основу накнаде 

општинској управи- Одељењу за локалну пореску администрацију најкасније до 15. марта у 

години за коју се врше утврђивање накнаде, односно у року од 15. дана од дана почетка 

обављања активности чије обављање утиче на животну средину. 

 Накнада се уплаћује на наменски рачун Општинске управе на име накнаде за заштиту и 

унапређење животне средине. 

 Обвезник накнаде дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном органу у року 

прописаном овом Одлуком, а најкасније у року од 15 дана од дана настанка промене. 

 Ако обвезник накнаде не поднесе пријаву, накнада ће се утврдити на основу података 

којима располаже надлежни орган или путем инспекцијске контроле, у складу са законом и 

прописима донетим на основу Закона. 

 

Члан 7. 

 Накнада из члана 2. ове Одлуке је наменско примање буџетског фонда за заштиту и 

унапређење животне средине Општине Лебане. 

 Средства остварена од накнаде користе се наменски за заштиту и унапређење животне 

средине према усвојеним програмима коришћења средстава буџетског фонда, односно локалним 

акционим и санационим плановима, у складу са стратешким документима на основу закона. 
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 Документи из става 2. овог члана обухватају: 

 - подстицајне, превентивне и санационе програме и планове, 

 - програме и планове праћења стања животне средине (мониторинг), 

 - програме заштите и развоја заштићених природних добара на територији  општине 

Лебане, 

 - образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине, 

 - информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине, 

 - као и трошкове реализације програма. 

 

Члан 8. 

 Средства буџетског фонда из члана 7. ове Одлуке користе се на основу утврђеног Програма 

коришћења средстава буџетског фонда који за сваку календарску годину доноси Општинско веће 

општине Лебане на предлог Одељења за урбанизам,имовинско-правне и комуналне послове - 

службе за заштиту и унапређење животне средине, задуженог за припрему програма коришћења 

средстава из буџетског фонда намењених за заштиту и унапређивање животне средине. 

 Програм мора обавезно да садржи институцију јавног конкурса, којим се додељују 

средства из буџетског фонда. 

 Општинско веће, најмање једанпут годишње, разматра извештај о реализацији програма, 

као и о утрошку средстава за заштиту и унапређивање животне средине. 

 Извештај из става 3. овог члана, сачињава и доставља Општинском већу, Одељење за 

урбанизам,имовинско-правне и комуналне послове - служба за заштите и унапређења животне 

средине Општинске управе Лебане. 

 На основу програма из става 1. овог члана Председник општине Лебане на предлог 

Општинског већа, утврђује приоритете за коришћење средстава буџетског фонда. 

 За реализацију приоритета из претходног става овог члана, Председник или лице које 

овласти, закључује уговор са корисником средстава који нарочито садржи: 

 1) саржај програма односно пројекта, 

 2) међусобна права и обавезе уговорних страна, 

 3) рокове за извршење уговорних обавеза, 
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 4) износ средстава и начин плаћања, 

 5) надзор над извршењем уговорних обавеза 

 

Члан 9. 

 Подстицајне, превентивне и санационе прогрме и пројекте праћења стања животне 

средине (мониторинг) и програма заштите и развоја заштићених природних добара реализоваће 

предузећа основана за обављање делатности којима се обезбеђује функција заштите и 

унапређења животне средине (јавна комунлна предузећа), предузећа којима је поверено 

обављање ових делатности и предузећа, овлашћене научне и стручне организације, установе и 

институције, удружења грађана којима се доделе уговори, у складу са законом. 

 

Члан 10. 

 Реализацију програма и пројеката као и надзор над извршењем уговорних обавеза и 

реализацијом појединачних програма и пројеката спроводи Општинска управа – Одељење за 

урбанизам, имовинско-правне и комуналне послове- послови заштите и унапређења животне 

средине и Одељење за финансије Општине Лебане. 

 

Члан 11. 

 У погледу начина утврђивања накнаде за заштиту и унапређење животне средине, 

обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате сходно се примењују 

одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација. 

 

Члан 12. 

 Општински инспектор за заштиту животне средине и надлежни орган за послове процене 

утицаја на животну средину, сваки у оквиру своје надлежности, су у обавези да достављају 

Одељењу за локалну пореску администрацију, Општинске управе Лебане, податке од значаја за 

утврђивање накнаде по овој Одлуци. 

 

Члан 13. 
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 Новчаном казном у износу од 250,00 дин. до 20.000,00 динара казниће се за прекршај 

физичко лице- предузетник, ако не поступа у складу са одредбама члана 6. Одлуке, и не поднесе 

пријаву за утврђивање обавезе по основу накнаде Општинској управи- Одељењу за локалну 

пореску администрацију, најкасније до 31. марта у години за коју се врши утврђивање накнаде, 

односно у року од 15 дана од дана почетка обављања делатности које утичу на животну средину. 

 Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара до 300.000,00 динара казниће се за 

прекршај правно лице, ако не поступа у складу са одредбама члана 6. Одлуке и у прописаном року 

не пријави постојање основа за плаћање накнаде и не плати накнаду у року предвиђеном овом 

Одлуком. 

 За прекршај из става 2. овог члана, казниће се одговорно лице у правном лицу, новчаном 

казном у износу од 250,00 динара до 20.000,00 динара. 

 Новчаном казном у висини од 2.500,00 динара до 200.000,00 динара казниће се обвезник 

накнаде, предузетник, ако у прописаном року не пријави постојање основа за плаћање накнаде и 

не плати накнаду предвиђену овом Одлуком. 

 

Члан 14 

 Ова Олука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику града 

Лесковца. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 

02 Број  501-19                                    ПРЕДСЕДНИК 

                                          Ненад Загорац,с.р.  

 

 

              Тачност преписа  оверава: 

                                                                                                                              СЕКРЕТАР 

                                                                                                                         Славољуб Денић 
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На основу члана 44., 44а и 44б, Закона о превозу у друмском саобраћају («Сл.гласник РС», 

бр.62/06) и члана 15. став 1. тачка 35.  Статута општине Лебане («Сл.гласник града Лесковца», 

бр.16/08 , 21/08), Скупштина општине Лебане, на седници од 11.04.2011.године, донела је  

 

О Д Л У К У 

о саобраћајној инспекцији 

 

1. ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ    
 

Члан  1. 

 Послове инспекцијског надзора над извршавањем Закона и прописа општине, који се 

односи на јавни превоз у градском и приградском саобраћају, ауто-такси превоз, надзор над 

локалним и некатегорисаним путевима и улицама у граду, као и друге послове утврђене 

прописима Општине, на територији општине Лебане обавља саобраћајна инспекција. 

Члан  2. 

 Послове из надлежности саобраћајне инспекције врши саобраћајни инспектор. 

 Саобраћајни инспектор је самосталан у раду у границама овлашћења утврђених Законом и 

прописима Општине и за свој рад је лично одговоран. 

 Саобраћајни инспектор мора имати легитимацију којом доказује својство инспектора. 

 Легитимацију саобраћајном инспектору издаје Начелник општинске управе. 

                 

Члан  3. 

  Саобраћајни инспектор је дужан да: 

1. прегледа моторна возила, аутобуске станице и стајалишта, превозне исправе, 
утврђује идентитет превозника, редове вожње, као и другу документацију, која омогућава увид у 
пословање превозника који обавља градски и приградски саобраћај,  

2. врши надзор у погледу стања локалних и некатегорисаних путева и улица у 
насељима и њихивиг правилног одржавања, којим се осигурава способност пута за безбедан и 
несметан саобраћај, услова саобраћаја на локалним и некатегорисаним путевима и улицама у 
насељима, примене те4хничких прописа, норматива и стандарда при изгрдњи, реконструкцији и 
одржавању локалних, некатегорисаних путева и улица у насељима и друго. 
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Члан  4. 

 У погледу вршења инспекције градског, приградског и ауто-такси превоза, саобраћајни 

инспектор је дужан да предузима мере: 

 1. нареди отклањање недостатака у погледу : испуњавања прописаних услова за 

обављање градског, приградског и ауто-такси превоза, услова за рад аутобуских станица, уредне 

контроле техничке исправности возила, придржавања реда вожње, извршавања задатака и 

послова станичног особља и посаде возила. 

 2. забрани превоз и употребу саобраћајних средстава, ако се превоз обавља, односно 

средства употребљавају противно прописима,  

 3. искњучи возило којим се врши градски, приградски, ауто-такси превоз, противно 

прописима, одреди место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и регистарске таблице у 

трајању од 48 сати, а у случају поновног искључивања возила у трајању од 5 дана. 

 

Члан  5. 

 Саобраћајни инспектор, ради остваривања прегледа, има право да на путевима зауставља 

возила осим возила Војске Србије, возила органа унутрашњих послова, возила хитне помоћи и 

ватрогасна возила. 

 Заустављање возила из став 1. овог члана врши се истицањем саобраћајног знака « 

забрањен саобраћај свим возилима у оба смера «  на коме је уписано «СТОП». 

 

Члан  6. 

 У вршењу послова инспекције, локалних и накатегорисаних путева и улица у насељима, 

саобраћајни инспектор, уз претходну сагласност општинског грађевинског инспекција,  је дужан да 

: 

             1. забрани, односно обустави извршење радова који се изводе противни прописима, 

техничким нормативима и стандардима приликом извођења радова и употребе материјала при 

одржавању, реконструкцији и изградњи локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима, 

             2.  нареди отклањање недостатка на локалним и некатегорисаним путевима и улицама у 

насељима који угожавају безбедност саобраћаја, 
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             3.  нареди обустављање радова који се изводе у напосредној близини пута и улицама у 

насељима који могу довести у питање сигурност пута и улица и безбедност саобраћаја, 

             4.  нареди рушење објеката, односно уклањање инсталација изграђених односно 

постављених у заштитном појасу пута, 

             5.  нареди рушење или уклањање објката, материјала, ограда, дрвећа и растиња 

изграђених, остављених или подигнутих противно општинској Одлуци, 

             6.  нареди предузимање мера за обезбеђење пута и по потреби забрани привремено 

саобраћај возила, која због своје укупне тежине, димензија и других својстава, могу да нанесу 

штету путу или угрозе безбедност саобраћаја и не поседују дозволу за ванредни превоз, 

             7. нареди привремену забрану саобраћаја на новоизграђеном или реконструисаном путу, 

ако претходно није извршен технички преглед и дато решење којим се дозвољава употреба пута 

или објекта на путу, 

             8.   предузима и друге мере и радње за које је овлашћен прописима. 

 

Члан  7. 

 Ако је локални и некатегорисани пут или објекат на путу у таквом стању да се на њему не 

може вршити безбедан саобраћај, саобраћајни инспектор, уз претходну сагласност општинског 

грађевинског инспектора,  наредиће да се одмах предузму мере обезбеђења, а по потреби може 

привремено забранити саобраћај на том путу или путном објекту у случају постојања 

алтернативног путног правца. 

 

 

Члан  8. 

 Против решења саобраћајног инспектора може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана 

пријема решења. 

 Жалба не одлаже извршење решења. По жалби на решење саобраћајног инспектора 

решава Општинско веће општине Лебане. 
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                                   2.    КАЗНЕНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан  9. 

 Новчаном казном од 50.000-300.000 динара, казниће се за прекршај правно лице, ако 

онемогући или омета саобраћајног инспектора у вршењу службене дужности или не достави 

тражене податке у одређеном року, или достави нетачне податке или ако не изврши у одређеном 

року решење саобраћајног инспектора. 

 За радње из претходног става казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном од 250 – 20.000 динара 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник (физичко лице које обавља 

привредну или другу делатност, а нема статус правног лица) новчаном казном од 2.500 – 200.000 

динара. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице  новчаном казном од  250 – 

20.000 динара. 

 

Члан  10. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику града 

Лесковца. 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛЕБАНЕ 

 

       02 Број 347-6                                                                                  
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