ДОНЕТА АКТА
ПРВА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
20.08.2020. ГОДИНЕ
1. Извештај Општинске изборне комисије општине Лебане о изборима за
одборнике Скупштине општине Лебане спроведеним 21. јуна 2020. године,
Лебане,

2. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине

3. Решење о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине
општине Лебане
4. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине
Лебане,
5. Решење о избору председника Скупштине општине Лебане,
6. Решење о престанку функције председника Скупштине општине
Лебане,
7. Решење о избору заменика председника Скупштине општине Лебане,
8. Решење о престанку функције заменика председника Скупштине
општине Лебане,
9. Решење о постављењу секретара Скупштине општине Лебане,
10. Решење о престанку функције секретара Скупштине општине Лебане,
11. Решење о постављењу заменика секретара Скупштине општине
Лебане,
12. Решење о престанку функције заменика секретара Скупштине општине
Лебане,
13. Решење о избору председника општине Лебане,
14. Решење о престанку функције председника општине,
15. Решење о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине
општине Лебане,
16. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине
Лебане,
17. Решење о избору заменика председника општине Лебане,
18. Решење о престанку функције заменику председника општине Лебане,
19. Решење о избору чланова општинског већа општине Лебане,
20. Решење о престанку функције чланова општинског већа општине
Лебане,
21. Решење о избору Одбора за административно мандатна питања.

Извештај Општинске изборне комисије општине Лебане
о изборима за одборнике Скупштине општине Лебане
спроведеним 21. јуна 2020. године
На основу члана 15. став 1. тачка 10. Закона о локалним изборима, Општинска
изборна комисија поднноси Извештај Скупштини о спроведеним изборима за
одборнике Скупштине општине Лебане који су одржани 21. јуна 2020. године.
Комисија је утврдила да је:
- од укупно 42 бирачких одбора у општини Лебане примила изборни материјал од 42
бирачка одбора;
На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је:
- да је за изборе предато укупно гласачких листића:
17.551
- да је остало неупотребљених гласачких листића:
4.949
- да, према изводима из бирачких спискова, има уписаних бирача:
17.551
- да је, према изводима из бирачког списка и евентуалним списковима
накнадних промена у бирачком списку, на изборима гласало бирача:
12.607
- што износи:
71,83%
- да је гласачких листића који се налазио у гласачким кутијама:
12.605
- да је неважећих гласачких листића:
444
- да је било важећих гласачких листића:
12.161
- да је, према Записнику о раду бирачких одбора на спровођењу гласања и утврђивању
резултата гласања ван бирачког места, гласало бирача:
400
- да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:
Број гласова које је Број мандата које
Ред.
Назив изборне листе
добила изборна
је добила изборна
Бр.
листа
листа
1.
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- ЗА НАШУ ДЕЦУ
4.804
13
3.521
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3.

ИВИЦА ДАЧИЋ-„Социјалистичка партија Србије
(СПС)- Драган Јовић
ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОПШТИНУ ЛЕБАНЕ

2.323

6

4.

Група Грађана „др Горан Јањић“

789

2

5.

Српска радикална странка-Др Војислав ШешељПокрет Снага Србије-БК-Богољуб Карић, Др Војислав
Шешељ

385

1

2.

је и:

У прилогу извештаја Општинска изборна комисија општине Лебане доставила

- Укупне коначне резултате избора за одборнике Скупштине општине Лебане
по изборним листама (табеларни преглед),
- Решење о утврђивању коначних резултата избора за одборнике Скупштине
општине Лебане, који су одржани 21. јуна 2020. године ("Службени гласник града
Лесковца", број 18/2020 од 22.06.2020. године),

- Решење о додели мандата кандидатима за одборнике Скупштине општине
Лебане са изборних листа које су добиле мандате на изборима одржаним 21. јуна 2020.
године.
Општинска изборна комисија предложе Скупштини општине Лебане да, на
основу члана 56. Закона о локалним изборима, потврди мандате одборника на основу
Одлуке о додели мандата кандидатима за одборнике Скупштине општине Лебане са
изборних листа које су добиле мандате на изборима одржаним 21. јуна 2020. године,
уверења о избору одборника и Извештаја Општинске изборне комисије о спроведеним
изборима.

Председник изборне комисије
__________________________
Златко Недељковић

Скупштина општине Лебане, на основу члана 56. Закона о локалним изборима
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 аутентично тумачење и 68/2020), члана 31. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 10.
Пословника Скупштине општине Лебане (,,Службени гласник града Лесковца“, број
08/19), на конститутивној седници одржаној дана 20.08.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

и то:

I
Потврђују се мандати одборницима Скупштине општине Лебане са изборних листа
1. ИЗБОРНА ЛИСТА
АЛЕКСАНДАР ВУЋИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ

1. Иван Богдановић,
2. Горан Лазаревић,
3. Тања Живковић,
4. Горан Јовић,
5. Наташа Стојановић,
6. Сунчица Смиљковић,
7. Светислав Павловић,
8. Бобан Пејић,
9. Милица Станковић Јовић,
10. Драган Павловић,
11. Јован Јовић,
12. Небојша Пејковић,
13. Марко Станковић,

рођен 1984. године,
рођен 1986. године,
рођена 1975. године,
рођен 1961. године,
рођена 1971. године,
рођена 1968. године,
рођен 1965. године,
рођен 1965. године,
рођена 1987. године,
рођен 1983. године,
рођен 1972. године,
рођен 1966. године,
рођен 1989. године,

дипл. менаџер из Лебана,
дипл. правник из Ћеновца,
дипл. економиста из Лебана,
мр. економских наука из Лебана,
дипл. економиста из Бошњаца,
спец педијатрије из Лебана,
проф. математике из Тогочевца,
дипл. инж. пољопривреде из Лебана,
дипл. менаџер из Лебана,
медицински техничар из Пертата,
пољ. произвођач из Цекавице,
предузетник из Бошњаца,
машински техничар из Поповца.

2. ИЗБОРНА ЛИСТА
ИВИЦА ДАЧИЋ - "Социјалистичка партија Србије (СПС)" - Драган Јовић
1. Драган Јовић,
рођен 1965. године,
професор из Цекавице,
2. Срђан Јовић,
рођен 1970. године,
економиста из Цекацице,
3. Драгана Гоцић Вукадиновић, рођена 1982. године,
психолог из Лебана,
4. Срђан Гавриловић,
рођен 1967. године,
приватни предузетник из Лебана,
5. Илинка Додоћ,
рођена 1976. године,
економиста из Лебана,
6. Батица Цветковић,
рођен 1974. године,
приватни предузетник из Бошњаца,
7. Љубиша Стевановић,
рођен 1957. године,
спец гинекологије из Лебана,
8. Емилија Михајловић,
рођена 1988. године,
професор из Пертата,
9. Милош Павловић,
рођен 1989. године,
приватни предузетник из
Шумана.

3. ИЗБОРНА ЛИСТА
ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОПШТИНУ ЛЕБАНЕ
1. Зоран Илић,
Лебана,
2. Братислав Пауновић,
3. Дејан Костић,
4. Љиљана Цветковић,
5. Љиљана Печенковић,
6. Новица Коцић,

рођен 1964. године

доктор ветеринарске медицине из

рођен 1972. године,
рођен, 1984. године,
рођена 1961. године,
рођена 1959. године,
рођен 1962. године,

дипл. инг. елетротехнике из Лебана,
предизетник из Лебана,
доктор из Пертата,
доктор из Лебана,
радник из Цекавице.

4. ИЗБОРНА ЛИСТА
Група грађана "др Горан Јањић"
1. Горан Јањић,
2. Славољуб Живковић,

рођен 1963. године,
рођен 1976. године,

спец. интерне медицине из Лебана,
радник из Лебана.

5. ИЗБОРНА ЛИСТА
Српска радикална странка - Др Војислав Шешељ - Покрет Снага Србије - БК Богољуб Карић, Др Војислав Шешељ
1. Радован Цветковић,

рођен 1995. године,

незапослен из Лебана.

II
Мандат одборника траје 4 (четири) године, почев од дана потврђивања мандата.
III
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 сати од
дана доношења Одлуке.
IV
Ову Oдлуку објавити у "Службеном гласнику града Лесковца ''.
Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 56. Закона о локалним
изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 аутентично тумачење и 68/2020) и члану 31. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члану 10.
Пословника Скупштине општине Лебане (,,Службени гласник града Лесковца“, број
08/19), којимa је утврђено да мандат одборника почиње да тече даном потврђивања
мандата, да о потврђивању мандата одлучује Скупштина на конститутивној седници,
јавним гласањем, на основу Извештаја Верификационог одбора.
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Општинска изборна комисија је Скупштини општине Лебане доставила Извештај o
додели мандата кандидатима за одборнике са изборних листа које су добиле одборничке
мандате, по редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата са листе, у складу са
чланом 43. Закона о локалним изборима и њима је издала Уверења о избору за одборнике
Скупштине општине Лебане.
Сагласно члану 12. Пословника Скупштинe Лебане а на основу Извештаја
Верификационог одбора, сачињеног 20.08.2020. године, утврђена је сагласност Уверења о
избору за одборнике Скупштине општине Лебане са Извештајем општинске изборне
комисије o додели мандата кандидатима за одборнике са Изборних листа које су добиле
одборничке мандате.
На основу члана 31. Закона о локалној самоуправи, одборницима је утврђено
трајање мандата од 4 године, као и судска заштита мандата, а на основу члана 56. став 7.
Закона о локалним изборима утврђено је да се против Одлуке о потврђивању мандата
одборника може изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења
Одлуке Скупштине јединице локалне самоуправе.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број: 02-184

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
____________________
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На основу члана 30. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 46 став 1.
тачка 1), став 2. и 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07,
34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 и 68/20) и члана 210. став 1. тачка 1), и 211. став 2.
и 3. Пословника Скупштине општине Лебане (,,Службени гласник града Лесковца“, бр.
8/19), Скупштина општине Лебане, на седници одржаној дана 20.08.2020. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
O УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
I
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника Скупштине општине Лебане:
- Тањи Живновић, из Лебана, са Изборне листе Александар Вучић - за
нашу децу, због подношења оставке.
- Наташи Стојановић, из Бошњаца, са Изборне листе Александар Вучић за нашу децу, због подношења оставке.
- Марку Станковићу, из Поповца, са Изборне листе Александар Вучић за нашу децу, због подношења оставке.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном
гласнику града Лесковца“.
Образложење
Чланом 30. Закона о локалној самоуправи прописано је следеће:
-Одборник не може бити запослени у општинској управи и лице које
именује, односно поставља Скупштина општине
-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 јединица локалне самоуправе, престаје функција
на којој су именовани, односно постављени.
-прописи којима се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу
јавних функција, не искључују примену одредаба овог закона о пословима који
су одређени као неспојиви са функцијом одборника Скупштине општине.
Чланом 46. Закона о локалним изборима и чланом 210. и 211. Пословника
Скупштине општине Лебане прописано је да одборнику престаје мандат пре
истека времена на које је изабран, подношењем оставке, такође је прописано да
одборник може поднети оставку усмено на седници Скупштине, те да после
подношења усмене оставке одборника, Скупштина без одлагања, на истој
седници утврђује да је одборнику престао мандат.
На основу напред наведеног
-одборници са изборне листе Александар Вучић - за нашу децу, Тања
Живковић, Наташа Стојановић, и Марко Станковић,
најавили су да, у складу са чланом 46. став 2. Закона о локалним
изборима желе, да на овој седници усмено поднесу оставку и да наставе са
обављањем функције, или радног односа у општинској управи, јер нису могли да

одустану од одборничког мандата у ситуацији када им мандат још није додељен
у складу са Законом.
Одмах након потврђивања мандата одборници: Тања Живковић, Наташа
Стојановић, и Марко Станковић обратили су се Скупштини и поднели усмене
оставке на функцију одборника.
Овим чином напред наведени одборници слободно су изразили вољу да
не желе да врше функцију одборника и да учествују у раду и одлучивању
Скупштине. Тиме су се стекли услови да им престане мандат одборника у
смислу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима.
Чланом 46. став 3. Закона о локалним изборима прописано је да после
подношења усмене оставке одборника, Скупштина без одлагања, на истој
седници утврђује да је одборнику престао мандат.
На основу напред наведеног Скупштина је, одмах након подношења
усмених оставки одборника, на основу члана 30. и 32. Закона о локалној
самоуправи, члана 46 став 1. тачка 1), став 2. и 3. Закона о локалним изборима, и
члана 210. став 1. тачка 1), и 211. став 2. и 3. Пословника Скупштине општине
Лебане, донела Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети жалба
надлежном Управном суду у року од 48 часова од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број: 06-50/1
20.08.2020. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Бобан Пејић

Скупштина општине Лебане, на основу члана 45, 48. и 56. Закона о локалним
изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 аутентично тумачење и 68/2020), члана 31. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 10 и 18.
Пословника Скупштине општине Лебане (,,Службени гласник града Лесковца“, број
08/19), на конститутивној седници одржаној дана 20.08.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

то:

I
Потврђују се мандати одборницима Скупштине општине Лебане са изборне листе и
1. ИЗБОРНА ЛИСТА
АЛЕКСАНДАР ВУЋИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ

1. Оливера Пантовић,
рођена 1963. године, медицински техничар из Лебана,
2. Снежана Станковић, рођена 1985. године, организатор здравствене неге из Лебана,
3. Дарко Станковић,
рођен 1993. године, из Коњина,
II
Мандат одборника траје 4 (четири) године, почев од дана потврђивања мандата
односно до престанка мандата одборника тог сазива Скупштине.
III
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 сати од
дана доношења Одлуке.
IV
Ову Oдлуку објавити у "Службеном гласнику града Лесковца ''.
Образложење
На основу члана 45. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007,
34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) изборна
комисија издаје одборнику уверење да је изабран. У том смислу Општинска изборна
комисија општине Лебане је на седници одржаној 20.08.2020. године издала уверења
одборницима наведеним поименце у ставу првом диспозитива ове одлуке.
На основу члана 48. истог Закона када одборнику престане мандат пре истека
времена на које је изабран мандат се додељује првом следећем кандидату са исте изборне
листе коме није био додељен мандат одборника, а чланом 56. Прописано је да мандат
одборника почиње да тече даном потврђивања мандата, да о потврђивању мандата

одборника одлучује скупштина на конститутивној седници, такође, када скупштина после
конституисања одлучује о потврђивању мандата нових одборника у гласању поред
одборника могу учествовати и кандидати којима су мандати додељени у складу са чланом
48. овог закона и који имају уверење изборне комисије јединице локалне самоуправе да су
изабрани.
Одмах након потврђивања мандата, одборнице Тања Живковић, Наташа
Стојановић и одборник Марко Станковић обратили су се Скупштини и поднела оставку
усмено на седници Скупштине.
Сагласно члану 12. Пословника Скупштинe Лебане а на основу Извештаја
Верификационог одбора, сачињеног 20.08.2020. године, утврђена је сагласност Уверења о
избору за одборнике Скупштине општине Лебане са Извештајем општинске изборне
комисије o додели мандата кандидатима за одборнике са Изборне листе одборника
којима је престао мандат.
На основу члана 31. Закона о локалној самоуправи, одборницима је утврђено
трајање мандата од 4 године односно до престанка мандата одборника тог сазива
Скупштине, као и судска заштита мандата, а на основу члана 56. став 7. Закона о локалним
изборима утврђено је да се против Одлуке о потврђивању мандата одборника може
изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке Скупштине
јединице локалне самоуправе.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број: 02-185

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
____________________

2

Скупштина општине Лебане на основу члана 38. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др.
закон и 47/2018), члана 41. Став 1 тачка 14. Статута општине Лебане (''Службени
гласник града Лесковца“', бр.08/19) и члана 20. Пословника Скупштине општине
Лебане (''Службени гласник града Лесковца'', бр. 08/19), на конститутивној седници
одржаној 20.08.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
o
избору председника Скупштине општине Лебане

1. Бобан Пејић, дипл. инжењер пољопривреде, из Лебана , изабран је за председника
Скупштине општине Лебане, на период од четири године.
2. Председник Скупштине општине Лебане je на сталном раду.
3. Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца''

Образложење
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 38. став 3. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др.
закон и 47/2018), члану 41. Став 1 тачка 14. Статута општине Лебане (''Службени
гласник града Лесковца“', бр.08/19) и члану 20. Пословника Скупштине општине
Лебане (''Службени гласник града Лесковца'', бр. 08/19), којима је прописано да се
председник Скупштине, на предлог најмање 1/3 одборника, бира из реда одборника,
тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника скупштине општине.
Чланом 38. став 5. Закона о локалној самоуправи утврђено је да председник
Скупштине може бити на сталном раду у општини.
Одборници Скупштине општине Лебане, односно више од 1/3 одборника,
поднело је председавајућем Скупштине општине Лебане, образложени предлог
кандидата за Председника скупштине општине Лебане, предлажући за Председника
скупштине општине Лебане, Бобана Пејића, из Лебана, изабраног за одборника са
Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- ЗА НАШУ ДЕЦУ.
У складу са чланом 21. Пословника, одборник Бобан Пејић је прихватио
кандидатутуру за Председника скупштине општине Лебане.
Поступак тајног гласања за председника Скупштине општине Лебане спровела
је Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, изабрана на
седници Скупштине општине Лебане.

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Бобана Пејића за
председника Скупштине општине Лебане, гласало је 18 одборника, од укупно 31
одборника, што представља већину од укупног броја одборника.
На основу утврђених резултата гласања, дана 20.08.2020. на седници скупштине
општине Лебане, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за
избор председника Скупштине општине Лебане, утврђује да је Бобан Пејић, из Лебана
изабран за председника Скупштине општине Лебане.
На основу наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном
суду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02 -173
У Лебану, 20.08.2020. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
_______________________

На основу члана 32. ст. 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 41. ст. 1. тачка 14.
Статута општине Лебане (,,Службени гласник града Лесковца“, бр. 8/19) и члана 10. Став 4.
Пословника Скупштине општине Лебане (,,Службени гласник града Лесковца“, бр. 8/19)
Скупштина општине Лебане, на седници одржаној дана 20.08.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
I РАЗРЕШАВА СЕ са функције председника Скупштине општине Лебане Срђан
Јовић, из Цекавице, закључно са даном 20.08.2020. године.
II Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику
града Лесковца“.
III Решење доставити: Срђану Јовићу из Цекавице, Одељењу за привреду,
пољопривреду, водопривреду и финансије ОУ Лебане, служби за људске ресурсе ОУ Лебане
и архиви ОУ.
О б р а з л о же њ е
Чланом 32. ст.1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), и чланом 41. ст. 1. тачка 14. Статута
општине Лебане (,,Службени гласник града Лесковца“, бр. 8/19) прописано је да Скупштина
општине у складу са законом бира и разрешава председника скупштине и заменика
председника скупштине.
Чланом 10. став 4. Пословника Скупштине општине Лебане (,,Службени гласник града
Лесковца“, бр. 8/19) прописано је да потврђивањем мандата новоизабраних одборника
престају функције председника и заменика председника Скупштине из претходног сазива.
Како су на седници Скупштине општине Лебане одржане 20.08.2020. године
потврђени мандати одборника у новим сазиву донето је решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број: 02-171
20.08.2020. године
Тачност преписа оверава:

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић, с.р.
СЕКРЕТАР
Братислав Исламовић

Скупштина општине Лебане на основу члана 39. члана 38. став 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон,
101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 41. Став 1 тачка 14. Статута општине Лебане
(''Службени гласник града Лесковца“', бр.08/19) и члана 34. Пословника Скупштине
општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'', бр. 08/19), на конститутивној
седници одржаној 20.08.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
o
избору Заменика председника Скупштине општине Лебане

1. Славољуб Живковић, радник, из Лебана, изабран је за Заменика председника
Скупштине општине Лебане, на период од четири године.
2. Заменик председника Скупштине општине Лебане je на сталном раду.
3. Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца''

Образложење
Правни основ за доношење Решења садржан је у одредбама члана 39. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др.
закон и 47/2018), а у вези члана 38. став 3. Истог закона, члану 41. Став 1 тачка 14.
Статута општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца“', бр.08/19) и члану 34.
Пословника Скупштине општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'', бр.
08/19), којима је утврђено да се председник Скупштине има заменика који га замењује
у случају његове спречености да обавља своју дужност, као и да се заменик
председника скупштине бира и разрешава на исти начин као и председник скупштине,
односно бира се на предлог најмање 1/3 одборника, из реда одборника, на време од
четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника
скупштине општине.
Одборници Скупштине општине Лебане, односно више од 1/3 одборника,
упутили су Скупштини, образложени предлог кандидата за заменика председника
скупштине општине Лебане, предлажући за Председника скупштине општине Лебане,
Славољуба Живковића, из Лебана, изабраног за одборника са Изборне листе ГГ „др
Горан Јањић“.
У складу са чланом 34. Пословника, одборник Славољуб Живковић је
прихватио кандидатутуру за заменика председника скупштине општине Лебане.
Такође, Славољзб Живковић се изјаснио да ће, уколико буде изабран за заменика
председника Скупштине општине Лебане, бити на сталном раду.

Чланом 39. Закона о локалној самоуправи утврђено је да ако заменику
председника скупштине мирују права из радног односа услед избора на ту функцију,
заменик председника скупштине може бити на сталном раду у општини.
Поступак тајног гласања за заменика председника Скупштине општине Лебане
спровела је Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, изабрана
на седници Скупштине општине Лебане.
Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Славољуба Живковића за
заменика председника Скупштине општине Лебане, гласало је 18 одборника, од укупно
31 одборника, што представља већину од укупног броја одборника.
На основу утврђених резултата гласања, дана 20.08.2020. на седници скупштине
општине Лебане, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за
избор заменика председника Скупштине општине Лебане, утврђује да је Славољуб
Живковић, из Лебана изабран за заменика председника Скупштине општине Лебане.
На основу наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном
суду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02 -174
У Лебану, 20.08.2020. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
_______________________

На основу члана 32. ст. 1. тачка 10. и 39. ст. 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана
41. ст. 1. тачка 14. и 59. ст. 2. Статута општине Лебане (,,Службени гласник града Лесковца“,
бр. 8/19) и члана 10. Став 4. Пословника Скупштине општине Лебане (,,Службени гласник
града Лесковца“, бр. 8/19) Скупштина општине Лебане, на седници одржаној дана 20.08.2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
I РАЗРЕШАВА СЕ са функције заменика председника Скупштине општине Лебане
Светислав Павловић из Тогочевца, закључно са даном 20.08.2020. године.
II Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику
града Лесковца“.
III Решење доставити: Светиславу Павловићу из Тогочевца, Одељењу за привреду,
пољопривреду, водопривреду и финансије ОУ Лебане, служби за људске ресурсе ОУ Лебане
и архиви ОУ.
О б р а з л о же њ е
Чланом 32. ст.1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), и чланом 41. ст. 1. тачка 14. Статута
општине Лебане (,,Службени гласник града Лесковца“, бр. 8/19) прописано је да Скупштина
општине у складу са законом бира и разрешава председника скупштине и заменика
председника скупштине.
Чланом 39. ст.2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), и чланом 59. ст. 2. Статута општине
Лебане (,,Службени гласник града Лесковца“, бр. 8/19) прописано је да се заменик
председника Скупштине бира и разрешава на исти начин као и председник Скупштине.
Чланом 10. став 4. Пословника Скупштине општине Лебане (,,Службени гласник града
Лесковца“, бр. 8/19) прописано је да потврђивањем мандата новоизабраних одборника
престају функције председника и заменика председника Скупштине из претходног сазива.
Како су на седници Скупштине општине Лебане одржане 20.08.2020. године
потврђени мандати одборника у новим сазиву донето је решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број: 02-172
20.08.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
___________________
Бобан Пејић

Скупштина општине Лебане на основу члана 40. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018), члана 41. Став 1. Тачка 15. Статута општине Лебане (''Службени гласник
града Лесковца'', бр.8/19) и члана 35. и 36. Пословника Скупштине општине Лебане
(''Службени гласник града Лесковца'', бр.8/19), на конститутивној седници одржаној
20.08.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о
постављењу секретара Скупштине општине Лебане
1. Братислав Исламовић, дипломирани правник из Лебана, постављен је за
Секретара скупштине општине Лебане, на период од четири године.
2. Секретар Скупштине општине Лебане је на сталном раду.
3. Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца''
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 40. став 2. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др.
закон и 47/2018), члану41. Став 1 тачка 15. Статута општине Лебане (''Сл. Гласник
града Лесковца'', бр. 8/2019) и члану 35. и 36. Пословника Скупштине општине Лебане
(''Сл. Гласник града Лесковца бр. 8/19“), којима је прописано да се секретар Скупштине
поставља, на предлог председника Скупштине, на мандатни период од четири године и
може бити поново постављен.
Чланом 40. став 3. Закона о локалној самоуправи утврђено је да за секретара
скупштине општине може бити постављено лице које има стечено високо образовање
из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са
положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од
најмање три године.
Председник Скупштине општине Лебане је у складу са чланом 40. став 2. Закона
о локалној самоуправи, чланом 60. Став 2. Статута општине Лебане (''Сл. Гласник
града Лесковца'', бр. 8/19) и чланом 35. Став 2. Пословника Скупштине општине
Лебане (''Сл. Гласник града Лесковца бр. 8/19“), Скупштини општине Лебане
предложио за секретара Скупштине Братислава Исламовића, из Лебана.
У складу са чланом 36. Пословника Скупштине општине Лебане (''Сл. Гласник
града Лесковца, бр. 8/19“), Скупштина општине Лебане је већином гласова од
присутног броја одборника Скупштине гласала за постављење Братислава Исламовића,
из Лебана за секретара Скупштине општине Лебане
Како Братислав Исламовић испуњава све услове за постављење за секретара
Скупштине општине Лебане предвиђене Законом, донето је Решење као у диспозитиву.

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном
суду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број: 02-177
У Лебану, 20.08.2020.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
_____________________________
Бобан Пејић

2

На основу члана 32. ст. 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 178. Закона о раду
((„Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), члана
41. ст. 1. тачка 15. Статута општине Лебане (,,Службени гласник града Лесковца“, бр. 8/19) и
члана 36. став 3. Пословника Скупштине општине Лебане (,,Службени гласник града
Лесковца“, бр. 8/19) Скупштина општине Лебане, на седници одржаној дана 20.08.2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
I УТВРЂУЈЕ се престанак функције секретара Скупштине општине Лебане Иване
Миљковић, диплпмираног правника из Малог Војловца.
II Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику
града Лесковца“.
III Запослена ће користити права из радног односа до истека коришћења породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета, као и одсуства са рада ради посебне неге детета у
складу са законом.
IV Решење доставити: Ивани Миљковић из Малог Војловца, Одељењу за привреду,
пољопривреду, водопривреду и финансије ОУ Лебане, служби за људске ресурсе ОУ Лебане
и архиви ОУ.
О б р а з л о же њ е
Чланом 32. ст.1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), и чланом 41. ст. 1. тачка 15. Статута
општине Лебане (,,Службени гласник града Лесковца“, бр. 8/19) прописано је да Скупштина
општине у складу са законом поставља и разрешава секретара скупштине.
Чланом 36. став 3. Пословника Скупштине општине Лебане (,,Службени гласник града
Лесковца“, бр. 8/19) прописано је да постављењем секретара Скупштине престаје функција
секретара скупштине из претходног сазива.
На седници Скупштине општине Лебане одржане 20.08.2020. године са секретара
Скупштине општине Лебане постављен Братислав Исламовић, дипломирани правник из
Лебане.
Запослена је дана 19.08.2020. године доставила Скупштини општине Лебане,
Административном одбору поднела захтев за признавање права на трудничко боловање почев
од 19.08.2020. године због високо ризичне трудноће 02 бр.132-72 од 19.08.2020. године, и уз
захтев приложила Потврду о наступању привремене спречености за рад бр. М-283 од
19.08.2020. године.
На основу свега горе наведеног донето је решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број: 02-175
20.08.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић, с.р.

Скупштина општине Лебане на основу члана 40. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018), члана 41. Став 1. Тачка 15. Статута општине Лебане (''Службени гласник
града Лесковца'', бр.8/19) и члана 35. и 36. Пословника Скупштине општине Лебане
(''Службени гласник града Лесковца'', бр.8/19), на конститутивној седници одржаној
20.08.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о
постављењу заменика секретара Скупштине општине Лебане
1. Никола Цветковић, дипломирани правник из Пертата, постављен је за
заменика секретара Скупштине општине Лебане, на период од четири године.
2. Заменик секретара Скупштине општине Лебане је на сталном раду.
3. Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца''
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 40. став 2. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др.
закон и 47/2018), члану41. Став 1 тачка 15. Статута општине Лебане (''Сл. Гласник
града Лесковца'', бр. 8/2019) и члану 35. и 36. Пословника Скупштине општине Лебане
(''Сл. Гласник града Лесковца бр. 8/19“), којима је прописано да се заменик секретара
Скупштине поставља, на предлог председника Скупштине, на мандатни период од
четири године и може бити поново постављен.
Чланом 40. став 3. Закона о локалној самоуправи утврђено је да за секретара
скупштине општине може бити постављено лице које има стечено високо образовање
из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са
положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од
најмање три године.
Чланом 40. Став 5 и 6. Закона о локалној самоуправи, чланом 60. Став 5 и 6.
Статута општине Лебане и чланом 38. Пословника Скупштине општине Лебане,
утврђено је да секретар може имати заменика који га замењује у случају његове
одсутности те да се заменик секретара Скупштине поставља и разрешава на исти начин
и под истим условима сао и секретар.
Председник Скупштине општине Лебане је у складу са чланом 40. став 2. Закона
о локалној самоуправи, чланом 60. Став 2. Статута општине Лебане (''Сл. Гласник
града Лесковца'', бр. 8/19) и чланом 35. Став 2. Пословника Скупштине општине
Лебане (''Сл. Гласник града Лесковца бр. 8/19“), Скупштини општине Лебане
предложио за заменика секретара Скупштине Николу Цветковића, из Пертата.
У складу са чланом 36. Пословника Скупштине општине Лебане (''Сл. Гласник
града Лесковца, бр. 8/19“), Скупштина општине Лебане је већином гласова од

присутног броја одборника Скупштине гласала за постављење Николе Цветковића, из
Пертата за заменика секретара Скупштине општине Лебане
Како Никола Цветковић испуњава све услове за постављење за заменика
секретара Скупштине општине Лебане предвиђене Законом, донето је Решење као у
диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном
суду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број: 02-178
У Лебану, 20.08.2020.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
____________________________
Бобан Пејић

2

На основу члана 32. ст. 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 178. Закона о раду
((„Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), члана
41. ст. 1. тачка 15. и 60. ст. 6. Статута општине Лебане (,,Службени гласник града Лесковца“,
бр. 8/19) и члана 36. став 3. Пословника Скупштине општине Лебане (,,Службени гласник
града Лесковца“, бр. 8/19) Скупштина општине Лебане, на седници одржаној дана 20.08.2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
I УТВРЂУЈЕ се престанак функције заменика секретара Скупштине општине Лебане
Братислава Исламовића, диплпмираног правника из Лебана.
II Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику
града Лесковца“.
III Решење доставити: Братиславу Исламовићу, Одељењу за привреду, пољопривреду,
водопривреду и финансије ОУ Лебане, служби за људске ресурсе ОУ Лебане и архиви ОУ.
О б р а з л о же њ е
Чланом 32. ст.1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), и чланом 41. ст. 1. тачка 15. Статута
општине Лебане (,,Службени гласник града Лесковца“, бр. 8/19) прописано је да Скупштина
општине у складу са законом поставља и разрешава секретара и заменика секретара
скупштине.
Чланом 60. ст. 6. Статута општине Лебане (,,Службени гласник града Лесковца“, бр.
8/19) и чланом 38. Пословника Скупштине општине Лебане (,,Службени гласник града
Лесковца“, бр. 8/19) прописано је да се заменик секретара Скупштине општине Лебане
поставља и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар.
Чланом 36. став 3. Пословника Скупштине општине Лебане (,,Службени гласник града
Лесковца“, бр. 8/19) прописано је да постављењем секретара Скупштине престаје функција
секретара скупштине из претходног сазива.
На седници Скупштине општине Лебане одржане 20.08.2020. године са секретара
Скупштине општине Лебане постављен Братислав Исламовић, дипломирани правник из
Лебане, а за заменика секретара Скупштине општине Лебане постављен је Никола Цветковић,
па је на основу свега наведеног донето је решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број: 02-176
20.08.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић, с.р.

Скупштина општине Лебане, на основу члана 43. став 1. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018), члана 63. Статута општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'', бр.8/19) и
члана 39. Пословника Скупштине општине Лебане(''Службени гласник града Лесковца'', бр.
8/19), на конститутивној седници одржаној 20.08.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о
избору Председника општине Лебане

1. Иван Богдановић, дипл. менаџер из Лебана, изабран је за Председника општине,
на мандатни период од четири године.
2. Председник општине је на сталном раду.
3. Утврђује се да даном избора за Председника општине Лебане престаје мандат
одборника Скупштине општине Лебане због преузимања функције која је у складу са
законом неспојива с функцијом одборника.
4. Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца''

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења о избору Председника општине (у даљем тексту:
Решење) садржан је у одредбама члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи (("Сл.
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) којима је
утврђено да председника општине бира скупштина општине, из реда одборника, на време од
четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника скупштине
општине.
Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са Законом о
локалној самоуправи изаберу извршни органи Општине, односно Председник општине и
Општинско веће.
Председник Скупштине општине Лебане је у складу са чланом 43. став 3. Закона о
локалној самоуправи Скупштини општине Лебане, предложио кандидата за Председника
општине Ивана Богдановића, из Лебана изабраног за одборника са Изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.
Кандидат за Председника општине је дао писану сагласност да прихвата кандидатуру
за Председника општине.
Поступак тајног гласања за Председника општине Лебане спровела је Комисија за
спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, изабрана на седници Скупштине
општине Лебане.
Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Ивана Богдановића за
Председника општине Лебане, гласало је 18 одборника, од укупно 31 одборника, што
представља већину од укупног броја одборника.
На основу утврђених резултата гласања, дана 20.08.2020. године на седници
Скупштине општине Лебане, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања
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за избор Председника општине Лебане, утврђује да је Иван Богдановић, из Лебана изабран за
Председника општине Лебане.
Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи утврђено је да председнику општине
и заменику председника општине избором на ове функције престаје мандат одборника у
скупштини општине. Такође чланом 46. став 1. тачка 5. и ставом 6. истог члана Закона о
локалним изборима утврђено је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је
изабран преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве с
функцијом одборника, као и да ако наступи овакав случај скупштина општине на седници
утврђује да је одборнику престао мандат.
Чланом 43. став 6. Закона о локалној самоуправи утврђено је да су председник
општине и заменик председника општине на сталном раду.
На основу наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у
року од 30 (тридесет) дана.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број: 02-181
У Лебану, 20.08.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бобан Пејић,
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На основу члана 32. ст. 1. тачка 12. и члана 51. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана
41. ст. 1. тачка 16. и члана 80. Статута општине Лебане (,,Службени гласник града Лесковца“,
бр. 8/19) и члана 47. став 3. Пословника Скупштине општине Лебане (,,Службени гласник
града Лесковца“, бр. 8/19) Скупштина општине Лебане, на седници одржаној дана 20.08.2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
I УТВРЂУЈЕ СЕ престана функције председника општине Лебане Ивана Богдановића
дипломирани менаџера, из Лебана.
II Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику
града Лесковца“.
III Решење доставити: Ивану Богдановићу, Одељењу за привреду, пољопривреду,
водопривреду и финансије ОУ Лебане, служби за људске ресурсе ОУ Лебане и архиви ОУ.
О б р а з л о же њ е
Чланом 32. ст.1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), и чланом 41. ст. 1. тачка 16. Статута
општине Лебане (,,Службени гласник града Лесковца“, бр. 8/19) прописано је да Скупштина
општине у складу са законом бира и разрешава председника Општине и, на предлог
председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа.
Чланом 51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), чланом 80. Статута општине Лебане
(,,Службени гласник града Лесковца“, бр. 8/19), и члана 47. став 3. Пословника Скупштине
општине Лебане прописано је да престанком мандата Скупштине општине престаје
мандат Извршних органа општине.
Како су на седници Скупштине општине Лебане одржане 20.08.2020. године
потврђени мандати одборника у новим сазиву, и тиме престао мандат Скупштине старог
сазива, донето је решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број: 02-179
20.08.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
___________________
Бобан Пејић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 46.
став 1. тачка 5) Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 и 68/20), члана 64. Статута
општине Лебане („Службени гласник града Лесковца“, број 08/19), члана 44.
ст. 1. и 210. став 1. тачка 5), Пословника Скупштине општине Лебане
(,,Службени гласник града Лесковца“, бр. 8/19), Скупштина општине Лебане на
првој-конститутивној седници одржаној 20.08.2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
I
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника Скупштине општине Лебане:
- Ивану Богдановићу, са Изборне листе Александар Вучић – за нашу
децу, због избора на функцију председника општине Лебане,
- Горану Лазаревићу, са Изборне листе Александар Вучић – за нашу
децу, због избора на функцију заменика председника општине Лебане,
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном
гласнику града Лесковца“.
Образложење
Иванн Богдановић, са Изборне листе Александар Вучић – за нашу децу
изабран је за председника општине Лебане, на првој – конститутивној седници
Скупштине општине од 20.08.2020. године, а Горан Лазаревић, са Изборне
листе Александар Вучић – за нашу децу је на истој седници изабран за заменика
председника општине Лебане.
Чланом 46. став 1. тачка 5) Закона о локалним изборима и чланом 210.
став 1. тачка 5) Пословника Скупштине општине Лебане прописано је да
одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран преузимањем
посла, односно функције које су, у складу са Законом, неспојиве са функцијом
одборника.
Чланом 64. став 2. Статута општине Лебане и чланом 44. ст. 1
Пословника Скупштине општине Лебане прописано је да председнику и
заменику председника општине Лебане, избором на ове функције престаје
мандат одборника у Скупштини општине.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи, члана 46. став 1.
тачка 5) Закона о локалним изборима, члана 64. Статута општине Лебане и
члана 44. и 210. Пословника Скупштине општине Лебане, Скупштина је
одлучила као у диспозитиву овог Решења.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети жалба
надлежном Управном суду у року од 48 часова од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број: 06-50/2
20.08.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

Скупштина општине Лебане, на основу члана 45, 48. и 56. Закона о локалним
изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 аутентично тумачење и 68/2020), члана 31. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 10 и 18.
Пословника Скупштине општине Лебане (,,Службени гласник града Лесковца“, број
08/19), на конститутивној седници одржаној дана 20.08.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

то:

I
Потврђују се мандати одборницима Скупштине општине Лебане са изборне листе и
1. ИЗБОРНА ЛИСТА
АЛЕКСАНДАР ВУЋИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ

1. Игор Митровић,
2. Милош Пешић,

рођен 1983. године, радник из Шумана,
рођен 1988. године, ветеринарски техничар из Лебана,
II

Мандат одборника траје 4 (четири) године, почев од дана потврђивања мандата
односно до престанка мандата одборника тог сазива Скупштине.
III
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 сати од
дана доношења Одлуке.
IV
Ову Oдлуку објавити у "Службеном гласнику града Лесковца ''.
Образложење
На основу члана 45. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007,
34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) изборна
комисија издаје одборнику уверење да је изабран. У том смислу Општинска изборна
комисија општине Лебане је на седници одржаној 20.08.2020. године издала уверења
одборницима наведеним поименце у ставу првом диспозитива ове одлуке.
На основу члана 48. истог Закона када одборнику престане мандат пре истека
времена на које је изабран мандат се додељује првом следећем кандидату са исте изборне
листе коме није био додељен мандат одборника, а чланом 56. Прописано је да мандат
одборника почиње да тече даном потврђивања мандата, да о потврђивању мандата
одборника одлучује скупштина на конститутивној седници, такође, када скупштина после

конституисања одлучује о потврђивању мандата нових одборника у гласању поред
одборника могу учествовати и кандидати којима су мандати додељени у складу са чланом
48. овог закона и који имају уверење изборне комисије јединице локалне самоуправе да су
изабрани.
На Конститутивној седници Скупштине општине Лебане, дана 20.08.2020. године,
за председника општине Лебане изабран је Иван Богдановић, док је за заменика
председника општине Лебане изабран Горан Лазаревић, те им је самим тим престао
мандат одборника у Скупштини.
Сагласно члану 12. Пословника Скупштинe Лебане а на основу Извештаја
Верификационог одбора, сачињеног 20.08.2020. године, утврђена је сагласност Уверења о
избору за одборнике Скупштине општине Лебане са Извештајем општинске изборне
комисије o додели мандата кандидатима за одборнике са Изборне листе одборника
којима је престао мандат.
На основу члана 31. Закона о локалној самоуправи, одборницима је утврђено
трајање мандата од 4 године односно до престанка мандата одборника тог сазива
Скупштине, као и судска заштита мандата, а на основу члана 56. став 7. Закона о локалним
изборима утврђено је да се против Одлуке о потврђивању мандата одборника може
изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке Скупштине
јединице локалне самоуправе.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број: 02-186

ПРЕДСЕДНИК
____________________
Бобан Пејић

2

Скупштина општине Лебане, на основу члана 43. став 4. у вези члана 43. став 1.
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон,
101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 63. Статута општине Лебане (''Службени гласник
града Лесковца'', бр.8/19) и члана 39. Пословника Скупштине општине Лебане
(''Службени гласник града Лесковца'', бр. 8/19), на конститутивној седници одржаној
20.08.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о
избору Заменика председника општине Лебане

1. Горан Лазаревић, дипл. Правник, из Ћеновца изабран је за Заменика председника
општине, на мандатни период од четири године.
2. Заменик председника општине je на сталном раду.
3. Утврђује се да даном избора за Заменика председника општине, Горану Лазаревићу
престаје мандат одборника Скупштине општине Лебане, због преузимања функције која је у
складу са законом неспојива с функцијом одборника.
4. Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца“.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења о избору Заменика председника општине (у
даљем тексту: Решење) садржан је у одредбама члана 43. став 4. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018) у вези члана 43. став 1. и члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи којима је
утврђено да кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика председника
општине из реда одборника, кога бира скупштина општине на исти начин као председника
општине, односно бира се из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем,
већином гласова од укупног броја одборника скупштине општине.
Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са Законом о
локалној самоуправи изаберу извршни органи Општине, односно Председник општине и
Општинско веће.
Кандидат за Председника општине је у складу са чланом 43. став 4. Закона о локалној
самоуправи Скупштини општине Лебане, предложио кандидата за заменика председника
општине Горана Лазаревића, из Ћеновца, изабраног за одборника са Изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.
Кандидат за Заменика председника општине Горан Лазаревић дао је писану
сагласност да прихвата кандидатуру за заменика председника општине.
Поступак тајног гласања за Заменика председника општине Лебане спровела је
Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, изабрана на седници
Скупштине општине Лебане.

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Горана Лазаревића за Заменика
председника општине Лебане гласало је 18 одборника, од укупно 31 одборника, што
представља већину од укупног броја одборника.
На основу утврђених резултата гласања, дана 20.08.2020. године на седници
Скупштине општине Лебане, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања
за избор Заменика председника општине Лебане, утврђује да је Горан Лазаревић, из Ћеновца
изабран за Заменика председника општине Лебане.
Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи утврђено је да председнику општине
и заменику председника општине избором на ове функције престаје мандат одборника у
скупштини. Такође чланом 46. став 1. тачка 5. и ставом 6. Закона о локалним изборима
утврђено је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран
преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве с функцијом
одборника, као и да ако наступи овакав случај скупштина општине Лебане утврђује да је
одборнику престао мандат.
Како је одборник Горан Лазаревић, изабран за заменика председника општине
Лебане, то му је у складу са чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи, престао мандат
одборника.
Чланом 43. став 6. Закона о локалној самоуправи у вези члана 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи утврђено је да су председник општине и заменик председника општине
на сталном раду.
На основу наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у
року од 30 (тридесет) дана.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 Број: 02-182
У Лебану, 20.08.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бобан Пејић,

На основу члана 32. ст. 1. тачка 12. и члана 51. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана
41. ст. 1. тачка 16. и члана 80. Статута општине Лебане (,,Службени гласник града Лесковца“,
бр. 8/19) и члана 47. став 3. Пословника Скупштине општине Лебане (,,Службени гласник
града Лесковца“, бр. 8/19) Скупштина општине Лебане, на седници одржаној дана 20.08.2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
I УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције заменик председника општине Лебане Бобана
Пејића дипломираног инжењера пољопривреде, из Лебана.
II Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику
града Лесковца“.
III Решење доставити: Бобану Пејићу, Одељењу за привреду, пољопривреду,
водопривреду и финансије ОУ Лебане, служби за људске ресурсе ОУ Лебане и архиви ОУ.
О б р а з л о же њ е
Чланом 32. ст.1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), и чланом 41. ст. 1. тачка 16. Статута
општине Лебане (,,Службени гласник града Лесковца“, бр. 8/19) прописано је да Скупштина
општине у складу са законом бира и разрешава председника Општине и, на предлог
председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа.
Чланом 51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), чланом 80. Статута општине Лебане
(,,Службени гласник града Лесковца“, бр. 8/19), и члана 47. став 3. Пословника Скупштине
општине Лебане прописано је да престанком мандата Скупштине општине престаје
мандат Извршних органа општине.
Како су на седници Скупштине општине Лебане одржане 20.08.2020. године
потврђени мандати одборника у новим сазиву, и тиме престао мандат Скупштине старог
сазива, донето је решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број: 02-180
20.08.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
___________________
Бобан Пејић

На основу члана 32. став 1. тачка 12), члана 45. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон,
101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 67. и 68. Статута општине Лебане
(„Службени гласник града Лесковца“, број 08/19), члана 39, 41. и 42.
Пословника Скупштине општине Лебане („Службени гласник града Лесковца“,
број 08/19), Скупштина општине Лебане на првој – конститутивној седници
одржаној 20.08.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА OПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

1.
2.
3.
4.
5.

I
У Општинско веће општине Лебане бирају се:
др Драган Јовановић из Бошњаца,
Стана Младеновић из Лугара,
Марко Тошић из Лебана,
Мирјана Богдановић из Лебана,
Драган Станковић из Поповца .

II
Чланови Општинског већа општине Лебане, могу бити на сталном раду у
Општини.
III
Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“.
О бразложење
Чланом 32. став 1. тачка 12) Закона о локалној самоуправи прописано је
да Скупштина општине у складу са Законом бира и разрешава председника
општине и на предлог председника општине бира заменика председника
општине и чланове Општинског већа.
Чланом 45. Закона о локалној самоуправи, прописано је да Општинско
веће чине председник општине, заменик председника општине, као и чланови
Општинског већа чији је број утврђен Законом и које 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.
Када одлучује о избору председника општине, Скупштина општине
истовремено и обједињено одлучује о избору заменика председника општине и
чланова Општинског већа.
Председник општине је председник Општинског већа.
Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији.
Број чланова Општинског већа, које Скупштина општине бира на
предлог председника општине не може бити већи од 7.
Чланови Општинског већа које бира Скупштина општине 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.
Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у општини.

Чланом 67. и 68. Статута општине Лебане прописано је да:
Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као
и 7 чланова општинског већа.
Председник Општине је председник Општинског већа.
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. Када одлучује о избору председника општине, Скупштина општине
истовремено и обједињено одлучује о избору заменика председника општине и
чланова Општинског већа.
Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у општини.
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.
Члановима 39. и 41. до 42. Пословника Скупштине општине Лебане, прописан
је поступак избора Општинског већа.
На првој – конститутивној седници Скупштине општине, кандидат за председника
општине је, предложио кандидате за чланове Општинског већа, и то: др Драгана
Јовановића из Бошњаца, Стану Младеновић из Лугара, Марка Тошића из Лебана,
Мирјану Богдановић из Лебана, Драгана Станковића из Поповца.
На основу напред наведеног, у складу са одредбама члана 45. Закона о локалној
самоуправи, члана 67. Статута општине Лебане, тајним гласањем, за чланове
Општинског већа општине Лебане изабрани су: др Драган Јовановић из Бошњаца,
Стана Младеновић из Лугара, Марко Тошић из Лебана, Мирјана Богдановић из Лебана,
Драган Станковић из Поповца.
На основу свега напред наведеног Скупштина општине Лебане, донела је
Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути спор пред
Управним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број: 02-189/2020
У Лебану, 20.08.2020. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бобан Пејић, с.р.

На основу члана 32. ст. 1. тачка 12. и члана 51. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана
41. ст. 1. тачка 16. и члана 80. Статута општине Лебане (,,Службени гласник града Лесковца“,
бр. 8/19) и члана 47. став 3. Пословника Скупштине општине Лебане (,,Службени гласник
града Лесковца“, бр. 8/19) Скупштина општине Лебане, на седници одржаној дана 20.08.2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ са функције чланова општинског већа и то:
1. Др Радуле Лепојевић из Лебана,
2. Иван Спасић из Цекавице,
3. Горан Цекић из Лебана,
4. Радмила Костић из Лебана,
5. Бојан Ђорђевић из Лебана,
6. Снежана Миленковић из Лебана,
7. Слободан Станковић из Лебана,
8. Братислав Илић из Лебана,
9. Марко Тошић из Лебана,
10. Слободан Јанковић из Лебана,
11. Дарко Станковић из Коњина.
II Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику
града Лесковца“.
III Решење доставити: разрешеним члановима општинског већа, Одељењу за
привреду, пољопривреду, водопривреду и финансије ОУ Лебане, служби за људске ресурсе
ОУ Лебане и архиви ОУ.
О б р а з л о же њ е
Чланом 32. ст.1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), и чланом 41. ст. 1. тачка 16. Статута
општине Лебане (,,Службени гласник града Лесковца“, бр. 8/19) прописано је да Скупштина
општине у складу са законом бира и разрешава председника Општине и, на предлог
председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа.
Чланом 51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), чланом 80. Статута општине Лебане
(,,Службени гласник града Лесковца“, бр. 8/19), и члана 47. став 3. Пословника Скупштине
општине Лебане прописано је да престанком мандата Скупштине општине престаје
мандат Извршних органа општине.

Како су на седници Скупштине општине Лебане одржане 20.08.2020. године
потврђени мандати одборника у новим сазиву, и тиме престао мандат Скупштине старог
сазива, донето је решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број: 02-188/2020
20.08.2020. године
Тачност преписа оверава:

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић,с.р.
СЕКРЕТАР
Братислав Исламовић

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'' број 129/07, 83/14, 101/16 i 47/18), чл. 45. Статута општине Лебане
(''Службени гласник града Лесковца'', број 08/19), чл. 62 ст. 4, 63. ст. 1. и 77. ст. 1
тачка 1. Пословника Скупштине општине Лебане (''Службени гласник града
Лесковца'', број 08/19), Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана,
20.08.2020. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
O ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
OДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА ПИТАЊА
I БИРАЈУ СЕ чланови Одбора за административно-мандатна питања и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Светислав Павловић из Тогочевца,
Небојша Пејковић из Бошњаца,
Дарко Станковић из Коњина,
Дејан Стевановић из Лебана,
Љубиша Цветковић из Лебана.

II Решење доставити изабраним члановима Одбора за административномандатна питања.
III Решење објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца'''
Образложење:
Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина
општине онива стална и привремена радна тела за разматрање питања из њене
надлежности.
Чланом 45. Статута општине Лебане прописано је да скупштина општине
онива стална и привремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности.
Чланом 62. ст 4. Пословника прописано је да стално радно тело Скупштине
има председника и 4 члана. Чланом 63. ст 1. Пословника прописано је да чланове
сталних радних тела Скупштине предлажу одборничке групе сразмерно броју
одборника које имају у Скупштини, осим за избор чланова Одбора за
административно-мандатна питања. Чланом 77. ст 1. тачка 1. Пословника
прописано је да стална радна тела Скупштине образују се као одбори. Одбор
Скупштине под тачком 1. је Одбор за административно-мандатна питања.
У складу са напред наведеним, донето је решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-187

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић, с.р.

