
ДОНЕТА АКТА 
ДРУГА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

18.09.2020. ГОДИНЕ 
 

1. Одлука о завршном рачуну општине Лебане за 2019. годину,  
2. Одлука о другом ребалансу буџета општине Лебане за 2020. годину,  
3. Решење о престанку функције в.д.директора ЈКП "Водовод" Лебане,  
4. Решење о именовању в.д. директора ЈКП "Водовод" Лебане,  
5. Решење о разрешењу директра библиотеке "Бранко Радичевић" Лебане,  
6. Решење о именовању в.д. директора библиотеке "Бранко Радичевић" Лебане,  
7. Решење о разрешењу в.д. директора установе за спорт "Спортско-рекреативни 

центар" Лебане,  
8. Решење о именовању в.д. директора установе за спорт "Спортско-рекреативни 

центар" Лебане,  
9. Решење о престанку функције в.д. директора ЈКП "Имовина" Лебане,  
10. Решење о именовању в.д. директора ЈКП "Имовина" Лебане,  
11. Решење о разрешењу директора Центра за социјални рад Лебане,  
12. Решење о именовању в.д. директора Центра за социјални рад Лебане,  
13. Решење о разрешењу и именовању надзорног одбора ЈКП "Ветеринарска 

станица Лебане" Лебане,                                                              
14. Одлука о мрежи јавних основних школа на територији општине Лебане,  
15. Решење о давању сагласности на мрежу установа ПУ Дечији вртић "Дечија 

радост" Лебане,  
16. Решење о давању сагласности на годишњи план рада за радну 2020/2021. годину 

за ПУ Дечији вртић "Дечија радост" Лебане,  
17. Решење о давању сагласности на извештај о раду ПУ Дечији вртић "Дечија 

радост" Лебане,  
18. Решење о давању сагласности председнику општине Лебане за потписивање 

Уговора о одржавању водоводних шахти и бунара, са ЈКП "Водовод" Лебане,  
19. Одлука о усвајању финанасијског извештаја са извештајем ревизора за 2019. 

годину ЈКП "Водовод" Лебане.  
20. Одлука о платама, накнадама и другим примањима изабраних и постављених 

лица у органима општине Лебане и накнадама одборника Скупштине општине 
Лебане.  

21. Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Центра за 
социјални рад Лебане,  

22. Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Центра за 
социјални рад Лебане,  

23. Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора ЈП "Лебане" 
Лебане,  

24. Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора ЈКП "Комуналац" 
Лебане,  

25. Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Туристичке 
организације општин Лебане,  

26. Решење о именовању чланова Надзорног одбора Туристичке организације 
општин Лебане,  

27. Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора ЈКП "Водовод" 
Лебане,  

28. Решење о разрешењу и именовању чланова управног одбора библиотеке 
„Бранко Радичевић“ Лебане,  

29. Решење о разрешењу и именовању чланова надзорног одбора библиотеке 
„Бранко Радичевић“ Лебане,  



30. Решење о разрешењу и именовању чланова управног одбора Дома културе 
"Радан" Лебане,  

31. Решење о именовању чланова надзорног одбора Дома културе "Радан" Лебане,  
32. Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора установе за спорт 

"Спортско-рекреативни центар" Лебане,  
33. Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора установе за спорт 

"Спортско-рекреативни центар" Лебане,  
34. Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора ЈКП "Имовина" 

Лебане,  
35. Решење о престанку функције в.д. директора ЈКП „Ветеринарска станица 

Лебане“ Лебане,  
36. Решење о именовању в.д. директора ЈКП „Ветеринарска станица Лебане“ 

Лебане,  
37. Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора ПУ "Дечја Радост" 

Лебане,  
38. Решење о разрешењу и именовању чланова школског одбора ОШ "Вук 

Караџић" Лебане,  
39. Решење о разрешењу и именовању чланова школског одбора ОШ "Радован 

Ковачевић" Лебане,  
40. Решење о разрешењу и именовању чланова школског одбора ОШ  "Радоје 

Домановић" Лебане,  
41. Решење о разрешењу и именовању чланова школског одбора Гимназија Лебане,  
42. Решење о разрешењу и именовању чланова школског одбора СТШ "Вожд 

Карађорђе" Лебане,  
43. Решење о утврђивању престанак мандата чланова сталних радних тела које бира 

Скупштина општине Лебане,  
44. Решење о избору Одбор за избор и именовања,  
45. Решење о избору Одбор за прописе и управу,  
46. Решење о избору Одбор за друштвено-економски развој, привреду и финансије,  
47. Решење о избору Одбор за друштвене делатности,  
48. Предлог Решења о избору Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено-

комуналне делатности,  
49. Решење о избору Одбор за рад и развој месних заједница,  
50. Решење о избору Одбор за пољопривреду и развој села,  
51. Решење о избору Одбор за заштиту и унапређење животне средине,  
52. Решење о избору Одбор за представке и притужбе,  
53. Решење о избору Одбор за награде и признања,  
54. Решење о избору Одбор за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака 

и делова насељених места,  
55. Решење о избору Одбор за односе са верским заједницама,  
56. Решење о избору Одбор за борбу против корупције,  
57. Решење о избору Одбор за социјална питања.  
58. Решење о разрешењу и именовању чланова Савета за младе,  
59. Решење о разрешењу и именовању чланова Савета за развој  
60. Решење о разрешењу и именовању чланова Савета за привреду, Драган 

Павловић 
61. Решење о разрешењу и именовању чланова Савета за запошљавање,  
62. Решење о разрешењу и именовању чланова Савета за миграције,  
63. Решење о разрешењу и именовању чланова Савета за здравље,  
64. Решење о разрешењу и именовању чланова Комисије за родну равноправност,  
65. Решење о разрешењу и именовању чланова Комисије за планове,  
66. Решење о разрешењу и именовању чланова Комисије за израду годишњег 

програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  



67. Решење о разрешењу и именовању чланова Комисије за спровођење поступка  
јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини.  

68. Решење о разрешењу и именовању Комисије за комасацију општине Лебане,  
69. Програм о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини 

општине Лебане за 2020. годину. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 2.)  Закона о локалној самоуправи («Службени гласник 
РС», број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 78. Закона о 
буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 
108/2013,142/2014, 42/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 41. 
Статута Општине Лебане ("Службени гласник града Лесковца", број 08/2019), а на предлог 
извршног органа општине Лебане, Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана 11.09. 
2020. године,  д о н е л а  је: 

 
 
 

ОДЛУКУ 
 О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
 

ОПШТИ ДЕО 
 
 

Члан 1. 
 

 Остварени укупни приходи и примања, као и извршени укупни расходи и издаци у 
завршном рачуну буџета Општине Лебане у 2019. години износе у динарима: 
 
 
 УКУПНО ОСТВАРЕНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА 

СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 
 

1. Текући приходи и примања                                                                                          599.490.504,70 
2. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине                                       30.037.120,00 
3. Пренета средства из ранијих година                                                                          16.010.849,41 
 УКУПНО: 645.538.474,11 
   
 УКУПНО ИЗВРШЕНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  
1. Текући расходи и издаци                                                                                             607.388.708,97 
2. Отплата главнице кредита код пословне банке                                                        19.929.566,39 
 УКУПНО: 627.318.275,36 
   
 РАЗЛИКА УКУПНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА И УКУПНИХ РАСХОДА 

И ИЗДАТАКА (СУФИЦИТ) 
18.220.198,75 

 
 
 
УТВРЂЕНИ  РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА              
                                   
                
ОП 
2344 Вишак прихода и примања – буџетски суфицит 

 

2355 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ  18.220.198,75 

 
2357 

ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА –СУФИЦИТ 
(ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ)  18.220.198,75 

2358 Пренос дела вишка прихода, наменски опредељен за наредну годину  
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2359 Нераспоређени вишак прихода за пренос у наредну годину 18.220.198,75 
 

Члан 2. 
 

 Остварени вишак прихода – буџетски суфицит из члана 1. ове Одлуке, у износу  
18.220.198,75 динара, преноси се у 2020. годину за ненаменско опредељење у износу од 
18.220.198,75 динара. 
 
 

Члан 3 
 

 У Билансу стања на дан 31. децембра 2019. године ( Образац 1 ) утврђена је укупна 
актива у износу од 464.231 у хиљадама  динара и  укупна пасива у износу од  464.231 у 
хиљадама  динара. 
     

Члан 4. 
 

 У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године          
( Образац 2) утврђени су: 
 
 
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
 
Број 
конта 

 
О п и с 

 
Износ 

711100 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 134.806.071,89 
712100 Порез на фонд зарада  2.471,60 
713100 Периодични порези на непокретности 14.152.405,14 
713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон  3.426.596,24 
713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције 3.208.485,46 
 
714500 

Порези, таксе и накнаде на  употребу добара, на дозволу да се добра 
употребљавају или делатности обављају 

35.718.142,30 

716100 Други порези које плаћају предузећа, односно предузетници 14.664.416,17 
733100 Текући трансфери од других нивоа власти 362.899.392,12 
733200 Капитални трансфери од других нивоа власти 9.037.500,00 
741100 Камате 131.034,07 
741500 Закуп непроизводне имовине 4.651.359,07 
742100 Прих. од продаје добара и услуга закупа од стране тржишних организација  1.878.973,40 
742200 Таксе и накнаде 1.887.846,00 
743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 3.426.280,86 
743900 Остале новчане казне, пенали  и приходи од одузете им.користи 1.680.069,69 
745100 Мешовити  и неодређени приходи 7.307.423,94 
772100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године  422.288,75 
841100 Примања од продаје земљишта 189.748,00 
 ТЕКУЋИ  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ: 
599.490.504,70 

 
 
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ       
 
Број 
Конта 

 
О п и с 

 
Износ 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених 110.601.945,24 
412000 Социјални доприноси на терет послодавца 18.800.753,65 
414100 Отпремнине и помоћи 413.378,73 
414300 Отпремнине и помоћи 901.210,00 
414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланива породице 1.812.886,89 
415100 Накнаде трошкова за запослене 2.855.841,54 
416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.202.761,24 
421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.379.147,82 
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421200 Енергетске услуге 18.612.716,27 
421300 Комуналне услуге 11.062.278,10 
421400 Услуге комуникација 3.773.202,42 
421500 Трошкови осигурања 528.132,01 
421600 Закуп имовине и опреме 429.000,00 
421900 Остали трошкови 148.989,00 
422100 Трошкови службених путовања у земљи  2.710.836,27 
422200 Трошкови службених путовања у иностранство 215.931,59 
422300 Трошкови превоза јавним срдствима 1.647.876,32 
422400 Трошкови путовања ученика 1.078.600,00 
422900 Остали трошкови транспорта 268.000,00 
423100 Административне услуге 997.707,32 
423200 Компјутерске услуге 265.525,36 
423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 583.394,00 
423400 Услуге информисања 1.760.396,97 
423500 Стручне услуге 20.249.065,39 
423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 1.542.571,60 
423700 Репрезентација 4.249.781,75 
423900 Остале опште услуге 12.194.438,01 
424100 Услуге ветеринарског прегледа 516.204,00 
424200 Услуге образовања, културе и спорта 1.063.749,26 
424300 Медицинске услуге  11.557.976,85 
424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 2.589.232,03 
424900 Остале специјализоване услуге 37.947.546,63 
425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 66.020.711,35 
425200 Текуће поправке и одржавање опреме 3.213.419,06 
426100  Административни материјал 2.033.225,30 
426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 217.001,00 
426400 Материјали за саобраћај 3.859.267,21 
426600 Материјали за образвање, културу и спорт 668.408,12 
426700 Медицински и лабораторијскиматеријал 4.312,00 
426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 6.370.322,18 
426900 Материјали за посебне намене 3.677.070,65 
441300 Отплата камате домаћим финансијским институциама 44,67 
441400 Отплата камата домаћима банкама 5.538.957,88 
441900 Финансијске промене на финансијским лизинзима 1.197,25 
451100 Текуће субвенције 17.824.997,86 
451200 Капиталне субвенцие 240.442,70 
463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 75.462.031,38 
463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 319.295,00 
464100 Текуће дотације дотацијама за обавезно социјално осигурање 2.000.000,00 
465100 Остале текуће дотације и трансфери 8.983.182,16 
465200 Остале капиталне дотације и трансфери 132.033,28 
472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 3.529.000,00 
472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 3.042.462,00 
472900 Остале накнаде из буџета 817.729,06 
481100 Дотације непроф.организац.које пружају помоћ домаћинствима 2.658.437,78 
481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 69.361.941,19 
482100 Регистрација возила 378.417,46 
482200 Обавезне таксе  31.700,00 
482300 Општинске таксе 10.000,00 
483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 20.090.325,79 
 ТЕКУЋИ РАСХОДИ: 570.447.008,59 
511200 Изградња зграда и објекта 13.127.599,41 
511300 Капитално одржавањезграда и објеката 9.283.145,80 
511400 Пројектно планирање 5.988.900,00 
512100 Опрема за саобраћај 2.129.410,90 
512200 Административна опрема 1.736.927,00 
512400 Опрема за заштиту животне средине 190.000,00 
512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 494.100,00 
512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 592.562,28 
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515100 Нематеријална имовина 594.000,00 
523100 Залихе робе за даљу продају 2.680.414,99 
541100 Земљиште 124.640,00 
 ТЕКУЋИ  ИЗДАЦИ: 36.941.700,38 
 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 607.388.708,97 
      
 
 
УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА                
                   
          

1.Укупно остварени текући приходи и примања од  продаје 
нефинансијске имовине 

 
599.490.504,70 

2.Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку  нефинансијске 
имовине 

     
                     607.388.708,97 

3.Вишак прихода и приманња – буџетски суфицит ( ред.бр.1 – ред.бр.2 )  

4.Мањак прихода и примања – буџетски дефицит ( ред.бр.2 – ред.бр.1 )  
7.898.204,27 

5. Кориговање вишка  прихода и примања – односно мањка прихода 
и примања 
  а) увећан за укључивање: 
-  дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који 
је коришћен    за  покриће расхода и издатака текуће године; 
- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за 
покриће расхода и издатака текуће године; 
- износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из 
кредита; 
б) умањен за: 
- утрошена средства текућих прихода и примања за отплату обавезе 
по кредиту 
 ц) увећан за: 
- примања од задуживања и продаје финансијске имовине  
6. Вишак прихода и примања – буџетски суфицит 
- нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну 
годину 

        
 
 
 
 
 

16.010.849,41 
 
 

 
 

19.929.566,39 
 
 

30.037.120,00 
 
18.220.198,75 

 
 

Члан 5. 
 

 У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 
31.децембра 2019. године (Образац 3), утврђени су укупна примња у износу од 30.226.868,00  
динара и укупни издаци у износу од  56.871.266,77 динара. 
 
 
Број конта О п и с Износ 
 Укупна примања: 30.226.868,00 
841100 Примања од продаје земљишта у корист нивоа општине                  189.748,00 
 ПРИМАЊА ОД ПРОАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ: 
189.748,00 

911400 Примања од задуживања код пословних банака 30.037.120,00 
 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ: 
30.037.120,00 

 Укупни издаци:  56.871.266,77 
511200 Изградња зграда и објекта 13.127.599,41 
511300 Капитално одржавањезграда и објеката 9.283.145,80 



 
5 

511400 Пројектно планирање 5.988.900,00 
512100 Опрема за саобраћај 2.129.410,90 
512200 Административна опрема 1.736.927,00 
512400 Опрема за заштиту животне средине 190.000,00 
512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 494.100,00 
512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 592.562,28 
515100 Нематеријална имовина 594.000,00 
523100 Залихе робе за даљу продају 2.680.414,99 
541100 Земљиште 124.640,00 
 ТЕКУЋИ  ИЗДАЦИ: 36.941.700,38 
611400 Отпглавнице за кредит од домаћих банака 19.929.566,39 
 ИЗДАЦИ ЗАОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ: 
 

19.929.566,39 
 
 

Члан 6. 
 

 У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године  
(Образац 4), утврђени су укупни кориговани новчани приливи у износу од 645.538.474,11 
динара, укупни –кориговани новчани одливи у износу од  627.318.275,36 динара и салдо 
готовине на крају године у износу од   18.220.198,75 динара.   
   
 
 
        НОВЧАНИ ПРИЛИВИ        
 
                                                                                                                                                                                                              
Конто Назив конта Износ 

НОВЧАНИ  ПРИЛИВИ  
711100 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 134.806.071,89 
712100 Порез на фонд зарада  2.471,60 
713100 Периодични порези на непокретности 14.152.405,14 
713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон  3.426.596,24 
713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције 3.208.485,46 
 
714500 

Порези, таксе и накнаде на  употребу добара, на дозволу да се добра 
употребљавају или делатности обављају 

35.718.142,30 

716100 Други порези које плаћају предузећа, односно предузетници 14.664.416,17 
733100 Текући трансфери од других нивоа власти 362.899.392,12 
733200 Капитални трансфери од других нивоа власти 9.037.500,00 
741100 Камате 131.034,07 
741500 Закуп непроизводне имовине 4.651.359,07 
742100 Прих. од продаје добара и услуга закупа од стране тржишних организација  1.878.973,40 
742200 Таксе и накнаде 1.887.846,00 
743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 3.426.280,86 
743900 Остале новчане казне, пенали  и приходи од одузете им.користи 1.680.069,69 
745100 Мешовити  и неодређени приходи 7.307.423,94 
772100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године  422.288,75 
841100 Примања од продаје земљишта 189.748,00 
 ТЕКУЋИ  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ: 
599.490.504,70 

911400 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 30.037.120,00 
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ: 30.037.120,00 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 629.527.624,70 
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НОВЧАНИ ОДЛИВИ  
      
Конто Назив конта Износ 

 НОВЧАНИ ОДЛИВИ  
411000 Плате, додаци и накнаде запослених 110.601.945,24 
412000 Социјални доприноси на терет послодавца 18.800.753,65 
414100 Отпремнине и помоћи 413.378,73 
414300 Отпремнине и помоћи 901.210,00 
414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланива породице 1.812.886,89 
415100 Накнаде трошкова за запослене 2.855.841,54 
416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.202.761,24 
421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.379.147,82 
421200 Енергетске услуге 18.612.716,27 
421300 Комуналне услуге 11.062.278,10 
421400 Услуге комуникација 3.773.202,42 
421500 Трошкови осигурања 528.132,01 
421600 Закуп имовине и опреме 429.000,00 
421900 Остали трошкови 148.989,00 
422100 Трошкови службених путовања у земљи  2.710.836,27 
422200 Трошкови службених путовања у иностранство 215.931,59 
422300 Трошкови превоза јавним срдствима 1.647.876,32 
422400 Трошкови путовања ученика 1.078.600,00 
422900 Остали трошкови транспорта 268.000,00 
423100 Административне услуге 997.707,32 
423200 Компјутерске услуге 265.525,36 
423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 583.394,00 
423400 Услуге информисања 1.760.396,97 
423500 Стручне услуге 20.249.065,39 
423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 1.542.571,60 
423700 Репрезентација 4.249.781,75 
423900 Остале опште услуге 12.194.438,01 
424100 Услуге ветеринарског прегледа 516.204,00 
424200 Услуге образовања, културе и спорта 1.063.749,26 
424300 Медицинске услуге  11.557.976,85 
424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 2.589.232,03 
424900 Остале специјализоване услуге 37.947.546,63 
425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 66.020.711,35 
425200 Текуће поправке и одржавање опреме 3.213.419,06 
426100  Административни материјал 2.033.225,30 
426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 217.001,00 
426400 Материјали за саобраћај 3.859.267,21 
426600 Материјали за образвање, културу и спорт 668.408,12 
426700 Медицински и лабораторијскиматеријал 4.312,00 
426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 6.370.322,18 
426900 Материјали за посебне намене 3.677.070,65 
441300 Отплата камате домаћим финансијским институциама 44,67 
441400 Отплата камата домаћима банкама 5.538.957,88 
441900 Финансијске промене на финансијским лизинзима 1.197,25 
451100 Текуће субвенције 17.824.997,86 
451200 Капиталне субвенцие 240.442,70 
463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 75.462.031,38 
463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 319.295,00 
464100 Текуће дотације дотацијама за обавезно социјално осигурање 2.000.000,00 
465100 Остале текуће дотације и трансфери 8.983.182,16 
465200 Остале капиталне дотације и трансфери 132.033,28 
472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 3.529.000,00 
472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 3.042.462,00 
472900 Остале накнаде из буџета 817.729,06 
481100 Дотације непроф.организац.које пружају помоћ домаћинствима 2.658.437,78 
481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 69.361.941,19 
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482100 Регистрација возила 378.417,46 
482200 Обавезне таксе  31.700,00 
482300 Општинске таксе 10.000,00 
483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 20.090.325,79 
 ТЕКУЋИ РАСХОДИ: 570.447.008,59 
511200 Изградња зграда и објекта 13.127.599,41 
511300 Капитално одржавањезграда и објеката 9.283.145,80 
511400 Пројектно планирање 5.988.900,00 
512100 Опрема за саобраћај 2.129.410,90 
512200 Административна опрема 1.736.927,00 
512400 Опрема за заштиту животне средине 190.000,00 
512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 494.100,00 
512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 592.562,28 
515100 Нематеријална имовина 594.000,00 
523100 Залихе робе за даљу продају 2.680.414,99 
541100 Земљиште 124.640,00 
 ТЕКУЋИ  ИЗДАЦИ: 36.941.700,38 
611400 Отпглавнице за кредит од домаћих банака 19.929.566,39 
 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ ПО КРЕДИТУ: 19.929.566,39 
  

Укупно остварени новчани одливи 
    

      627.318.275,36 
 Вишак новчаних прилива 2.209.349,34 
 Салдо готовине на почетку године 16.010.849,11 
 Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну  
 Коракција новчаних прилива за наплаћена средства која се не 

евидентирају преко класе 700000, 800000 и 900000 
 

 Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну  
 Коракција новчаних одлива за исплаћена средства која се не 

евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000 
 

 САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ 18.220.198,75 
 
 

Члан 7. 
 
 
           У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године 
(Образац 5), утврђена је разлика текућих прихода и примања – буџетски дефицит (мањак 
новчаних прилива), у износу од 7.898.204,27 динара између укупних прихода и примања у 
износу од 599.490.504,70динара и укупних расхода и издатака у износу од 607.388.708,97 
динара. Текући буџетски дефицит коригован је за износ примања по основу задуживања и 
примања од продаје финансијске имовине у износу од 30.037.120,00 динара  и за издатке за 
отплату главнице у износу од 19.929.566,39 динара. Утврђена је укупна разлика новчаних 
прилива – вишак од 18.220.198,75 динара. 

 
 
I.УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  
              

Број 
Конта 

 
О п и с 

Укупно 
4+5+6 

Приходи из буџета 
Републике Општине Остали 

1 2 3 4 5 6 
 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ     

711100 Порези на доходак и капиталне добитке које 
плаћају физичка лица 

134.806.071,89  134.806.071,89  

712100 Порез на фонд зарада  2.471,60  2.471,60  
713100 Периодични порези на непокретности 14.152.405,14  14.152.405,14  
713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон  3.426.596,24  3.426.596,24  
713400 Порези на финансијске и капиталне 

трансакције 
3.208.485,46  3.208.485,46  

 Порези, таксе и накнаде на  употребу добара, 35.718.142,30  35.718.142,30  
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714500 на дозволу да се добра употребљавају или 
делатности обављају 

716100 Други порези које плаћају предузећа, односно 
предузетници 

14.664.416,17  14.664.416,17  

733100 Текући трансфери од других нивоа власти 362.899.392,12 362.899.392,12   
733200 Капитални трансфери од других нивоа власти 9.037.500,00 9.037.500,00   
741100 Камате 131.034,07  131.034,07  
741500 Закуп непроизводне имовине 4.651.359,07  4.651.359,07  
742100 Прих. од продаје добара и услуга закупа од 

стране тржишних организација  
1.878.973,40  1.878.973,40  

742200 Таксе и накнаде 1.887.846,00  1.887.846,00  
743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 3.426.280,86  3.426.280,86  
743900 Остале новчане казне, пенали  и приходи од 

одузете им.користи 
1.680.069,69  1.680.069,69  

745100 Мешовити  и неодређени приходи 7.307.423,94  7.307.423,94  
772100 Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода из предходне године  
422.288,75  422.288,75  

841100 Примања од продаје земљишта 189.748,00  189.748,00  
 ТЕКУЋИ  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ: 

 
599.490.504,70 

 
371.936.892,12 

 
227.553.612,58 

 

911400 Примања од задуживања код пословних 
банака у земљи 

  30.037.120,00    30.037.120,00  

 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ: 

30.037.120,00  30.037.120,00  

 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 629.527.624,70 371.936.892,12 257.590.732,58  
 
 
 
       II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  
 

      
О п и с 

Укупно 
4 +5+ 6 

Приходи из буџета 
Републике Општине Остало 

1 2 3 4 5 6 
 ТЕКУЋИ РАСХОДИ     
411000 Плате, додаци и накнаде запослених 110.601.945,24 110.601.945,24   
412000 Социјални доприноси на терет послодавца 18.800.753,65 18.800.753,65   
414100 Отпремнине и помоћи 413.378,73  413.378,73  
414300 Отпремнине и помоћи 901.210,00  901.210,00  
414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 

чланива породице 
1.812.886,89  1.812.886,89  

415100 Накнаде трошкова за запослене 2.855.841,54  2.855.841,54  
416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.202.761,24  1.202.761,24  
421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.379.147,82  1.379.147,82  
421200 Енергетске услуге 18.612.716,27  18.612.716,27  
421300 Комуналне услуге 11.062.278,10  11.062.278,10  
421400 Услуге комуникација 3.773.202,42  3.773.202,42  
421500 Трошкови осигурања 528.132,01  528.132,01  
421600 Закуп имовине и опреме 429.000,00  429.000,00  
421900 Остали трошкови 148.989,00  148.989,00  
422100 Трошкови службених путовања у земљи  2.710.836,27  2.710.836,27  
422200 Трошкови службених путовања у иностранство 215.931,59  215.931,59  
422300 Трошкови превоза јавним срдствима 1.647.876,32  1.647.876,32  
422400 Трошкови путовања ученика 1.078.600,00  1.078.600,00  
422900 Остали трошкови транспорта 268.000,00  268.000,00  
423100 Административне услуге 997.707,32  997.707,32  
423200 Компјутерске услуге 265.525,36  265.525,36  
423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 583.394,00  583.394,00  
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423400 Услуге информисања 1.760.396,97  1.760.396,97  
423500 Стручне услуге 20.249.065,39  20.249.065,39  
423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 1.542.571,60  1.542.571,60  
423700 Репрезентација 4.249.781,75  4.249.781,75  
423900 Остале опште услуге 12.194.438,01 12.194.438,01   
424100 Услуге ветеринарског прегледа 516.204,00  516.204,00  
424200 Услуге образовања, културе и спорта 1.063.749,26  1.063.749,26  
424300 Медицинске услуге  11.557.976,85  11.557.976,85  
424600 Услуге очувања животне средине, науке и 

геодетске услуге 
2.589.232,03  2.589.232,03  

424900 Остале специјализоване услуге 37.947.546,63 37.947.546,63   
425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 66.020.711,35 66.020.711,35   
425200 Текуће поправке и одржавање опреме 3.213.419,06 3.213.419,06   
426100  Административни материјал 2.033.225,30  2.033.225,30  
426300 Материјали за образовање и усавршавање 

запослених 
217.001,00  217.001,00  

426400 Материјали за саобраћај 3.859.267,21  3.859.267,21  
426600 Материјали за образвање, културу и спорт 668.408,12 668.408,12   
426700 Медицински и лабораторијскиматеријал 4.312,00  4.312,00  
426800 Материјали за одржавање хигијене и 

угоститељство 
6.370.322,18  6.370.322,18  

426900 Материјали за посебне намене 3.677.070,65  3.677.070,65  
441300 Отплата камате домаћим финансијским 

институциама 
44,67  44,67  

441400 Отплата камата домаћима банкама 5.538.957,88  5.538.957,88  
441900 Финансијске промене на финансијским 

лизинзима 
1.197,25  1.197,25  

451100 Текуће субвенције 17.824.997,86  17.824.997,86  
451200 Капиталне субвенцие 240.442,70  240.442,70  
463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 75.462.031,38 75.462.031,38   
463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 319.295,00 319.295,00   
464100 Текуће дотације дотацијама за обавезно 

социјално осигурање 
2.000.000,00  2.000.000,00  

465100 Остале текуће дотације и трансфери 8.983.182,16 8.983.182,16   
465200 Остале капиталне дотације и трансфери 132.033,28  132.033,28  
472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 3.529.000,00 3.529.000,00   
472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку 

и спорт 
3.042.462,00 3.042.462,00   

472900 Остале накнаде из буџета 817.729,06  817.729,06  
481100 Дотације непроф.организац.које пружају помоћ 

домаћинствима 
2.658.437,78  2.658.437,78  

481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 69.361.941,19  69.361.941,19  
482100 Регистрација возила 378.417,46  378.417,46  
482200 Обавезне таксе  31.700,00  31.700,00  
482300 Општинске таксе 10.000,00  10.000,00  
483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 20.090.325,79  20.090.325,79  
511200 Изградња зграда и објекта 13.127.599,41 13.127.599,41   
511300 Капитално одржавањезграда и објеката 9.283.145,80 9.283.145,80   
511400 Пројектно планирање 5.988.900,00 5.988.900,00   
512100 Опрема за саобраћај 2.129.410,90  2.129.410,90  
512200 Административна опрема 1.736.927,00 1.736.927,00   
512400 Опрема за заштиту животне средине 190.000,00  190.000,00  
512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 494.100,00 423.127,31 70.972,49  
512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и 

немоторна опрема 
592.562,28  592.562,28  

515100 Нематеријална имовина 594.000,00 594.000,00   
523100 Залихе робе за даљу продају 2.680.414,99  2.680.414,99  
541100 Земљиште 124.640,00  124.640,00  
 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 607.388.708,97 371.936.892,12 235.451.816,85  
611400 Отпглавнице за кредит од домаћих банака 19.929.566,39  19.929.566,39  
 УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 627.318.275,36 371.936.892,12 255.381.383,24  
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III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА 
 

                                                                   

ПОСЕБАН   ДЕО 

Члан 8. 

 Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према еконимској 
класификацији износе у динарима: 

 

П Р И Х О Д И 

 

KОНТО НАЗИВ  КОНТА 

План 
Извршење 
31.12.2019. 

 
 

% 
буџета по 
ребалансу  
I-XII 2019. 

711000 Порези на доходак, добит и капиталне добитке 155,900,000.00 134,806,071.89 86.47 
71200 Порез на фонд зарада  0.00 2,471.60  
713000 Порез на имовину 25,950,000.00 20,787,486.84 80.11 
714000 Порез на добра и услуге 9,850,000.00 35,718,142.30 362.62 
716000 Други порези 5,000,000.00 14,664,416.17 293.29 
732000 Донације и помоћи од међународних организација 25,000,000.00 0.00 0.00 
733000 Трансфери од других нивоа власти 442,000,000.00 371,936,892.12 84.15 
741000 Приходи од имовине 5,451,000.00 4,782,393.14 87.73 
742000 Приходи од продаје добара и услуга  5,113,000.00 3,766,819.40 73.67 
743000 Новчане казне и одузета имовинска корист 6,005,000.00 5,106,350.55 85.03 
745000 Мешовити и неодређени приходи 14,558,000.00 7,307,423.94 50.20 
772000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 

предх.године 600,000.00 422,288.75 70.38 
823000 Примања од продаје робе за даљу продају 750,000.00 0.00 0.00 
841000 Примања од продаје земљишта 300,000.00 189,748.00 63.25 
911000 Примања од домаћих задуживања 42,037,120.00 30,037,120.00 71.45 

                                        УКУПНИ ПРИХОДИ 738,514,120.00 629,527,624.70 85.24 

 О п и с Укупно 
 

Приходи из 
Републике 

Приходи из  
Општине 

Приходи  
остало 

 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (4+5) 

599.490.504,70 371.936.892,12 227.553.612,58  

 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И    ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (7+8) 

    607.388.708,97 371.936.892,12   235.451.816,85  

321121 Мањак прихода и примања- буџетски 
дефицит 

7.898.204,27  7.898.204,27  

 Остварена примања од задуживања и 
продаје финансијске имовине  

30.037.120,00  30.037.120,00  

 Извршени издаци за отплату главнице и 
набавку финансијске имовине 

19.929.566,39  19.929.566,39  

 Вишак примања 10.107.553,61  10.107.553,61  
 ВИШАК  НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 2.209.349,34  2.209.349,34  
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Члан 9. 

Укупно планирани и извршени расходи и издаци  према економској класификацији 
износе у динарима:       

Р А С Х О Д И 

 
ЕКОНОМ. 
КЛАСИ-

ФИКАЦИЈА 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

План  буџета 
по ребалансу  

I-XII 2019. 

Извршење 
31.12.2019. 

 
% 

 
411000 Плате и додаци запослених 114,946,966.00 110,601,945.24 96.22 
412000 Социјални доприноси на терет послодавца 22,382,675.00 18,800,753.65 84.00 
413000 Накнаде у натури 50,000.00 0.00 0.00 
414000 Социјална давања запосленима 5,979,000.00 3,127,475.62 52.31 
415000 Накнаде за запослене 3,821,000.00 2,855,841.54 74.74 
416000 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1,846,000.00 1,202,761.24 65.15 
421000 Стални трошкови 45,294,826.00 35,933,465.62 79.33 
422000 Трошкови путовања 7,978,000.00 5,921,244.18 74.22 
423000 Услуге по уговору 52,513,455.00 41,842,880.40 79.68 
424000 Специјализоване услуге 71,825,500.00 53,674,708.77 74.73 
425000 Текуће поправке и одржавање (услуге и 

материјали)  100,746,500.00 69,234,130.41 68.72 
426000 Материјал 21,584,000.00 16,829,606.46 77.97 
441000 Отплата камата домаћим пословним банкама 6,500,500.00 5,540,199.80 85.23 
451000 Субвенције 22,100,000.00 18,065,440.56 81.74 
463000 Донације и трансфери осталим нивоима власти 91,141,000.00 75,781,326.38 83.15 
464000 Дотације организацијама за обавезно социјално 

осигурање 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 
465000 Остале текуће дотације и трансфери 10,315,068.00 9,115,215.44 88.37 
472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 21,273,000.00 7,389,191.06 34.74 
481000 Дотације невладиним организацијама 72,668,500.00 72,020,378.97 99.11 
 
482000 

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од 
једног нивоа власти другом 487,000.00 420,117.46 86.27 

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  38,662,834.63 20,090,325.79 51.96 
511000 Зграде и рађевински објекти 36,030,000.00 28,399,645.21 78.82 
512000 Нефинан. имовина – опрема 5,912,000.00 5,143,000.18 86.99 
515000 Нематеријална имовина 600,000.00 594,000.00 99.00 
523000 Залихе робе за даљу продају 3,300,000.00 2,680,414.99 81.22 
541000 Земљиште 125,000.00 124,640.00 99.71 
611000 Отплате главнице домаћим кредиторима 23,000,000.00 19,929,566.39 86.65 

УКУПНО: 783,082,824.63 627,318,275.36 80.11 

Члан 10. 

  Завршни рачун буџета општине Лебане садржи: 
1) Биланс стања на дан 31.12.2019.године( Образац 1); 
2) Биланс прихода и расхода ( Образац 2) у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. 

године; 
3) Извештај о капиталним расходима и финансирању (Образац 3) у периоду 

01.01.2019. до 31.12.2019.године; 
4) Извештај о новчаним токовима ( Образац 4) у периоду од 01.01.2019. до 

31.12.2019. године; 
5) Извештај о извршењу буџета (Образац 5) у периоду од 01.01.2019. до 

31.12.2019. године; 
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    Члан 11. 

 Ову Одлуку доставити Одељењу за привреду и финансије општине Лебане . 

                                                          Члан 12. 

Ова одлука ће се објавити у службеном гласнику града Лесковца. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 

02 Број 400-  1316             ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА 

                                                                                                   Славољуб Живковић 

     



На основу члана 63.Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 93/2012, 63/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 
68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 
32.Став 1.тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 
83/2014 – др. закон, 101/2016 и 47/2018) и чл. 21 и 41.Статута општине Лебане („Службени 
галсник РС“, број 1/2019), Скупштина општине Лебане на седници одржаној  
11.09.2020.године донела је: 

 
 

ОДЛУКА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА  
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

У Одлуци о буџету општине Лебане за 2020.годину, у посебном делу Одлуке, План 
расхода, члан 6.мења се и гласи:   

Раздео 5 – Председник општине 

Функција  111 – Извршни и законодавни органи 

Позиција 21/1 
Економска класификација 423 Услуге по уговору увећава се за износ од  1.000.000,00 

динара 
 

Раздео 5 – Општинска управа 

Функција  090 – Социјална заштита некласификована на другом месту 

Позиција 36/1 
Економска класификација 472  Накнаде за социјалну заштиту из буџета увећава се за 

износ од  1.500.000,00 динара 
 

 



Функција  130 Општинска управа 

Позиција 44/0 
Економска класификација 421  Стални трошкови -  увећава се за  1.500.000,00 динара 

Позиција 47/0 
Економска класификација 424  Специјализоване услуге  -  Увећава се за  2.000.000,00 

динара 
Позиција 49/0 

Економска класификација  426 – Материјали  -   Увећава се за  5.000.000,00 динара 
Позиција  54/0 

Економска класификација 512- Машине и опрема -  Увећава се за 3.000.000,00 
динара 
 

Функција  620  Развој заједнице 

Позиција  71/0 
Економска класификација 424 – Специјализоване услуге  -  Увећава се за 

12.000.000,00 динара 
Позиција  72/0 

Економска класификација 425– Специјализоване услуге  -  Увећава се за 3.500.000,00 
динара 
 

Функција  660  Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 

Позиција:  79/0 
Економска класификација  451 –Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама -  увећава се за 3.000.000,00 динара 
Позиција:  80/0 

Економска класификација  421 –Стални трошкови -  Умањује се за 3.000.000,00 
динара 
Позиција:  81/0 

 Економска класификација 425 -  Текуће поправке и одржавање  -  Увећава се за 
3.000.000,00 динара 
 

Функција  740  Функционисање установа примарне здравствене заштите 

Позиција:  82/0 
Економска класификација  464 –дотације организацијама за обавезно социјално 

осигурање  -  Увећава се за 8.000.000,00 динара 
 

Функција  912 Функционисање основних школа 



Позиција  86/0 
 Економска класификација  463 – Трансфери осталим нивоима власти -  Увећава се за 
5.000.000,00 динара 
 

Функција  920  Функционисање средњих школа 

Позиција  87/0 
 Економска класификација  463 – Трансфери осталим нивоима власти  -  Увећава се за  
5.000.000,00 динара 
 

Функција  820  Услуге културе 

Позиција  137/0 
 Економска класификација  423 –Услуге по уговоруи  -  Увећава се за  600.000,00 
динара 
 
Позиција  139/0 
 Економска класификација  425 – Текуће поправке и одржавање  -  Увећава се за  
250.000,00 динара 
 

Функција  160  Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 

Додаје се позиција  148/1 
Економска класификација  416 – Награде запосленима и остали посебни расходи  на 

износ од  100.000,00 динара 
Позиција  154/0 
 Економска класификација  483 – Новчане казне и пенали по решрњу судова  -  
Увећава се за  3.000.000,00 динара 
 

Функција  473  Туризам 

Позиција  116/0 
 Економска класификација  414 – Социјална давања запосленима увећава се за износ 
од 100.000,00 динара 
Позиција  119/0 
 Економска класификација  421 – Стални трошкови увећава се за износ од  120.000,00 
динара 
Позиција  120/0 
 Економска класификација  422 – Трошкови путовања умањује се за износ од  
500.000,00 динара 



Позиција  121/0 
 Економска класификација  423 – Услуге по уговору умањује се за износ од  50.000,00 
динара 
Позиција  122/0 
 Економска класификација  424 – Специјализоване услуге умањује се за износ од  
70.000,00 динара 
 
Позиција  123/0 
 Економска класификација  425 – Текуће поправке и одржавање умањује се за 
200.000,00 динара 
Позиција  124/0 
 Економска класификација  426 – Материјали увећава се за 100.000,00 динара 
Позиција  128/0 
 Економска класификација  511 – Зграде и грађевински објекти увећава се за 
200.000,00 динара 
Позиција  129/0 
 Економска класификација  512 – Машине и опрема увећава се за 300.000,00 динара 

 
 
 
План прихода мења се и гласи: 
Економска  класификација   711111 Порез на зараде увећава се за 43.450.000,00 

динара. 
 
Економска класификација   742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 

увећава се за 5.000.000,00 динара. 
 
Економска класификација   743951 Трошкови принудне наплате изворних јавнх 

прихода  увећава се за 6.000.000,00 динара. 
 
 

Члан 2. 

У предлог ребаланса буџета су укључене све промене у основној Одлуци о буџету за 
2020.године које су се десиле коришћењем средстава текуће буџетске резерве, променама 
апропријацијa и отварањем апропријација. 

Члан3. 



Овлашћује се одељење за привреду и финансије општинске управе Лебане да 
изврши техничке корекције у осталим деловима Одлуке о буџету општине Лебане за 
2020.годину у складу са наведеним променама у члану 1. овеодлуке и уради пречишћен 
текст Одлуке о буџету општине Лебане за 2020. годину. 

Члан 4. 

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 

Члан5. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

02 Број  400- 1318 

 

                                                                                                                    ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК –а СО-е 

Славољуб  Живковић 

 

 



 
На основу члана 52. ст. 1, 2. и 3. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', 

бр.15/2016) члана 32. ст. 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 41. став 1. тачка. 12. 
Статута општине Лебане (''Сл.гласник града Лесковца'', бр.08/19), Скупштина општине 
Лебане, на седници од одржаној дана 18.09.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ В.Д.  ДИРЕКТОРА  

ЈKП „ВОДОВОД“ ЛЕБАНЕ 
 
 

I  УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције вршиоца дужности директора JKП 
''Водовод'' Лебане, Миодрагу Спасићу из Цекавице, због истека периода обављања 
функције вршиоца дужности директора.  
 

II  Мандат в.д. директора престаје закључно са 18.09.2020. године. 
 
III Решење доставити JKП „Водовод“ Лебане и Миодрагу Спасићу из Цекавице.  
 
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном 

гласнику града Лесковца''. 
 

Образложење: 
Чланом 52. став 1. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.15/2016) 

прописано је да се вршилац дужност директора може именовати до именовања 
директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу, док је ставом 2. 
прописано да период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити 
дужи од једне године, а ставом 3. да исто лице не може бити два пута именовано за 
вршиоца дужности. Одредбом чл. 46. истог Закона мандат директора престаје, између 
осталих разлога и истеком периода на који је именован. 

Одредбом чл. 32. ст 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да 
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач.   

Чланом 41. став 1. тачка 12. Статута општине Лебане (''Сл.гласник града 
Лесковца'', бр.08/19), прописано је да Скупштина општине, у складу са законом 
именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје 
сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са 
законом и оснивачким актом.  

На седници одржаној 18.09.2020. године, Скупштина општине Лебане је 
утврдила да је именовани решењем СО-е Лебане 02 Број 02-110 од 12.01.2018. године 
именован за в.д. директора JКП Водовод" Лебане, те је утврђено да му је истекао 
једногодишњи мандат в.д. директора, па су се у складу са напред наведеним одредбама 
и утврђеним чињеницама стекли законски услови за престанак мандата в.д. директора, 
па је донето Решење као у диспозитиву.   
 Наведено решење је коначно. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се покренути 

управни спор тужбом Управном суду у року од 30 дана од дана пријема решења. 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
02 Број 02-244 

ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА                                                                                      
                                                                                                              Славољуб Живковић 



 
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.15/2016 

и 88/19), члана 32. ст. 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 и 47/18), и члана 41. став 1. тачка 12. 
Статута општине Лебане (''Сл.гласник града Лесковца'',08/19), Скупштина општине 
Лебане, на седници од одржаној дана 18.09.2020. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ В.Д.  ДИРЕКТОРА ЈКП "ВОДОВОД"  ЛЕБАНЕ 

 
 

I  ИМЕНУЈЕ СЕ на функцију в.д. директора JКП ''Водовод'' Лебане, Мирослав 
Стијилковић, из Лебана.  

 
II Мандат в.д. директора почиње да тече почев од 18.09.2020. године. 
 
III Решење доставити ЈКП "Водовод" Лебане и именованом в.д. директору. 
 
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном 

гласнику града Лесковца''. 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одредбом чл. 52. Закона о јавним предузећима прописано је вршилац дужности 

директора може се именовати до именовања директора јавног предузећа по 
спроведеном јавном конкурсу, да период обављања функције в.д. директора не може 
бити дужи од једне године, да исто лице не може бити два пута именовано за в.д. 
директора, да в.д. директора мора испуњавати услове предвиђене чл. 25. наведеног 
закона, као и да в.д. директор има сва права, обавезе и овлашћења која има директор 
јавног предузећа. 

 Одредбом чл. 32. ст 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да 
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач.   

Одредбом члана 41. ст. 1. тачка 12. Статута општине Лебане предвиђено је да 
Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава надзорни одбор и 
директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног 
предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом. 

У складу са напред наведеним законским нормама одлучено је као у 
диспозитиву решења. 
 Наведено решење је коначно. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног решења може се тужбом 
покренути Управни спор пред надлежним управним судом, у року од 30 дана од дана 
пријема решења. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
 

02 Број 02-245 
 

 ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА                                     
                                                                                                                 Славољуб Живковић 



 
На основу члана 39. ст.1. Закона о култури („Сл. Гласник РС број 72/2009, 

13/2016, 30/2016-испр. и 6/2020“) и члана 41. став 1. тачка. 13. Статута општине Лебане 
(''Сл.гласник града Лесковца'', бр.08/19), Скупштина општине Лебане, на седници од 
одржаној дана 18.09.2020. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ  

„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“  ЛЕБАНЕ 
 
 

I  РАЗРЕШАВА СЕ функције директора  библиотеке „Бранко Радичевић“ 
Лебане, Михајло Илић из Лебана. 
 

II Мандат директора престаје закључно са 18.09.2020. године. 
   
III Решење доставити библиотекци „Бранко Радичевић“ Лебане и разрешеном 

директору. 
 
IV Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном 

гласнику града Лесковца''. 
 

Образложење: 
Одредбом члана 39. став 1. Закона о култури („Сл. Гласник РС број 72/2009, 

13/2016 и 30/2016“) прописано је да дужност директора установе престаје истеком 
мандата и разрешењем.  

Одредбом члана 41. став 1. тачка. 13. Статута општине Лебане (''Сл.гласник 
града Лесковца'', бр.08/19), прописано је да Скупштина општине, у складу са законом 
именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, 
организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са 
законом. 

На седници одржаној 18.09.2020. године, Скупштина општине Лебане, je у 
складу са напред наведеним одредбама донела Решење као у диспозитиву.   

 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се поднети тужба 

Вишем суду у Лесковцу у року од 60 дана од дана пријема овог решења.  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
02 Број 02-246 

 
ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА                                                                                   

                                                                                                                Славољуб Живковић 



 
На основу члана 37. Закона о култури („Сл. Гласник РС број 72/2009, 13/2016 и 

30/2016-испр.“) и члана члана 41. став 1. тачка 13. Статута општине Лебане 
(''Сл.гласник града Лесковца'',08/19), Скупштина општине Лебане, на седници од 
одржаној дана 18.09.2020. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ  В.Д. ДИРЕКТОРА  БИБЛИОТЕКЕ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"  

ЛЕБАНЕ 
 
 

I  ИМЕНУЈЕ СЕ  на функцију в.д. директора  библиотеке „Бранко Радичевић“ 
Лебане, Тијана Ристић,  дипл. струковни инжењер инд. инж.спец. за машинство  из 
Слишана, општина Лебане. 

 
II Мандат именованом в.д. директору почиње да тече почев од 18.09.2020. 

године. 
   
III Решење доставити библиотеци „Бранко Радичевић“ Лебане и именованом 

в.д. директору. 
 
IV Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном 

гласнику града Лесковца''. 
 

Образложење: 
 
Одредбом члана 37. став 1. Закона о култури (Сл. Гласник РС број 72/2009, 

13/2016 и 30/2016) прописано је да оснивач може именовати вршиоца дужности 
директора установе, без претходно спроведеног јавног конкурса, у случају кад 
директору престане дужност пре истека мандата, односно кад јавни конкурс за 
директора није успео. Став 2. истог закона прописује да директор може обављати ту 
функцију најдуже једну годину. 

Одредбом члана 41. став 1. тачка. 13. Статута општине Лебане (''Сл.гласник 
града Лесковца'', бр.08/19), прописано је да Скупштина општине, у складу са законом 
именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, 
организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са 
законом. 
 У складу са наведеним одредбама Закона и статута оснивач ове установе донео 
је одлуку као у диспозитиву овог решења. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се поднети тужба 

Вишем суду у Лесковцу у року од 60 дана од дана пријема овог решења.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
 

02 Број 02-247 
 

ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА                                                                                       
Бобан Пејић                                                                                           Славољуб Живковић 



 
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама (Сл. Гласник РС број 42/91, 
71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС, број 129/07, 3/2014, 101/16 и 47/18“), члана 110. 
ст.1. Закона о спорту („Службени гласник РС“,бр.  10/2016), члана 41. став 1. тачка 13. 
Статута општине Лебане (''Сл.гласник града Лесковца'',08/19), и члана 23. ст. 2. Одлуке 
о оснивању Установе за спорт ''Спортско – рекреативни центар'' Лебане 02 Број 02-419 
од 20.12.2018.године, Скупштина општине Лебане, на седници од одржаној дана 
18.09.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ 

"СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР" ЛЕБАНЕ 
 

I  УТВРЂУЈЕ СЕ  престанак функције вршиоца дужности директора установе 
за спорт "Спортско-рекреативни центар" Лебане Милош Стевановић дипл. економиста 
из Лебанa, ул. Саве Ковачевића 1. 

 
II  Мандат в.д. директора престаје закључно са 18.09.2020. године 
 
III Решење доставити установи за спорт "Спортско-рекреативни центар" 

Лебане, и Милошу Стевановићу дипл. економиста из Лебанa, ул. Саве Ковачевића 1. 
 
IV  Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном 

гласнику града Лесковца''. 
 

Образложење: 
Одредбом члана 18. став 1. Закона о јавним службама (Сл. Гласник РС број 

42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14) прописано је да директора установе именује и 
разрешава оснивач. 

Одредбом чл. 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да 
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач.   

Одредбом члана 41. ст. 1. тачка 12. Статута општине Лебане предвиђено је да 
Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава надзорни одбор и 
директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног 
предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом. 

Чланом 23. ст. 2. Одлуке о оснивању Установе за спорт ''Спортско – 
рекреативни центар'' Лебане прописано је да период обављања функције вршиоца 
дужности директора не може бити дужи од једне године. 

На седници одржаној 18.09.2020. године, Скупштина општине Лебане је 
утврдила да је Милош Стевановић решењем СО-е Лебане 02 Број 02-422 од 20.12.2018. 
године именован за в.д. директора установе за спорт "Спортско-рекреативни центар" 
Лебане, те је утврђено да му је истекао једногодишњи мандат в.д. директора, па су се у 
складу са напред наведеним одредбама и утврђеним чињеницама стекли законски 
услови за престанак мандата в.д. директора, па је донето Решење као у диспозитиву.   
 Наведено решење је коначно. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног решења може се тужбом 
покренути спор пред Вишим судом у Лесковцу. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
 
02 Број 02-248 

ЗАМ.ПРЕДСЕДНИК-а   
                                                                                                              Славољуб Живковић 



 
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама (Сл. Гласник РС број 

42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС, број 129/07, 3/2014, 101/16 и 47/18“), члана 110. 
ст.1. Закона о спорту („Службени гласник РС“,бр.  10/2016),  и члана 41. став 1. тачка 
13. Статута општине Лебане (''Сл.гласник града Лесковца'',08/19), Скупштина општине 
Лебане, на седници од одржаној дана 18.09.2020. године, донела је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ 
"СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР" ЛЕБАНЕ 

 
 

I  ИМЕНУЈЕ СЕ  на функцију вршиоца дужности директора установе за спорт 
"Спортско-рекреативни центар" Лебане Ненад Јовић, дилп. економиста, из Лебана. 

 
II  Мандат в.д. директора почиње да тече закључно са 18.09.2020. године 
 
III Решење доставити установи за спорт "Спортско-рекреативни центар" 

Лебане, и именованом в.д. директора. 
 
IV  Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном 

гласнику града Лесковца''. 
 

Образложење: 
 

Одредбом члана 18. став 1. Закона о јавним службама (Сл. Гласник РС број 
42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14) прописано је да директора установе именује и 
разрешава оснивач. 

Одредбом чл. 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да 
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач.   

Одредбом члана 41. ст. 1. тачка 12. Статута општине Лебане предвиђено је да 
Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава надзорни одбор и 
директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног 
предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом. 

У складу са напред наведеним законским нормама одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву Решења.  
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног решења може се тужбом 
покренути спор пред Вишим судом у Лесковцу. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
 
02 Број 02-249 

ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА                                                                                       
                                              Славољуб Живковић 



 
На основу члана 52. ст. 1, 2. и 3. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', 

бр.15/2016) члана 32. ст. 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 41. став 1. тачка. 12. 
Статута општине Лебане (''Сл.гласник града Лесковца'', бр.08/19), Скупштина општине 
Лебане, на седници од одржаној дана 18.09.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ В.Д.  ДИРЕКТОРА  

ЈKП „ИМОВИНА“ ЛЕБАНЕ 
 

I  УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције вршиоца дужности директора JKП 
„Имовина“ Лебане, Бојан Јовановић дипл. економиста из Лебана, због истека периода 
обављања функције вршиоца дужности директора.  
 

II  Мандат в.д. директора престаје закључно са 18.09.2020. године. 
 
III Решење доставити JKП „Имовина“ Лебане и Бојанu Јовановићu дипл. 

економиста из Лебана.  
 
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном 

гласнику града Лесковца''. 
 

Образложење: 
Чланом 52. став 1. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.15/2016) 

прописано је да се вршилац дужност директора може именовати до именовања 
директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу, док је ставом 2. 
прописано да период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити 
дужи од једне године, а ставом 3. да исто лице не може бити два пута именовано за 
вршиоца дужности. Одредбом чл. 46. истог Закона мандат директора престаје, између 
осталих разлога и истеком периода на који је именован. 

Одредбом чл. 32. ст 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да 
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач.   

Чланом 41. став 1. тачка 12. Статута општине Лебане (''Сл.гласник града 
Лесковца'', бр.08/19), прописано је да Скупштина општине, у складу са законом 
именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје 
сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са 
законом и оснивачким актом.  

На седници одржаној 18.09.2020. године, Скупштина општине Лебане је 
утврдила да је именовани решењем СО-е Лебане 02 Број 02-110 од 27.04.2017. године 
именован за в.д. директора JКП ''Имовина" Лебане, те је утврђено да му је истекао 
једногодишњи мандат в.д. директора, па су се у складу са напред наведеним одредбама 
и утврђеним чињеницама стекли законски услови за престанак мандата в.д. директора, 
па је донето Решење као у диспозитиву.   
 Наведено решење је коначно. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се покренути 

управни спор тужбом Управном суду у року од 30 дана од дана пријема решења. 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
02 Број 02-250 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                       
Бобан Пејић 



 
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.15/2016 

и 88/19), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 и 47/18), и члана 41. став 1. тачка 12. Статута 
општине Лебане (''Сл.гласник града Лесковца'',08/19), Скупштина општине Лебане, на 
седници од одржаној дана 18.09.2020. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ В.Д.  ДИРЕКТОРА ЈКП ''ИМОВИНА''  ЛЕБАНЕ 

 
 

I  ИМЕНУЈЕ СЕ на функцију в.д. директора JКП ''Имовина'' Лебане, Новица 
Стојковић, дипл. економиста, из Бошњаца.  

 
II Мандат в.д. директора почиње да тече почев од 18.09.2020. године. 
 
III Решење доставити ЈКП ''Имовина'' Лебане и именованом в.д. директору. 
 
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном 

гласнику града Лесковца''. 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одредбом чл. 52. Закона о јавним предузећима прописано је вршилац дужности 

директора може се именовати до именовања директора јавног предузећа по 
спроведеном јавном конкурсу, да период обављања функције в.д. директора не може 
бити дужи од једне године, да исто лице не може бити два пута именовано за в.д. 
директора, да в.д. директора мора испуњавати услове предвиђене чл. 25. наведеног 
закона, као и да в.д. директор има сва права, обавезе и овлашћења која има директор 
јавног предузећа. 

 Одредбом чл. 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да 
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач.   

Одредбом члана 41. ст. 1. тачка 12. Статута општине Лебане предвиђено је да 
Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава надзорни одбор и 
директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног 
предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом. 

У складу са напред наведеним законским нормама одлучено је као у 
диспозитиву решења. 
 Наведено решење је коначно. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног решења може се тужбом 
покренути Управни спор пред надлежним управним судом, у року од 30 дана од дана 
пријема решења. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
 

02 Број 02-251 
 

 ПРЕДСЕДНИК                                     
                                                                                                                              Бобан Пејић 



На основу члана 126. ст. 1. тачка 2. Закона о социјалној заштити 
(“Службени гласник РС“, број 24/2011),  члана 30. Став 3 и члана  32. ст 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – др. Закон и 
101/2016 и 47/18) и члана 41. став 1. тачка 13. Статута општине Лебане (''Сл.гласник 
града Лесковца'',08/19), Скупштина општине Лебане на седници одржаној 18.09.2020. 
године,  донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА  ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  ЛЕБАНЕ 
 

 
I РАЗРЕШАВА СЕ функције директора Центра за социјални рад Лебане 

Драгана Гоцић Вукадиновић, дипломирани психолог из Лебана. 
 
II Мандат директора престаје закључно са 18.09.2020. године. 
 
III Решење доставити разрешеном директору и Центру за социјални рад 

у Лебану. 
IV Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном 

гласнику града  Лесковца”. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Одредбом члана 126. став 1. тачка 2. Закона о социјалној заштити прописано је 
да ће оснивач Центра за социјални рад разрешити директора центра за социјални рад 
пре истека мандата ако обавља послове директора супротно одредбама закона. 

Одредбом члана 30 став 3 Закона о локалној самоуправи предвиђено је да даном 
потврђивања одборничког мандата лицима које је именовала, односно поставила 
скупштина јединице локалне самоуправе, престаје функција на коју су именовани, 
односно постављени. 

Одредбом чл. 32. ст. 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да 
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач.   

Одредбом члана 41. став 1. тачка. 13. Статута општине Лебане (''Сл.гласник 
града Лесковца'', бр.08/19), прописано је да Скупштина општине, у складу са законом 
именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, 
организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са 
законом. 

Како је Министарство рада, запошљавања, борачка и социјална питања поднело 
Општини Лебане, као оснивачу Центра за социјани рад Лебане, иницијативу за 
разрешење директорке Центра за социјани рад Лебане због пропуста у раду на 
обезбеђењу законитости рада и поштовање стандарда стручног рада бр. 551-01-
00254/2020-14 од 22.06.2020. године, Скупштина општине је на основу свега наведеног 
на седници одржаној 18.09.2020. године донела решење као у диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног решења може се покренути 
спор тужбом Вишем суду у Лесковцу у року од 30 дана од пријема решења. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

02 Број 02-252                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК  
                                       Бобан Пејић                                                                                                          



На основу члана 125. Закона о социјалној заштити (“Службени гласник 
РС“, број 24/2011),  члана  32. ст 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник 
РС", број 129/2007, 83/2014 – др. Закон и 101/2016 и 47/18) и члана 41. став 1. тачка 13. 
Статута општине Лебане (''Сл.гласник града Лесковца'',08/19), Скупштина општине 
Лебане на седници одржаној 18.09.2020. године,  донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВД  ДИРЕКТОРА  ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
  ЛЕБАНЕ 

 
 

I ИМЕНУЈЕ СЕ за директора Центра за социјални рад Лебане Драган 
Цветковић, дипломирани правник из Лебана. 

 
II Мандат в.д. директора почиње да тече почев од 18.09.2020. године. 
 

III Решење доставити именованом в.д. директору и Центру за социјални 

рад у Лебану. 

IV Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном 
гласнику града  Лесковца”. 

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
Одредбом члана 125. став 1. тачка 2. Закона о социјалној заштити прописани су 

услови за именовање вд директора Центра за социјални рад  
Одредбом чл. 32. ст. 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да 

Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач.   

Одредбом члана 41. став 1. тачка. 13. Статута општине Лебане (''Сл.гласник 
града Лесковца'', бр.08/19), прописано је да Скупштина општине, у складу са законом 
именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, 
организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са 
законом. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног решења може се покренути 
спор тужбом Вишем суду у Лесковцу у року од 30 дана од пријема решења. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02-253     

                                                                                                                   
ЗАМ.ПРЕДСЕДНИК-а 

                         Славољуб Живковић 
                                                                                                            



На основу члана 16., 17., 18.,19.,20. и 21. Закона о јавним предузећима („Сл. Гл. 
РС“ 15/16), члана 32. ст.1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 41. ст.1 тачке 12. 
Статута општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'' број 08/19), Скупштина 
општина Лебане на седници одржаној дана 18.09.2020.године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 
„ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЛЕБАНЕ“ ЛЕБАНЕ 

 
I  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и чланова надзорног одбора ЈКП 
„Ветеринарска станица Лебане“ Лебане, и то: 

1. Саша Младеновић, Лебане-дужности председника 
2. Горан Ковинић, из Лебана - дужности члана, 
3. Часлав Цолић, из Бошњаца- дужности члана. 

 
II ИМЕНУЈУ СЕ за председника и чланове надзорног одбора ЈКП „Ветеринарска 
станица Лебане“ Лебане, и то: 

1. Марко Денић, из Лебана-за председника 
2. Аца Стојановић, из Лебана- за члана, 
3. Горан Ковинић, из Лебана- за члана. 
 

III Решење доставити разрешеним и именованим члановима Надзорног одбора и ЈКП 
„Ветеринарска станица Лебане“ Лебане. 
IV  Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 
града Лесковца''. 

О б р а з л о ж е њ е 
Одредбом чл. 16. Закона о јавним предузећима прописано је да Надзорни одбор 

јавног предузећа чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне 
самоуправе има три члана, од којих је један председник. 

Одредбом чл.17. истог Закона прописано је да председника и чланове Надзорног 
одбора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган 
одређен статутом јединице локалне самоуправе, што је у конкретном случају 
предвиђено одредбом члана 41. ст.1. тачка 12. Статута општине Лебане који предвиђа 
да Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава надзорни одбор и 
директора јавног предузећа чији је оснивач.   

Одредбом чл. 32. ст.1 тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да 
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни 
одбор јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач. 

Одредбом чл. 18. Закона о јавним предузећима прописани су услови које мора 
да испуњава лице које се именује за председника и члана Надзорног одбора, а чл.21. 
истог закона регулисан је начин престанка мандата председника и члана Надзорног 
одбора. Оснивач је утврдио да лица из става првог диспозитива овог решења не 
испуњавају услове прописане напред наведеном одредбом чл.18 Закона о јавним 
предузећима за чланство у Надзорном одбору. 

На основу напред наведених законских норми одлучено је као у диспозитиву. 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног решења може се покренути 

спор пред надлежним судом. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
02 Број 02-259          

                                ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
             Славољуб Живковић 

 



 

На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл.гласник.РС“,број 88/2017, 27/18 и 10/19), члана  2. Уредбе о  критеријумима за 
доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних 
школа („Сл.гласник. РС“, број 21/2018), члана 41. Статута општине Лебане („Службени 
гласник општине Лесковац“, број 08/2019) Скупштина општине Лебане, на седници 
одржаној дана 18.09.2020. године доноси 

О Д Л У К У 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТИРИЈИ ОПШТИНЕ 
ЛЕБАНЕ 

Члан 1. 

Одлуком о мрежи јавних основних школа утврђује се број и просторни распоред 
јавних основних школа на територији општине Лебане,(у даљем тексту: мрежа школа). 

Члан2. 

Просторни распоред јавне основне школе  је просторно подручје с којег се  
ученици уписују у јавну основну школу (у даљем тексту: школа), на основу 
пребивалишта, односно боравишта. 

Члан 3. 

Основно образовање и васпитање на територији општине Лебане остварује се у: 

3 (три) основних матичних школа и 19 (деветнаест) издвојених одељења за образовање 
ученика узраста од првог до четвртог, односно осмог разреда, 

Члан 4. 

Мрежу школа чине јавне основне школе које делатност основног образовања и 
васпитања обављају у седишту и ван седишта, организовањем издвојених одељењана 
територији општине Лебане. 

Мрежу  школа чине: 

Редни 
број 
матичн
е школе 

Седиште 
матичне 
школе 

Назив 
матичне 
школе 

Разреднос
т 

Ред ни 
број 
издвојено
г одељења 

Издвојена 
одељења 

Разредност 

1. Лебане  ОШ 
"Радован 
Ковачевић -
Максим" 

I – VIII 1. 

ИО Коњино 

I-IV 

    2. ИО Клајић I-VIII 

    3. ИО Гегља I-IV 

    4. ИО Г. Врановце I-IV 



    5. ИО Поповце I-IV 

    6. ИО Гргуровце I-IV 

       

Редни 
број 
матичн
е школе 

Седиште 
матичне 
школе 

Назив 
матичне 
школе 

Разреднос
т 

Ред ни 
број 
издвојено
г одељења 

Издвојена 
одељења 

Разредност 

2. Лебане, 
19.август 
бр 3. 

ОШ "Вук 
Караџић" 

I – VIII 1. ИО Шумане I-IV 

    2. ИО Шилови I-IV 

    3. ИО Бувце I-VIII 

    4. ИО Кривача I-IV 

    5. ИО 
Прекопчелица 

I-IV  

    6. ИО Штулац I-IV 

    7. ИО Бачевина I-IV 

    8. ИО Слишане I-IV 

    9. ИО Свињарица I-IV 

 

 

      

Редни 
број 
матичн
е школе 

Седиште 
матичне 
школе 

Назив 
матичне 
школе 

Разреднос
т 

Ред ни 
број 
издвојено
г одељења 

Издвојена 
одељења 

Разредност 

3.  Бошњаце ОШ "Радоје 
Домановић" 

I – VIII 1. ИО Пертате I-IV 

    2. ИО Цекавица I-IV 

    3. ИО Велико 
Војловце 

I-IV 

    4. ИО Лугаре I-IV 

       

 

Члан 5. 

Саставни део ове Одлуке је Елаборат о мрежи јавних основних школа општине 
Лебане. 



 

Члан 6. 

Ступањем на снагу ове одлуке  престаје да важи  Одлука о мрежи основних школа 
на територији општини Лебане бр 02 Број 02-68 од 21.03.2019. године. 

 

Члан 7. 

Ова одлука објављује се  у Службеном гласнику града Лесковца по добијању 
сагласности Министарства  просвете, науке  и технолошког развоја, а ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања. 

 

СКУПШТИНА ОПТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 

02 Број 61-41/1 

                                                                                                     ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 

Славољуб Живковић 



 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон и 47/2018), члан 41. Статута 
општине Лебане („Службени гласник града Лесковца“ број 8/19), Скупштина општине 
Лебане на седници одржаној 18.09.2020. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Мрежу установе ПУ Дечији вртић 
„Дечија радост“ Лебане за радну 2020/2021. годину. 
 

2. Решење доставити ПУ Дечији вртић „Дечија радост“ Лебане. 
 

Образложење 
 

Предшколска установа Дечији вртић „Дечија радост“ Лебане доставила је 
општинском већу општине Лебане Предлог Мрежа установе за радну 2020/2021.годину 
за ПУ Дечији вртић „Дечија радост“ Лебане. УО установе је на седници одржаној 
24.08.2020. године под бројем 586. донео Одлуку о усвајању предлога Мрежа установе 
за радну 2020/2021. годину за ПУ Дечији вртић „Дечија радост“ Лебане. 

Општинско веће је разматрало и прихватило Предлог Мрежа установе за 
радну 2020/2021. годину за ПУ Дечији вртић „Дечија радост“ Лебане  на седници 
одржаној 09.09.2020. године и доставило Скупштини општине Лебане на даљу 
надлежност са предлогом да се исти на првој наредној седници усвоје. 

Скупштина општине Лебане је на седници одржаној 18.09.2019.године 
разматрала Предлог Мреже установе за радну 2020/2021. годину за ПУ Дечији вртић 
„Дечија радост“ Лебане, те је на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон и 
47/2018), члана 41. Статута општине Лебане („Службени гласник града Лесковца“ број 
8/19) донела Одлуку као у диспозитиву. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02-229/1        
 
         ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
                       Славољуб Живковић 
 



На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС, број 129/07 83/2014, 101/16 и 47/18“), члан 41. Статута општине 
Лебане („Службени гласник града Лесковца“ број 8/19), Скупштина општине 
Лебане на седници одржаној дана 18.09.2020. године доноси: 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. НЕ ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада за радну 
2020/2021. годину за ПУ Дечији вртић „Дечија радост“ Лебане. 
 

2. Решење доставити ПУ Дечији вртић „Дечија радост“ Лебане. 
 

Образложење 
 

Предшколска установа Дечији вртић „Дечија радост“ Лебане 
доставила је Годишњи план рада за радну 2020/2021. годину за ПУ Дечији вртић 
„Дечија радост“ Лебане. УО установе је на седници одржаној 24.08.2020. године 
под бројем 588 донео Одлуку о усвајању годишњег плана рада за радну 
2020/2021. годину,  за ПУ Дечији вртић „Дечија радост“ Лебане. 

Општинско веће је разматрало и прихватило предлог Годишњег 
плана рада за радну 2020/2021. годину и доставило Скупштини општине Лебане 
на даљу надлежност са предлогом да се исти на првој наредној седници усвоји. 

Скупштина општине Лебане је на седници одржаној 18.09.2020. 
године разматрала Годишњи план рада за радну 2020/2021. годину за ПУ Дечији 
вртић „Дечија радост“ Лебане, те је на основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС, број 129/07, 83/2014, 101/16 и 47/18“) и 
члана 41. Статута општине Лебане („Службени гласник града Лесковца“ број 
8/19)донела Одлуку као у диспозитиву. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 
 

02 Број 02-232/1   
         ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
                       Славољуб Живковић 
 



На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС, број 129/07 83/2014, 101/16 и 47/18“), члана 41. Статута општине 
Лебане (Сл. Гласник града Лесковца број 08/19), Скупштина општине 
Лебане на седници одржаној дана 18.09.2020. године доноси: 
 

ОДЛУКУ 
 

1. НЕ УСВАЈА СЕ  Извештај о раду  за радну 2019/20. годину 
за ПУ Дечији вртић „Дечија радост“ Лебане. 
 

2. Одлуку доставити ПУ Дечији вртић „Дечија радост“ Лебане. 
 

Образложење 
 

Предшколска установа Дечији вртић „Дечија радост“ Лебане 
доставила је општинском већу општине Лебане Извештај о раду за 
радну 2019/20. годину. 

Општинско веће је разматрало и својим закључком 04 Број 02-
228/1 прихватило овај Извештај о раду за радну 2019/20. годину на 
седници одржаној 09.09.2020. године и доставило Скупштини 
општине Лебане на даљу надлежност са предлогом да се исти на 
првој наредној седници усвоји. 

Скупштина општине Лебане је на седници одржаној 
18.09.2020. године разматрала Извештај о раду за радну 2019/20. 
годину ПУ Дечији вртић „Дечија радост“ Лебане, те је на основу члана 
32. Закона о локалној самоуправи и члана 41.  Статута општине Лебане 
донела Одлуку као у диспозитиву. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 
 

02 Број 02-231/1 
 

                                                                                                     
ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 

                                                                       Славољуб Живковић 
 



На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник 
РС", број 129/2007, 83/2014 – др. Закон и 101/2016 и 47/18), члана 41. 
Статута општине Лебане („Сл. Гласник града Лесковца“ број 08/19), и 
Закључка општинског већа општине Лебане 04 бр 02-140/1 од 09.09.2020. 
године, Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана 18.09.2020. 
године доноси: 
 

РЕШЕЊЕ 
 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ председнику општине Лебане за 
потписивање Уговора о одржавању водоводних шахти и бунара повезаних 
на магистрални цевовод и целокупне мреже у 2020. години, који ће бити 
закључен између општине Лебане и ЈКП "Водовод" Лебане 
 

2. Решење доставити ЈКП "Водовод" Лебане, и председнику 
општине Лебане. 
 

Образложење 
 

ЈКП "Водовод" Лебане доставила је општинском већу општине 
Лебане предлог Уговора о одржавању водоводних шахти и бунара 
повезаних на магистрални цевовод и целокупне мреже у 2020. години, на 
разматрање и давање сагласности. 

Општинско веће је разматрало и својим закључком 04 бр 02-
140/1 од 09.09.2020. године, прихватило предлог дало сагласност на 
потписивање Уговора, и доставило Скупштини општине Лебане на даљу 
надлежност. 

Скупштина општине Лебане је на седници одржаној 
18.09.2020.године разматрала предлог Уговора о одржавању водоводних 
шахти и бунара повезаних на магистрални цевовод и целокупне мреже у 
2020. години те је на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи и 
члана 41. Статута општине Лебане донела Одлуку као у диспозитиву. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02-257 
 

                                                                         ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
                             Славољуб Живковић 

 



 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник РС, број 129/07, 83/2014, 101/16 и 47/18“), члана 41. Статута 
општине Лебане (Сл. Гласник града Лесковца број 08/19), Скупштина 
општине Лебане на седници одржаној дана 18.09.2020. године доноси: 
 

ОДЛУКУ  
 

1. УСВАЈА СЕ  финансијски извештај са извештајем ревизора 
за 2019. годину, ЈКП "Водовод" Лебане. 
 

2. Одлуку доставити ЈКП "Водовод" Лебане.    
                         
                                 Образложење 

 
Скупштина општине Лебане је на седници одржаној 18.09.2020. 

године разматрала финансијски извештај са извештајем ревизора за 2019. 
годину, ЈКП "Водовод" Лебане, који је Општинско веће је разматрало и 
својим закључком 04 Број 400-1233/1 од 09.09.2020. године прихватило, и 
предложило Скупштини општине Лебане да на својој наредној седници 
исту усвоји, те је на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи и 
члана 41.  Статута општине Лебане донела Одлуку као у диспозитиву.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 
 

02 Број 400-1481 
 
 
                                                                                      ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 

                             Славољуб Живковић 
 
    
 



На основу члана 32.став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'' број 129/2007, 83/2014, 101/2016. и 47/2018) члана 5. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 
21/2016, 113/2017 и 95/1018), члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним 
службама (''Службени гласник РС'' број 34/2001, 62/2006-др. закон, 63/2006-испр. др. 
закона, 116/2008-др. закона, 92/2011, 99/2011-др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и 
21/2016-де.Закона), члана 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
именованих и постављених лица и запослених у државним органима (''Службени гласник 
РС'' број 44/2008-пречишћен текст, 2/2012, 113/2017-др. закон и 23/2018), члана 53. Уредбе 
о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника (''Службени 
гласник РС'' број 98/2007, 84/2014 и 84/2015), члана 5. Уредбе о накнадама и другим 
примањима изабраних и постављених лица у државним органима (''Службени гласник РС'' 
број 44/2008 и 78/2012) и члана 41. став 1. тачка 6. Статута општине Лебане (''Службени 
лист града Лесковца број 8/2019) и предлога Одбора за административно-мандатна питања 
02 бр 06-55/4 од 08.09.2020. год, Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана 
18.09.2020.  доноси 

О Д Л У К У О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ 
ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ И 

НАКНАДАМА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ  

Члан 1. 

 Овом Одлуком уређује се начин утврђивања плата, додатака, накнада и других 
примања функционера, лица које бира именује или поставља Скупштина општине, и лица 
које поставља Општинско веће и Председник општине, службеника на положају, 
одборника и члановa радних тела општине Лебане.  

Члан 2. 

Функционери и службеници на положају, лица која је изабрала и поставила 
Скупштина општине , Општинско веће и Председник општине и која су на сталном раду у 
Општини за свој рад примају плату.  

Плата за функционере и службенике на положају утврђује се поступком који 
прописује Закон о платама у државним органима и јавним службама и подзаконских акати 
које је усвојила Влада Републике Србије, и уз примену следећих коефицијената:  

1. За изабрана лица  

-за председника општине 7,74;  

-за заменика председника општине 7,50;  

-за председника Скупштине општине 7,74;  

- за заменика председника Скупштине општине 7,31;  

-за члана Општинског већа на сталном раду 5,00;  



2. За постављена и именована лица  

-за начелника општинске управе 31,00;  

-за заменика начелника општинске управе 28,62;  

-за секретара Скупштине општине 31,00;  

-за заменика секретара Скупштине општине 28,62;  

-за Општинског правобраниоца 31,00;  

-за помоћника председника општине 30,00.  

- за директора туристичке организације општине Лебане 27,00 

Члан 3. 

Плате изабраних и постављених лица утврђују се на основу:  

1. Основице за обрачун плата;  

2. Коефицијента;  

3. Додатка на плату и  

4. Обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање из плате, у складу са законом.  

Члан 4. 

Основицу за обрачун и исплсату плата утврђује Влада Републике Србије.  

Члан 5. 

Коефицијент за обрачун и исплату плата изражава сложеност послова, 
одговорност, услове рада и стручну спрему.  

Коефицијент за обрачун и исплату плата садржи и додатак на име накнаде за 
исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора. 

Члан 6. 

Лица која је изабрала Скупштина општине, а не налазе се на сталном раду у 
општини Лебане, имају право на накнаду за вршење функције. 

Чланови општинског већа који нису на сталном раду припада накнада за вршење 
функције која се утврђује у износу од 30.000,00 динара. 

Обрачун накнаде из става 2. овог члана врши Општинска управа, Одељење за 
привреду, пољопривреду, водопривреду и финансије на терет буџета у роковима како је то 
предвиђено за запослене у Општинској управи, а у складу са законом и подзаконским 
актима.  



Члан 7. 

Одборник Скупштине општине има право на путне трошкове и долазак на седницу 
Скупштине и њених радних тела, накнаду других трошкова везаних за вршење 
одборничке функције. 

Члан 8. 

Одборник за учешће у раду Скупштине, има право на накнаду у висини 5% од 
просечне бруто месечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем 
објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.  

Ако је одборник ангажован на некој функцији у Скупштини општине право на 
плату или накнаду има само по једном основу. 

Члан 9. 

Плата утврђена у смислу члана 2. ове одлуке исплаћује се за рад у пуном радном 
времену, односно радном времену које се сматра пуним.  

Пуно радно време износи 40 часова недељно, односно 8 часова дневно у оквиру 
утврђеног радног времена. Функционер и службеник на положају који ради пуно радно 
време има право на одмор у току дневног рада у трајању од 30 минута и то време одмора 
се урачунава у радно време. 

Члан 10. 

Изабрана и постављена лица која су на сталном раду у општини Лебане остварују 
сва права из радног односа утврђена општим прописима о раду у погледу коришћења 
годишњег одмора, рада за време државних празника, привремене спречености за рад услед 
боловања, стручног оспособљавања и усавршавања и у другим оправданим случајевина 
одсуствовања са рада. 

Члан 11. 

Додатак на плату припада за:  

1. Време проведено у радном односу (минули рад) - за сваку пуну годину рада 
остварену у радном односу код послодавца у складу са законом - у износу од 0,4% од 
основице;  

2. Рад на дане државног и верског празника - у износу од 110% од основице, 
сразмерно времену проведеном на раду. 

Члан 12. 

Функционери и службеници на положају имају право на накнаду зараде за време 
одсуствовања са рада због привремене спречености за рад до 30 дана, и то:  

1) у висини од 65% просечне месечне зараде у претходна три месеца пре месеца у 
којем је наступила привремена спреченост за рад, с тим да не може бити нижа од 



минималне зараде утврђене у складу са законом, ако је спреченост за рад проузрокована 
болешћу или повредом ван рада и  

2) у висини од 100% просечне месечне зараде у претходна три месеца пре месеца у 
којем је наступила привремена спреченост за рад, с тим да не може бити нижа од 
минималне зараде утврђене у складу са законом, ако је спреченост за рад проузрокована 
повредом на раду или професионалном болешћу.  

Члан 13. 

Функционерима и службеницима на положају накнађују се трошкови превоза за 
долазак на рад и одлазак са рада у висини цене месечне претплатне карте у градском или 
приградском, односно међуградском саобраћају. Накнада из става 1, овог члана припада 
изабраном или постављеном лицу за дане проведене на раду. 

Члан 14. 

Функционери, постављена лица и службеници на положају имају право на накнаду 
трошква за време проведено на службеном путовању у земљи и иностранству.  

Службено путовање изабраног лица у иностранству у смислу ове Одлуке, јесте 
путовање на које се упућује изабрано лице да, по налогу Одбора за административно-
мандатна питања, изврши службени посао ван места рада.  

Службено путовање може да траје најдуже 15 дана непрекидно. Ако потребе 
службеног пута захтевају или ако започети посао не може да се прекине, службено 
путовање, уз сагласност Одбора за административно – мандатна питања Скупштине 
општине Лебане, може да таје и дуже од 15 дана, али највише 30 дана непрекидно.  

Члан 15. 

Функционерима, постављеним лицима и службеницима на положају се накнађују 
трошкови смештаја, исхране, превоза и остали трошкови у вези са службеним путовањем 
у замљи и трошкови службеног путовања у иностранство под услобима, на начин и у в 
утвреним Законом и подзаконским актима. 

Члан 16. 

Функционеру и службенику на положају које одлази у пензију исплаћује се 
отпремнина на начин прописан Уредбом о накнади трошкова и отпремнина државних 
службеника и намештеника. 

Члан 17. 

Остала права из радног односа из радног односа функционери, постављена лица и 
службеници на положају остварују у складу са Колективним уговором за запослене у 
органима општине Лебане 

Члан 18. 



Функционер и службеник на положају који по истеку мандата не буде поново 
изабран или постављен или који у току трајања мандата буде разрешен, а не може се 
распоредити на радно место у истом органу које одговара његовој стручној спреми и 
радним способностима и сходно томе му је престала функција, има право на накнаду 
плате у трајању од три месеца коју је имао на дан престанка функције.  

Право на накнаду плате из става 1. овог члана може се изузетно продужити до три 
месеца уколико у том времену функционер и службеник на положају стиче право на 
пензију.  

Право на накнаду плате из става 1. и 2. овог члана престаје заснивањем радног 
односа или стицањем права на пензију.  

Члан 19. 

Накнаде утврђене овом Одлуком исплаћиваће се из средстава буџета општине. 

Члан 20. 

Појединачна решења о остваривању права одборника, изабраних и постављених 
лица која је изабрала и поставила Скупштина општине доноси Одбор за административно-
мандатна питања. 

Члан 21. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлуке које је по овом 
основу доносио административни одбор општине Лебане. 

Члан 22. 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
 

02 Број 02-258 
                                                                                    ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 

                                    Славољуб Живковић 

 

 



На основу члана 32. ст.1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 41. тачке 13. 
Статута општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'' број 08/19), Скупштина 
општина Лебане на седници одржаној дана 18.09.2020.године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЛЕБАНЕ 

 
  I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Управног одбора Центра за 
социјални рад Лебане, и то: 

1. Стевановић Никола, виша саобраћајна из Цекавице 
2. Михајло Илић, педагог из Лебана, 
3. Славиша Величковић, радник из Лебана 
4. Гроздана Павловић, соц. радник из Лебана-представник запослених, 
5. Марија Стојиљковић Станковић правник из Лебана-представник запослених.  

 
II ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора Центра за социјални рад Лебане, 

и то: 
1. Тања Живковић, из Лебана, 
2. Јелена Тасић, из Лебана,  
3. Драгана Ђорђевић, из Тогочевца, 
4. Гроздана Павловић, соц. радник из Лебана-представник запослених, и 
5. Драгослав Станковић, из Лебана-представник запослених. 
 
III Решење доставити разрешеним и именованим члановима Управног одбора и 

Центру за социјални рад Лебане. 
 
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном 

гласнику града Лесковца''. 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одредбом чл. 32. ст. 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да 

Скупштина општине у складу са законом 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. 

Одредбом члана 41. став 1. тачка. 13. Статута општине Лебане (''Сл.гласник 
града Лесковца'', бр.08/19), прописано је да Скупштина општине, у складу са законом 
именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, 
организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са 
законом. 

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву Решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног решења може се тужбом 
покренути спор пред Вишим судом у Лесковцу. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02-273      

ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
                    Славољуб Живковић 

 



 
На основу члана 32. ст.1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', број ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - 
др. закон и 47/2018)  ) и члана 39. ст.1. тачке 10. Статута општине Лебане („Службени 
гласник Града Лесковца“, број 18/19), Скупштина општина Лебане на седници 
одржаној дана 18.09.2020.године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЛЕБАНЕ 
 

  I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланства у Надзорном одбору Центра за 
социјални рад Лебане, и то: 

 
1. Станоје Стаменковић из Шумана,  
2. Цекић Маја из Лебана, 
3. Јовић Весна из Шилова.  
 
II ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Надзорног одбора Центра за социјални рад 

Лебане, и то: 
1. Наташа Стојановић, из Бошњаца, 
2. Ана Златановић, из Лебана, и  
3. Ненад Стошић, из Лебана-из реда запослених. 
 
III Решење доставити разрешеним и именованим члановима Надзорног одбора 

и Центру за социјални рад Лебане. 
 
IV Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном 

гласнику града Лесковца''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одредбом чл. 32. ст. 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да 
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач.   

Одредбом члана 41. став 1. тачка. 13. Статута општине Лебане (''Сл.гласник 
града Лесковца'', бр.08/19), прописано је да Скупштина општине, у складу са законом 
именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, 
организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са 
законом. 

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву Решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног решења може се тужбом 
покренути спор пред Вишим судом у Лесковцу. 

 
                         СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02-272 

        
                             ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 

 Славољуб Живковић 



На основу члана 16. и 17. Закона о јавним предузећима („Сл. Гл. РС“ 15/16), као 
и члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)  и члана 39. тачке 10. 
Статута општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'', број 8/19), Скупштина 
општина Лебане на седници одржаној дана 18.09.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЈП „ЛЕБАНЕ“ ЛЕБАНЕ 

 
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и чланова надзорног одбора ЈКП 
„Лебане“ Лебане, и то: 

1. Лазар Николић, из Лебана, дужности председника, 
2. Часлав Цолић, из Бошњаца,  члана, 
3. Данијела Станковић, из Лебана,  члана из реда запослених. 

 
II ИМЕНУЈУ СЕ за председника и  чланове надзорног одбора ЈП „Лебане“ Лебане, и 
то: 
 1. Марко Јанковић, из Лебана, за председника 
 2. Милан Николић, из Лебана, за члана и 
 3.Тања Станковић, из Лебана, за члана из реда запослених. 
 
III Даном ступања на снагу овог Решења престаје мандат предходно именованим 
члановима Надзорног одбора ЈП „Лебане“ Лебане.  
IV Решење доставити именованим члановима Надзорног одбора и ЈП „Лебане“ Лебане. 
V Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Лесковца''.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

Одредбом чл. 16. Закона о јавним предузећима прописано је да Надзорни одбор 
јавног предузећа чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне 
самоуправе има три члана, од којих је један председник. 

Одредбом чл. 17. истог Закона прописано је да председника и чланове 
Надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе 
именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе на период од четири 
године од којих је један члан надзорног одбора из реда запослених. Одредбом члана 39. 
ст. 1. тачка 10. Статута општине Лебане предвиђено је да Скупштина општине у складу 
са законом именује и разрешава управни и надзорни одбор јавних предузећа, установа, 
организација и служби чији је основач.   

Одредбом чл. 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да 
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни 
одбор јавних предузећа, установа, организација и служби чији је основач.   

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног решења може се покренути 

спор пред надлежним судом. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
02 Број 02-267        

                                                                                                                                              
ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 

                    Славољуб Живковић 



На основу члана 16. и 17. Закона о јавним предузећима („Сл. Гл. РС“ 15/16), као 
и члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)  и члана 39. тачке 10. 
Статута општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'', број 8/19), Скупштина 
општина Лебане на седници одржаној дана 18.09.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

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

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

1. Миле Ракић, из Лебана, за председника, 
2. Бранислав Алексић, из Лебана, за члана из реда запослених, 
3. Ана Златановић, из Лебана, за члана. 

 
II ИМЕНУЈУ СЕ за председника и  чланове надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ 
Лебане, и то: 
 1. Горан Смиљковић, из Лебана, за председника, 
 2. Милан Васиљевић,из Лебана, за члана и 
 3. Горан Станковић, из Шумана, за члана из реда запослених. 
 
III Даном ступања на снагу овог Решења престаје мандат предходно именованим 
члановима Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Лебане.  
IV Решење доставити именованим члановима Надзорног одбора и ЈКП „Комуналац“ 
Лебане. 
V Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Лесковца''.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

Одредбом чл. 16. Закона о јавним предузећима прописано је да Надзорни одбор 
јавног предузећа чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне 
самоуправе има три члана, од којих је један председник. 

Одредбом чл. 17. истог Закона прописано је да председника и чланове 
Надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе 
именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе на период од четири 
године од којих је један члан надзорног одбора из реда запослених. Одредбом члана 39. 
ст. 1. тачка 10. Статута општине Лебане предвиђено је да Скупштина општине у складу 
са законом именује и разрешава управни и надзорни одбор јавних предузећа, установа, 
организација и служби чији је основач.   

Одредбом чл. 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да 
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни 
одбор јавних предузећа, установа, организација и служби чији је основач.   

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног решења може се покренути 

спор пред надлежним судом. 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

02 Број 02-262       
                                                                                                                                              
ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 

                      Славољуб Живковић 



На основу члана 32. ст.1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 41. тачке 13. 
Статута општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'' број 08/19), Скупштина 
општина Лебане на седници одржаној дана 18.09.2020.године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 
  I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Управног одбора Туристичке 
организације општине Лебане, и то: 

1. Драган Ивковић, еконимиста из Лебана, 
2. Слободан Младеновић, радник из Лебана, 
3. Звонимир Филиповић, приватни предузетник, 
4. Тања Јефтић, васпитаћица из Лебана, 
5. Ненад Стојиљковић, из Лебана.  

 
II ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора Туристичке организације 

општине Лебане, и то: 
1. Михајло Богдановић, из Лебана, 
2. Миодраг Богдановић, из Лебана,  
3. Јелена Јовић, из Лебана, 
4. Ирена Анђелковић, из Лебана-представник запослених, и 
5. Бојан Крстић, из Лебана-представник запослених. 
 
III Решење доставити разрешеним и именованим члановима Управног одбора и 

Туристичке организације општине Лебане. 
 
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном 

гласнику града Лесковца''. 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одредбом чл. 32. ст. 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да 

Скупштина општине у складу са законом 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. 

Одредбом члана 41. став 1. тачка. 13. Статута општине Лебане (''Сл.гласник 
града Лесковца'', бр.08/19), прописано је да Скупштина општине, у складу са законом 
именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, 
организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са 
законом. 

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву Решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног решења може се тужбом 
покренути спор пред Вишим судом у Лесковцу. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02-275      

                                                                                    ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
                     Славољуб Живковић 

 



На основу члана 32. ст.1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - 
др. закон и 47/2018)  ) и члана 39. ст.1. тачке 10. Статута општине Лебане („Службени 
гласник Града Лесковца“, број 18/19), Скупштина општина Лебане на седници 
одржаној дана 18.09.2020. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ  ЛЕБАНЕ 
  

 
I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Надзорног одбора Туристичке организације 

општине Лебане, и то: 
1. Јелена Анђелковић, из Лебана, 
2. Драган Стошић, из Лебана, и  
3. Весна Стојановић, из Лебана, из реда запослених 
 
II Решење доставити разрешеним и именованим члановима Надзорног одбора и 

ТОО Лебане. 
 
III Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном 

гласнику града Лесковца''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одредбом чл. 32. ст. 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да 
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни 
одбор предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач.   

Одредбом члана 41. став 1. тачка. 13. Статута општине Лебане (''Сл.гласник 
града Лесковца'', бр.08/19), прописано је да Скупштина општине, у складу са законом 
именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор установе, организације и службе 
чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом. 

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву Решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног решења може се тужбом 
покренути спор пред Вишим судом у Лесковцу. 

 
                         СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02-270 

        
                             ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 

                      Славољуб Живковић 
 



На основу члана 16. и 17. Закона о јавним предузећима („Сл. Гл. РС“ 15/16), као 
и члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)  и члана 39. тачке 10. 
Статута општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'', број 8/19), Скупштина 
општина Лебане на седници одржаној дана 18.09.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЈКП „ВОДОВОД“ ЛЕБАНЕ 

 
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и чланова надзорног одбора ЈКП 
„Водовод“ Лебане, и то: 

1. Александар Јовић, из Цекавице, дужности председника, 
2. Зоран Станковић, из Лебана,  члана, 
3. Миле Станојковић, из Лебана,  члана из реда запослених. 

 
II ИМЕНУЈУ СЕ за председника и  чланове надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Лебане, 
и то: 
 1. Славиша Митић, из Лебана, за председника 
 2. Александар Ђорђевић, из Тогочевца, за члана и 
 3. Миле Станојковић, из Лебана, за члана из реда запослених. 
III Даном ступања на снагу овог Решења престаје мандат предходно именованим 
члановима Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Лебане.  
IV Решење доставити именованим члановима Надзорног одбора и ЈКП „Водовод“ 
Лебане. 
V Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Лесковца''.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

Одредбом чл. 16. Закона о јавним предузећима прописано је да Надзорни одбор 
јавног предузећа чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне 
самоуправе има три члана, од којих је један председник. 

Одредбом чл. 17. истог Закона прописано је да председника и чланове 
Надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе 
именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе на период од четири 
године од којих је један члан надзорног одбора из реда запослених. Одредбом члана 39. 
ст. 1. тачка 10. Статута општине Лебане предвиђено је да Скупштина општине у складу 
са законом именује и разрешава управни и надзорни одбор јавних предузећа, установа, 
организација и служби чији је основач.   

Одредбом чл. 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да 
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни 
одбор јавних предузећа, установа, организација и служби чији је основач.   

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног решења може се покренути 

спор пред надлежним судом. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
02 Број 02-260        

                                                                                                                                              
ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 

                     Славољуб Живковић 



На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 41. став 1. 
тачка 13. Статута општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'', број 8/19), 
Скупштина општина Лебане на седници одржаној дана 18.09.2020. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

БИБЛИОТЕКЕ „ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ЛЕБАНЕ 
 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Управног одбора библиотеке „Бранко 
Радичевић“ Лебане: 

 
1. Дејан Степановић, приватни предузетник из Лугара,  
2. Срђан Младеновић, радник из Лугара и 
3. Биљана Стојановић, радник из Лебана, 
 
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора библиотеке „Бранко Радичевић“ 

Лебане, и то: 
 
1. Зоран Филиповић, из Лебана,  
2. Сања Станковић, из Лебана и 
3. Дејан Мирковић, из Лебана. 
 
II Решење доставити разрешеним и именованим члановима Управног одбора и 

библиотеци „Бранко Радичевић“ Лебане. 
 
III Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном 

гласнику града Лесковца''. 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одредбом чл. 32. ст. 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да 

Скупштина општине у складу са законом 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. 

Одредбом члана 41. став 1. тачка. 13. Статута општине Лебане (''Сл.гласник 
града Лесковца'', бр.08/19), прописано је да Скупштина општине, у складу са законом 
именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, 
организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са 
законом. 

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву Решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног решења може се тужбом 
покренути спор пред Вишим судом у Лесковцу. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02-274 

         ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
                     Славољуб Живковић             



На основу члана 32. ст.1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - 
др. закон и 47/2018)  ) и члана 39. ст.1. тачке 10. Статута општине Лебане („Службени 
гласник Града Лесковца“, број 18/19), Скупштина општина Лебане на седници 
одржаној дана 18.09.2020.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
БИБЛИОТЕКЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ЛЕБАНЕ 

  
 
I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Надзорног одбора библиотеке „Бранко Радичевић“ 

Лебане, и то: 
1. Драгослав Милошевић, из Прекопчелице, 
2. Марко Јовић, из Лебана, и  
3. Саша Јовић, из Лебана, из реда запослених 
 
II Решење доставити разрешеним и именованим члановима Надзорног одбора и 

библиотеци „Бранко Радичевић“ Лебане Лебане. 
 
III Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном 

гласнику града Лесковца''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одредбом чл. 32. ст. 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да 
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни 
одбор предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач.   

Одредбом члана 41. став 1. тачка. 13. Статута општине Лебане (''Сл.гласник 
града Лесковца'', бр.08/19), прописано је да Скупштина општине, у складу са законом 
именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор установе, организације и службе 
чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом. 

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву Решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног решења може се тужбом 
покренути спор пред Вишим судом у Лесковцу. 

 
                         СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02-268 

        
                             ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 

                      Славољуб Живковић 
 



На основу члана 32. Став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 41. Став 1. тачке 13. Статута 
општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'', број 08/19), Скупштина 
општина Лебане на седници одржаној дана 18.09.2020. године, донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ДОМА КУЛТУРЕ „РАДАН“ ЛЕБАНЕ 
 
 

  I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Управног одбора Дома Културе 
„Радан“Лебане, и то: 
 

1. Драган Ђорђевић, из Лебана, 
2. Небојша Станковић, из Лебана, 
3. Александра Стојиљковић, из Лебана, 
4. Горан Веслиновић, радник Дома Културе „Радан“ Лебане, и 
5. Томислав Јовић, радник Дома Културе „Радан“ Лебане. 

 
II ИМЕНУЈЕ СЕ за чланове Управног одбора Дома Културе „Радан“ Лебане, и 

то: 
1. Драган Ђорђевић, из Лебана, 
2. Александра Стојиљковић, из Лебана, 
3. Небојша Станковић, из Лебана, 
4. Новица Цветковић, из Лебана, из реда запослених, и 
5. Емилија Јорданов Тодоровић, из Лебана, из реда запослених. 
 
III Решење доставити разрешеним и именованим члановима Управног одбора и 

Дома Културе „Радан“ Лебане. 
 
IV Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном 

гласнику града Лесковца''. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
 
 

02 Број 02-277 
 

                                ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
                       Славољуб Живковић 

 



На основу члана 32. ст.1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - 
др. закон и 47/2018)  ) и члана 39. ст.1. тачке 10. Статута општине Лебане („Службени 
гласник Града Лесковца“, број 18/19), Скупштина општина Лебане на седници 
одржаној дана 18.09.2020.године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ДОМА КУЛТУРЕ „РАДАН“ ЛЕБАНЕ 
  

 
I ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Надзорног одбора Дома културе „Радан“  Лебане, и 

то: 
1. Милош Стојановић, из Лебана, 
2. Милан Митић, из Лебана, и  
3. Саша Павловић, из Лебана, из реда запослених 
 
II Решење доставити разрешеним и именованим члановима Надзорног одбора и 

Дому културе „Радан“  Лебане. 
 
III Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном 

гласнику града Лесковца''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одредбом чл. 32. ст. 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да 
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни 
одбор предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач.   

Одредбом члана 41. став 1. тачка. 13. Статута општине Лебане (''Сл.гласник 
града Лесковца'', бр.08/19), прописано је да Скупштина општине, у складу са законом 
именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор установе, организације и службе 
чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом. 

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву Решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног решења може се тужбом 
покренути спор пред Вишим судом у Лесковцу. 

 
                         СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02-269 

        
                             ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 

                      Славољуб Живковић 
 



На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама (Сл. Гласник РС број 
42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС, број 129/07, 3/2014, 101/16 и 47/18“), члана 110. 
ст.1. Закона о спорту („Службени гласник РС“,бр.  10/2016),  и члана 41. став 1. Тачка 
13. Статута општине Лебане (''Сл.гласник града Лесковца'', бр.8/19), Скупштина 
општине Лебане, на седници од одржаној дана 18.09.2020. године, донела је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ "СПОРТСКО-
РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР" ЛЕБАНЕ 

 
 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и  чланове управног одбора 
установе за спорт "Спортско-рекреативни центар" Лебане, и то: 

1. Александар Јовић из Цекавице, Лебане, за председника, 
2. Александар Здравковић из Пертата, Лебане, за члана, 
3. Горан Денчић из Пертата, Лебане за члана из реда запослених. 
 
II ИМЕНУЈУ СЕ за председника и  чланове управног одбора установе за спорт 

"Спортско-рекреативни центар" Лебане, и то: 
1. Александар Миљковић, из Ждеглова,  за председника, 
2. Јовица Петковић, из Лебана, за члана, и 
3. Невена Стошић, из Лебана, из реда запослених. 
 
III  Решење доставити разрешеним и именованим члановима управног одбора 

установе за спорт "Спортско-рекреативни центар" Лебане. 
 

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

Образложење: 
 

Одредбом члана 20. став 1. Закона о јавним службама (Сл. Гласник РС број 
42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14) прописано је да управни одбор установе 
именује и разрешава оснивач. 

Одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС, број 129/07, 3/2014, 101/16 и 47/18“), и члана 41. став 1. тачка 13. Статута 
општине Лебане (''Сл.гласник града Лесковца'', бр.8/19), прописано је да Скупштина 
општине у складу са законом 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. 

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву Решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног решења може се тужбом 
покренути спор пред Вишим судом у Лесковцу. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02-276 

ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
                    Славољуб Живковић 

 



На основу члана 22. став 1. Закона о јавним службама (Сл. Гласник РС број 
42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС, број 129/07, 3/2014, 101/16 и 47/18“), члана 110. 
ст.1. Закона о спорту („Службени гласник РС“,бр.  10/2016),  и члана 41. став 1. Тачка 
13. Статута општине Лебане (''Сл.гласник града Лесковца'', бр.8/19), Скупштина 
општине Лебане, на седници од одржаној дана 18.09.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА 
СПОРТ "СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР" ЛЕБАНЕ 

 
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и  чланова надзорног одбора 

установе за спорт "Спортско-рекреативни центар" Лебане, и то: 
 
1. Јасмина Радоњић из Лебана, ул. Раданска 1, за председника, 
2. Златановић Марко из Лебана, ул. Раданска 9, за члана, 
3. Драган Миљковић из Цекавице, општина Лебане за члана из реда 

запослених. 
 
II ИМЕНУЈУ СЕ за председника и  чланове надзорног одбора установе за 

спорт "Спортско-рекреативни центар" Лебане, и то: 
 
1. Маријан Тошић, из Шумана, 
2. Данијел Тасић, из Лебана, и 
3. Марко Стевановић, из Лебана. 
 
III  Решење доставити именованим члановима надзорног одбора установе за 

спорт "Спортско-рекреативни центар" Лебане. 
IV  Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном 

гласнику града Лесковца''. 
Образложење: 

 
Одредбом члана 22. став 1. Закона о јавним службама (Сл. Гласник РС број 

42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14) прописано је да надзорни одбор установе 
именује и разрешава оснивач. 

Одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС, број 129/07, 3/2014, 101/16 и 47/18“), и члана 39. став 1. тачка 10. Статута 
општине Лебане (''Сл.гласник града Лесковца'', бр.16/08, 21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 
14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015), прописано је да Скупштина општине у 
складу са законом 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. 

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву Решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног решења може се тужбом 
покренути спор пред Вишим судом у Лесковцу. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02- 271 

                                                                                                                                                  
ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 

                   Славољуб Живковић 



На основу члана 16. и 17. Закона о јавним предузећима („Сл. Гл. РС“ 15/16), као 
и члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 39. тачке 10. 
Статута општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'', број 8/19), Скупштина 
општина Лебане на седници одржаној дана 18.09.2020. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 
„ИМОВИНА“ ЛЕБАНЕ 

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

1. Стефановић Никола, висока саобраћајна школа из Цекавице, за председника 
2. Никола Китановић, дипл. менаџер безбедности из Шумана, за члана и 
3. Новица Стојковић, дипл. економиста из Бошњаца за члана. 

 
II  ИМЕНУЈУ СЕ за председника и  чланове надзорног одбора ЈКП „Имовина“ 
Лебане, и то: 
 1.  Дејан Богдановић, из Лебана, за председника, 

2. Александар Станковић из Лебана, за члана и 
 3. Данило Стојилковић, из Лебана, за члана, из реда запослених. 
III Решење доставити разрешеним и именованим члановима Надзорног одбора и ЈКП 
„Имовина“ Лебане. 
IV Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Лесковца''.  

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одредбом чл. 16. Закона о јавним предузећима прописано је да Надзорни одбор 
јавног предузећа чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне 
самоуправе има три члана, од којих је један председник. 

Одредбом чл.17. истог Закона прописано је да председника и чланове Надзорног 
одбора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган 
одређен статутом јединице локалне самоуправе, што је у конкретном случају 
предвиђено одредбом члана 39. ст.1. тачка 10. Статута општине Лебане који предвиђа 
да Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни 
одбор јавних предузећа, установа, организација и служби чији је основач.   

Одредбом чл. 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да 
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни 
одбор јавних предузећа, установа, организација и служби чији је основач.   

На основу напред наведених законских норми одлучено је као у диспозитиву. 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног решења може се покренути 

спор пред надлежним судом. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
 

02 Број 02-261 
                                                                                                                                                                                                    
ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 

                 Славољуб Живковић, с.р. 
 



На основу члана 46. ст. 1. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', 
бр.15/2016 и 88/19) члана 32. ст. 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 41. став 1. тачка. 
12. Статута општине Лебане (''Сл.гласник града Лесковца'', бр.08/19), Скупштина 
општине Лебане, на седници од одржаној дана 18.09.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ В.Д.  ДИРЕКТОРА  

ЈKП „ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЛЕБАНЕ“ ЛЕБАНЕ 
 
 

I  УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције вршиоца дужности директора JKП 
„Ветеринарска станица Лебане“ Лебане, Владимир Денић доктор ветеринарске 
медицине, из Лесковца, због поднете оставке функције вршиоца дужности директора. 
 

II  Мандат в.д. директора престаје закључно са 18.09.2020. године. 
 
III Решење доставити JKП „Ветеринарска станица Лебане“ Лебане и Владимир 

Денић, из Лесковц. 
 
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном 

гласнику града Лесковца''. 
 

Образложење: 
Чланом 46. став 1. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.15/2016 и 

88/19) прописано је да мандат директора престаји истеком периода на који је именован, 
оставком и разрешењем. 

Одредбом чл. 32. ст 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да 
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач.   

Чланом 41. став 1. тачка 12. Статута општине Лебане (''Сл.гласник града 
Лесковца'', бр.08/19), прописано је да Скупштина општине, у складу са законом 
именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје 
сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са 
законом и оснивачким актом.  

Како је Владимир Денић доктор ветеринарске медицине, из Лесковца поднео 
оставку на функцију в.д. директора од 02 бр. 02-234 од 11.09.2020. године, стекли су се 
законски услови за престанак мандата в.д. директора, па је донето Решење као у 
диспозитиву.   
 
 Наведено решење је коначно. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се покренути 

управни спор тужбом Управном суду у року од 30 дана од дана пријема решења. 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
 

02 Број 02-254 
ПРЕДСЕДНИК                                                                                       

     Бобан Пејић 



 
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.15/2016), 

члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/2007, 83/2014-др. Закон, 101/2016-др. Закон и 47/2018), и члана 41. став 1. тачка 12. 
Статута општине Лебане (''Сл.гласник града Лесковца'', бр.08/19), Скупштина општине 
Лебане, на седници од одржаној дана 18.09.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ В.Д.  ДИРЕКТОРА ЈКП ''ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА 

ЛЕБАНЕ''  ЛЕБАНЕ 
 
 

I  ИМЕНУЈЕ СЕ на функцију в.д. директора JКП ''Ветеринарска станица 
Лебане'' Лебане, Славиша Митић, дипл. инжењер пољопривреде из Лебана.  

 
II Мандат в.д. директора почиње да тече почев од 18.09.2020. године. 
 
III Решење доставити JКП ''Ветеринарска станица Лебане'' Лебане и 

именованом в.д. директору. 
 
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном 

гласнику града Лесковца''. 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одредбом чл. 52. Закона о јавним предузећима прописано је вршилац дужности 

директора може се именовати до именовања директора јавног предузећа по 
спроведеном јавном конкурсу, да период обављања функције в.д. директора не може 
бити дужи од једне године, да исто лице не може бити два пута именовано за в.д. 
директора, да в.д. директора мора испуњавати услове предвиђене чл. 25. наведеног 
закона, као и да в.д. директор има сва права, обавезе и овлашћења која има директор 
јавног предузећа. 

 Одредбом чл. 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је 
да Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач.   

Одредбом чл. 41. став 1. тачка 12. Статута општине Лебане прописано је да 
Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава надзорни одбор и 
директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа 
и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом.  

У складу са напред наведеним законским нормама одлучено је као у 
диспозитиву решења. 
 Наведено решење је коначно. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног решења може се тужбом 
покренути Управни спор пред надлежним управним судом, у року од 30 дана од дана 
пријема решења. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
 

02 Број 02-255 
 ПРЕДСЕДНИК   

                                                                                                                          Бобан Пејић                                   
                                                                                                                               



 
 

На основу члана 116. став 5, 13, и 15. Закона о основама система образовања 
и васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017) члана 32. ст. 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др. закон, 
101/16 и 47/18) и члана 39. ст. 1. тачке 10. Статута општине Лебане („Службени 
гласник Града Лесковца“, број 08/19), Скупштина општина Лебане на седници 
одржаној дана 18.09.2020. године, донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ У ЛЕБАНУ 
 

  I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Управног одбора Дечјег вртића 
„Дечја радост“ у Лебану, и то: 

1. Бојан Павловић, из Бошњаца, 
2. Илинка Додић, економиста, из Лебана, и 
3. Александар Јовић, дипл. инг. Пољопривреде, из Цекавице, из реда 
локалне самоуправе; 

 II ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора Дечјег вртића „Дечја радост“ 
у Лебану, и то: 
  1, Горан Михајловић, из Лебана, за председника, 
  2. Ненад Живковић, из Лебана,за члана и 
     3. Влада Илић, из Лебана, за члана,  из реда локалне самоуправе. 
 

III Решење доставити разрешеним и именованим члановима Управног 
одбора и Дечјем вртићу „Дечја радост“ у Лебану. 

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

 
Образложење: 

 
 Чланом 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', број 88/2017) прописано је да чланове органа управљања 
установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а 
председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа 
управљања. Чланом 116. став 13. истог Закона прописано је да Скупштина 
јединице локалне самоуправе доноси решење о именовању органа упрaвљања, па је  
одлучено  као у диспозитиву Решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Решење је коначно у управном поступку, и 
против њега се може покренути управни спор.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02-278 

       ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
         Славољуб Живковић 

 



На основу члана 116. став 5, 13, и 15.  Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) члана 32. 
ст. 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 
83/2014-др. закон) и члана 41. ст. 1. тачке 13. Статута општине Лебане („Службени 
гласник Града Лесковца“, број 8/19), Скупштина општина Лебане на седници одржаној 
дана 18.09.2020. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ ИЗ ЛЕБАНА 
 
I  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  члановеи Школског одбора ОШ „Вук Караџић“ из Лебана и 
то:  

- Представници из реда локалне самоуправе: 
1. Зоран Живковић, из Лебана, 
2. Бранислав Јовановић, из Лебана, и  
3. Милица Станисављевић, из Лебана. 

 
II  ИМЕНУЈУ СЕ  чланови Школског одбора ОШ „Вук Караџић“ из Лебана и то:  
 

- Представници из реда локалне самоуправе: 
 1. Драган Ђокић, из Лебана, 
 2. Горан Марјановић, из Шумана, и 
 3. Марко Денић, из Лебана. 
III Даном ступања на дужност именованих чланова, престаје мандат досадањим 
члановима Школског одбора ОШ „Вук Караџић“ из Лебана. 
 
IV Решење доставити разрешеним и именованим члановима Школског одбора и ОШ 
„Вук Караџић“ из Лебана. 

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

Образложење: 
 Чланом 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', број 88/2017) прописано је да чланове органа управљања 
установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. Чланом 
116. став 13. истог Закона прописано је да Скупштина јединице локалне самоуправе 
доноси решење о именовању органа упрвљања, одлучено је као у диспозитиву Решења.
  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Решење је коначно у управном поступку, и 
против њега се може покренути управни спор. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

02 Број 02-263 
                     ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а

                                              Славољуб Живковић 



На основу члана 116. став 5, 13, и 15.  Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) члана 32. 
ст. 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 
83/2014-др. закон) и члана 41. ст. 1. тачке 13. Статута општине Лебане („Службени 
гласник Града Лесковца“, број 8/19), Скупштина општина Лебане на седници одржаној 
дана 18.09.2020. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ 

„РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ-МАКСИМ“ ЛЕБАНЕ 
 
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора ОШ „Радован Ковачевић - Максим“ 
из Лебана и то: 

- Представници из реда локалне самоуправе: 
 1. Никола Ристић, из Лебана 

2. Бранислав Ристић, из лебана 
 

II ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора ОШ „Радован ковачевић-Максим“ из 
Лебана то:  

- Представници из реда локалне самоуправе: 
1. Александар Јовић, из Лебана, и 
2. Аца Стојановић, из Лебана,  

 
III Даном ступања на дужност именованих чланова, престаје мандат досадашњим 
члановима Школског одбора ОШ „Радован Ковачвић- Максим“ из Лебана. 
 
IV Решење доставити разрешеним и именованим члановима Школског одбора и ОШ 
„Радован Ковачевић-Максим“ из Лебана. 

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

Образложење: 
 Чланом 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', број 88/2017) прописано је да чланове органа управљања 
установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. Чланом 
116. став 13. истог Закона прописано је да Скупштина јединице локалне самоуправе 
доноси решење о именовању органа упрвљања као у диспозитиву Решења.  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Решење је коначно у управном поступку, и 
против њега се може покренути управни спор. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02-264        
              ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
                Славољуб Живковић 



На основу члана 116. став 5, 13, и 15.  Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) члана 32. 
ст. 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 
83/2014-др. закон) и члана 41. ст. 1. тачке 13. Статута општине Лебане („Службени 
гласник Града Лесковца“, број 8/19), Скупштина општина Лебане на седници одржаној 
дана 18.09.2020. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „РАДОЈЕ 

ДОМАНОВИЋ“ ИЗ БОШЊАЦА 
 
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланове Школског одбора ОШ „Радоје Домановић“ из 
Бошњаца и то: 

- Представници из реда локалне самоуправе: 
 1. Иван Спасић, из Цекавице, 
 2. Роса Денчић, из Пертата, и 
 3. Горан Павловић, из Пертата. 
 
II ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора ОШ „Радоје Домановић“ из Бошњаца 
то:  

- Представници из реда локалне самоуправе: 
1. Снежана Цолић, из Бошњаца, 
2. Иван Стојановић, из Бошњаца, и 
3. Симонида Стевановић Анђелковић, из Поповца. 

 
III Даном ступања на дужност именованих чланова, престаје мандат досадашњим 
члановима Школског одбора ОШ „Радоје Домановић“ из Лебана. 
 
IV Решење доставити разрешеним и именованим члановима Школског одбора и ОШ 
„Радоје Домановић“ из Бошњаца. 

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

Образложење: 
 Чланом 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', број 88/2017) прописано је да чланове органа управљања 
установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. Чланом 
116. став 13. истог Закона прописано је да Скупштина јединице локалне самоуправе 
доноси решење о именовању органа упрвљања одлучено је као у диспозитиву Решења.
  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Решење је коначно у управном поступку, и 
против њега се може покренути управни спор. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02-265   
                                ЗАМ.  ПРЕДСЕДНИК-а 
                Славољуб Живковић 



На основу члана 116. став 5, 13, и 15.  Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) члана 32. ст. 1. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и 
члана 41. ст. 1. тачке 13. Статута општине Лебане („Службени гласник Града Лесковца“, број 
8/19), Скупштина општина Лебане на седници одржаној дана 18.09.2020. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈЕ ЛЕБАНЕ 
 
I РАЗРЕШАВА СЕ члан  Школског одбора Гимназије Лебане из Лебана то: 
 

- Представница из реда локалне самоуправе: 
1.Маја Станковић, из Лебана 

 
II  ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Гимназије Лебане из Лебана то:  
 

- Представница из реда јединице локалне самоуправе: 
1. Сања Тодоровић, из Лесковца. 
 

III Решење доставити именованом и разрешеном члану Школског одбора и Гимназији Лебане 
из Лебана то. 

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

Образложење: 
 Чланом 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', број 88/2017) прописано је да чланове органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином 
гласова од укупног броја чланова органа управљања. Чланом 116. став 13. истог Закона 
прописано је да Скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о именовању органа 
упрaвљања, одлучено је као у диспозитиву Решења. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Решење је коначно у управном поступку, и против њега 

се може покренути управни спор.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
 
02 Број 02-266 

                                 ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
                                   Славољуб Живковић 



На основу члана 116. став 5, 13, и 15, члана 117. став 3. и став 3. тачка 4. Закона о 
основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017) члана 32. ст. 
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др. 
закон, 101/16 и 47/18) и члана 41. ст. 1. тачке 13. Статута општине Лебане („Службени гласник 
Града Лесковца“, број 08/19), Скупштина општина Лебане на седници одржаној дана 
18.09.2020. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СТШ 

„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“ ИЗ ЛЕБАНА 
 
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови  Школског одбора СТШ „Вожд Карађорђе“ из Лебана то: 

- Представница из реда локалне самоуправе: 
1. Радоњић Јасмина, из Лебана 
2. Златановић Марко, из Лебана, 
3. Живковић Стефан, из Цекавице, и 
 

      -    Представник из реда Савета родитеља: 
 1. Славиша Здравковић, из Лесковца. 
 
II  ИМЕНУЈЕ СЕ чланови Школског одбора СТШ „Вожд Карађорђе“ из Лебана то:  

- Представници из реда јединице локалне самоуправе: 
1. Лидија Стојановић, из Лебана, 
2. Александар Ђокић, из Лебана, и 
3. Бојана Филиповић, из Прекопчелице и 
 

      -    Представник из реда Савета родитеља: 
 1. Ана Дејановић, из Лебана, ул. 8. Март. 
 
III Решење доставити именованим и разрешеним члановима Школског одбора и СТШ „Вожд 
Карађорђе“ из Лебана то. 

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

Образложење: 
 Чланом 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', број 88/2017) прописано је да чланове органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином 
гласова од укупног броја чланова органа управљања. Чланом 116. став 13. истог Закона 
прописано је да Скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о именовању органа 
упрaвљања. Чланом 117. став 3. и став 3. тачка 4) истог Закона прописано је да ће Скупштина 
јединице локалне самоуправе разрешити пре истека мандата поједине чланове органа 
управљања на лични захтев, и  у случају да се покрене иницијатива за разрешење члана органа 
управљања на предлог овлашћеног предлагача, односно због престанка основа по коме је 
именован у органу управљања, одлучено је као у диспозитиву Решења. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Решење је коначно у управном поступку, и против њега 

се може покренути управни спор.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
 
02 Број 02-238/1 

                                     ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК 
                                      Славољуб Живковић 



  
На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'' број 129/2007, 83/2014, 101/16 и 47/18), члана  45. Статута општине 
Лебане (''Службени гласник града Лесковца'' број 08/19), и члана 62. Пословника 
скупштине општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'' број 08/19), 
Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана, 18.09.2020. године, донела 
је   
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВИМА СТАЛНИХ 

РАНИХ ТЕЛА КОЈЕ БИРА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 
 

I УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата чланова сталних радних тела које бира 
Скупштина општине Лебане и то: 
 
- Административног одбора, и то:  
1. Милица Станковић – из Лебана председник 
2. Бојан Станковић, економиста из Бошњаца, 
3. Звезданa Јовановић, економиста из Лебана,  
4. Горан Цекић, радник из Лебана, 
5. Новица Цветковић, пензионер из Бошњаца. 
 
- Одбора за прописе и нормативна акта, и то:  
1. Горан Лазаревић, правник из Ћеновца, 
2. Трајко Ивковић, пензионер из Лебана, 
3. Иван Спасић из Цекавице. 
4. Зоран Станојевић, радник из Лебана. 
 
- Одбора за мандатно-имунитетска питања, и то:  
1. Небојша Пејковић, приватни предузетник, из Бошњаца 
2. Далибор Златановић, радник, из  Лебана, 
3. Ивица Софранић, радник, из Тогочевца 
4. Слађана Филиповић, радник, из Лебана, 
5. Живковић Миодраг, радник из Лебана 
 
- Одбора за образовање, и то: 
1. Светислав Павловић, проф. математике, из Тогочевца, 
2. Миле Ракић, проф. физике, из Лебана, 
3. Гордана Китановић, учитељица, из Шумана. 
4. Перић Славица, радник из Лебана, 
 
- Одбора за културу, и то: 
1. Радослав Јовановић, професор музике, из Лебана, 
2. Драги Филиповић, професор, из Коњина, 
3. Александар Стефановић, инжењер електротехнике из Лебана, 
4. Горан Пејковић, професор из В. Војловца. 
 
- Одбора за буџет и финансије, и то: 
1. Драган Ивковић, економиста, из Лебана, 
2. Чедомир Станковић, прив. предузетник, из Лебана, 
3. Срђан Цветковић, економиста, из Пертата, 



4. Бојан Јовановић, економиста , из Лебана,  
5. Зора Луковић, пензионер, из Лебана. 
 
- Одбора за привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, и то: 
1. Новица Коцић, радник, из Цекавице, 
2. Славко Величковић, радник, из Ждеглова,  
3. Миле Стојичић, инг. шумарстава, из Лебана, 
4. Бранимир Ивановић, радник, из Тогочевца 
 
-  Одбора за социјалну политику, и то: 
1. Ана Станојевић, мастер социологије, из Лебана, 
2. Драгана Гоцић Вукадиновић, психолог, из Лебана 
3. Велибор Ђокић, васпитаћ из Лебана. 
 
- Одбора за здравство, и то: 
1. Др Владан Станојевић,  спец. гинеколог, Лебане, 
2. Бојан Јовић, из Лебана, 
3. Др Ивица Стојановић, лекар, из Цекацице, 
4. Марија Павловић, мед. сестра, из Лебана, 
 
- Одбора за одређивање назива улица, тргова, заселака и других делова насељених 
места на територији општине Лебане, и то: 
1. Драган Ђорђевић, из Лебана, радник домаздравља у Лебану 
2. Дејан Додић, из Лебана,  
3. Бранислав Јовановић из Лебана, 
 
-  Одбора за обележавање празника, јубилеја и доделу признања и то: 
1. Драган Станковић, прив. предузетник, из Поповца, 
2. Саша Тодоровић, шеф кабинета председника општине, из Лебана, 
3. Предраг Стошић, из Лебана 
4. Виолета Младеновић, радник, из Ждеглова, 
 
-  Одбора за представке и жалбе, и то: 
1. Далибор Стевановић, економски техничар, из Коњина, 
2. Марко Николић, економиста, из Лебана, 
3. Горан Стоиљковић, радник из Лебана, 
4. Михајло Трајковић, радник из Гргуровца. 
 
-  Одбора за превенцију болести зависности и борбу против верских секти, и то: 
1. Слободанка Трајковић, радник, из Ждеглова, 
2. Дејан Степановић, предузетник, из Лугара, 
3. Драган Божиновић, радник из Лебана 
 
- Одбора за родну равноправност, и то: 
1. Милан Стојиљковић, радник, из Лебана, 
2. Оливера Пантовић, радник, из Лебана, 
3.  Весна Јовић, радник, из Шилова 
4. Љубица Додић, радник, из Лебана. 
5.  Душица Јовановић, из Лебана, 
6.  Илинка Додић, радник из Лебана. 
 



- Одбора за безбедност, и то: 
1. Радомир Станојевић, пуковник, из Лебана, 
2. Иван Ристић, спец. Струковни менаџер, из Доњег Врановца, 
3. Никола Китановић, факултет безбедности, из Шумана, 
4. Светислав Станковић, ОЈТ, из Лебана, 
5. Станимир Ристић, пензионер из Лебана. 
 
- Одбора за урбанизам, и то: 
1. Марко Цветковић, грађ. инг.из Лебана, 
2. Владимир Јовић, грађ. инг. из Лебана, 
3. Зоран Степановић, наставник, из Лугара. 
 
II     Решење доставити разрешеним члановима скупштинских радних тела. 
 
III     Решење објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца''' 
 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
02 Број 02-288 

 
        ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 

                           Славољуб Живковић 



        
 

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 2. Пословника Скупштине општине Лебане (''Службени гласник града 
Лесковца'', број 08/19), Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана, 
18.09.2020. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
O ИЗБОРУ ЧЛАНОВА  

OДБОРА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА 
 

 
I БИРАЈУ СЕ чланови Одбора за избор и именовање и то: 

 
1. Душан Крстић из Прекопчелице, 
2. Драган Павловић из Пертата; 
3. Миодраг Ђорђевић из Лебана; 

 
II Решење доставити  изабраним члановима Одбора за избор и именовање. 
III Решење објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца''' 

 
Образложење: 

Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина 
општине оснива стална и привремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности. 

Чланом 45. Статута општине Лебане прописано је да скупштина општине 
оснива 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, 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 избор и именовање. 

У складу са напред наведеним, донето је решење као у диспозитиву. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02-289 

         ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
                           Славољуб Живковић 

 
 



 
    

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 3. Пословника Скупштине општине Лебане (''Службени гласник града 
Лесковца'', број 08/19), Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана, 
18.09. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
O ИЗБОРУ ЧЛАНОВА  

OДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ 
 

 
I БИРАЈУ СЕ чланови Одбора за прописе и управу и то: 

 
1. Мр Горан Јовић из Лебана; 
2. Иван Нешовић из Лебана; 
3. Срђан Живковић, из Коњина, 

 
II Решење доставити  изабраним члановима Одбора за прописе и управу. 
III Решење објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца''' 

 
Образложење: 

Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина 
општине оснива стална и привремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности. 

Чланом 45. Статута општине Лебане прописано је да скупштина општине 
оснива 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, чланом 77. ст 1. тачка 2. Пословника 
прописано је да стална радна тела Скупштине образују се као одбори. Одбор 
Скупштине под тачком 3. је Одбор за прописе и управу. 

У складу са напред наведеним, донето је решење као у диспозитиву. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02-290 

            ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
                               Славољуб Живковић 

 
 



    
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 4. Пословника Скупштине општине Лебане (''Службени гласник града 
Лесковца'', број 08/19), Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана, 
18.09.2020. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
O ИЗБОРУ ЧЛАНОВА  

OДБОРА ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И 
ФИНАНСИЈЕ 

 
I БИРАЈУ СЕ чланови Одбора за друштвено-економски развој, привреду и 

финансије и то: 
1. Милош Пешић, из Лебана 
2. Дејана Нешовић, из Лебана 
3. Иван Радовић, из Лебана, 

 
II Решење доставити  изабраним члановима Одбора за друштвено-

економски развој, привреду и финансије. 
III Решење објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца''' 

 
Образложење: 

Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина 
општине оснива стална и привремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности. 

Чланом 45. Статута општине Лебане прописано је да скупштина општине 
оснива 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. Чланом 77. ст 1. тачка 2. Пословника 
прописано је да стална радна тела Скупштине образују се као одбори. Одбор 
Скупштине под тачком 4. је Одбор за друштвено-економски развој, привреду и 
финансије. 

У складу са напред наведеним, донето је решење као у диспозитиву. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
 

02 Број 02-291 
            ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 

                             Славољуб Живковић 
 

 



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 5. Пословника Скупштине општине Лебане (''Службени гласник града 
Лесковца'', број 08/19), Скупштина општине Лебане на седници одржаној 
дана,18.09.2020. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
O ИЗБОРУ ЧЛАНОВА  

OДБОРА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

 
I БИРАЈУ СЕ чланови Одбора за друштвене делатности и то: 

 
1. Радован Цветковић, из Лебана, 
2. Снежана Јовановић из Лебана, улица 8.Новембар 40, 
3. Немања Стојилковић, из Ждеглова, 

 
 
II Решење доставити  изабраним члановима Одбора за друштвене 

делатности. 
III Решење објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца''' 

 
Образложење: 

Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина 
општине оснива стална и привремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности. 

Чланом 45. Статута општине Лебане прописано је да скупштина општине 
оснива 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. Чланом 77. ст 1. тачка 5. Пословника 
прописано је да стална радна тела Скупштине образују се као одбори. Одбор 
Скупштине под тачком 5. је Одбор за друштвене делатности. 

У складу са напред наведеним, донето је решење као у диспозитиву. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02-292 

         ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
                           Славољуб Живковић 

 
 



 
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 6. Пословника Скупштине општине Лебане (''Службени гласник града 
Лесковца'', број 08/19), Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана, 
18.09.2020. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
O ИЗБОРУ ЧЛАНОВА  

OДБОРА ЗА  УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

 
 

I БИРАЈУ СЕ чланови Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено-
комуналне делатности и то: 
 

1. Небојша Пејковић из Бошњаца; 
2. Вељко Јовановић из Лебана; 
3. Ненад Трајковић, из Лебана,  

 
II Решење доставити  изабраним члановима Одбора за урбанизам, 

грађевинарство и стамбено-комуналне делатности. 
III Решење објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца''' 

 
Образложење: 

Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина 
општине оснива стална и привремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности. 

Чланом 45. Статута општине Лебане прописано је да скупштина општине 
оснива 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. Чланом 77. ст 1. тачка 6. Пословника 
прописано је да стална радна тела Скупштине образују се као одбори. Одбор 
Скупштине под тачком 6. је Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено-
комуналне делатности. 

У складу са напред наведеним, донето је решење као у диспозитиву. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
02 Број 02-293 

         ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
                           Славољуб Живковић 

 
 



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 7. Пословника Скупштине општине Лебане (''Службени гласник града 
Лесковца'', број 08/19), Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана, 
18.09.2020. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
O ИЗБОРУ ЧЛАНОВА  

OДБОРА ЗА РАД И РАЗВОЈ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  
 

I БИРАЈУ СЕ чланови Одбора рад и развој месних заједница и то: 
 

1. Оливера Пантовић из Лебана; 
2. Радмила Виденовић из Лебана 
3. Александар Миљковић из Ждеглова 

 
II Решење доставити  изабраним члановима Одбора рад и развој месних 

заједница. 
III Решење објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца''' 

 
Образложење: 

Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина 
општине оснива стална и привремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности. 

Чланом 45. Статута општине Лебане прописано је да скупштина општине 
оснива 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. Чланом 77. ст 1. тачка 7. Пословника 
прописано је да стална радна тела Скупштине образују се као одбори. Одбор 
Скупштине под тачком 7. је Одбор рад и развој месних заједница. 

У складу са напред наведеним, донето је решење као у диспозитиву. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02-294 

            ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
                               Славољуб Живковић 

 
 



    
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 8. Пословника Скупштине општине Лебане (''Службени гласник града 
Лесковца'', број 08/19), Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана, 
18.09.2020. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
O ИЗБОРУ ЧЛАНОВА  

OДБОРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА  
 

I БИРАЈУ СЕ чланови Одбора пољопривреду и развој села и то: 
 

1. Јован Јовић из Цекавице; 
2. Момчило Станковић из Шумана; 
3. Новица С. Цакић из Ждеглова; 

 
II Решење доставити  изабраним члановима Одбора пољопривреду и развој 

села. 
III Решење објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца''' 

 
Образложење: 

Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина 
општине оснива стална и привремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности. 

Чланом 45. Статута општине Лебане прописано је да скупштина општине 
оснива 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. Чланом 77. ст 1. тачка 8. Пословника 
прописано је да стална радна тела Скупштине образују се као одбори. Одбор 
Скупштине под тачком 8. је Одбор за пољопривреду и развој села. 

У складу са напред наведеним, донето је решење као у диспозитиву. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02-295 

            ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
                              Славољуб Живковић 

 
 

 



 
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 9. Пословника Скупштине општине Лебане (''Службени гласник града 
Лесковца'', број 08/19), Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана, 
18.09.2020. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
O ИЗБОРУ ЧЛАНОВА  

OДБОРА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
 

I БИРАЈУ СЕ чланови Одбора заштиту и унапређење животне средине и 
то: 
 

1. Снежана Станковић из Лебана; 
2. Весна Мирковић из Лебана; 
3. Данијел Тасић из Лебана; 

 
II Решење доставити  изабраним члановима Одбора заштиту и унапређење 

животне средине. 
III Решење објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца''' 

 
Образложење: 

Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина 
општине оснива стална и привремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности. 

Чланом 45. Статута општине Лебане прописано је да скупштина општине 
оснива 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 заштиту и 
унапређење животне средине. Чланом 77. ст 1. тачка 9. Пословника прописано је да 
стална радна тела Скупштине образују се као одбори. Одбор Скупштине под 
тачком 9. је Одбор за заштиту и унапређење животне средине. 

У складу са напред наведеним, донето је решење као у диспозитиву. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02-296 

            ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
                                Славољуб Живковић 

 
 



 
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 10. Пословника Скупштине општине Лебане (''Службени гласник града 
Лесковца'', број 08/19), Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана, 
18.09.2020. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
O ИЗБОРУ ЧЛАНОВА  

OДБОРА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ  
 

I БИРАЈУ СЕ чланови Одбора представке и притужбе и то: 
 

1. Мр Горан Јовић, из Лебана; 
2. Ђорђе Цветковић, из Лебана,  
3. Теодора Стаменковић из Великог Војловца 

 
II Решење доставити  изабраним члановима Одбора представке и притужбе. 
III Решење објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца''' 

 
Образложење: 

Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина 
општине оснива стална и привремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности. 

Чланом 45. Статута општине Лебане прописано је да скупштина општине 
оснива 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, чланом 77. ст 1. тачка 10. Пословника 
прописано је да стална радна тела Скупштине образују се као одбори. Одбор 
Скупштине под тачком 10. је Одбор за представке и притужбе. 

У складу са напред наведеним, донето је решење као у диспозитиву. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02-297 

            ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
                              Славољуб Живковић 

 
 



             
 

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 11. Пословника Скупштине општине Лебане (''Службени гласник града 
Лесковца'', број 08/19), Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана, 
18.09.2020. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
O ИЗБОРУ ЧЛАНОВА  

OДБОРА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА  
 

I БИРАЈУ СЕ чланови Одбора награде и признања и то: 
 

1. Сунчица Смиљковић, из Лебана; 
2. Миодраг Богдановић, из Лебана; 
3. Момчило Стојановић, из Лебана; 
4. Радован Цветковић, из Лебана; 

 
II Решење доставити  изабраним члановима Одбора награде и признања. 
III Решење објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца''' 

 
Образложење: 

Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина 
општине оснива стална и привремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности. 

Чланом 45. Статута општине Лебане прописано је да скупштина општине 
оснива 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. Чланом 77. ст 1. тачка 2. Пословника 
прописано је да стална радна тела Скупштине образују се као одбори. Одбор 
Скупштине под тачком 11. је Одбор за награде и признања. 

У складу са напред наведеним, донето је решење као у диспозитиву. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02-298 

         ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
                           Славољуб Живковић 

 
 
 



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 12. Пословника Скупштине општине Лебане (''Службени гласник града 
Лесковца'', број 08/19), Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана, 
18.09.2020. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
O ИЗБОРУ ЧЛАНОВА  

OДБОРА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА, 
ЗАСЕЛАКА И ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА  

 
I БИРАЈУ СЕ чланови Одбора за утврђивање предлога назива улица, 

тргова, заселака и делова насељених места и то: 
 

1. Светислав Павловић, из Тогочевца; 
2. Ненад Николић, из Лебана; 
3. Радован Цветковић, из Лебана; 

 
II Решење доставити  изабраним члановима Одбора утврђивање предлога 

назива улица, тргова, заселака и делова насељених места. 
III Решење објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца''' 

 
Образложење: 

Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина 
општине оснива стална и привремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности. 

Чланом 45. Статута општине Лебане прописано је да скупштина општине 
оснива 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. Чланом 77. ст 1. тачка 12. Пословника 
прописано је да стална радна тела Скупштине образују се као одбори. Одбор 
Скупштине под тачком 12. је Одбор за утврђивање предлога назива улица, тргова, 
заселака и делова насељених места. 

У складу са напред наведеним, донето је решење као у диспозитиву. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02-299 

         ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
                           Славољуб Живковић 

 
 



                
 

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 13. Пословника Скупштине општине Лебане (''Службени гласник града 
Лесковца'', број 08/19), Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана, 
18.09.2020. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
O ИЗБОРУ ЧЛАНОВА  

OДБОРА ЗА ОДНОСЕ СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 
 

I БИРАЈУ СЕ чланови Одбора за односе са верским заједницама и то: 
 

1. Игор Митровић, из Лебана; 
2. Бобан Банковић, из Криваче; 
3. Јовица Петковић, из Лебана; 

 
II Решење доставити  изабраним члановима Одбора за односе са верским 

заједницама 
III Решење објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца''' 

 
Образложење: 

Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина 
општине оснива стална и привремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности. 

Чланом 45. Статута општине Лебане прописано је да скупштина општине 
оснива 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. Чланом 77. ст 1. тачка 13. Пословника 
прописано је да стална радна тела Скупштине образују се као одбори. Одбор 
Скупштине под тачком 13. је одбор за односе са верским заједницама 

У складу са напред наведеним, донето је решење као у диспозитиву. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02-301 

            ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
                              Славољуб Живковић 

 
 



         
 

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 и 77. ст. 1 тачка 14. 
Пословника Скупштине општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'', број 
08/19), Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана, 18.09.2020. године, 
донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
O ИЗБОРУ ЧЛАНОВА  

OДБОРА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ 
 

I БИРАЈУ СЕ чланови Одбора за борбу против корупције и то: 
 

1. Милица Станковић Јовић из Лебана; 
2. Миодраг Богдановић из Лебана; 
3. Јелена Анђелковић из Лебана; 

 
II Решење доставити  изабраним члановима Одбора за борбу против 

корупције. 
III Решење објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца''' 

 
Образложење: 

Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина 
општине оснива стална и привремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности. 

Чланом 45. Статута општине Лебане прописано је да скупштина општине 
оснива 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. Чланом 77. ст 1. тачка 14. Пословника 
прописано је да стална радна тела Скупштине образују се као одбори. Одбор 
Скупштине под тачком 14. је одбор за борбу против корупције. 

У складу са напред наведеним, донето је решење као у диспозитиву. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02-300 

         ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
                           Славољуб Живковић 

 
 



 
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 и 77. ст. 1 тачка 15. 
Пословника Скупштине општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'', број 
08/19), Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана, 18.09.2020. године, 
донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
O ИЗБОРУ ЧЛАНОВА  

OДБОРА ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 
 

I БИРАЈУ СЕ чланови Одбора за социјална питања и то: 
 

1. Оливера Пантовић, из Лебана; 
2. Елизабета Филиповић, из Лебана 
3. Саша Стојановић, из Ждеглова; 

 
II Решење доставити  изабраним члановима Одбора за социјална питања. 
III Решење објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца''' 

 
Образложење: 

Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина 
општине оснива стална и привремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности. 

Чланом 45. Статута општине Лебане прописано је да скупштина општине 
оснива 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. Чланом 77. ст 1. тачка 15. Пословника 
прописано је да стална радна тела Скупштине образују се као одбори. Одбор 
Скупштине под тачком 15. је одбора за социјална питања. 

У складу са напред наведеним, донето је решење као у диспозитиву. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02-302 

            ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
                               Славољуб Живковић 

 
 



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. 93. Пословника Скупштине општине Лебане (''Службени 
гласник града Лесковца'', број 08/19), Скупштина општине Лебане на седници одржаној 
дана, 18.09.2020. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ 

 
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Савет за младе и то: 

 
1. Милан Богдановић, студент из Лебана, 
2. Филип Пејић, студент из Лебана, 
3. Слободан Марјановић, студент из Лебана, 
4. Милош Стојановић, студент из Лебана, 
5. Иван Јовић, информатичар из Цекавице 
6. Јелена Стојилковић, професор из Лебана, 
7. Марко Стевановић, приватник из Лебана, 
8. Марко Соколовић, студент из Лебана, 
9. Бранислав Јовановић, студент. 

 
II БИРАЈУ СЕ чланови Савет за младе и то: 
 
1. Дарко Станковић из Коњина; 
2. Јелена Живковић,  из Лебана 
3. Марјан Тошић из Шумана; 
4. Тања Ивковић из Ждеглова; 

 
 
III Решење доставити разрешеними именованим  члановима Савета за младе. 
IV Решење објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца''. 

 
Образложење: 

Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина 
општине оснива стална и привремена радна тела за разматрање питања из њене 
надлежности. 

Чланом 45. Статута општине Лебане прописано је да скупштина општине оснива 
стална и привремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. 

Чланом 93. Пословника прописано је да поред сталних радних тела Скупштина 
оснива и посебна стална радна тела у складу са законом и Статутом. 

У складу са напред наведеним, донето је решење као у диспозитиву. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
02 Број 02-282 
            ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 

                      Славољуб Живковић 
 
 
 



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. 93. Пословника Скупштине 
општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'', број 08/19), Скупштина 
општине Лебане на седници одржаној дана, 18.09.2020. године, донела је: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА РАЗВОЈ 

 
 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Савета за развој, и то: 
 

1. Мр Горан Јовић, из Лебане, 
2. Мића Стојановић, приватни предузетник из Горњег Врановца, 
3. Предраг Стошић, приватни предузетник из Лебана, 
4. Звонимир Филиповић, приватни предузетник из Лебана, 
5. Драган Јовић, професор из Цекавице. 

 
II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Савета за развој у саставу и то: 
 

1. Наташа Стојановић из Лебана 
2. Тијана Ристић, из Лебана, 
3. Миодраг Живковић из Лебана 
4. Саша Младеновић из Лебана; 
 

II Решење доставити разрешеним и именованим  члановима Савета за развој. 
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 93. Пословника прописано је да поред сталних радних тела 
Скупштина оснива и посебна стална радна тела у складу са законом и Статутом. 

У складу са напред наведеним, донето је решење као у диспозитиву. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02-283 

          ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
            Славољуб Живковић 
 

 



              
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. 93. Пословника Скупштине 
општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'', број 08/19), Скупштина 
општине Лебане на седници одржаној дана, 18.09.2020. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  

САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ 
 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Савета за привреду, и то: 
1. Иван Богдановић,  председник општине Лебане, 
2. Наташа Стојановић, помоћник председника општине из Бошњаца, 
3. Велибор Пешић, економиста из Лебана, 
4. Бојан Станковић, економиста из Бошњаца, 
5. Зоран Станковић, економиста из Лебана. 

 
II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Савета за привреду, и то: 

1. Миодраг Живковић из Лебана; 
2. Срђан Анђелковић, из Лебана, 
3. Снежана Јовановић из Бошњаца; 
4. Звонимир Филиповић из Лебана; 
5. Саша Крстић; 
6. Југослав Илић из Лебана; 

 
III Решење доставити разрешеним и именованим  члановима Савета за привреду. 
IV 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 93. Пословника прописано је да поред сталних радних тела 
Скупштина оснива и посебна стална радна тела у складу са законом и Статутом. 

У складу са напред наведеним, донето је решење као у диспозитиву. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
 

02 Број 02-284                     ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
                                                                              Славољуб Живковић 
 
 



            
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. 93. Пословника Скупштине 
општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'', број 08/19), Скупштина 
општине Лебане на седници одржаној дана, 18.09.2020. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Савета за запошљавање, и то: 
1. Миодраг Турањанин, пензионер из Новог Села, 
2. Марко Коцић, матичар из Бошњаца, 
3. Ђорђевиђ Миодраг, радник из Лебана. 
4. Горан Лазаревић из Ћеновца, 
5. Оливера Пантовић из Лебана. 
6. Драган Јовић, професор из Цекавице, 
7. Дејан Степановић, предузетник из Лугара. 

 
II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Савета за запошљавање, и то: 
 

1. Наташа Стојановић из Бошњаца-председник 
2. Драгослав Милошевић-члан; 
3. Сања Цветковић из Лесковца-представник националне службе за 

запошљавање; и 
4. Сузана Пејковић из Бошњаца 

 
III Решење доставити  члановима Савета за запошљавање. 
IV 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 93. Пословника прописано је да поред сталних радних тела 
Скупштина оснива и посебна стална радна тела у складу са законом и Статутом. 

У складу са напред наведеним, донето је решење као у диспозитиву. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

02 Број 02-285 
          ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
           Славољуб Живковић 
 

 



 
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. 93. Пословника Скупштине 
општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'', број 08/19), Скупштина 
општине Лебане на седници одржаној дана, 18.09.2020. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  

САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ 
 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Савета за миграције, и то: 
            1. Иван Богдановић, председник општине Лебане, 
 2. Игор Миљковић, командир ПС Лебане, 
 3. Вишеслав Вукадиновић, секретар ОО Црвеног крста, из Лебана 
 4. Драгана Гоцић Вукадиновић, директор Центра за социјални рад, Лебане 
 5. др Владан Станојевић, директор Дома Здравља у Лебану 
 6. Драгана Богдановић, повереник за избеглице и миграције општине Лебане 
 7. Тања Богдановић, начелница ОУ Лебане 
 
II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Савета за миграције, и то: 
 

1. Иван Богдановић, председник општина Лебане, 
2. Игор Миљковић, начелник ПС Лебане, 
3. Славиша Стевановић секретар ОО Црвеног крста из Лебана 
4. Драган Цветковић, в.д.директора Центра за социјални рад; 
5. Владан Станојевић директор Дома здравља у Лебану; 
6. Драгана Богдановић, повереник за избеглице и миграције општине 

Лебане; и 
7. Тања Богдановић, начелница ОУ. 
 

III Решење доставити разрешеним и именованим члановима Савета за миграције. 
IV 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 93. Пословника прописано је да поред сталних радних тела 
Скупштина оснива и посебна стална радна тела у складу са законом и Статутом. 

У складу са напред наведеним, донето је решење као у диспозитиву. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
02 Број 02-286 

                      ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
             Славољуб Живковић 
 

 



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. 93. Пословника Скупштине 
општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'', број 08/19), Скупштина 
општине Лебане на седници одржаној дана, 18.09.2020. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  

САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 
 

I  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Савета за здравље, и то: 
1. Др Тања Стојановић, доктор медицине из Лебана, 
2. Др Страхиња Јовић, доктор медицине из Лебана 
3. Др Радуле Лепојевић, специјалиста гинекологије из Лебана, 
5.   Маја Илић, медицинска сестра из Лебана, 
6.  Примаријус доктрор Вања Илић из Лесковца-представник Завода за јавно 

здравље, 
7.  Слађана Миленковић из Лебана, представник републичког фонда за 

здравствено осигурање, и 
8.  Славиша Стевановић, из Лебана, представник удружења грађана из реда 

пацијената. 
 
II  ИМЕНУЈУ СЕ чланови Савета за здравље, и то: 

1.  др Зоран Цолић из Бошњаца, 
2.  др Љубиша Стевановић,  из Лебана; 
3.  Гордана Стошић из Лебана- представник Завода за здравствено осигурање; 
4.  Јагода Михајловић,  из Лебана; 
5.  др Страхиња Јовић из Лебана; 
6.  Мирослав Богдановић из Гргуровца; и 
7.  Примаријус доктрор Вања Илић из Лесковца-представник Завода за јавно 
здравље 

III Решење доставити  члановима Савета за здравље. 
IV 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 93. Пословника прописано је да поред сталних радних тела 
Скупштина оснива и посебна стална радна тела у складу са законом и Статутом. 

У складу са напред наведеним, донето је решење као у диспозитиву. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
 

02 Број 02-287 
                                                ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 

                Славољуб Живковић 
 

 



 
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. 93. Пословника Скупштине 
општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'', број 08/19), Скупштина 
општине Лебане на седници одржаној дана, 18.09.2020. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
O ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 

 
I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за родну равноправност у саставу и то: 

 
1. Љиљана Цветковић из Пертата; 
2. Дејан Марјановић,  из Лебана; 
3. Славица Перић из Лебана; 
4. Драган Стошић из Лебана; 

 
II Решење доставити  члановима Комисије за родну равноправност. 
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 93. Пословника прописано је да поред сталних радних тела 
Скупштина оснива и посебна стална радна тела у складу са законом и Статутом. 

У складу са напред наведеним, донето је решење као у диспозитиву. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02-305 
         ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 

                        Славољуб Живковић 
 
 

 
 



 На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС'' 
број 72/2009, 81/2009 , 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др, закони и 9/2020) ), 41. Статута општине Лебане 
(''Службени гласник града Лесковца'' број 8/2019) и члана 106. Пословника Скупштине 
општине Лебане(''Службени гласник града Лесковца'' број 8/2019) , Скупштина 
општине Лебане на седници одржаној дана, 18.09.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 
 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Комисије за  планове, и то: 
1. Душан Буквић, инжењер заштите на раду из Лебана, 
2. Александар Стојановић, дипломирани правник из Г. Врановца, 
3. Бошко Станчић, дипл. инжењер архитектуре из Власотинца, 
4. Спасоје Ђорђевић, дипл. инжењер архитектуре из Лесковца, и  
5. Јелена Стојанвоић, дипл. Инжењер архитектуре из Лебана. 

 
II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Комисије за  планове,  и то: 

1. Душан Буквић, инжењер заштите на раду из Лебана, 
2. Лазар Николић, дипломирани правник из Лебана, 
3. Спасоје Ђорђевић, дипл. инжењер архитектуре из Лесковца, 
4. Милош Коцић, дипл. Инжењер архитектуре из Власотинца, и 
5.  Јелена Стојановић, дипл. Инжењер архитектуре из Лебана. 

III Решење доставити разрешеним и именованим члановима Комисије за планове. 
IV Решење објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца''. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 52. Закона о планирању и зградњи и чланом 106. Пословника 
Скупштине општине Лебане прописано је да се ради обављања стручних послова у 
поступку израде и спровођења планских докумената, стручне провере усклађености 
урбанистичког пројекта са планским документом и законом, као и давања стручног 
мишљења по захтеву надлежних органа управе, скупштина јединице локалне 
самоуправе образује комисију за планове. 

Председник и чланови Kомисије именују се из реда стручњака за област 
просторног планирања и урбанизма и других области које су од значаја за обављање 
стручних послова у области планирања, уређења простора и изградње, са 
одговарајућом лиценцом, у складу са овим законом. 

Једна трећина чланова именује се на предлог министра надлежног за послове 
просторног планирања и урбанизма. 

Мандат председника и чланова Kомисије траје четири године. 
Средства за рад Kомисије обезбеђују се у буџету јединице локалне самоуправе. 
За обављање појединих стручних послова за потребе Kомисије, орган надлежан 

за образовање Kомисије може ангажовати друга правна и физичка лица. 
У складу са напред наведеним, донето је Решење као у диспозитиву. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02-279 

                               ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
                     Славољуб Живковић 
 

 
 

 



 На основу члана 32. и 36. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'' број 129/2007, 83/2014-др. Закон, 101/2016-др. Закон и 47/2018) и члана 41. 
Статута општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'' број 8/2019), Скупштина 
општине Лебане на седници одржаној дана, 18.09.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 
 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Комисије за израду годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта, и то: 
 

1.   Александар Станковић, радник ОУ Лебане, за председника,  
2.   Небојша Јовић, приватни предузетник из Лебана, 
3.   Марко Јанковић, дипл. Правник, из Лебана,  
4.   Јован Јовић, пољопривредник из Цекавице, и 
5.   Снежана Миленковић, студент из Лебана. 

 
II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта,  и то: 
 

1. Ненад Богдановић, из Лебана, за председника, 
2. Игор Јовић, из Лебана, за члана, 
3. Ненад Алексић, 

 
 

III Решење доставити разрешеним и именованим члановима Комисије за израду 
годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта. 
 
IV Решење објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца''. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
 

02 Број 02-281 
        ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
                     Славољуб Живковић 
 
 

 



 На основу члана 32. и 36. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'' број 129/2007, 83/2014-др. Закон, 101/2016-др. Закон и 47/2018) и члана 41. 
Статута општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'' број 8/2019), Скупштина 
општине Лебане на седници одржаној дана, 18.09.2020. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
 
 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Комисије за спровођење поступка јавног надметања за 
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, и то: 

1.   Ненад Богдановић, пољопривредни инжењер, из Лебана, 
2.  Тихомир Стојановић, пензионер, из Цекавице, 
3.  Слободан Младеновић, радник из Лебана, 
4. Александар Јовић, пољопривредни инжењер, из Цекавице, 
5. Стефан Антић, студент из Лебана, 
6. Бобан Станковић, пољопривредник, из Цекавице 
7. Владан Вујовић, геометар из Лебана, 
8. Братислав Исламовић, дипломирани правник из Лебана, 

 
II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Комисије за спровођење поступка јавног надметања за 
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини,  и то: 
 1. Бојан Величковић, из Лебана, 

2. Драган Марјановић, из Шумана, 
3. Владан Вујовић, геометар, из Лебана, 
4. Саша Стевановић, из Бошњаца, 
 

 
II Решење доставити именованим члановима Комисије за спровођење поступка  јавног 
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини. 
 
III Решење објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца''. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 
 

02 Број 02-280 
        ЗАМ. ПРЕДСЕДНИК-а 
                     Славољуб Живковић 
 
 

 



На основу члана 35.Закона о пољопривредном земљишту (Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08, 41/09, 
112/15, 80/17 и 95/18), члана 32. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, бр. 129/07, 83/14, 
101/16 и 47/18) и члана 41. Статута општине Лебане (Службени гласник града Лесковца, бр. 8/19), 
Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана 18.09.2020.године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ У К.О.БОШЊАЦЕ, 
ПЕРТАТЕ И ЋЕНОВАЦ 

 
 -Разрешавају се чланови Комисије за комасацију у К.О. Бошњаце, Пертате и Ћеновац у саставу: 
 1.Живко Арсић председник комисије 
 -Драгана Јовановић-Милошевић-заменик председника 
 2.Предраг Станковић члан 
 -Тамара Антић заменик члана 
 3.Бранко Дојчиновић члан 
 -Грана Додић заменик члана 
 4.Зоран Петковић члан 
 -Владан Вујовић заменик члана 
 5.Стеван Стевановић, из Бошњаца, испред МЗ за члана, 
 -Зоран Стојилковић, из Пертата, испред МЗ за заменика, 
 -Миодраг Стоиљковић, из Ћеновца, испред МЗ за заменика, 
 
  -Образује се нова Комисија за комасацију у К.О. Бошњаце, Пертате и Ћеновац и то у саставу: 
 1.Горан Пешић-председник 
 -Тања Богдановић-заменик председника 
 2.Славиша Митић-члан 
 -Ненад Алексић-заменик члан 
 3.Мина Ракочевић-члан 
 -Милош Богдановић-заменик члана 
 4-Бранко Дојчиновић-члан 
 -Весна Илић-заменик члана 
 5.Бојан Дискић-председник учесника комасације (Бошњаце)-члан 
 6.Томица Тошић-представник учесника комасације (Пертате)-члан 
 7.Бојан Стојилковић-представник учесника комасације (Ћеновац)-члан 
 
Стручне и административне послове обавља секретар Комисије дипл. правник запослен у Општинској 
управи Лебане Лазар Николић. 
Задатак комисије је да оконча и друге накнаде у вези са окончањем поступка комасације одредиће се 
посебном одлуком Скупштине општине. 
Решење доставити члановима Комисије за комасацију у К.О Бошњаце, Пертате и Ћеновац. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

 02 Број 02-311                                                                                                    ЗАМ.ПРЕДСЕДНИК-а 
                                                                                                                                             Славољуб Живковић,  
 
 



 
На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изгадњи („Сл. гласник РС“ број 

72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/2018), члана 
41. Статута општине Лебане („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 16/08 и 21/08) и члана 9. 
Одлуке о прибављању, отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у својини 
општине Лебане („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 8/19), Скупштина општине Лебане на 
седници одржаној дана 18.09.2020 године, донела је: 

 
 ПРОГРАМ О 

ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ ЗА 2020 ГОДИНУ 

 
              Овим програмом отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној 
својини општине Лебане за 2020 годину, (удаљем тексту: Програм) обухваћене су парцеле 
које су предвиђене за отуђење или закуп у току 2020 године, утврђује се рок за покретање 
и спровођење поступка отуђења или давања у закуп, као и начин отуђења и давања у закуп 
грађевинског земљишта. 
              Програм се заснива на решењима и условима садржаним у законима, 
подзаконским актима и одлукама општине Лебане, којима се уређују односи у области 
земљишне политике и грађења. Отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у 
јавној својини општине Лебане ради изградње спроводи се јавним надметањем или 
прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним условима у складу са Законом и 
Одлукама општине Лебане којима је регулисана материја грађевинског земљишта. 
              Грађевинско земљиште у јавној својини општине Лебане, не може се отуђити ако 
није донет плански документ на основу кога се издају локацијски услови, односно 
грађевинска дозвола, с тим да се постојеће и планиране површине јавне намене не могу 
отуђити из јавне својине. 
             Изузетно општина Лебане, може отуђити грађевинско земљиште по цени која је 
мања од тржишне цене или отуђити гарађевинско земљиште без накнаде, уз предходно 
прибаљену сагласност Владе, а на начин и под условима прописаним законом и 
подзаконским актима. 
             Грађевинско земљиште у јавној својини се отуђује из јавне својине или даје у 
закуп, полазећи од тржишне вредности, коју је проценио порески, односно друг надлежни 
орган, у поступку јавног надметања, односно прикупљањем писмених понуда, ако законом 
није другачије одређено. 
 

I. За отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у 2020. години, припремље 
       не су следеће грађевинске парцеле: 
- к.п. бр. 1538/8 у К.О. Лебане, у површини од 28549м2, уписана у л.н. бр. 3034 К.О.  
     Лебане, на основи Плана детаљне регулације „Пословне зоне у улици Николе   
     Тесле“ у Лебану; 
- к.п. бр. 3496/3 у К.О. Лебане, у површини од 224м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О.  
     Лебане, на основу Плана генералне регулације Лебане 2025; 
- к.п. бр. 87/2 у К.О. Лебане, у површини од 396м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О. Лебане,  
     на основу Плана генералне регулације Лебане 2025; 
- к.п. бр. 1399 у К.О. Кривача, у површини од 933м2, уписане у листу непокретности  
     бр. 1 К.О. Кривача, на основу Просторног плана општине Лебане; 
- к.п. бр. 3496/3 у К.О. Лебане, у површини од 224м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О.  
     Лебане, на основу Плана генералне регулације Лебане 2025; 
- к.п. бр. 2593/1 у К.О. Лебане, у површини од 505м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О.  
     Лебане, на основу Плана генералне регулације Лебане 2025; 



- к.п. бр. 2593/9 у К.О. Лебане, у површини од 585м2, уписана у л.н. бр. 42     К.О.  
     Лебане, на основу Плана генералне регулације Лебане 2025; 
- к.п. бр. 2593/13 у К.О. Лебане, у површини од 671м2, уписана у л.н. бр. 42    К.О.  
     Лебане, на основу Плана генералне регулације Лебане 2025; 
- к.п.бр. 4938 у К.О. Пертате, у површини од 2320м2, уписана у л.н. бр. 2408   К.О.  
     Пертате, на основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац; 
- к.п.бр. 3177/1 у К.О. Бошњаце, у површини од 486м2, уписана у л.н. бр. 461  К.О.  
     Бошњаце, на основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац; 
- к.п.бр. 3177/2 у К.О. Бошњаце, у површини од 829м2, уписана у л.н. бр. 461  К.О.  
     Бошњаце, на основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац; 
- к.п.бр. 3177/3 у К.О. Бошњаце, у површини од 1295м2, уписана у л.н. бр. 461 К.О.  
     Бошњаце, на основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац; 
- к.п.бр. 3177/4 у К.О. Бошњаце, у површини од 1154м2, уписана у л.н. бр. 461 К.О.  
     Бошњаце, на основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац; 
- к.п.бр. 3177/5 у К.О. Бошњаце, у површини од 1155м2, уписана у л.н. бр. 461 К.О.  
     Бошњаце, на основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац; 
- к.п.бр. 3177/6 у К.О. Бошњаце, у површини од 1205м2, уписана у л.н. бр. 461 К.О.  
     Бошњаце, на основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац; 
- к.п.бр. 3177/7 у К.О. Бошњаце, у површини од 1343м2, уписана у л.н. бр. 1816 К.О.  
     Бошњаце, на основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац; 
- к.п.бр. 3177/8 у К.О. Бошњаце, у површини од 1102м2, уписана у л.н. бр. 461  К.О.  
     Бошњаце, на основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац; 
- к.п.бр. 3177/9 у К.О. Бошњаце, у површини од 1040м2, уписана у л.н. бр. 461 К.О.  
     Бошњаце, на основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац; 
- к.п.бр. 3177/10 у К.О. Бошњаце, у површини од 1066м2, уписана у л.н. бр. 461 К.О.  
     Бошњаце, на основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац; 
- к.п.бр. 3177/11 у К.О. Бошњаце, у површини од 1090м2, уписана у л.н. бр. 461 К.О.  
     Бошњаце, на основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац; 
- к.п.бр. 3177/12 у К.О. Бошњаце, у површини од 1083м2, уписана у л.н. бр. 2323  
     К.О. Бошњаце, на основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац; 
- к.п.бр. 3177/13 у К.О. Бошњаце, у површини од 1062м2, уписана у л.н. бр. 461 К.О.  
     Бошњаце, на основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац; 
- к.п.бр. 3177/14 у К.О. Бошњаце, у површини од 1051м2, уписана у л.н. бр. 2315  
     К.О. Бошњаце, на основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац; 
- к.п.бр. 3177/15 у К.О. Бошњаце, у површини од 1035м2, уписана у л.н. бр. 461 К.О.  
     Бошњаце, на основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац; 
- к.п.бр. 3177/16 у К.О. Бошњаце, у површини од 883м2, уписана у л.н. бр. 1793 К.О.  
     Бошњаце, на основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац; 
- к.п.бр. 3177/17 у К.О. Бошњаце, у површини од 370м2, уписана у л.н. бр. 461 К.О.  
     Бошњаце, на основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац; 
- к.п.бр. 3177/18 у К.О. Бошњаце, у површини од 308м2, уписана у л.н. бр. 461 К.О.  
     Бошњаце, на основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац; 
- к.п.бр. 3177/19 у К.О. Бошњаце, у површини од 1440м2, уписана у л.н. бр. 461 К.О.  
     Бошњаце, на основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац. 
 
1. Отђење или давање у закуп наведених парцела спровешће се или према тржишним 

условима у складу са законом и подзаконским актима или на основу посебних 
одлука општине Лебане, по цени која је мања од тржишне цене или без накнаде, уз 
прдходно прибављену сагласност Владе Р.С., а на начин и под условима 
прописаним законом и подзаконским актима. 



2. Грађевинско земљиште у јавној својини може се отуђити непосредном погодбом у 
случајевима и поступку који је уређен законом, односно одлуком општине Лебане,  

     којима се регулише материја грађевинског земљишта ради: 
- изградње  објеката за потребе обављања послова из надлежности државних органа,  
     и организација, органа јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе,  
     као и других објеката у јавној својини; 
- исправке граница суседних катастарских парцела; 
- формирање грађевинске парцеле у складу са чланом 70. Закона о планирању и  
     изградњи; 
- отуђења из члана 99. став 10. и 12. Закона о планирању и изградњи, односно давања  
     у закуп из члана 86; 
- споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности која је била  
     предмет експропријације, у складу са прописима о експропријацији; 
- отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у поступку враћања одузете  
     имовине и обештећења у складу са посебним законом; 
- размене грађевинског змљишта; 
- парцеле које представљају предмет отуђења непосредном погодбом, не могуће је 

унапред предвидети Програмом, а динамика спровођења поступка отуђења зависи 
од сваког појединачног случаја. 
 

II. Отуђење или давање у закуп других парцела-грађевинског земљишта у јавној  
      својини општине Лебане, које нису обухваћене овим Програмом, могуће је      
      спровести уколико су испуњени сви услови прдевиђени законом и важећом  
      планском документацијом, уколико је њихово отуђење од интереса за општину  
      Лебане и уколико не утиче на реализацију овог Програма. 
 
III. Oвај Програм ће се објавити у „Сл. гласнику града Лесковца“ а примењује се од  
      дана ступања на снагу Одлуке о грађевинском земљишту општине Лебане. 

     
      
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 
 
 

02 Број 464-19                                                                                   Зам. Председника  
Славољуб Живковић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  


	00
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15.
	На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон и 47/2018), члан 41. Статута општине Лебане („Службени гласник града Лесковца“ број 8/19), Скупштина општине Лебане на се...

	16.
	17.
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69

