
 
ДОНЕТА АКТА 

ТРЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 
06.11.2020. ГОДИНЕ 

 
1. Одлука о додељивању осмоновембарских признања општине Лебане у 2020. 

години,  
2. Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације спортско - 

рекреативног центра "Јаруге", 
3. Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације туристичко - 

рекреативног парка "Чукљеник", 
4. Одлука о измени Одлуке о платама, накнадама и другим примањима изабраних, 

именованих и постављених лица у органима општине Лебане и накнадама 
одборника скупштине општине Лебане, 

5. Одлука о основној и додатној подршци детету и ученику, 
6. Одлука о измени и допуни одлуке о комуналним делатностима, 
7. Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању локалног координационог тела 

за социјално укључивање Рома и Ромкиња, 
8. Одлука о просечној цени непокретности у зонама у којима се налазе 

непокретности, 
9. Одлука о давању сагласности на Одлуку НО ЈКП "Ветеринарска станица Лебане 

о измени и допуни Статута ЈКП "Ветеринарска станица Лебане" 
10. Решење о образовању општинског штаба за ванредне ситуације, 
11. Решење о разрешењу в.д. директора Библиотеке "Бранко Радичевић" Лебане, 
12. Решење о именовању в.д. директора Библиотеке "Бранко Радичевић" Лебане, 
13. Решење о разрешењу и именовању чланова школског одбора ОШ "Радован 

Ковачевић - Максим" из Лебана, 
14. Решење о разрешењу и именовању чланова школског одбора ОШ "Радоје 

Домановић" из Бошњаца, 
15. Решење о разрешењу и именовању заштитника права пацијената општине 

Лебане, 
16. Решење о именовању члана Одбора за прописе и управу, 
17. Решење о именовању члана Савета за привреду, 

 
  



На основу члана 11. и 41. Статута општине Лебане ( «Службени гласник 
Града Лесковца», број 8/19), и Предлога Oдбор за обележавање празника, јубилеја 
и  доделу признања општине Лебане о додељивању осмоновембарских признања 02 
број 06-94/1 од 03.11.2020. године,  Скупштина  општина  Лебане  на  седници 
одржаној дана 06.11.2020. године, донела је:  

 
О Д Л У К У 

О  ДОДЕЉИВАЊУ ОСМОНОВЕМБАРСКИХ ПРИЗНАЊА 
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ У 2020. ГОДИНИ И ТО : 

 
I  У ОБЛИКУ ПОВЕЉЕ: 
 

1.  ДР ДРАГАНУ ЈОВАНОВИЋУ - за изузетне резултате и достигнућа у 
борби против вируса КОВИД-19, 
 

2. МИЛОШУ ПЕТРОВИЋУ - за изузетне резултате и достигнућа у борби 
против вируса КОВИД-19, 
 

3. ЛАЗАРУ РАНЂЕЛОВИЋУ - за изузетне резултате и афирмацији општине 
Лебане у области спорта, 
 

4. ДАНИЈЕЛИ АНЂЕЛКОВИЋ - за изузетне резултате у области 
пољопривреде, производње воћа,  
 

5. БОРИВОЈУ МИТКОВИЋУ - за заслуге и допринос у области 
пољопривреде, пчеларства, 

 
6. МИМПЕШ ДОО ЛЕБАНЕ - за  допринос у остваривању развоја и 

унапређењу општине Лебане у области привреде, 
 

7. ОЗЗ АГРОПРИМА ЈУГ БОШЊАЦЕ - за допринос у борби против вируса 
КОВИД-19, 
 

8. ИНФО ЦЕНТАР ЈУГА - за свеукупан допринос, и афирмацију  општине 
Лебане у области информисања, 
 

9. ПРАВОСЛАВНО УДРУЖЕЊЕ САМО СЛОГА СРБИНА СПАСАВА - 
за хуминитарни рад на територији општине Лебане и очување Српске 
традиције и културе. 

 
 
II  У ОБЛИКУ ПОХВАЛЕ СА НОВЧАНОМ НАГРАДОМ У ИЗНОСУ ОД 
20.000,00 ДИНАРА. 

 
1. ТЕОДОРИ СРЕЋКОВИЋ, из Лебана, ученици Гимназије у Лебану, ђаку 
генерације за школску 2019/2020. годину,   

 



2. ЕМИЛИЈИ СТЕВАНОВИЋ, из Лебана, ученици СТШ „Вожд 
Карађорђе“ Лебане, ђаку генерације за школску 2019/2020. годину,   
 
3. КСЕНИЈИ ТРАЈКОВИЋ, из Лебана ученици ОШ “Радован Ковачевић-
Максим“ Лебане, ђаку генерације за школску 2019/2020. годину,  
 
4. МИНИ ПЕШИЋ из Лебана, ученици ОШ „Вук Караџић“ Лебане, ђаку 
генерације за школску 2019/2020. годину,  
 
5. ДИМИТРИЈУ СВИЛЕНКОВИЋУ из Бошњаца,  ученику ОШ „Радоје 
Домановић“ из Бошњаца, ђаку генерације за школску 2019/2020. годину,  

 
III Одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена у Службеном 
гласнику града Лесковца. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 
02 Број 02-401 
                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                               Бобан Пејић 



 
       На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", 
број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 
98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) и члана 41. Sтатута општине 
Лебане (“Службени гласник града Лесковца”, број 8/2019), Скупштина општине Лебане, на 
седници одржаној 06.11.2020. године, донела је 
 

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

спортско-рекреативног центра “Јаруге”  
 

Члан 1. 
      Приступа се изради Плана детаљне регулације спортско-рекреативног центра “Јаруге” (у 
даљем тексту: План). 
 

Члан 2. 
      Оквирном (прелиминарном) границом Плана обухвата се подручје оквирне површине око  7,5 
ha, приказано на графичком прилогу који је саставни део ове одлуке.  
 
     Oквирном (прелиминарном) границом Плана обухваћене су следеће: 

• целе кп.бр. 348, 349, 381, 398, 399, 400, 401, 402, 403/1, 404/1, 402, 406, 407, 408, 410, 412, 
414, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, све у КО Лебане; 

• делови кп.бр. 393, 405, 1539/1, 2937, 3840/3, 3841/2, 3851, 3853, 3854/1, све у КО Лебане.  
 
      Граница Плана је дефинисана као оквирна (прелиминарна), а коначна граница планског 
подручја дефинисаће се приликом припреме нацрта планског документа.   
 

Члан 3. 
       Услови и смернице од значаја за израду Плана дати су у планском документу ширег подручја и 
по хијерархији вишег реда, Плану генералне регулације Лебане 2025 (“Службени гласник града 
Лесковца”, број 3/12), којим су дате смернице за израду овог Плана.  
 
      Према овом планском документу, предметно подручје је намењено за зону спорта и рекреације 
(градски спортски центар). 
 

Члан 4. 
      Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана засниваће се 
на принципима рационалне организације и уређења простора и усклађивању планираних садржаја 
са могућностима и ограничењима у простору. 
 

Члан 5. 
      Визије и циљеви за доношење Плана се односе на: 

• обезбеђење услова за просторно уређење и изградњу; 
• дефинисање површина јавних и осталих намена; 
• активирање подручја за изградњу спортско-рекреативних садржаја. 

 
Члан 6. 

      Предмет Плана је утврђивање површина за јавне и остале намене, са правилима уређења и 
грађења. У оквиру површина јавних намена разрадиће се локација спортско-рекреативног центра и 
коридори саобраћајница са комуналном/техничком инфраструктуром. 
 
 
 
 

 
 
 



Члан 7. 
         Рок за израду поједниних фаза износи: 60 дана за фазу раног јавног увида и 60 дана за фазу 
нацрта плана, без спровођења законске процедуре.  
 

Члан 8. 
       Средства за израду Плана обезбеђују се из буџета општине Лебане.  
 
       Носилац израде је Општинска управа општине Лебане, а обрађивач плана ће се одредити у 
посебном поступку, у складу са Законом о јавним набавкама.  
 

Члан 9.  
       Након доношења Одлуке о изради Плана, Носилац израде Плана организује рани јавни увид у 
трајању од 15 дана. Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања. 
 
       Нацрт плана излаже се на јавни увид у трајању од 30 дана у просторијама Општинске управе 
општине Лебане а време и место одржавања јавног увида оглашава се у средствима јавног 
информисања. О излагању нацрта Плана на јавни увид стара се Носилац израде плана. 
 
      Рани јавни увид и јавни увид обавља Комисија за планове општине Лебане. 
 
       По обављеном јавном увиду, Комисија за планове сачињава извештај који садржи податке о 
извршеном јавном увиду, са свим примедбама и закључцима по свакој примедби, и исти доставља 
Обрађивачу Плана. 
 

Члан 10. 
      Не приступа се изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину, на основу 
претходно утврђених критеријума и Одлуке, коју је донео орган надлежан за припрему плана и 
програма, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне 
средине.  
 

Члан 11. 
       План ће се израдити у четири (4) истоветих примерка (у штампаном и дигиталном облику) и то 
три (3) примерка за Носиоца израде и један (1) примерак за обрађивача плана.  
 

Члан 12. 
       Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у “Службеном гласнику града 
Лесковца”. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 
 
 

02Број: 351-95 од 09.11.2020. Године                                                                    П р е д с е д н и к 
Скупштине општине Лебане 

Бобан Пејић 
 

______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
            На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", 
број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 
98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) и члана 41. Статута општине 
Лебане (“Службени гласник града Лесковца”, број 8/2019), Скупштина општине Лебане, на 
седници одржаној 06.11.2020. године, донела је 
 

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

туристичко рекреативног парка „Чукљеник” 
 

Члан 1. 
       Приступа се изради Плана детаљне регулације “Чукљеник” (у даљем тексту: План). 
 

Члан 2. 
       Оквирном (прелиминарном) границом Плана обухвата се подручје оквирне површине око 8,0 
ha, приказано на графичком прилогу који је саставни део ове одлуке.  
 
      Oквирном (прелиминарном) границом Плана обухваћене су следеће: 

• целе кп.бр. 2580/4 и 2580/7, обе у КО Лебане; 
• делови кп.бр. 2580/1, 2593/28, 2594 и 2595/1, све у КО Лебане.  

 
      Граница Плана је дефинисана као оквирна (прелиминарна), а коначна граница планског 
подручја дефинисаће се приликом припреме нацрта планског документа.   
 

Члан 3. 
      Услови и смернице од значаја за израду Плана дати су у планским документима ширег подручја 
и по хијерархији вишег реда: Просторном плану општине Лебане (“Службени гласник града 
Лесковца”, број 13/11) и Плану генералне регулације Лебане 2025 (“Службени гласник града 
Лесковца”, број 3/12). 
 
      Према овим планским документима, предметно подручје је намењено за шумско земљиште. 
Према Просторном плану општине Лебане, могућа је разрада специфичних туристичких и 
спортско-рекреативних простора кроз обавезан план детаљне регулације.  
 

Члан 4. 
      Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана засниваће се 
на принципима рационалне организације и уређења простора и усклађивању планираних садржаја 
са могућностима и ограничењима у простору. 
 

Члан 5. 
      Визије и циљеви за доношење Плана се односе на: 

• обезбеђење услова за просторно уређење и изградњу; 
• дефинисање површина јавних и осталих намена; 
• активирање подручја за изградњу спортско-рекреативних и туристичких садржаја.  

 
Члан 6. 

     Предмет Плана је утврђивање површина за јавне и остале намене, са правилима уређења и 
грађења. У оквиру површина јавних намена разрадиће се ски стаза са жичаром  и санкалиштем, 
трим стаза, приступна саобраћајница и паркинг простор, а у оквиру површина остале намене 
локација ловачког дома са пратећим садржајима.  
 

Члан 7. 
 
     Рок за израду појединих фаза износи: 60 дана за фазу раног јавног увида и 60 дана за фазу 
нацрта плана, без спровођења законске процедуре.  
 



Члан 8. 
       Средства за израду Плана обезбеђују се из буџета општине Лебане.  
 
        Носилац израде је Општинска управа општине Лебане, а обрађивач плана ће се одредити у 
посебном поступку, у складу са Законом о јавним набавкама.  
 

Члан 9.  
        Након доношења Одлуке о изради Плана, Носилац израде Плана организује рани јавни увид у 
трајању од 15 дана. Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања. 
 
       Нацрт плана излаже се на јавни увид у трајању од 30 дана у просторијама Општинске управе 
општине Лебане а време и место одржавања јавног увида оглашава се у средствима јавног 
информисања. О излагању нацрта Плана на јавни увид стара се Носилац израде плана. 
 
      Рани јавни увид и јавни увид обавља Комисија за планове општине Лебане. 
 
       По обављеном јавном увиду, Комисија за планове сачињава извештај који садржи податке о 
извршеном јавном увиду, са свим примедбама и закључцима по свакој примедби, и исти доставља 
Обрађивачу Плана. 
 

Члан 10. 
      Не приступа се изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину, на основу 
претходно утврђених критеријума и Одлуке, коју је донео орган надлежан за припрему плана и 
програма, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне 
средине.  
 

Члан 11. 
      План ће се израдити у четири (4) истоветих примерка (у штампаном и дигиталном облику) и то 
три (3) примерка за Носиоца израде и један (1) примерак за обрађивача плана.  
 

Члан 12. 
      Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у “Службеном гласнику града 
Лесковца”. 
 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 
 

 
02 Број: 351-94 од 09.11.2020 године                                                                             П р е д с е д н и к 

Скупштине општине Лебане 
Бобан Пејић 

 
______________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 06-90/1 од 30.10.2020. године, Скупштина општине Лебане на седници одржаној 
дана 06.11.2020.  доноси 

 
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ 

ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У 
ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ И НАКНАДАМА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ  

Члан 1. 
               Врши се измена и допуна Одлуке о платама, накнадама и другим примањима 
изабраних именованих и постављених лица у органима општине Лебане и накнадама 
одборника Скупштине општине Лебане („Службени гласник града Лесковца“ 34/2019) и 
то: 

Члан 2. 
               У члану 8. иза став 2. додаје се став 3. који гласи : "Одборник за учешће у раду 
скупштинских радних тела чији је члан 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, по одржаној седници", 
додаје се и став 4. који гласи :  "Право на накнаду из става 3. овог члана има и члан радног 
тела Скупштине, који није одборник". 
 

Члан 3. 
У свему осталом Одлука о платама, накнадама и другим примањима изабраних 

именованих и постављених лица у органима општине Лебане и накнадама одборника 
Скупштине општине Лебане („Службени гласник града Лесковца“ 34/2019) остаје 
непромењена. 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

града Лесковца''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
02 Број 02-398 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
                                    Бобан Пејић 



 
На основу члана 189. став 1. тачка 5. и став 2. и члана 190. став 1. и 3. Закона о 

основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017 и 27/2018 - др. 
закони), члана 11. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС", бр. 
113/2017), члана 4. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци 
детету и ученику ("Сл. гласник РС", бр. 63/2010) и члана 41. став 1. тачка 6. Статута општине 
Лебане ("Сл. лист града Лесковца" бр. 8/2019), Скупштина општине Лебане на седници 
одржаној дана 06.11.2020. године, доноси 

 
 

 
Одлуку o основној и додатној подршци детету и ученику 

 
 
 
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  
Овом Одлуком се утврђује начин остваривања права на основну подршку детету и ученику 

са пребивалиштем на територији општине Лебане у области предшколског, основног и 
средњег образовања за које се средства обезбеђују у буџету општине Лебане.  

Овом Одлуком се утврђују и мере додатне подршке и начин њиховог остваривања за дете и 
ученика са пребивалиштем на територији општине Лебане у области предшколског, основног 
и средњег образовања, а у складу са планираним средствима у буџету општине Лебане за 
сваку буџетску годину. 

  
II МЕРЕ ОСНОВНЕ И ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ  

Члан 2.  
Основна подршка детету и ученику у смислу ове Одлуке подразумева: 

1. обезбеђивање превоза деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског 
програма на удаљености већој од два километра,  
2. обезбеђивање превоза ученика основне школе на удаљености већој од четири километра од 
седишта школе, 
3. обезбеђивање превоза деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и њихових 
пратилаца, без обзира на удаљеност места становања од школе,   

Додатна подршка детету и ученику у смислу ове Одлуке подразумева: 
4. обезбеђивање превоза деце и ученика са сметњама у развоју и њихових пратилаца ради 
пружања индивидуалних третмана,  
5. обезбеђивање превоза ученика Гимназије Лебане. 
6. Права на бесплатни боравак деце из материјално угрожених породица, деце без 
родитељског старања, деце трећег, и сваког наредног реда рођења исте мајке и деце са 
сметњама у развоју у предшколској установи. 
 

  
III УСЛОВИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ОСНОВНЕ И ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ 
ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ 

 
 
 
1. ПРЕВОЗ ДЕЦЕ И ЊИХОВИХ ПРАТИЛАЦА РАДИ ПОХАЂАЊА ПРИПРЕМНОГ 
ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА НА УДАЉЕНОСТИ ВЕЋОЈ ОД ДВА 
КИЛОМЕТРА 

 
 



Члан 3.  
Право на обезбеђивање превоза ради похађања припремног предшколског програма на 

удаљености већој од два километра имају деца која припремни предшколски програм 
похађају као обавезни у години пред полазак у школу, као и њихов пратилац. 
 

Члан 4.  
Право из члана 3. ове Одлуке остварује се обезбеђивањем бесплатне аутобуске 

карте/превоза код изабраног превозника од стране предшколске установе или надокнадом 
трошкова превоза у висини цене месечне карте за релацију која је слична, релацији од места 
становања до места установе у којој дете борави, сразмерно броју дана похађања наставе.  

Поступак за остваривање права на надокнаду трошкова превоза из става 1. овог члана 
прописује се Правилником за остваривање права на основну и додатну подршку детету и 
ученику (у даљем тексту: Правилник), који доноси општинско веће општине Лебане. 

  
 
2. ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА УДАЉЕНОСТИ ВЕЋОЈ ОД 
ЧЕТИРИ КИЛОМЕТРА ОД СЕДИШТА ШКОЛЕ  

 
Члан 5.  

Право на обезбеђивање превоза ученика основне школе имају сви ђаци који похађају школу 
чија је удаљеност од места становања већа од четири километра, ако на тој удаљености нема 
школе. 

  
Члан 6.  

Право из члана 5. ове Одлуке остварује се обезбеђивањем бесплатне аутобуске 
карте/превоза код изабраног превозника од стране школе или надокнадом трошкова превоза у 
висини цене месечне карте за релацију која је слична, релацији од места становања до места 
седишта школе. 

Поступак за остваривање права на надокнаду трошкова превоза из става 1. овог члана 
прописује се Правилником. 
 
  

3. ПРЕВОЗ, ДЕЦЕ И УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ЊИХОВИХ 
ПРАТИЛАЦА  

 
Члан 7.  

Деца са сметњама у развоју која похађају припремни предшколски програм као обавезни у 
години пред полазак у школу, као и ученици са сметњама у развоју који похађају основну или 
средњу школу и њихови пратиоци имају право на обезбеђивање превоза. 

 
Члан 8.  

Право на превоз из члана 7. ове Одлуке остварује се обезбеђивањем бесплатне аутобуске 
карте/превоза код изабраног превозника од стране предшколске установе/школе или 
надокнадом трошкова превоза за дете, ученика и пратиоца у висини цене месечне карте за 
релацију која је слична, релацији од места становања до места седишта школе, сразмерно 
броју дана похађања наставе. 

Поступак за остваривање права на надокнаду трошкова превоза, прописује се Правилником. 
 
 

 



  
4. ПРЕВОЗ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ЊИХОВИХ ПРАТИЛАЦА 
РАДИ ПРУЖАЊА ИНДИВИДУАЛНИХ ТРЕТМАНА  

 
Члан 9. 

 У циљу несметаног похађања припремног предшколског програма у предшколској 
установи или наставе у редовној школи, обезбеђује се право на накнаду трошкова превоза деце 
и ученика са сметњама у развоју и њихових пратилаца са територије општине Лебане у ШОСО 
"11 Октобар" Лесковац, ради пружања дефектолошке подршке кроз индивидуалне третмане 
деци и ученицима са сметњама у развоју, а у складу са мишљењем Интерресорне комисије. 

 
Члан 10.  

Право на надокнаду трошкова превоза из члана 10. ове Одлуке остварује се у висини 
цене аутобуске карте на релацији од места становања до места седишта школе, сразмерно броју 
потребних третмана недељно. 

Поступак за остваривање права на надокнаду трошкова превоза из става 1. овог члана 
прописује се Правилником. 

  
5. ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА  

 
Члан 11.  

Право на обезбеђивање превоза имају сви ученици Гимназије у Лебану са пребивалиштем 
на територији општине Лебане чија је удаљеност од места становања до Гимназије у Лебану већа 
од четири километра, док право на делимично обезбеђивање превоза имају сви ученици Гимназије 
у Лебану који имају пребивалиштем на територији општина и града који се граничи са општином 
Лебане.  

 
Члан 12.  

Право из члана 12. ове Одлуке за ученике са пребивалиштем на територији општине Лебане 
остварује се обезбеђивањем бесплатне аутобуске карте/превоза код изабраног превозника од 
стране школе или надокнадом трошкова превоза у висини цене месечне карте за релацију која је 
слична, релацији од места становања до места седишта школе, док се за ученике који имају 
пребивалиштем на територији општина и града који се граничи са општином Лебане остварује се 
обезбеђивањем бесплатне 1/2 аутобуске карте/превоза код изабраног превозника од стране школе. 

Поступак за остваривање права на надокнаду трошкова превоза из става 1. овог члана прописује 
се Правилником. 
 
6. ПРАВО НА БЕСПЛАТНИ БОРАВАК ДЕЦЕ ИЗ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ 
ПОРОДИЦА, ДЕЦЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА, ДЕЦЕ ТРЕЋЕГ, И СВАКОГ 
НАРЕДНОГ РЕДА РОЂЕЊА ИСТЕ МАЈКЕ И ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У 
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 
 

Члан 13. 
Право на бесплатан боравак у предшколској установи остварују деца из материјално 

угрожених породица, деца без родитељског старања, деца трећег, и сваког наредног реда 
рођења исте мајке и деца са сметњама у развоју на основу списка који предшколска установа 
доставља Одељењу за управу, скупштинске и заједничке послове и јавне службе. 
Поступак за остваривање права на надокнаду трошкова превоза из става 1. овог члана прописује 
се Правилником.  

 
IV ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА  

Члан 14. 
 У буџету општине Лебане обезбеђују се у целости средства за остваривање основне 
подршке детету и ученику, док се мере додатне подршке обезбеђују до висине средстава 
опредељених буџетом за сваку буџетску годину. 
 
 
 



 
 
  
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15.  
Правилник за остваривање права на основну и додатну подршку детету и ученику 

општинско Веће општине Лебане ће донети у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке. 

 
Члан 16. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о основној и додатној 
подршци детету и ученику ("Службени гласник града Лесковца 4/2020"). 

 
 

Члан 17.  
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града 

Лесковца". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 
 
02 Број  02-397 
                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                         Бобан Пејић



 



               
 На основу члана 2, 4, 9, 13, 32 и 34. Закона о комуналним делатностима 
(„Сл.гл.РС“, бр.88/201, 104/2016 и 95/2018), члана 41. Статута Општине Лебане 
(„Сл.гл.града Лесковца“, бр. 08/19) на седници одржаној дана 06.11.2020. године 
донела је 
 
           ОДЛУКУ  О  ИЗМЕНИ  И  ДОПУНИ  ОДЛУКЕ  О  КОМУНАЛНИМ       
                                                  ДЕЛАТНОСТИМА 
                                 
 
                                                             Члан 1.      
 

 Иза члана 1. Одлуке о комуналним делатностима додаје се члан 1 а.  који 
гласи: 
       Овом Одлуком уређује се садржина, начин и услови за отпочињање обављања 
комуналних делатности и посебно се уређује стручна оспоспобљеност кадрова и 
технички капацитет који морају да испуне вршиоци комуналних делатности за 
обављање одређене комуналне делатности на основу Уредбе о начину и условима 
за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл.гласник РС“, бр.13718 и 
66/18), ако то није уређено другим прописима за следеће комуналне делатности: 

-управљање гробљима и сахрањивање 
-погребна делатност 
-управљање јавним паркиралиштима 
-обезбеђивање јавног осветљења 
-делатност зоохигијене 
-управљање пијацама 
-одржавање улица и путева 
-одржавање чистоће на површинама јавне намене 
-одржавање јавних зелених површина 

 
                                                   Члан 2. 
  
У свему осталом Одлука о комуналним делатностима („Сл.гласник града 
Лесковца“, бр.19/2018) остаје непромењена. 
 
                                                    Члан 3. 
 
Ова Одлука ступа на снагу 8. Дана од дана објављивања у Службеном 
гласнику града Лесковца. 

 
                                      С О    Л е б а н е 
02 Број   396                                                                              Председник 
                                                                                                 Бобан Пејић с.р. 

                                                                                                                                                       



На основу члана 20. став 1. тачка 10. и члана 78. став 1. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 
101/2016 – др. закон, 47/2018), члана 15. став 1. тачка 33. и члана 39. став 1. тачка 7)  
Статута општине Лебане („Службени гласник града Лесковца”, бр. 16/2008, 21/2008, 
09/2009, 17/2009,  04/2010, 14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015), Скупштина општине 
Лебане, на седници одржаној 06.11.2020. доноси 

 
ОДЛУKУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ ЛОKАЛНОГ KООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА СОЦИЈАЛНО 
УKЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМKИЊА 

 
Члан 1. 

               Врши се измена и допуна Одлуке о образовању локалног координационог тела за 
социјално укључивање Рома и Ромкиња („Службени гласник града Лесковца“ 24/2018) и 
то: 

Члан 2. 
               Члан 2. Одлуке о образовању локалног координационог тела за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња мења се и гласи :  
Kоординационо тело чине: 
1) Председник општине – Иван Богдановић, 
2) Помоћник председника општине – Миодраг Живковић, 
5) Директор Дома здравља – Владан Станојевић, 
6) Директор Филијале Националне службе за запошљавање Лесковац – Дејан 
Станковић, 
7) Директор Центра за социјални рад општине Лебане – Драган Цветковић, 
8) Директор дома културе Лебане – Ивана Крстић, 
9) Начелник Полицијске станице у општини Лебане –Игор Миљковић, 
10) Директор јавног комуналног предузећа „Kомуналац“ – Мирослав Симић, 
11) Директор СТШ "Вожд Карађорђе" - Мирко Пешић, 
12) Координатор за Ромска питања - Саша Пешић. 
 

Члан 3. 
У свему осталом Одлука о образовању локалног координационог тела за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња („Службени гласник града Лесковца“ 24/2018) остаје 
непромењена. 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

града Лесковца''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
02 Број 02-395 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
                                    Бобан Пејић 



  На основу члана 6.  Став 5.  Закона о порезима на имовину ( „Сл.гласник РС“ бр.26/2001, 
„Сл. лист СРЈ „ бр. 42/2002 и „ Сл. гласник РС“, бр. 80/2002-др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009. 
101/2010. 24/2011, 78/2011, 58/2012, 47/2013 и 68/14 и др. Закон, 47/2018, 95/2018 и 99/2018 и 
одлука УС ), члана 32. Закона о локалној самоуправи  ( Сл. гласник РС“ бр. 129/2007  83/2014-др. 
закон и 101/16-др. закон и 47/2018 ) и члана 39. Статута општине Лебане ( „Сл. гласник града 
Лесковца бр. 16/2008 и 21/2008 ) , Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана  
06.11.2020. године  донела је: 

 
 

ОДЛУКУ О ПРОСЕЧНОЈ ЦЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗОНАМА 
 У КОЈИМА СЕ НАЛАЗЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 
Члан 1. 

   
Овом одлуком утврђује се просечна цена непокретности на територији општине Лебане у 

зони у којој се налази та непокретност 
 

Члан 2. 
 

 Просечне цене непокретности по зонама на територији општине Лебане на основу којих је 
за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности износеи то: 
 
Р.  

Бр. 
Врста 

непокретности 
Назив зоне 

I зона 
(цена по 

м2) 

II зона 
(цена по 

м2) 

III зона 
(цена по м2) 

IV зона 
(цена по м2) 

V зона 
(цена по м2) 

1. Куће за становање 35.736,07 28.588,86 21.441,64 14.294,43 10.720,82 
2. Станови 35.736,07 28.588,86 21.441,64 14.294,43 10.720,82 
3. Пословне зграде и 

други грађевински 
објекти који служе 
за обављање 
делатности 

50.457,18 40.365,74 30.274,31 
 

20.182,87 15.137,15 

4. Гараже и гаражна 
места 

14.349,07 11.479,26 8.609,44 5.739,63 4.304,72 

5. Грађевинско 
земљиште 

- - - - - 

6. Пољопривредно 
земљиште 

- 55 50 45 25 

7. Шумско земљиште - 50 45 40 25 
 

Члан 3. 
 

 Скупштина општине Лебане дужна је да, до истека рока предвиђеног Законом, односно 30. 
Новембра сваке текуће године објави просечне цене одговарајућих непокретности на основу којих 
је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде 
пословне књиге и то у зони која је утврђена као најопремљенија зона. 
 

Члан 4. 
 

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



      
Образложење 

 
 Законом о порезима на имовину ( „Сл.гласник РС“ бр.26/2001, „Сл. лист СРЈ „ бр. 42/2002 
и „ Сл. гласник РС“, бр. 80/2002-др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009. 101/2010. 24/2011, 78/2011, 
58/2012, 47/2013 и 68/14 и др. Закон, 47/2018, 95/2018 и 99/2018 и одлука УС ), прописано је да 
ради утврђивања пореза на имовину пореских обвезника, неопходно да јединица локалне 
самоуправе утврди просечну цену непокретности, на територији своје самоуправе, по  зонама у 
којој се налази та непокретност. 
 На основу члана 6. Став 5. Закона о порезу на имовину просечну цену одговарајућих 
непокретности по зонама на територији јединице локалне самоуправе, утврђује свака јединица 
локалне самоуправе актом надлежног органа, на основу цена остварених у промету одговарајућих 
непокретности по зонама у периоду од 1. јануара до 30. септембра године која претходи години за 
коју се утврђује порез на имовину (у даљем тексту: текућа година).  

Просечна цена у зони у којој није било најмање три промета (у даљем тексту: зона у којој 
није било промета) одговарајућих непокретности у периоду из става 5. овог члана, за те 
непокретности утврђује се на основу просека просечних цена остварених у граничним зонама у 
којима је у том периоду било најмање три промета одговарајућих непокретности. 

Граничне зоне из става 6. овог члана су зоне чије се територије граниче са зоном у којој 
није било промета, независно од тога којој јединици локалне самоуправе припадају.  

Ако ни у граничним зонама из става 7. овог члана није било промета одговарајућих 
непокретности у периоду из става 5. овог члана, основица пореза на имовину за те непокретности 
у зони у којој није било промета једнака је основици пореза на имовину те, односно одговарајуће 
непокретности у тој зони обвезника који не води пословне књиге за текућу годину.  

Основица пореза на имовину за непокретност обвезника који не води пословне књиге у 
јединици локалне самоуправе која у складу са овим законом није одредила зоне једнака је 
основици пореза на имовину за текућу годину те, односно друге одговарајуће непокретности 
обвезника који не води пословне књиге, за одговарајућу површину. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 
 
 
 

02 БРОЈ 436-1     
                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 
              Бобан Пејић 

 
 
 
 
 

 



 
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима (“Службени 

гласник РС, број 15/2016“ и 88/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник РС, број 129/07, 83/2014, 101/16 и 47/18“), и члана 41. став 1. тачка 
10. Статута општине Лебане (Сл. Гласник града Лесковца број  08/19), Скупштина 
општине Лебане на седници одржаној дана 06.11.2020. године доноси: 
 

ОДЛУКУ 
 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног Одбора  Јавно 
комуналног предузећа „Ветеринарска станица Лебане“ Лебане о доношењу Одлуке о 
измени и допуни Статута Јавно комуналног предузећа „Ветеринарска станица Лебане“ 
Лебане усвојеној на седници Надзорног одбора број 70/1 од 31.10.2020. године.  
 

2. Одлуку доставити Јавно комуналном предузећу „Ветеринарска станица 
Лебане“ Лебане. 
 

Образложење 
 

Скупштина општине Лебане је на седници одржаној 06.11.2020. године 
разматрала Одлуку Надзорног Одбора Јавно комуналног предузећа „Ветеринарска 
станица Лебане“ Лебане о доношењу Одлуке о измени и допуни Статута Јавно 
комуналног предузећа „Ветеринарска станица Лебане“ Лебане усвојеној на седници 
Надзорног одбора број 70/1 од 31.10.2020. године, те је на основу члана 22. став 3. 
Закона о јавним предузећима, члана 32. Закона о локалној самоуправи, и члана члана 
41. став 1. тачка 10. Статута општине Лебане (Сл. Гласник града Лесковца број  08/19) 
донела Одлуку као у диспозитиву. 

  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 
 
 

02 Број 02-394 
 
                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                          Бобан Пејић 
                                                                                           
 



На основу члана  33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним ситуацијама («Службени  
гласник РС», број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 29. Закона о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама («Службени  гласник РС», број 87/2018), 
Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације («Службени  гласник РС», 
број 27/2020) и члана 41. ст 1. тачка 41. Статута општине Лебане („Службени гласник 
општине Лесковац“, број 08/2019), Скупштина општине Лебане, на седници одржаној дана 
06.11.2020. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ЛЕБАНЕ 
 
I Образује се Штаб за ванредне ситуације Општине Лебане у који се именују: 

1. Председник општине Лебане - командант Општинског штаба, 
2. Заменик председника општине Лебане - заменик команданта Општинског штаба,  
3. Инспектор цивилне заштите сектора за ванредне ситуације - Начелник Општинског 

штаба, 
4. Начелник полицијске станице Лебане – члан Општинског штаба за безбедност и 

области полицијских послова, 
5. Директор Дома здравља Лебане - члан општинског штаба задужен за ПМП, 
6. Директор Електродистрибуције Лебане – члан општинског штаба за замрачивање и 

маскирање, 
7. Директора ЈП "Лебане" Лебане – члан општинског штаба за спашавање из рушевина и 

евакуацију људи, 
8. Дирекрор ЈКП „Водовод“ Лебане  - члан општинског штаба за очување добара битних 

за опстанак, 
9. Директор ЈКП „Комуналац“ Лебане – члан општинског штаба за асанацију терена, 
10. Секретар Црвеног крста – члан општинског штаба за послове Црвеног крста, 
11. Референт одбране и припрема и лице задужено за ванредне ситуације на територији 

општине Лебане – члан општинског штаба за оперативно планске и техничке послове 
штаба, 

12. Еколошки инспектор ОУ Лебане – члан општинског штаба за заштиту животне 
средине,  

13. Референт за пољопривреду ОУ Лебане - члан општинског штаба за пољопривреду и 
водопривреду, 

14. Командир ватрогасне јединице Лебане - члан општинског штаба за ППЗ, 
15. Шеф шумске управе Лебане- члан општинског штаба за очување природних добара, 
16. Председник актива директора општине Лебане - члан општинског штаба просвету и 

школство, 
17. Основни јавни тужилац општине Лебане - члан општинског штаба безбедност из 

области судства, 
18. Директор ЈКП "Ветеринарска станица" Лебане - члан општинског штаба за очување 

добара животињског порекла, 
19. Представник из састава Војске Србије - члан општинског штаба за координацију са 

Војском Србије. 
 
II Доношењем овог решења, престаје да важи Решење о разрешењу и имемовању 
општинског Штаба за ванредне ситуације општине Лебане 02 бр 02-175 од 09.06.2016. год, 
02 бр 02-246 од 28.08.2017. год, 02 Број 02-320 од 30.11.2017. год, 02 Број 02-11 од 
29.12.2017. год. и 02 Број 02-232 од 07.11.2019. год. 
 
III  Решење ступа на снагу даном доношења а биће објављено у Службеном гласнику града 
Лесковца. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ  
 02 Број 02-393  
         ПРЕДСЕДНИК 
                                  Бобан Пејић 



 
На основу члана 39. ст 1 и ст. 2. течка 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 06.11.2020. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ  

„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“  ЛЕБАНЕ 
 

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

II Мандат в.д. директора престаје закључно са 06.11.2020. године. 
   
III Решење доставити библиотекци „Бранко Радичевић“ Лебане и разрешеном 

в.д. 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 прописано је да дужност директора 

установе престаје истеком мандата и разрешењем.  

Одредбом члана 39. став 2. тачка 1. Закона о Култури прописано је да ће 
оснивач установе разрешити директора пре истека мандата на лични захтев. 

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 Тијана Ристић,  дипл. струковни инжењер инд. инж.спец. за машинство  
из Слишана, поднела оставку на функцију в.д. директора од 02 бр. 02-247 од 
14.10.2020. 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 02-379 

 
                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК                                                                                   

                                                                                                                     Бобан Пејић 
 
 



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 06.11.2020. 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, Татјана Петровић,  професор педагогије из Лебана. 

 
II Мандат именованом в.д. директору почиње да тече почев од 09.11.2020. 

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 покренути 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 
 

02 Број 02-380 
 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                       
Бобан Пејић                                                                                                         Бобан Пејић 
 
 



 
На основу члана 116. став 5, 13, и 15, члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017) 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 06.11.2020. 
године, донела је  
 

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

„РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ-МАКСИМ“ ИЗ ЛЕБАНА 
 
I РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора ОШ „Радован Ковачевић-Максим“ из Лебана то: 
 

- Представник из реда родитеља: 
1. Иванка Савић, дипломирани економиста из Лебана, 
 
II  ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора ОШ „Радован Ковачевић-Максим“из Лебана то:  
 

- Представник из реда родитеља: 
1. Златко Недељковић, дипломирани правник из Лебана. 
 
III Решење доставити именованом и разрешеном члану Школског одбора и ОШ „Радован 
Ковачевић-Максим“ из Лебана. 

 
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.  тачка 4) истог Закона прописано је да ће Скупштина јединице 
локалне самоуправе разрешити пре истека мандата поједине чланове органа управљања на 
лични захтев, и  у случају да се покрене иницијатива за разрешење члана органа управљања на 
предлог овлашћеног предлагача, односно због престанка основа по коме је именован у органу 
управљања. Како је ОШ „Радован Ковачевић-Максим“ из Лебана доставила образложени 
предлог за разрешење и именовање чланова школског одбора ОШ „Радован Ковачевић-
Максим“из Лебана бр. 616/20 од 17.09.2020. године, 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 02-392 

                  ПРЕДСЕДНИК 
                     Бобан Пејић 



 
На основу члана 116. став 5, 13, и 15, члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017) 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 06.11.2020. 
године, донела је  
 

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

„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ ИЗ БОШЊАЦА 
 
I РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора ОШ „Радоје Домановић“ из Бошњаца то: 
 

- Представник из реда родитеља: 
1. Виолета Ђокић, из Бошњаца 
 
II  ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора ОШ „Радоје Домановић“ из Бошњаца то:  
 

- Представник из реда родитеља: 
1. Александар Јовић, из Цекавице. 
 
III Решење доставити именованом и разрешеном члану Школског одбора и ОШ „Радоје 
Домановић“ из Бошњаца. 

 
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.  тачка 4) истог Закона прописано је да ће Скупштина јединице 
локалне самоуправе разрешити пре истека мандата поједине чланове органа управљања на 
лични захтев, и  у случају да се покрене иницијатива за разрешење члана органа управљања на 
предлог овлашћеног предлагача, односно због престанка основа по коме је именован у органу 
управљања. Како је ОШ „Радоје Домановић“ из Бошњаца доставила образложени предлог за 
разрешење и именовање чланова школског одбора ОШ „Радоје Домановић“ из Бошњаца бр. 601 
од 17.09.2020. године, 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 02-391 

                  ПРЕДСЕДНИК 
                     Бобан Пејић 



На основу члана 38. став 1. и члана 39. став 1. Закона о правима пацијената 
(„Сл. гласник РС“, број 45/13 и 25/19) и члана 41. Статута општине Лебане 
(„Службени гласник општине Лесковац“, број 08/2019), Скупштина општине 
Лебане, на седници одржаној дана 06.11.2020. године, донeла је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

 I РАЗРЕШАВА СЕ Братислав Исламовић, дипломирани правник, из 
Лебана, дужности Саветника за заштиту права пацијената општине Лебане. 
  

II ОДРЕЂУЈЕ СЕ Никола Цветковић, дипломирани правник, из Пертата, за 
Саветника за заштиту права пацијената општине Лебане. 
 
  III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику града Лесковца“ 
 

 
Образложење 

  Чланом 38. став 1. тачке 1. Закона о заштити права пацијената, прописано је 
да заштиту права пацијената обезбеђује јединица локалне самоуправе одређивањем 
лица које обавља послове саветника за заштиту права пацијената и образовањем 
Савета за здравље. 

Чланом 39. став 1. Закона о правима пацијената прописано је да послове 
саветника за заштиту права пацијената обавља диплпмирани правник са 
положеним стручним испитом за рад у органима државне управе, са најмање три 
године радног искуства у струци и познавањем посла из области здравства. 

Како је Братислав Исламовић поднео оставку на место Саветника за заштиту 
права пацијената општине Лебане, одлучено је као у диспозитиву Решења. 

 
 

Поука о правном леку: 
Ово Решење је коначно. Против овог решења може се покренути спор пред 

Управним судом у року од 30 дана од дана достављања. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 
 
 
02 Број 02-390 

                                                                                                                                                        
ПРЕДСЕДНИК 

     Бобан Пејић 



    
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, 
06.11.2020. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
O ИЗБОРУ ЧЛАНА 

OДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ 
 

 
I БИРА СЕ  за члана Одбора за прописе и управу и то: 

 
1. Александра Стојиљковић из Лебана; 
 

 
II Решење доставити  изабраном члану 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 02-389 

            ПРЕДСЕДНИК 
                               Бобан Пејић 

 



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

гласник РС'' број 129/07, 83/14, 101/16 и 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, 06.11.2020. године, донела је: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ 

 
 

I  ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Савета за привреду, и то: 
 

1. Дејан Ђокић, приватни предузетник, из Лебана; 
 

II Решење доставити именованом  члану Савета за привреду. 
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 
оsнива 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-  388                                      ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                     Бобан Пејић 
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