ДОНЕТА АКТА
ШЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
05.01.2021. ГОДИНЕ

1. Одлукa о отпису и конверзији потраживања повериоца у трајни улог у капиталу
предузећа за водне путеве "Иван Милутиновић" ПИМ а.д Београд,
2. Одлукa о усвајању Програма локалног економског развоја општине Лебане за
2021. годину,
3. Решењe о давању сагласности на потписивање Уговора о регулисању
међусобних односа у вези пружања услуга обављања послова из области
делатности стручног надзора над путевима и улицама, јавне расвете и
сигнализације, Уговора о регулисању међусобних односа у вези пружања услуга
обављања послова из области архитектонске делатности и Уговора о
регулисању међусобних односа у вези пружања услуга обављања послова из
области делатности уређивања грађевинског земљишта између ЈП "Лебане"
Лебане и општине Лебане за 2021. годину,
4. Решењe о давању сагласности на потписивање уговора о одржавању гробља и
капеле, о уређењу и одржавању зелених површина и заштити комуналних
објеката и одржавању чистоће на површинама јавне намене између ЈКП
"Комуналац" Лебане и општине Лебане за 2021. годину,
5. Решењe о давању сагласности на потписивање уговора о текућем одржавању
атмосферске канализације у Лебану и уговора о одржавању водоводних шахти и
бунара повезаних на магистрални цевовод и целокупне мреже између ЈКП
"Водовод" Лебане и општине Лебане за 2021. годину,
6. Решењe о давању сагласности на потписивање уговора о техничко пословној
сарадњи зоохигијене између ЈКП "Ветеринарска станица Лебане" и општине
Лебане за 2021. годину

На основу члана 76. став 1., члана 77. став 1., а у вези са чланом 78. Закона о
приватизацији ("Службени гласник РС", број 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - аутентично
тумачење), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон и 47/18), члана 2а. Закона о пореском поступку и пореској
администрацији („Службени гласник РС“, број 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03,
55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 63/06 – исп.др.закона, 61/07, 20/09, 72/09 - др.
закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15- аутентично
тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19 и 144/20), Закључка Владе Републике
Србије 05 Број: 023-2937/2018-4 од 06.07.2018. године и члана 41. Статута Општине Лебане

(„Службени гласник општине Лесковац“, број 08/19) Скупштина општине Лебане на
седници одржаној дана 05.01.2021. године, донела је

ОДЛУКУ О ОТПИСУ И КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА
ПОВЕРИОЦА У ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДНЕ
ПУТЕВЕ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“ ПИМ

Члан 1.

Отписује се део потраживања Повериоца - Општина Лебане, од Дужника Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“ ПИМ а.д., Београд, Гаврила Принципа
22а, матични број: 07015488, ПИБ: 100001601, доспелих на дан 31.12.2017. године у
износу од 163.824,39 динара

Члан 2.
Конвертује се део потраживања Повериоца - Општине Лебане, од Дужника Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“ ПИМ а.д., Београд, ПИБ: 100001601, у
износу од 190.445,42 динара доспелог на дан 31.12.2017. године, у трајни улог у
капиталу Дужника тако што Повериоц добија 190 акција номиналне вредности
1.000,00 динара по акцији, што укупно износи 190.000,00 динара.

Члан 3.
Отпис потраживања и конверзија потраживања доспелих на дан 31.12.2017.
године Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“ ПИМ а.д., Београд, Гаврила
Принципа 22а, матични број: 07015488, ПИБ: 100001601, реализује се као мера у
поступку приватизације и реализације унапред припремљеног плана реорганизације
(УППР).

Члан 4.
Овлашћује се Руководилац одељења за привреду пољопривреду водопривреду и
финансије Саша Младеновић да потпише уговор о конверзији потраживања у капитал.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
града Лесковца.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 400-17
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић, с.р.

На основу чл. 20. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.
129/2007 и 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члан 11. и 17. Закона о улагањима
("Сл. гласник РС", бр. 89/15 и 98/18), чл. 16. Став 1. Тачка 7. Статута општине Лебане ("Сл.лист
града Лесковца" 08/19), члана 51. став 1. тачка 2) Закона о планском систему Републике Србије
(„Службени гласник РС”, број 30/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др.
закон), Уредбе о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе ("Службени гласник РС", број 107/2020), Скупштина општине Лебане на седници
одржаној дана 05.01.2021. године, донела је:

ПРОГРАМ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА
за 2021. годину
1. УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Грађани општине Лебане су познати по свом предузетничком духу и способности да створе
вредности, чак и у тешким временима и неповољним условима. Крај транзиције донео је велику
незапосленост. Руководство општине Лебане , пратећи трендове економске политике Републике
Србије и уопште шире економске токове, предлаже Програм локалног економског развоја 2021.
годину као свеобухватан сет мера подршке постојећим, али и новим пословним субјектима на
територији Лебана.
Током 2019./2020. године битно су унапређени односи између локалне самоуправе и
привредника , начињени су бројни кораци ка оснивању пословно индустријских зона. Општине
Лебане је пружила потребну подршку пословним субјектима Лебане за добијање средстава
Републике Србије прослеђујући информације о доступним програмима Развојне агенције Србије
уз подршку Регионалне агенције за просторни и економски развој јабланичког округа, Фонда за
развој Републике Србије, а посебно у сарадњи са Националном службом за запошљавање кроз
мере дефинисане Локалним акционим планом за запошљавање чиме су обезбеђена нова
запошљавања наших суграђана уз креирање повољнијег привредног амбијента. Општине Лебане је
подржала учешћа предузећа из Лебана на међународним сајмовима, изложбама и форумима.
Активно смо радили на побољшању инфраструктуре, што је важан сегмент у привлачењу
инвестиција и стварања укупног пословног амбијента. Све набројано сведочи да се окрећемо
економском развоју града на системски и свеобухватан начин, тако да све буде на корист нашој
локалној заједници и грађанима општине Лебане.
Сигурни смо да ће имплементација Програма локалног економског развоја, уз бројне друге
мере и јавне инвестиције које ћемо предузети у наредном периоду битно утицати и побољшати
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укупну економску ситуацију у општини Лебане и да ће Лебане бити позиционирано као један од
некада најнеразвијенијих привредних центара, у центар где ће се инвестиотори надметати за
добијање места за рад. Иако не постоје високо-школске и научно-истраживачке установе,
тежићемо на активнијем повезивању науке и привреде и на развоју економије засноване на знању
и иновацијама, што је такође нашло место у Програму локалног економског развоја за период
2021. година. Свака општина има јасно дефинисану визију развоја, па тако и општина Лебане, која
је у последњих пар година успешна у привлачењу директних инвестиција, захваљујући повољном
географском положају, квалификованој радној снази, развијеној инфраструктури, ефикасној
локалној администрацији, и најважније, близини регионалног тржишта.
2. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ПРИВРЕДЕ
ПРОБЛЕМЕ

СА ОСВРТОМ НА УОЧЕНЕ

Општина Лебане са дугогодишњом и препознатљивом традицијом у индустријској
производњи. Према подацима Републичке Регионалне привредне коморе Лесковац и АПР-а на
територији општине Лебане послује 127 активних привредних друштава у 2018. г, 104 активних
привредних друштава у 2019. г. од чега је 8 новооснованих у 2018. години, 4 новооснованих у
2019. години, број новооснованих 2020. г, 4. Број брисаних у 2018. г је 2, док је број брисаних у
2019.години 29, у 2020. години 8 предузећа.
Природне предности доприносе у великој мери реализацији могућности спровођења
Програма ЛЕР-а, у смислу географског положаја којим се простире општина Лебане.
Дрвна индустрија је присутна у одређеном броју малих предузећа и предузетничких радњи и по
традицији која постоји у општини Лебане и широј околини, посебно због географског поднебља на
коме се налази територија општине Лебане, када је ова грана у питању.
Индустрија поново заузима значајно место у укупној Лебанској привреди. Заступљене су
бројне индустријске гране или су некада биле заступљене: металопрерада , графичка индустрија,
прехрамбена индустрија, текстилна индустрија, хемијска индустрија, итд. На подручју општине
Лебане најзначајнији привредни капацитет је текстилна индустрија Компанија ''ОРМО' из Турске,
односно предузеће ЛЕБАНТЕКС, како по броју запослених радника, тако и по извозним
резултатима и потенцијалима. Компанија '''ОРМО' из Турске' у протеклих неколико година бележи
највећи проценат у домену производње предива у свету.
Прерада пољопривредних производа и прехрамбена индустрија се издвајају по броју
регистрованих привредних субјеката за ову врсту делатности. Посебно је значајна грана такође, са
аспекта повезаности са пољопривредом која је стратешка грана и развојни потенцијал Лебана. Ова
индустријска грана, има такође, велику традицију, јер су деценијама у Лебану развијани:
различити производи од паприке, парадајза, шумских плодова, слада, из области житомлинске и
пекарске индустрије, итд. Последњих три године је уложен велики напор у оживљавању старих
друштвених предузећа и оживљавању лошим приватизацијама уништене производње, и остварени
битни резултати у том сегменту. Вреди напоменути, да у општини Лебане постоји већи број
мањих приватних пекара, кланица и привредних организација које се баве откупом и
складиштењем пољопривредних производа.
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На крају, али не и најмање важно је и постојање одличне сарадње и помоћи већег броја
институционалних капацитета за подршку развоја привреде: Регионална привредна комора
Лесковац, Центар за развој јабланичког и пчињског округа Лесковац, итд.

3. ТРЕНДОВИ И КРЕТАЊА У ПРИВРЕДИ ЛЕБАНА
Статистички подаци Националне службе за запошљавање, који показују поједина кретања и
трендове у привреди Лебана:

Stopa nezaposlenosti
2018
28,35 %
Stopa nezaposlenosti (15-64 godine) 2019
28,30 %
Stopa nezaposlenosti
2020, II kvartal 10
%
Stopa nezaposlenosti (15-64 godine) 2020, II kvartal 10
%
-

Табеларни приказ неких економских показатеља:

Кретање запослености:

Кретање незапослености: 2018. година
Незапослени,
Радно активно
општина
станов.(попис
стање31.12.2018.
Лебане

4.091

2011
14.429

Кретање незапослености: 2019. година
Незапослени,
Радно активно
општина
станов.(попис
стање31.12.2019.
Лебане

3.255

2011
14.429

Стопа
незапослености,
у%
28,35

Стопа
незапослености,
у%
22,56

примања у РСД:
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2012.
48.758

2013.
51.477

2014.
51.967

2015.
51.794

2016.
52.325

Из свих овде изнетих статистичких показатеља, јасно се види потреба за усвајањем једног
оваквог Програма, који би могао имати пресудну улогу у даљем унапређењу пословне климе на
територији општине Лебане и који би могао каснијим разрадама и побољшањима након уочених
проблема у имплементацији да дугорочно допринесе свеобухватном привредном и сваком другом
развоју Лебана. Приметно је да већ постоји благи тренд побољшања пословне климе у Лебану, и
израда Програма може и треба да буде кључни корак ка дефинитивном трасирању пута ка
перманентном расту производних делатности у Лебану.

4. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ програма: Допринос економском развоју општине Лебане и стварању
повољнијег пословног окружења.
Специфични циљеви програма:
• Подстицај стварању нових предузећа, нових радних места и нових производа на територији
општине Лебане, креирањем локалног финансијског и административног оквира за доделу
субвенција.
• Позиционирање општине Лебане као дела снажног привредног центра у Југоисточној
Европи и пожељне средине за инвестирање, пословање и живот.
• Подстицај увођењу нових технологија и иновација у производне процесе у функцији
стварања нових вредности и повећања извоза са територије Лебана.
Циљеви су формулисани на такав начин да буду јасни и проверљиви, односно да их је могуће
квантификовати кроз мерљиве индикаторе, као што су: број нових запослених, број нових
предузећа, број нових производа, и сл. Наведеним се постиже пуна контрола трошења средстава уз
увек доступан преглед ефеката програмског трошења средстава.

5. ЦИЉНЕ ГРУПЕ ПРОГРАМА
Кључне циљне групе и корисници програмских мера су:
•
•
•
•

Домаћи инвеститори,
Страни инвеститори,
Мала и средња предузећа
Предузетници,
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Циљне групе су све оне које могу користити субвенције у складу са Програмом. Домаћи
инвеститори су тако дефинисани у најширем смислу овог појма – дакле сви инвеститори из
Србије, уколико отварају предузеће (уколико региструју седиште или пословну јединицу) на
територији општине Лебане. Посебно нам је жеља и тежња да се овим Програмом подстакну
инвестиције локалних предузећа у нове производе и нове делатности. Такође, Програм посебно
узима у обзир било какво укључивање лебанске привреде, било као добављача или подизвођача у
некој фази производног процеса – што ће бити обрађено кроз елаборат оправданости, који ће
израђивати компетентна Комисија за доделу средстава, чији је делокруг рада описан у наставку
текста.

6. ПЛАНИРАНЕ ПРОГРАМСКЕ МЕРЕ
Програмске мере смо концепцијски поделили на три кључна типа подршке привредним
активностима на територији општине Лебане – Подстицање запошљавања, Привлачење
инвеститора и Подстицање конкурентности у области туризма.
Разрадом горе поменутих типова подршке дошли смо до следећих девет позитивних програмских
мера којима изражавамо тежњу локалне самоуправе, да се иницирају, подстакну или стимулишу
привредне активности:
1. Подстицање запошљавања – реализује се у сарадњи са Националном службом за
запошљавање:
1.1
Субвенције које за циљ имају обуку, доквалификацију или преквалификацију у
сарадњи са Националном службом за запошљавање или другом референтном институцијом
или правним лицем, лиценцираним или сертификованим за обуку будућих запослених лица
различитих струка,
1.2
Субвенције за додатно запошљавање у сарадњи са Националном службом за
запошљавање или на основу одлуке комисије која је формирана за доделу ових средстава,
1.3. Субвенције за самозапошљавање у сарадњи са Националном службом за
запошљавање.
1.4. Субвенције за запошљавање лица из категорије теже запошљивих.
2. Привлачење инвеститора – реализује се:
2.1. Обезбеђивањем земљишта које је инфраструктруно опремљено и пословног
простора који је јавној својини града.
2.2. Обезбеђивањем закупа на одређено време и опремањем пословног простора за
различите намене.
2.3. Обезбеђивањем средстава за набавку опреме (машине, алати, остала опрема)
неопходне за проширење капацитета или започињање производње.
3. Подстицање конкурентности кроз подршку:
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3.1. Производних иновација које имају могућност директне примене и дефинисане
користи у ланцу вредности производа,
3.2. Подршку развоја коператива, кластера, пословних инкубатора и других облика
удруживања са циљем заједничког наступа на трећим тржиштима или код доминантног
купца,
3.3. Добијања међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих
компанија на инострана тржишта,
3.4 Обезбеђивање средстава за проширење или изградњу нових производних,
туристичких, спортских и смештајних капацитета.

Све субвенције изузев субвенција које се додељују кроз сарадњу локалне самоуправе и
Националне службе за запошљавање, се додељују по унапред утврђеним критеријумима, на
основу унапред извршене анализе (по систему трошкова и користи) за локалну самоуправу, а по
приципу ''ДОК СЕ НЕ УТРОШЕ СРЕДСТВА'' и/или до датума који је назначен у јавном позиву.
Анализу спроводи локална самоуправа, у случају комплекснијег захтева, анализу ће вршити
консултантска кућа или институција која има адекватне међународне референце у овој области.
Комисија за доделу средстава на основу претходно сачињене анализе доноси препоруку коју
прослеђује општинском вецу или ресорном Министарству на одлучивање о додели субвенције.
Послoвни субјект мора имати регистровано седиште или пословну јединицу на територији
општине Лебане.
Заинтересовани пословни субјект општини Лебане уз претходно одређену конкурсну
документацију, обавезно доставља бизнис план у коме се морају јасно видети: број нових радних
места, просечни лични доходак, вредност укупне инвестиције, фазе реализације бизнис плана и
оквирна вредност извозних активности уколико постоје, као и друге елементе неопходне за
сагледавање исплативости инвестиције и резултата субвенције.
Пословни субјект који конкурише за доделу субвенција из неке од горе предложених мера, може у
једној календарској години конкурисати за доделу субвенција из само једне од предложених мера.
Дакле, исти пословни субјект не може бити два пута субвенционисан у току једне календарске
године.
Средства за реализацију програма локалног економског развоја (у даљем тексту: средства)
обезбеђују се у буџету општине Лебане.
Средства се могу користити за финансирање инвестиционих пројеката и пројеката којима се
подстиче конкурентност у производном сектору и сектору услуга које могу бити предмет
међународне трговине у складу са законом и другим позитивним прописима.
Право на учествовање у поступку доделе средстава имају инвеститори – домаћи и страни, мала и
средња предузећа и предузетници који имају инвестиционе пројекте и пројекте којима се подстиче
конкурентност у секторима за које се у складу са Програмом локалног економског развоја
обезбеђују средства и који се пре почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу
средстава, на начин и под условима предвиђеним Програмом и Одлуком о условима и начину
реализације Програма.
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Од права на доделу средстава изузимају се субјекти који средства не могу добити из буџета
Републике у складу са законом и другим прописима, и то привредним субјектима који обављају
делатности у секторима: челика, синтетичких влакана и угља, као и привредним субјектима у
тешкоћама.
Висина средстава која могу бити додељена за реализацију мера – Привлачење инвеститора
одређује се у складу са оправданим трошковим улагања и директним и индиректним ефектима
улагања и у односу на висину предвиђене инвестиције, и могу се користити за финансирање
инвестиционих пројеката у производном сектору, сектору услуга међународне трговине и сектору
услуга туристичких оквира, у складу са уредбом. Напомена, средства подстицаја за привлачење
директних инвестиција за реализацију ове уредбе, обезбеђују се у буџету Републике Србије.

За реализацију мера – Подстицање развоја предузетништва средства се могу доделити једном
привредном субјекту у висини до 250.000 РСД у току три узастопне фискалне године.
Средства се могу одобрити путем следећих инструмената:
а) различитих субвенција,
б) инфраструктурним опремањем земљишта са умањењем или без накнаде,
в) кроз одрицање осталих изворних прихода јединице локалне самоуправе.
Општина Лебане у складу са расположивим средствима у буџету за сваку годину одређује
инструмент доделе средстава.
6.1.

МЕРЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Субвенције које за циљ имају обуку, доквалификацију или преквалификацију у сарадњи са
Националном службом за запошљавање или другом референтном институцијом или правним
лицем, лиценцираним или сертификованим за обуку будућих запослених лица различитих струка;
Субвенције за додатно запошљавање у сарадњи са Националном службом за запошљавање или на
основу одлуке комисије која је формирана за доделу ових средстава;
Субвенције за самозапошљавање у сарадњи са Националном службом за запошљавање.
се у свему спроводе у складу са усвојеним локалним акционим планом запошљавања.

6.2.

МЕРЕ ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИТОРА

Средства се могу доделити за:
1) Пројекте у производном сектору, код којих оправдани трошкови улагања износе најмање у
динарској противвредности 100.000 ЕУР по средњем курсу Народне банке Републике Србије на
дан подношења пријаве и којима се обезбеђује отварање најмање 10 нових радних места. За ову
врсту пројеката је могућа висина додељених средстава до 40% вредности оправданих трошкова
улагања. Ова мера важи за општину Лебане као девастирано подручје.
7

Укупан износ средстава која се могу доделити у складу са Програмом локалног економског
развоја и Одлуком о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја,
одређује се у апсолутном износу, уз обезбеђивање поштовања максималног дозвољеног
интензитета у складу са постојећим прописима који уређују доделу државне помоћи.
Корисник средстава дужан је да обезбеди учешће од најмање 25% оправданих трошкова улагања
из сопствених средстава или из других извора који не садрже државну помоћ.

Средства могу бити додељена под следећим условима:
1) да инвестицијa и новоотворена радна места повезана са предметном инвестицијом морају
опстати у истом подручју најмање пет година (у случају малих и средњих привредних субјеката
три године) након завршетка пројекта,
2) да се достигнути број запослених код корисника средстава након реализације инвестиционог
пројекта не смањује у периоду од пет година ако се ради о великом привредном субјекту и три
године ако се ради о малим и средњим привредним субјектима,
3) да улагање мора да резултира нето повећањем броја запослених у привредном субјекту у
поређењу са просечним бројем запослених у протеклих 12 месеци, а у случају да се неко радно
место затвори у том периоду, мора се одузети од броја новоотворених радних места, а за
релевантан податак се узима податак са www.croso.gov.rs, односно из централног регистара
обавезног социјалног осигурања.
4) да радно место буде непосредно повезано са почетном инвестицијом, а отворено је у року од
три године од завршеткa инвестиције.
Корисник средстава, након постизања пуне запослености, према претходно утврђеном броју
новозапослених, у складу са уговором о додели средства (у даљем тексту: Уговор), дужан је да
сваком запосленом редовно исплаћује зараду у складу са прописима којима се уређују радни
односи, у износу који је најмање за 20% већи од минималне зараде у Републици Србији прописане
за месец за који се исплаћује зарада, за све уговорено време у складу са овом одлуком.
Мере: привлачење инвеститора
Мера 2.1. Обезбеђивање земљишта које је инфраструктруно опремљено и пословног
простора који је у јавној својини oпштине,
Мера 2.2. Обезбеђивање закупа на одређено време и опремањем пословног простора за
различите намене,
Мера 2.3. Обезбеђивање средстава за набавку опреме (машине, алати, остала опрема)
неопходне за проширење капацитета или започињање производње.
Појашњење:
Општина Лебане, може доделити на коришћење заинтересованом правном лицу простор
неопходан за проширење или започињање пословног процеса.
Додељени простор за проширење или започињање пословног процеса, што може бити халски
простор у својини општине или халски простор који би општина Лебане закупила, или земљиште
које би општина Лебане закупила, сносила део трошкова закупа за потребе потенцијалног
инвеститора. Такође, субвенција може бити новчана и додељује се правном лицу за текућу годину,
са јасном наменом да се закупи простор за производну или другу делатност. Пословни субјект који
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је корисник новчаних средстава за успостављање пословања, може конкурисати за доделу истих
средстава и у наредним годинама, а у складу са будућим програмима инвестиционих подстицаја у
привреди развоја општине Лебане и са поднетом конкурсном документацијом.
Општина Лебане може доделити субвенцију пословном субјекту у виду суфинансирања набавке
опреме неопходне проширење или започињање производног процеса пословног субјекта. Процес
производње привредног субјекта који је конкурисао мора бити у пословним просторијама које су у
власништву или закупу, што се доказује уговором о закупу који неможе бити краћи од периода
субвенције. Уз осталу претходно дефинисану конкурсну документацију пословни субјект посебно
кроз бизнис план који се односи на коришћење опреме коју намерава да набави мора навести
податке да ли набавка опреме утиче на запошљавање нових радника, да ли утиче на повећање
извоза и податке о пореклу опреме.
За реализацију Mерa za привлачење инвеститора средства се могу одобрити за следеће
оправдане трошкове улагања у:
1) почетна инвестициона улагања (материјална и нематеријална имовина),
2) нова радна места повезана са почетним улагањем.
Оправдани трошкови у малим и средњим привредним субјектима су и трошкови припреме студија
и консултантских услуга који су повезани са почетним улагањем ако висина државне помоћи
износи до 50% стварно насталих трошкова.
У случају куповине привредног субјекта, који је затворен или би био затворен уколико не би био
купљен, оправдани трошкови су трошкови куповине имовине тог привредног субјекта од трећег
лица по тржишним условима.
Имовина која се стиче куповином мора бити нова, изузев у случају када се државна помоћ
додељује малим и средњим привредним субјектима. У случају преузимања, износ средстава за
чије је стицање државна помоћ већ била одобрена пре куповине, одбија се од укупног износа.
Трошкови везани за стицање имовине која је под закупом, осим земљишта и зграда, су оправдани
само ако закуп има облик финансијског лизинга и садржи обавезу куповине имовине, на крају
периода закупа. У случају закупа земљишта и зграда, закуп се мора наставити најмање пет година
након предвиђеног датума завршетка пројекта улагања, односно три године за мале и средње
привредне субјекте.
Са становишта регионалне инвестиционе државне помоћи, трошкови који се односе на набавку
транспортних средстава и опреме у сектору транспорта не сматрају се оправданим трошковима.
Инвеститор мора обезбедити банкарску гаранцију на износ вредности субвенције, као меру
обезбеђења за општина Лебане у укупном трајњу од 3 године.
Уколико се субвенција односи на закуп простора – Инвеститор пре добијања субвенције од стране
општине Лебане , доставља доказ да су измирени сви трошкови коришћења простора (електрична
енергија, вода, канализација, гас, телефон и други режијски трошкови који ће нужно настати
коришћењем простора), осим закупнине.
Инвеститор мора задржати делатност најмање 5 година.

9

6.3.

МЕРЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ:

Ова мера се реализује у складу са правилима за доделу државне помоћи мале вредности (de
minimis државна помоћ).
За реализацију Мера за подстицање конкурентности средстава се могу одобрити за следеће
оправдане трошкове:
• Трошкови иновација – трошкови инструмената, трошкови уговорних истраживања, техничког
знања и патената који су купљении и лиценцирани, саветодавне услуге, оперативни
трошкови, израде техничке студије изводљивост,
• Трошкови развоја коператива, кластера, инкубатора – улагање у опремање, у зграде,
имовину, трошкови запослених лица, канцеларија, оперативни трошкови, усавршавање и сл.
• Трошкови повезани са добијењем различитих сертификата.
• Tрошкови проширења или изградње нових производних капацитета.

Де минимис државна помоћ не може да се додели:
• за подстицање извоза, односно за делатности које директно утичу на обим извоза,
успостављање и функционисање дистрибутивне мреже или за покриће других текућих
расхода (оперативних трошкова) привредног субјекта повезаних са извозним
активностима и
• за давање предности домаћим производима у односу на увозне производе.
Помоћ за покриће трошкова учествовања на сајмовима, односно за надокнаду трошкова
израде студија или пружања саветодавних услуга потребних за увођење новог или постојећег
производа на новом тржишту у другој држави не сматра се помоћи за подстицање извоза.
Мере:
Мера 3.1. Производне иновације које имају могућност директне примене и дефинисане
користи у ланцу вредности производа,
Мера 3.2. Подршке развоју коператива, кластера и других облика удруживања са циљем
заједничког наступа на трећим тржиштима или код доминантног купца,
Мера 3.3. Добијање међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих
компанија на инострана тржишта.
Мера 3.4 Обезбеђивање средстава за проширење или изградњу нових производних
капацитета.
Појашњење:
Под тржишном или производном иновацијом у смислу ове мере се подразумева иновативно
производно или тржишно решење које се први пут примењује на подручију Републике Србије.
Општина Лебане
може делимично доделити субвенцију пословном субјекту у виду
суфинансирања делимичног развоја и примене производне или тржишне иновације, уколико се
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кроз бизнис план може показати директна исплативост иновативног решења. Приликом доделе ове
врсте субвенције посебно ће се водити рачуна да у оквиру анализе исплативости буду јасно
доказани (кроз одговарајућу документацију или додатни елаборат) сви елементи који указују на
оригиналност решења. Пословни субјект мора обезбедити банкарску гаранцију на износ вредности
субвенције, као меру обезбеђења за општину Лебане у укупном трајању од 3 године, а износ овог
суфинансирања је до 50% директних трошкова.
Општина Лебане у оквиру свог плана, уколико за то постоје оправдание потребе, може доделити
субвенцију пословном субјекту за подршку развоја коператива, кластера и других облика
удруживања са циљем заједничког наступа на трећим тржиштима или код доминантног купца кроз
суфинансирање дела трошкова који настају као резултат рада различитих облика удруживања
само уколико је кроз бизнис план и анализу (трошкова и користи) недвосмислено доказано да без
заједничког наступа неби било могуће остварити пласман робе на трећим тржиштима или код
доминантног купца. Ова мера може трајати најдуже годину дана.
Општина Лебане може учествовати у помоћи ради добијања субвенције, пословном субјекту за
суфинансирање трошкова стицања међународних сертификата са циљем омогућавања изласка
домаћих компанија на инострана тржишта, уколико се одговарајућим бизнис планом и анализом
недвосмислено докаже исплативост таквог улагања тј. нужност стицања оваквог сертификата за
излазак на инострано тржиште. Износ овог суфинансирања је до 25% директних трошкова
сертификације.
7. МЕХАНИЗМИ ДОДЕЛЕ И ПРАЋЕЊА ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА
Посебно битан сегмент реализације Програма представљају механизми за доделу средстава и
механизми за праћење трошења средстава, као квалитативна основа за поштовање закона и важан
радни оквир.
Поступак доделе средстава ће бити заснован на следећим основама:
• Образовање компетентне Комисије за доделу средстава, која ће се имати Председника и 4
члана. Комисија ће давати предлог за доделу средстава, а у складу са усвојеном Одлуком о
буџету ппштине Лебане и Програмом. Комисија је дужна да изради Правилник за
оцењивање пристиглих захтева.
• Расписивање Конкурса за доделу средстава, који се једном годишње расписује, по усвајању
Програма, и важиће до коначног трошења средстава. Комисија би се састајала периодично,
зависно од броја пристиглих пријава. Комисија за доделу средстава даје конкурсне услове,
које мора одобрити Градско веће општине Лебане , пре расписивања Конкурса за доделу
средстава. Конкурс мора бити објављен у најмање једним дневним новинама које имају
националну покривеност. Саставни део конкурсне документације мора бити Изјава о
истинитости пријављених података, коју потписује и оверава правно лице које конкурише
за доделу средстава по некој од предложених Мера, а као мера обезбеђења за општину
Лебане .
• Обавезни део конкурсне документације чине: Пријавни образац, Бизнис план Инвеститора,
Модел уговора, Модел извештаја, Потврда о регистрацији правног лица. Комисија за
доделу средстава може конкурсом предвидети и другу додатну документацију за коју
процени да је потребна за Конкурс у целини или за неку од предвиђених програмских мера.
• Градско веће општине Лебане доноси Одлуку о додели средстава, на основу предлога
добијеног од стране Комисије за доделу средстава.
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• Након Одлуке о додели средстава, приступа се склапању уговора са изабраним правним
лицима. Уговор који општина Лебане склапа са Инвеститором не сме одступити, у форми
и садржини у односу на Модел уговора који је саставни део конкурсне документације,
односно пословни субјект мора бити упознат са моделом уговора пре него што конкурише
за доделу средстава.
Механизам праћења трошења средстава би такође био заснован на комисијском раду:
• Образовање компетентне Комисије за надзор, која ће вршити контролу и обилазак правних
лица која су добила средства од општине Лебане . Ова комисија даје мишљење и предлог
мера уколико је начињен прекршај у трошењу одобрених средстава. Комисију чине
Председник и 4 члана.
• Правно лице које је користило субвенцију из неке од предложених мера је у обавези да
поднесе наративни и финансијски извештај о утрошку добијених средстава. Модел
извештаја одређује Комисија за надзор. Комисија за надзор врши преглед добијених
извештаја, по потреби захтева појашњење или допуну извештаја и врши обилазак правних
лица.
• Градско веће даје предлог за подношење пријаве, на основу мишљења и предлога мера
Комисије за надзор.
Према одредби члана 21. Закона о улагањима, која прописује да је јединица локалне самоуправе
дужна да води евиденцију улагања од локалног значаја, Програм предвиђа да овај сегмент
евиденције за Општина Лебане обавља одељење за локални економски развој према Развојној
агенцији Србије, а у складу са поменутим Законом.
Комисију за доделу средстава и Комисију за надзор трошења средстава чине различити чланови,
односно не може исто лице бити члан обе комисије истовремено, чиме се спречава сукоб интереса
и транспарентнији је процес одлучивања. Чланове комисија одређује Градско веће општине
Лебане (или Председник решењем).
8. ЗАКЉУЧАК
Подршка привреди је усмерена пре свега ка креирању нових радних места и подизању
технолошких капацитета привредних субјеката. Циљ је успоставити препознатљиво пословно
окружење за домаће и стране пословне инеститоре на територији општине Лебане.
Лебане је деценијама красила развијеност сектора малих и средњих предузећа, приватног и
друштвеног сектора и виталност локалне привреде. Реализација програмских мера је један од
механизама да локална самоуправа усмери привредна кретања у позитивном смеру и да се развије
већа економска стабилност Лебана и осталих места на територији општине, на сва негативна
економска кретања, било у националним, било у светским оквирима. Предлагач је покушао да
развије позитивне механизме доделе и контроле трошења средстава, као и да материју
свеобухватно обради и разради, а све у складу са позитивном праксом и позитивним законским
решењима, за која се мора нагласити да тек настају и на нивоу Републике Србије.
Овај Програм објавити у „Службеном листу града Лесковца“.
02 број 02-2/1

Председник скупштине општине Лебане
____________________
Бобан Пејић
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
РС, број 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018“), члана 41. Статута
општине Лебане (Сл. Гласник града Лесковца број 8/19), Скупштина општине Лебане
на седници одржаној дана 05.01.2021. године доноси:
РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ председнику општине Лебане на потписивање
Уговора о регулисању међусобних односа између ЈП "Лебане" у Лебану и општине
Лебане, и то:
1. Уговора о регулисању међусобних односа у вези пружања услуга
обављања послова из области делатности стручног надзора над путевима и улицама,
јавне расвете и сигнализације на територији општине Лебане у 2021. години;
2. Уговора о регулисању међусобних односа у вези пружања услуга
обављања послова из области архитектонске делатности на територији општине
Лебане у 2021. години, и
3. Уговора о регулисању међусобних односа у вези пружања услуга
обављања послова из области уређивања грађевинског земљишта на територији
општине Лебане у 2021. години.
II Решење доставити ЈП “Лебане“ Лебане, начелници ОУ Лебане,
председнику општине Лебане и Одељењу за привреду, пољопривреду, водопривреду и
финансије ОУ-е Лебане.
Образложење
Општинско веће општине Лебане је својим закључком 04 Број 02-506/1 од
04.01.2021. године доставило Скупштини општине Лебане на даљу надлежност Уговор
о регулисању међусобних односа у вези пружања услуга обављања послова из области
делатности стручног надзора над путевима и улицама, јавне расвете и сигнализације на
територији општине Лебане у 2021. години, Уговор о регулисању међусобних односа у
вези пружања услуга обављања послова из области архитектонске делатности на
територији општине Лебане у 2021. години, и Уговор о регулисању међусобних односа
у вези пружања услуга обављања послова из области уређивања грађевинског
земљишта на територији општине Лебане у 2021. години, са предлогом да на првој
наредној седници да сагласност председнику општине Лебане на потписивање.
Скупштина општине Лебане је на седници одржаној 05.01.2021. године
разматрала Уговор о регулисању међусобних односа у вези пружања услуга обављања
послова из области делатности стручног надзора над путевима и улицама, јавне расвете
и сигнализације на територији општине Лебане у 2021. години, Уговор о регулисању
међусобних односа у вези пружања услуга обављања послова из области
архитектонске делатности на територији општине Лебане у 2021. години, и Уговор о
регулисању међусобних односа у вези пружања услуга обављања послова из области
уређивања грађевинског земљишта на територији општине Лебане у 2021. години, те је
на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи и члана 41. Статута општине Лебане
донела Решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-3
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
РС, број 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018“), члана 41. Статута
општине Лебане (Сл. Гласник града Лесковца број 8/19), Скупштина општине Лебане
на седници одржаној дана 05.01.2021. године доноси:
РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ председнику општине Лебане на потписивање
Уговора између општине Лебане и ЈКП “Комуналац“ Лебане за 2021. годину и то:
1. Уговор о одржавању гробља и капеле за 2021. годину,
2. Уговор о уређењу и одржавању зелених површина и заштити комуналних
објеката за 2021. годину,
3. Уговор о одржавању чистоће на површинама јавне намене за 2021. годину.
II Решење доставити ЈКП “Комуналац“ Лебане, начелници ОУ Лебане,
председнику општине Лебане и Одељењу за привреду, пољопривреду, водопривреду и
финансије ОУ-е Лебане.
Образложење
Општинско веће општине Лебане је својим закључком 04 Број 400-2320/1 од
04.01.2021. године доставило Скупштини општине Лебане на даљу надлежност Уговор
о одржавању гробља и капеле за 2021. годину, Уговор о уређењу и одржавању зелених
површина и заштити комуналних објеката за 2021. годину и Уговор о одржавању
чистоће на површинама јавне намене за 2021. годину са предлогом да на првој
наредној седници да сагласност председнику општине Лебане на потписивање.
Скупштина општине Лебане је на седници одржаној 05.01.2021. године
разматрала Уговор о одржавању гробља и капеле за 2021. годину, Уговор о уређењу и
одржавању зелених површина и заштити комуналних објеката за 2021. годину и
Уговор о одржавању чистоће на површинама јавне намене за 2021. годину, те је на
основу члана 32. Закона о локалној самоуправи и члана 41. Статута општине Лебане
донела Решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-6
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
РС, број 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018“), члана 41. Статута
општине Лебане (Сл. Гласник града Лесковца број 8/19), Скупштина општине Лебане
на седници одржаној дана 05.01.2021. године доноси:
РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ председнику општине Лебане на потписивање
Уговора између општине Лебане и ЈКП “Водовод“ Лебане за 2021. годину и то:
1. Уговора о текућем одржавању атмосферске канализације у Лебану и
2. Уговора о одржавању водоводних шахти и бунара повезаних на магистрални
цевовод и целокупне мреже.
II Решење доставити ЈКП “Водовод“ Лебане, начелници ОУ Лебане,
председнику општине Лебане и Одељењу за привреду, пољопривреду, водопривреду и
финансије ОУ-е Лебане.
Образложење
Општинско веће општине Лебане је својим закључком 04 Број 02-509/1 од
04.01.2021. године доставило Скупштини општине Лебане на даљу надлежност
Уговора о текућем одржавању атмосферске канализације између општине Лебане и
ЈКП “Водовод“ Лебане за 2021. годину са предлогом да на првој наредној седници да
сагласност председнику општине Лебане на потписивање.
Скупштина општине Лебане је на седници одржаној 05.01.2021. године
разматрала Уговора о текућем одржавању атмосферске канализације између општине
Лебане и ЈКП “Водовод“ Лебане за 2021. годину, и Уговора о одржавању водоводних
шахти и бунара повезаних на магистрални цевовод и целокупне мреже за 2021. годину,
те је на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи и члана 41. Статута општине
Лебане донела Решење као у диспозитиву.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
РС, број 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018“), члана 41. Статута
општине Лебане (Сл. Гласник града Лесковца број 8/19), Скупштина општине Лебане
на седници одржаној дана 05.01.2021. године доноси:
РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ председнику општине Лебане на потписивање
Уговора између општине Лебане и ЈКП “Ветеринарска станица Лебане“ Лебане за
2021. годину и то:
1. Уговор о техничко пословној сарадњи зоохигијена.
II Решење доставити ЈКП “Ветеринарска станица Лебане“ Лебане, начелници
ОУ Лебане, председнику општине Лебане и Одељењу за привреду, пољопривреду,
водопривреду и финансије ОУ-е Лебане.
Образложење
Општинско веће општине Лебане је својим закључком 04 Број 400-2329/1 од
04.01.2021. године доставило Скупштини општине Лебане на даљу надлежност Уговор
о техничко пословној сарадњи зоохигијена са предлогом да на првој наредној седници
да сагласност председнику општине Лебане на потписивање.
Скупштина општине Лебане је на седници одржаној 05.01.2021. године
разматрала Уговор о техничко пословној сарадњи зоохигијена, те је на основу члана
32. Закона о локалној самоуправи и члана 41. Статута општине Лебане донела Решење
као у диспозитиву.
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