ДОНЕТА АКТА
СЕДМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
03.02.2021. ГОДИНЕ
1. Решење о разрешењу в.д. директора ЈКП "Комуналац" Лебане,
2. Решење о разрешењу и именовању чланова надзорног одбора ЈКП "Комуналац"
Лебане,
3. Решење о именовању в.д. директора ЈКП "Комуналац" Лебане,
4. Одлука о образовању Анкетног одбора.
5. Одлука о покретању поступка ликвидације ЈКП "Имовина" Лебане,
6. Решење о престанку функције в.д. директора ЈКП "Имовина" Лебане,
7. Решење о престанку функције чланова надзорног одбора ЈКП "Имовина"
Лебане,
8. Извештај о раду општинског правобранилаштва општине Лебане за период
01.01.2020. до 31.12.2020. године,
9. Решење o утврђивању престанка мандата и именовању члана школског одбора
ОШ "Радован Ковачевић Максим" Лебане.

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.15/2016
и 88/19), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 и 47/18), и члана 41. став 1. тачка 12. Статута
општине Лебане (''Сл.гласник града Лесковца'',08/19), Скупштина општине Лебане, на
седници од одржаној дана 03.02.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈКП ''КОМУНАЛАЦ'' ЛЕБАНЕ
I РАЗРЕШАВА СЕ функције в.д. директора JКП ''Комуналац'' Лебане, Милош
Стевановић, дипломирани економиста из Лебана.
II Мандат в.д. директора престаје закључно са 03.02.2021. године.
III Решење доставити ЈКП ''Комуналац" Лебане и разрешеном в.д. директору.
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику града Лесковца''.
Образложење
Одредбом чл. 52. Закона о јавним предузећима прописано је вршилац дужности
директора може се именовати до именовања директора јавног предузећа по
спроведеном јавном конкурсу, да период обављања функције в.д. директора не може
бити дужи од једне године, да исто лице не може бити два пута именовано за в.д.
директора, да в.д. директора мора испуњавати услове предвиђене чл. 25. наведеног
закона, као и да в.д. директор има сва права, обавезе и овлашћења која има директор
јавног предузећа.
Одредбом чл. 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач.
Одредбом члана 41. ст. 1. тачка 12. Статута општине Лебане предвиђено је да
Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава надзорни одбор и
директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног
предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом.
У складу са напред наведеним законским нормама одлучено је као у
диспозитиву решења.
Наведено решење је коначно.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се поднети тужба
Вишем судом у Лесковцу, у року од 60 дана од дана пријема решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-25
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

На основу члана 16. и 17. Закона о јавним предузећима („Сл. Гл. РС“ 15/16), као
и члана 32. ст 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 41. ст 1. тачке 12.
Статута општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'', број 08/19), Скупштина
општина Лебане на седници одржаној дана 03.02.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЛЕБАНЕ
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и члана надзорног одбора ЈКП
„Комуналац“ Лебане, и то:
1. Никола Стефановић, дипл. саобраћајни инжењер из Цекавице, за
председника,
2. Јасмина Радоњић, дипл. правник из Лебана, за члана,
II ИМЕНУЈУ СЕ за председника и члана надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Лебане,
и то:
1. Дејан Богдановић, доктор медицине из Лебана, за председника,
2. Снежана Јовановић, дипломирани економиста из Лебана, за члана.
III Решење доставити разрешеним и именованим члановима Надзорног одбора и ЈКП
„Комуналац“ Лебане.
IV Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном гласнику града
Лесковца''.
Образложење
Одредбом чл. 16. Закона о јавним предузећима прописано је да Надзорни одбор
јавног предузећа чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне
самоуправе има три члана, од којих је један председник.
Одредбом чл. 17. истог Закона прописано је да председника и чланове
Надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе
именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе на период од четири
године од којих је један члан надзорног одбора из реда запослених.
Одредбом чл. 32. ст 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни
одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и
служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 41. став 1. тачка 12. Статута општине Лебане (''Сл.гласник града
Лесковца'', бр.08/19), прописано је да Скупштина општине, у складу са законом
именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје
сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са
законом и оснивачким актом.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се поднети тужба
Вишем судом у Лесковцу, у року од 60 дана од дана пријема решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-26
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.15/2016
и 88/19), члана 32. ст 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 и 47/18), и члана 41. став 1. тачка 12.
Статута општине Лебане (''Сл.гласник града Лесковца'', број 08/19), Скупштина
општине Лебане, на седници од одржаној дана 03.02.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈКП ''КОМУНАЛАЦ'' ЛЕБАНЕ
I ИМЕНУЈЕ СЕ на функцију в.д. директора JКП ''Комуналац'' Лебане, Новица
Стојковић, дипл. економиста, из Бошњаца.
II Мандат в.д. директора почиње да тече почев од 04.02.2021. године.
III Решење доставити ЈКП ''Комуналац" Лебане и именованом в.д. директору.
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику града Лесковца''.
Образложење
Одредбом чл. 52. Закона о јавним предузећима прописано је вршилац дужности
директора може се именовати до именовања директора јавног предузећа по
спроведеном јавном конкурсу, да период обављања функције в.д. директора не може
бити дужи од једне године, да исто лице не може бити два пута именовано за в.д.
директора, да в.д. директора мора испуњавати услове предвиђене чл. 25. наведеног
закона, као и да в.д. директор има сва права, обавезе и овлашћења која има директор
јавног предузећа.
Одредбом чл. 32. ст 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач.
Одредбом члана 41. ст. 1. тачка 12. Статута општине Лебане предвиђено је да
Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава надзорни одбор и
директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног
предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом.
У складу са напред наведеним законским нормама одлучено је као у
диспозитиву решења.
Наведено решење је коначно.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се поднети тужба
Вишем судом у Лесковцу, у року од 60 дана од дана пријема решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-27
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

На основу члана 112. Пословника Скупштине општине Лебане ("Службени гласник
града Лесковца", број 08/19), Скупштина општине Лебане на седници одржаној 03.02.2021.
године, донела је
ОДЛУKУ
о образовању Анкетног одбора
I
Скупштина општине Лебане образује Анкетни одбор у циљу сагледавања свих
релевантних чињеница везаних за актуелне догађаје у Дечјем вртићу "Дечја радост" у
Лебану.
II
Именовани одбор посебно се обавезује да у складу са чланом 112. Пословника
Скупштина општине Лебане затражи од свих релевантних учесника извештаје, неопходне
податке, обавештења, као и да прибави потребне изјаве појединаца, а све у циљу креирања
што потпунијег извештаја дефинисаног тачком IV ове одлуке.
III
У састав Анектног одбора бирају се:
1.

Радован Цветковић, председник

2.

Новица Коцић, члан

3.

Дарко Станковић, члан
IV

Обавезује се Анкетни одбор да у року од месец дана поднесе Извештај Скупштини
општине Лебане о прибављеним чињеницама са предлогом мера за спровођење истог.
V
Одлуку доставити изабраним члановима Анкетног одбора.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-28
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

На основу члана 238. став 1. тачка 1. 524. 525. 526. и 529. Закона о привредним
друштвима (“Службени гласник РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015,
44/18, 95/18, и 91/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 41. Статута Општине Лебане
(„Службени гласник општине Лесковац“, број 08/2019), Скупштина општине Лебане, на
седници одржаној дана 03.02.2021. године, донела је

ОДЛУКУ
O ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈАВНОГ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ИМОВИНА“ ЛЕБАНЕ
Члан 1.
Покреће се поступак ликвидације Јавног комуналног предузећа „Имовина“ Лебане
(у даљем тексту: Јавно комунално предузеће), уписаног у Регистар привредних субјеката
Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД 39683/2017 од 15.05.2017, матични број:
21288233 ПИБ: 110033611, са бројевина рачуна: 205-249454-81 код Комерцијалне банке,
205-244708-60 код Комерцијалне банке и 840-1095743 код Филијале управе за трезор
Лесковац, с обзиром да су испуњени законом прописани услови за покретање поступка
ликвидације.
Члан 2.
Јавно комунално предузеће је основано Одлуком о оснивању Агенције да локални
економски развој и имовину општине Лебане (''Службени лист града Лесковца'', број
5/2013), која је замењена Одлуком о промени облика организовања Агенције за локални
економски развој и имовину општине Лебане из установе у Јавно комунално предузеће
"Имовина" Лебане („Службени гласник града Лесковца“, број 7/2017).
Оснивач Јавног комуналног предузећа је Општина Лебане, улица Цара Душана 116,
матични број 07226608.
Члан 3.
Права, обавезе, одговорности и имовину Јавног комуналног предузећа коју чине
право својине на покретним стварима, право коришћења на стварима у јавној својини,
новчана средства и друга имовинска права, преузеће Општина Лебане.
Документацију насталу у раду Јавног комуналног предузећа, а која представља
архивску грађу, преузеће Општина Лебане на даљу надлежност, у складу са законом.
Члан 4.
Ликвидација Јавног комуналног предузећа почиње даном регистрације ове Одлуке
код Агенције за привредне регистре и објављивањем огласа о покретању ликвидације.
Оглас о покретању ликвидације објављује се у трајању од 90 дана на интернет
страници регистра привредних субјеката, са даном регистрације Одлуке о покретању
поступка ликвидације Јавног комуналног предузећа.
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Члан 5.
За ликвидационог управника Јавног комуналног предузећа именује се Душан
Крстић, дипломирани правник из Прекопчелице.
Накнаду за рад ликвидационог управника одредиће својим актом Општинско веће
Општине Лебане.
Досадашњем заступнику Јавног комуналног предузећа престају права заступања
Јавног комуналног предузећа.
Члан 6.
Од дана регистрације ове Одлуке Јавно комунално предузеће не може предузимати
нове послове, већ само послове везане за спровођење ликвидације који обухватају:
уновчење имовине, наплату потраживања, исплату поверилаца и друге нужне послове.
Ликвидациони управник заступа Јавно комуналног предузеће у ликвидацији и
одговоран је за законитост пословања Јавног комуналног предузећа у ликвидацији.
Ликвидациони управник може предузимати следеће активности:
1. Вршити радње на окончању послова започетих пре почетка ликвидације;
2. Предузимати радње потребне за спровођење ликвидације, као што су уновчење
имовине, исплата поверилаца и наплата потраживања;
3. Вршити друге послове неопходне ради спровођења ликвидације Јавног комуналног
предузећа.
Члан 7.
Од дана регистрације ове Одлуке, свим запосленима у Јавном комуналном
предузећу престаје радни однос у Јавном комуналном предузећу, као и свим лицима
ангажованим по другим основама (Уговор о делу, Уговор о привременим и повременим
пословима, Уговор о стручном усавршавању и др.).
Ликвидациони управник може да задржи на раду онолики број запослених колико
буде сматрао да је потребно у току поступка ликвидације.
Члан 8.
Позивају се повериоци да пријаве своја потраживања према Јавном комуналном
предузећу, најкасније у року од 90 дана од дана објављивања огласа о покретању поступка
ликвидације код Агенције за привредне регистре.
Ликвидациони управник ће свим познатим повериоцима упутити и писано
обавештење о покретању ликвидације Јавног комуналног предузећа најкасније, у року од
15 дана од дана почетка ликвидације.
Упозоравају се повериоци да ће им потраживања бити преклудирана ако их не
пријаве најкасније у року од 30 дана од истека периода трајања огласа о ликвидацији.
Ако поверилац чије је потраживање оспорено не покрене поступак пред надлежним
судом у року од 15 дана од дана пријема обавештења о оспоравању потраживања и у истом
року о томе писаним путем не обавести Јавно комунално предузеће то потраживање се
сматра преклудираним.
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Члан 9.
Пријаве потраживања достављати на адресу седишта Јавног комуналног предузећа,
у Лебану, улица Цара Душана бб.
Члан 10.
Позивају се дужници Јавног комуналног предузећа да измире своје обавезе према
Јавном комуналном предузећу.
Члан 11.
Ликвидациони управник Јавног комуналног предузећа ће одмах, а најкасније у року
од 15 дана од дана доношења ове Одлуке, поднети Агенцији за привредне регистре уз
регистрациону пријаву покретања поступка ликвидације и ову Одлуку, ради регистрације
ликвидације Јавног комуналног предузећа у Регистру.
Члан 12.
Ликвидациони управник ће саставити почетни ликвидациони биланс као ванредни
финансијски извештај, у складу са прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија,
у року од 30 дана од дана покретања поступка ликвидације и у истом року ће га доставити
Скупштини општине Лебане.
Ликвидациони управник ће у року од најраније 90, а најкасније 120 дана од дана
покретања поступка ликвидације саставити почетни ликвидациони извештај, са стањем на
дан отварања поступка ликвидације и доставити га у истом року Скупштини општине
Лебане на разматрање и усвајање.
Усвојени почетни ликвидациони извештај региструје се у складу са законом о
регистрацији.
Ликвидациони управник не може отпочети плаћања ради намиривања поверилаца,
нити са исплатама члану друштва пре регистрације почетног ликвидационог извештаја,
осим плаћања из текућег пословања друштва.
Члан 13.
Општина Лебане преузеће обавезу испуњења пријављених потраживања, а која из
наплаћених прихода у току поступка не буду довољна за измирење тих потраживања, као
и обавезу плаћања свих трошкова који настану у поступку ликвидације.
Члан 14.
Ликвидација се окончава доношењем Одлуке о окончању ликвидације.
Брисање Јавног комуналног предузећа из Регистра привредних субјеката Агенције
за привредне регистре извршиће се по окончању поступка ликвидације.
Члан 15.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о промени облика
организовања Агенције за локални економски развој и имовину општине Лебане из
установе у Јавно комунално предузеће "Имовина" Лебане („Службени гласник града
Лесковца“, број 7/2017).
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Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе сва општа и појединачна акта
Јавног комуналног предузећа.
Ступањем на снагу ове Одлуке разрешавају се председник и чланови Надзорног
одбора и директор Јавног комуналног предузећа, а права заступања са директора прелазе
на ликвидационог управника.
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-29
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић
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На основу члана 46. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.15/2016
и 88/19) члана 32. ст. 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 41. став 1. тачка. 12.
Статута општине Лебане (''Сл.гласник града Лесковца'', бр.08/19), Скупштина општине
Лебане, на седници од одржаној дана 03.02.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈKП „ИМОВИНА“ ЛЕБАНЕ
I УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције вршиоца дужности директора JKП
„Имовина“ Лебане, Бојан Јовановић дипл. економиста из Лебана, због покретања
поступка ликвидације над ЈКП "Имовина" Лебане.
II Мандат в.д. директора престаје закључно са 03.02.2021. године.
III Решење доставити JKП „Имовина“ Лебане и Бојану Јовановићу дипл.
економисти из Лебана.
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику града Лесковца''.
Образложење:
Одредбом чл. 46. Закона о јавним предузећима мандат директора престаје
истеком периода на који је именован, оставком и разрешењем.
Одредбом чл. 32. ст 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач.
Чланом 41. став 1. тачка 12. Статута општине Лебане (''Сл.гласник града
Лесковца'', бр.08/19), прописано је да Скупштина општине, у складу са законом
именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје
сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са
законом и оснивачким актом.
На седници одржаној 03.02.2021. године, Скупштина општине Лебане је донела
Одлуку о покретању поступка ликвидације JКП ''Имовина" Лебане, па су се у складу са
напред наведеним одредбама и утврђеним чињеницама стекли 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 поднети тужба
Вишем судом у Лесковцу, у року од 60 дана од дана пријема решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-30
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

На основу члана 16. и 17. Закона о јавним предузећима („Сл. Гл. РС“ 15/16 и
88/19), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (Сл.Гласник РС број
129/07, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 41. став 1. тачка 12. Статута општине
Лебане (Сл. Гласник града Лесковца број 08/19), Скупштина општине Лебане на
седници одржаној дана 03.02.2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП
„ИМОВИНА“ ЛЕБАНЕ
I УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције председника и чланова надзорног одбора
ЈКП „Имовина“ Лебане, и то:
1. Марко Стевановић, дипломирани економиста из Лебана, из Лебана, за
председника,
2. Милица Павловић, графички дизајнер из Шумана, за члана и
3. Новица Стојковић, дипл. економиста из Бошњаца, за члана, из реда
запослених.
II Решење доставити разрешеним члановима Надзорног одбора и ЈКП
„Имовина“ Лебане.
III Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику града Лесковца“
Образложење
Одредбом чл. 16. Закона о јавним предузећима прописано је да Надзорни
одбор јавног предузећа чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне
самоуправе има три члана, од којих је један председник.
Одредбом чл. 17. истог Закона прописано је да председника и чланове
Надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе
именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе.
Одредбом чл. 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено
је да Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни и
надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа,
организација и служби чији је оснивач.
Одредбом члана 41. ст.1. тачка 12. Статута општине Лебане прописано је да
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава надзорни одбор и
директора јавног предузећа чији је оснивач.
На седници одржаној 03.02.2021. године, Скупштина општине Лебане је
донела Одлуку о покретању поступка ликвидације JКП ''Имовина" Лебане, па je у
складу са напред наведеним одредбама и утврђеним чињеницама донето Решење
као у диспозитиву.
Наведено решење је коначно.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се поднети
тужба Вишем судом у Лесковцу, у року од 60 дана од дана пријема решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-31
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

На основу члана 15. став 4. Одлуке о уређењу и организацији Општинског
правобранилаштва општине Лебане („Службени гласник града Лесковца“, број 19/18),
члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број
129/07, 83/14 – др.закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 41. Статута општине Лебане
("Службени гласник града Лесковца", број 08/19), Скупштина општине Лебане на седници
одржаној 03.02.2021. године, донела је
ОДЛУКУ
I Усваја се Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Лебане за
период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године.
II Одлуку доставити Општинском правобранилаштву општине Лебане.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом

15.

став

4.

Одлуке

о

уређењу

и

организацији

Општинског

правобранилаштва општине Лебане прописано је да Општинско правобранилаштво подноси
извештај о раду најмање једанпут годишње Општинском већу

и Скупштини општине.

Општинско правобранилаштво општине Лебане поднело је Скупштини општине Извештај
о раду за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године Пословни број Јп.бр. 10/21 од
01.02.2021. године. Скупштина општине је на седници одржаној 03.02.2021. године
разматрала Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Лебане за период од
01.01.2020. године до 31.12.2020. године, и на основу члана 15. став 4. Одлуке о уређењу и
организацији Општинског правобранилаштва општине Лебане, члана 32. Закона о
локалној самоуправи и члана 41. Статута општине, донела је Одлуку као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-32
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, 27/18, 10/19 и 6/20)
члана 32. ст. 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 41. Статута општине Лебане („Службени гласник
града Лесковца“, број 08/19), Скупштина општина Лебане на седници одржаној дана 03.02.2021.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У ЛЕБАНУ
I УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата због смрти члана Школског одбора ОШ "Радован
Ковачевић Максим" Лебане и то:
- Представника из реда локалне самоуправе:
1. Велибора Ђокића из Лебана,
II ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора ОШ "Радован Ковачевић Максим" Лебане и то:
- Представник из реда локалне самоуправе:
1. Михајло Богдановић, из Лебана.
III Решење доставити именованом члану Школског одбора и ОШ "Радован Ковачевић Максим"
Лебане.
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" Лебане доставила обавештење о смрти
чланова школског одбора ОШ "Радован Ковачевић Максим" Лебане, бр. 870/21 од 13.01.2021.
године, одлучено је као у диспозитиву Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се поднети тужба Вишем
судом у Лесковцу, у року од 60 дана од дана пријема решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-33
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

