
 

 
 
 

ДОНЕТА АКТА 
ДЕВЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

05.04.2021. ГОДИНЕ 
  

1. Решење о престанку функције заменику секретара Скупштине општине Лебане, 

Николи Цветковићу, дипломираном правнику из Пертата; 

2. Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта општине Лебане за 2021. годину; 

3. Одлука о усвајању почетног ликвидационог биланса Јавног  комуналног 

предузећа „Имовина“  Лебане - у ликвидацији; 

4. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна 

општине Лебане за 2020. годину; 

5. Програм о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини 

општине Лебане и прибављање у јавну својину општине Лебане за 2021. годину; 

6. Одлука о постављању монтажних објеката привременог карактера на 

површинама јавне намене; 

7. Одлука о измени и допуни одлуке о утврђивању накнаде за коришћење јавних 

површина; 

8. Одлука о ослобађању угоститељских објеката од плаћања накнаде за 

коришћење површине јавне намене за летње баште у 2021. годину. 

9. Одлука о уређењу саобраћаја на територији општине Лебане; 

10. Одлука о усвајању извештаја о раду и финансијског извештаја за 2020. годину 

Дома културе „Радан“ Лебане; 

11. Одлука о усвајању извештаја о раду и финансијског извештаја за 2020. годину 

библиотеке "Бранко Радичевић" Лебане; 

12. Одлука о усвајању извештаја о раду и финансијског извештаја за 2020. годину 

Спортско рекреативног центра Лебане; 

13. Одлука о усвајању Извештај о раду Центра за социјални рад Лебане, извештај о 

раду дневног боравка за децу са сметњама у развоју, извештај о раду Службе за 

помоћ у кући, и финансијског извештаја за 2020. годину Центра за социјални 

рад Лебане, са предлогом за ангажовање екстерне ревизије; 

14. Одлука о усвајању извештаја о раду и финансијског извештаја за 2020. годину 

Туристичке организације општине Лебане; 

15. Одлука о усвајању извештаја о раду за 2020. годину ЈКП "Комуналац" Лебане; 

16. Одлука о усвајању извештаја о раду за 2020. годину ЈКП "Водовод" Лебане; 

17. Одлука о усвајању извештаја о раду за 2020. годину ЈКП "Ветеринарска станица 

Лебане" Лебане; 

18. Одлука о усвајању извештаја о раду за 2020. годину ЈП "Лебане" Лебане; 

19. Решење о утврђивању престанкa мандата члановима Комисије за именовање 

директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Лебане; 

20. Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора 

јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач општине Лебане; 

 
 

   

 

                                                                              



На основу члана 32. ст. 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, бр. 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 41. ст. 1. тачка 15. и 

60 став 6. Статута Скупштине општине Лебане (,,Службени гласник града Лесковца“, бр. 

8/19) и члана 55. став 2. и 56. став 2. Пословника Скупштине општине Лебане (,,Службени 

гласник града Лесковца“, бр. 8/19) Скупштина општине Лебане, на седници одржаној дана 

05.04.2021. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 

 I  УТВРЂУЈЕ се престанак функције заменика секретара Скупштине општине Лебане 

Николе Цветковића, дипломираног правника из Пертата. 

 

II Функција заменика секретара Скупштине општине Лебане престаје закључно са 

05.04.2021. године. 

 

 III Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику 

града Лесковца“. 

 

IV Решење доставити: Николи Цветковићу, Одељењу за привреду, пољопривреду, 

водопривреду и финансије ОУ Лебане, служби за људске ресурсе ОУ Лебане и архиви ОУ. 

 

О б р а з л о же њ е 

Чланом 32. ст. 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи, и чланом 41. ст. 1. тачка 15. 

Статута општине Лебане,  прописано је да Скупштина општине у складу са законом поставља 

и разрешава секретара и заменика секретара скупштине.  

Чланом 60. ст. 6. Статута општине Лебане и чланом 56. став 2. Пословника Скупштине 

општине Лебане, прописано је да се заменик секретара Скупштине општине Лебане поставља 

и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар. 

Чланом 55. Пословника Скупштине општине Лебане прописано је да секретар 

Скупштине може поднети оставку. У случају подношења оставке, секретару Скупштине 

престаје функција даном одржавања седнице на којој је поднео оставку, односно на првој 

наредној седници Скупштине, ако је оставку поднео у периоду између две седнице. О 

поднетој оставци не отвара се расправа, нити се одлучује, већ се престанак функције 

секретара по овом основу само констатује. 

Чланом 56. став 2. Пословника Скупштине општине Лебане, прописано је да се 

заменик секретара Скупштине поставља и разрешава на исти начин и под истим условима као 

и секретар Скупштине и може поднети оставку. 

Заменик секретара Скупштине општине Лебане Никола Цветковић, из Пертата дана 

31.03.2021. године, поднео је Оставку на место заменика секретара Скупштине општине 02 

број 02-89 од 31.03.2021. године, па је на основу свега наведеног донето је решење као у 

диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против овог Решења може се покренути спор пред надлежним Управним судом у року 

од 30 дана од дана достављања Решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

02  Број: 02-93 

               ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                       

                                                                                 Бобан Пејић, с.р. 



На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", број 

129/2007, 83/2014 – др. Закон и 101/2016 и 47/18), члана 41. став 1. тачка 29. Статута 

општине Лебане («Службени гласник града Лесковца», број 08/19), Скупштина 

општине Лебане, разматрајући Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта, на седници одржаној дана 05.04.2021. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

 

I УСВАЈА СЕ Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта општине Лебане за 2021. годину, на који је сагласност дало 

Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде број 320-11-3306/2021-14 од 

02.04.2021. године. 

 

II Одлуку доставити Министарству за пољопривреду, шумарство и 

водопривреду РС и Одељењу за привреду, пољопривреду, водопривреду и финансије 

Општинске управе Лебане. 

 

Образложење: 

Чланом 41. став 1. тачка 29. Статута општине Лебане предвиђено је да 

Скупштина општине, у складу са законом доноси годишњи програм заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта, утврђује противерозионе мере и њихово 

спровођење, одлучује о привођењу пашњака другој култури; 

Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта израдила је Предлог годишњег програма заштите, уређења 

и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Лебане на који је 

Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде дало сагласност број 320-11-

3306/2021-14 од 02.04.2021. године и доставила га Скупштини на разматрање и 

усвајање.  

Скупштина општине Лебане је на седници одржаној 05.04.2021. године 

разматрала Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Лебане, те је на основу члана 32. 

Закона о локалној самоуправи, и 41. став 1. тачка 29.  Статута општине Лебане донела 

Одлуку као у диспозитиву.  

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 

 

02 Број 320-9 

 

 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                 Бобан Пејић 

 
 

 



  

 На основу члана 536. 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 05.04.2021. године, 

донела је 

 

 

О Д Л У К У  

O УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ БИЛАНСА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИМОВИНА“ ЛЕБАНЕ - У 

ЛИКВИДАЦИЈИ 

 

 

Члан 1. 

УСВАЈА СЕ Почетни ликвидациони биланс Јавног  комуналног предузећа 

„Имовина“  Лебане - у ликвидацији број 43 од 11.03.2021. године. 

 

Члан 2. 

Почетни ликвидациони биланс Јавног  комуналног предузећа „Имовина“  Лебане - 

у ликвидацији број 43 од 11.03.2021. године, саставни је део ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

Града Лесковца“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 

 

02 Број 02-99  

ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                                Бобан Пејић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На основу члана 26. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ број 72/11, 88/13, 

105/2014, 104/16-др. закон, 108/16, 113/17 и 95/2018), члана 99. став 5. Закона о планирању 

и изгадњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-

УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020), члана 41. тачка 36. 

Статута општине Лебане („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 8/2019), члана 10. Одлуке о 

грађевинском земљишту („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 41/2016),   и члана 9. Одлуке о 

прибављању, отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у својини општине Лебане 

(„Сл. гласник града Лесковца“ бр. 8/2019), Скупштина општине Лебане на седници 

одржаној дана 05.04.2021. године, донела је: 

 

 ПРОГРАМ О 

ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ И ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

             Овим програмом о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној 

својини општине Лебане за 2021. годину, утврђује се рок за покретање и спровођење 

поступка отуђења или давања у закуп, као и начин отуђења и давања у закуп грађевинског 

земљишта. 

              Програм се заснива на решењима и условима садржаним у законима, 

подзаконским актима и одлукама Скупштине општине, Лебане, којима се уређују односи у 

области земљишне политике и грађења. Отуђење или давање у закуп грађевинског 

земљишта у јавној својини општине Лебане ради изградње спроводи се јавним надметањем 

или прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним условима у складу са Законом и 

Одлукама Скупштине општине Лебане којима је регулисана материја грађевинског 

земљишта. 

               Грађевинско земљиште у јавној својини општине Лебане, не може се отуђити ако 

није донет плански документ на основу кога се издају локацијски услови, односно 

грађевинска дозвола, с тим да се постојеће и планиране површине јавне намене не могу 

отуђити из јавне својине. 

             Изузетно општина Лебане, може отуђити грађевинско земљиште по цени која је 

мања од тржишне цене или отуђити гарађевинско земљиште без накнаде, уз предходно 

прибаљену сагласност Владе, РС, а на начин и под условима прописаним законом и 

подзаконским актима. 

             Грађевинско земљиште у јавној својини се отуђује из јавне својине или даје у 

закуп, полазећи од тржишне вредности, коју је утврдио орган Општинске управе, општине 

Лебане, надлежан за утврђивање пореза на имовину, односно други надлежни орган, у 

поступку јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, ако законом није 

другачије одређено. 

 

I. За отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у 2021. години, припремље 

       не су следеће грађевинске парцеле: 

- к.п. бр. 1538/8 у К.О. Лебане, у површини од 28549м2, уписана у л.н. бр. 3034 К.О.  

     Лебане, на основу Плана детаљне регулације „Пословне зоне у улици Николе   

     Тесле“ у Лебану; 

- к.п. бр. 3491/3 у К.О. Лебане, у површини од 390м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О.  

     Лебане, на основу Плана генералне регулације Лебане 2025; 

- к.п. бр. 3491/6 у К.О. Лебане, у површини од 408м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О.  

     Лебане, на основу Плана генералне регулације Лебане 2025; 

- к.п. бр. 3278/1 у К.О. Лебане, у површини од 388м2, уписана у л.н. бр. 3731 К.О.  

     Лебане, на основу Плана генералне регулације Лебане 2025. 

- к.п. бр. 87/2 у К.О. Лебане, у површини од 530м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О. Лебане,  

     на основу Плана генералне регулације Лебане 2025; 



- к.п. бр. 971/2 у К.О. Лебане, у површини од 83м2, уписана у л.н. бр. 549 К.О. 

Лебане,  

     на основу Плана генералне регулације Лебане 2025; 

- к.п. бр. 3496/3 у К.О. Лебане, у површини од 224м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О. 

Лебане, на основу Плана генералне регулације Лебане 2025; 

- к.п. бр. 3047/1 у К.О. Лебане, у површини од 718м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О. 

Лебане, на основу Плана генералне регулације Лебане 2025; 

- к.п. бр. 3057/2 у К.О. Лебане, у површини од 718м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О. 

Лебане, на основу Плана генералне регулације Лебане 2025; 

- к.п. бр. 524 у К.О. Лебане, у површини од 311м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О. Лебане,  

     на основу Плана генералне регулације Лебане 2025; 

- к.п. бр. 2593/14 у К.О. Лебане, у површини од 634м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О. 

Лебане,  на основу Плана генералне регулације Лебане 2025; 

- к.п. бр. 2593/15 у К.О. Лебане, у површини од 591м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О. 

Лебане,  на основу Плана генералне регулације Лебане 2025; 

- к.п. бр. 2593/16 у К.О. Лебане, у површини од 643м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О. 

Лебане,  на основу Плана генералне регулације Лебане 2025; 

- к.п. бр. 2593/17 у К.О. Лебане, у површини од 597м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О. 

Лебане,  на основу Плана генералне регулације Лебане 2025; 

- к.п. бр. 2593/18 у К.О. Лебане, у површини од 1м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О. 

Лебане,  на основу Плана генералне регулације Лебане 2025; 

- к.п. бр. 2593/1 у К.О. Лебане, у површини од 505м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О.  

     Лебане, на основу Плана генералне регулације Лебане 2025; 

- к.п. бр. 2593/9 у К.О. Лебане, у површини од 585м2, уписана у л.н. бр. 42     К.О.  

     Лебане, на основу Плана генералне регулације Лебане 2025; 

- к.п. бр. 2593/13 у К.О. Лебане, у површини од 671м2, уписана у л.н. бр. 42    К.О.  

     Лебане, на основу Плана генералне регулације Лебане 2025; 

- к.п. бр. 751/1 у К.О. Лебане, у површини од 1658м2, уписана у л.н. бр. 287    К.О.  

     Лебане, на основу Плана генералне регулације Лебане 2025; 

- к.п. бр. 748/2 у К.О. Лебане, у површини од 94м2, уписана у л.н. бр. 3731    К.О.  

     Лебане, на основу Плана генералне регулације Лебане 2025; 

- к.п. бр. 749/2 у К.О. Лебане, у површини од 95м2, уписана у л.н. бр. 3731    К.О.  

     Лебане, на основу Плана генералне регулације Лебане 2025; 

- к.п. бр. 1399 у К.О. Кривача, у површини од 933м2, уписане у листу непокретности  

     бр. 1 К.О. Кривача, на основу Просторног плана општине Лебане; 

- к.п. бр. 1849/5 у К.О. Кривача, у површини од 606м2, уписане у листу 

непокретности  бр. 1 К.О. Кривача, на основу Плана генералне регулације Лебане 

2025; 

- к.п. бр. 966 у К.О. Лугаре, у површини од 764м2, уписане у листу непокретности  

     бр. 480 К.О. Лугаре, на основу Просторног плана општине Лебане; 

- к.п.бр. 3177/3 у К.О. Бошњаце, у површини од 1295м2, уписана у л.н. бр. 461 К.О.  

     Бошњаце, на основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац; 

- к.п.бр. 3177/12 у К.О. Бошњаце, у површини од 1083м2, уписана у л.н. бр. 2323  

     К.О. Бошњаце, на основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац; 

- к.п.бр. 3177/13 у К.О. Бошњаце, у површини од 1062м2, уписана у л.н. бр. 461 К.О.  

     Бошњаце, на основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац; 

- к.п.бр. 3177/15 у К.О. Бошњаце, у површини од 1035м2, уписана у л.н. бр. 461 К.О.  

     Бошњаце, на основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац; 

- к.п.бр. 3177/17 у К.О. Бошњаце, у површини од 370м2, уписана у л.н. бр. 461 К.О.  

     Бошњаце, на основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац; 

- к.п.бр. 3177/18 у К.О. Бошњаце, у површини од 308м2, уписана у л.н. бр. 461 К.О.  

     Бошњаце, на основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац; 

- к.п.бр. 3177/19 у К.О. Бошњаце, у површини од 1440м2, уписана у л.н. бр. 461 К.О.  

     Бошњаце, на основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац. 



- к.п.бр. 3439/51 у К.О. Пертате, у површини од 676м2, уписана у л.н. бр. 2418 К.О.  

     Пертате, на основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац. 

- к.п.бр. 3440/2 у К.О. Пертате, у површини од 987м2, уписана у л.н. бр. 267 К.О.  

     Пертате, на основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац. 

 

1. Отђење или давање у закуп наведених парцела спровешће се или према тржишним 

условима у складу са законом и подзаконским актима или на основу посебних 

одлука општине Лебане, по цени која је мања од тржишне цене или без накнаде, уз 

прдходно прибављену сагласност Владе Р.С., а на начин и под условима 

прописаним законом и подзаконским актима. 

2. Грађевинско земљиште у јавној својини може се отуђити непосредном погодбом у 

случајевима и поступку који је уређен законом, односно одлуком општине Лебане,  

     којима се регулише материја грађевинског земљишта ради: 

- изградње  објеката за потребе обављања послова из надлежности државних органа,  

     и организација, органа јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе,  

     као и других објеката у јавној својини; 

- исправке граница суседних катастарских парцела; 

- формирање грађевинске парцеле у складу са чланом 70. Закона о планирању и  

     изградњи; 

- отуђења из члана 99. став 10. и 12. Закона о планирању и изградњи, односно давања  

     у закуп из члана 86; 

- споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности која је била  

     предмет експропријације, у складу са прописима о експропријацији; 

- отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у поступку враћања одузете  

     имовине и обештећења у складу са посебним законом; 

- размене грађевинског змљишта; 

- парцеле које представљају предмет отуђења непосредном погодбом, не могуће је 

унапред предвидети Програмом, а динамика спровођења поступка отуђења зависи 

од сваког појединачног случаја. 

 

II. Отуђење или давање у закуп других парцела-грађевинског земљишта у јавној  

      својини општине Лебане, које нису обухваћене овим Програмом, могуће је      

      спровести уколико су испуњени сви услови прдевиђени законом и важећом  

      планском документацијом, уколико је њихово отуђење од интереса за општину  

     Лебане и уколико не утиче на реализацију овог Програма. 

 

III. Прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине 

Лебане вршиће се за потребе уређења површина јавне намене, осим у поступку 

прописаним законом којим се уређује експропријација и споразумом са власником 

грађевинског земљишта. 

Прибављање грађевинског земљишта у јавну својину општине Лебане, сматра се и 

размена непокретности.  

 

IV. Oвај Програм ће се промењује даном доношења и биће објављен у „Сл. гласнику  

града Лесковца“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 

 

02 Број 464-14                                                                                               Председник  

Бобан Пејић 

 

 
  



 

 На  основу члана 92. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ број 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012., 62/2013, 63/2013-испр, 108/2013, 

142/2014, 68/2015-др Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 

и 149/2020), члана 41. Статута општине Лебане („Сл. гласник града Лесковца“ број 

8/2019), Скупштина општине Лебане је на својој седници одржаној дана 05.04.2021. 

донела 

ОДЛУКУ 

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

I 

 АНГАЖУЈЕ СЕ ревизор Завршног рачуна буџета општине Лебане за 2020. 

годину уз претходну сагласност државне ревизорске институције број 037-

540/2021-04 од 02.03.2021. године да екстерну ревизију завршног рачуна буџета 

општине Лебане за 2020. годину обави друго лице које испуњава услове за 

обављање послова ревизије финансијског извештаја прописане законом којим се 

уређује рачуноводство и ревизија.  

II 

 Екстерну ревизију Завршног рачуна буџета општине Лебане за 2020. годину 

обавиће лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских 

извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. 

 

III 

 Поступак набавке услуге екстерне ревизије Завршног рачуна буџета 

општине Лебане за 2020. годину, обавиће се у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама. 

IV 

 Средства за спровођење набавке услуге екстерне ревизије обезбеђена су из 

буџета општине Лебане, сагласно Одлуци о буџету општине Лебане за 2021. 

годину. 

V 

 Уговор о регулисању међусобних односа у вези са обављањем послова 

ревизије Завршног рачуна општине Лебане за 2020. годину закључиће председник 

општине или лице које он овласти. 

VI 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику града Лесковца“. 

 

02 Број 400-657         

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 

            ПРЕДСЕДНИК 

              Бобан Пејић 



 

 

 

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ број 72/09, 

81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 14/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 

31/2019-др. закон и  9/2020 ), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 41. Статута 

општине Лебане („Службени гласник општине Лесковац“, број 8/2019), Скупштина општине 

Лебане, на седници одржаној 05.04.2021. године, донела је:   

 

 

О Д Л У К У  

О ПОСТАВЉАЊУ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА  ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА 

ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

 I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

   Члан 1. 

Овом одлуком прописују се услови и начин постављања и уклањања мањих 

монтажних објеката на територији општине Лебане .  

 

     Члан 2. 

Објектима ( у даљем тексту: објекти) у смислу ове одлуке сматрају се објекти који се 

постављају привремено у складу са донетим Планом постављања монтажних објеката 

привременог карактера.  

 

      Члан 3. 

Постављање и уклањање монтажних објекта привременог карактера (балон хале 

спортске намене, надстрешице за склањање људи у јавном превозу, објекти за депоновање и 

сепарацију речних агрегата, и сл.) на јавним и другим површинама, обезбеђује и уређује 

Планом постављања привремених објеката Општинско веће општине Лебане. 

Мањи монтажни објекти из става 1. овог члана су: објекти монтажно демонтажног 

типа, и то искључиво киосци до 10,00м2, баште угоститељских објеката, тезге и други 

покретни мобилијар, који се поставља и уклања на основу Плана који се доноси  на период 

од најдуже 2 (две) године.  

 

        Члан 4. 

Право на постављање објеката на површинама јавне намене имају правна и физичка 

лица.  

                                                                   Члан 5. 

Површина јавне намене у смислу одредаба ове одлуке, јесте простор одређен 

планским документом за уређење или изградњу јавних објеката или јавних површина за које 

се утврђује општи интерес, у складу са посебним законом (улице, тргови, паркови и сл.)  

 

II. ВРСТЕ ОБЈЕКАТА 

 

Члан 6. 

Киоск је типски објекат за пружање услуга чија површина не може бити већа од 10м2 

и који се поставља као готов објекат, тј. у финалном облику, или се формира од готових 

монтажних типских елемената.  

Летња башта је отворени монтажно-демонтажни објекат који се поставља 

непосредно уз објекат у чијој је функцији и то у периоду од 1. априла до 31. октобра.  

Зимска башта је затворени монтажни објекат, који се поставља непосредно уз 

објекат у чијој је функцији и то у периоду од 31. октобра до 1. априла.  

Покретни мобилијар је тезга максималне површине 2м 2 бруто простора, апарати за 

сладолед, кокице, расхладне витрине за пиће, наменска возила за продају пића и брзе хране, 

објекти за извођења забавних програма ( трамболине, дечији тобогани, позорнице, бине ), 



шатори за прославе и слични објекти микро опреме ( телефонске говорнице, надстрешнице 

за аутобуска стајалишта, рекламне табле, билборди и други слични објекти без укопавања 

темеља и анкерних стопа ) чија је максимална бруто површина 2 м2 и који се постављају за 

период од 1. априла до 31. октобра. 

 

III. УСЛОВИ И НАЧИН ПОСТАВЉАЊА ОБЈЕКАТА НА ПОВРШИНАМА 

ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

Члан 7. 

Објекти из ове Одлуке могу се постављати на површини јавне намене под следећим 

условима: 

 - да се не омета прилаз и нормално коришћење суседних објеката и да се не омета 

нормално и безбедно кретање пешака,  

- да се не смањује видљивост на раскрсницама и угловима улица и не угрожава 

безбедност саобрaћаја, 

 - да се не нарушава изглед амбијенталне и друге вредности насеља и да се не 

угрожава заштићени културни објекат,  

-   да се испуне минимални санитарно-хигијенски услови, 

            -   да се обављањем делатности не угрожава и не загађује животна средина.  

- површина јавне намене за постављање монтажних објеката може се издати у закуп  

власнику/закупцу/кориснику монтажног објекта-пословног простора.  

 

Члан 8. 

Власницима/закупцима/корисницима угоститељских, трговинских и других 

пословних простора,  може се одобрити постављање платнених конзолних надстрешница-

тенде изнад улаза, излога и светлих отвора.  

Ове тенде могу да имају конзолни испуст максимално 2м, рачунајући од фасадног 

зида објекта према улици и минималну висину 2,5 м, рачунајући од коте уличног тротоара до 

доње ивице тенде, уз услов да тенда не омета нормално коришћење и функцију објекта на 

коме се поставља, околне објекте и безбедност пролазника и саобраћаја.  

 

Члан 9. 

 Постављање столова-башти испред објеката угоститељских услуга, може се одобрити 

на уличном тротоару чија је ширина најмање 3,00м уз обезбеђење чистог слободног пролаза 

за пешаке од најмање 1,20 м и под условом да се не угрожава нормално коришћење суседних 

објеката, прилаз тим објектима и да не угрожава безбедност пролазника и саобраћаја.  

Постављање расхладних уређаја испред објеката трговинских радњи, може се 

одобрити на уличном тротоару чија је ширина најмање 3,00м уз обезбеђење чистог 

слободног пролаза за пешаке од најмање 1,20 м и под условом да се не угрожава нормално 

коришћење суседних објеката, прилаз тим објектима и да не угрожава безбедност 

пролазника и саобраћаја.  

Скицу начина коришћења површине тротора са дефинисаним постављањем 

расхладних уређаја израђује  ЈП „ Лебане“, Лебане.  

 

Члан 10. 

 Место за постављање привременог објекта на  површини јавне намене, одређује се 

Планом постављања монтажних објеката (у даљем тексту: План) чији предлог израђује 

Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске 

послове, Општинске управе општине Лебане, на основу скице ЈП „ Лебане“, Лебане. 

 Планом се одређују локације-места на којима се постављају привремени објекти за 

које се расписује оглас, за давање у закуп   локације на површинама јавне намене. 

 

IV. ПОСТУПАК ДАВАЊА У ЗАКУП ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

                                                                   

             Члан 11. 

             Површина јавне намене даје се у закуп за локације и намене утврђене Планом 

постављања објеката путем јавног надметања и прикупљањем писмених понуда. 



             а)-Јавно надметање 

             Поступак јавног надметања, спроводи Комисија коју именује Општинско веће (у 

даљем тексту Комисија) и исти поступак је обавезан приликом давања у закуп  површина  

јавне намене за постављање киоска, привремених гаража, аутобуских стајалишта када 

садрже простор за рекламне поруке или киоск, покретних тезги за излагање и продају робе, 

уређаја за печење и продају кокица и слично, аутомати и фрижидери за продају сладоледа и 

објекти за извођење забавних игара. 

              Одлуку о  расписивању огласа и давања у закуп површине јавне намене, доноси 

Општинско веће општине Лебане, на предлог Комисије. 

 

        Члан 12. 

             Јавни оглас остаје отворен најмање 8 дана од дана објављивања и садржи нарочито: 

- податке о површини јавне намене (кат.парцелу, локацију и сл.), 

- површину локације на површини јавне намене, 

- податке о објекту који се може поставити, 

- делатност која ће се обављати на локацији  која се даје у закуп, 

- висина износа депозита, 

- почетни износ накнаде за закупа површине јавне намене, 

- критеријуме по којима ће се утврдити најповољнија понуда, 

- време за које се јавна површина даје у закуп, а које неможе бити дуже од 2 године, 

- начин и рок подношења пријаве-понуде по огласу као и друге потребне податке. 

 

Члан 13. 

         На јавном надметању могу учествовати правна и физичка лица која у затвореној 

коверти доставе писану понуду у року утврђеном у огласу. 

         Пријава-понуда треба да садржи: 

- Све податке о подносиоцу (тачан назив правног лица, седиште, матични број, ПИБ и 

име овлашћеног лица за заступање, односно тачан назив предузетничке радње, име 

и презиме предузетника, његов матични број и тачну адресу); 

- Уредну пуномоћ за лице које ће заступати правно или физичко лице на јавном 

надметању; 

- Све податке о локацији на  површини јавне намене за коју се пријава-понуда 

подноси; 

- Изјаву да ће у објекту обављати делатност која је прописана Планом; 

- Изјаву да ће се локација на површини јавне намене преузети у виђеном стању; 

- Доказ о уплати депозита чија је висина предвиђена огласом; 

- Доказ о власништву/закупу монтажног или рекламног објекта (ако објекат већ 

постоји). 

      Закупци који су били у праву закупа на локацији из огласа у обавези су да уз понуду 

доставе и доказе да су измирили све обавезе по дотадашњем уговору о закупу, у 

супротном понуда се неће разматрати и неће учествовати у лицитацији. 

          Јавни оглас се објављује на огласној табли општине Лебане, огласној табли ЈП 

„Лебане“, Лебане и на интрнет страници општине Лебане. 

    Члан 14. 

              О раду комисије води се записник у који се уноси нарочито: 

               - место, дан и час почетка јавног надметања, 

               - имена чланова комисије, 

               -подаци о присутнимма учесници, односно овлашћеним представницима са 

назначењем података из овлашћења, 

               -учесници који су поднели пријаву-понуду а који нису присутни  јавном надметању. 

               -укупан број поднетих пријава-понуда, са називом понуђача, 

               -резултат прегледа пријаве-понуде са констатацијом доказа о испуњењу услова и 

разлозима о неиспуњавању услова за учешће у јавном надметању. 

               -ток и резултат јавног надметања. 

               -констатацију да је поступак јавног надметања прописно спроведен и примедбе   

      представника учесника које се односе на рад комисије. 

               Записник о раду комисије потписују сви учесници јавног надметања, записничар и  



      сви чланови Комисије. 

               Учесник који је понудио највећи износ потписује изјаву да је понудио највећи  

      износ, са назнаком висине износа. 

               Председник Комисије или овлашћени члан оглашава да је јавно надметање  

      завршено. 

Члан 15. 

               Записник о раду Комисије са пријавама и документацијом доставља се у року од два  

       радна дана од дана одржавања јавног надметања Општинском већу  са предлогом за  

       доношење решења о давању у закуп локације на  површини јавне намене. 

               Решење о давању у закуп излицитиране локације  садржи: 

- податке о закупцу. 

- податке о закупљеној локацији на јавној површини. 

- податке о објекту који се може поставити. 

- делатност за чије се обављање даје у закуп локација на јавној површини, 

- посебне услове под којима се објекат може поставити у складу са Планом. 

- Рок за постављање објекта, 

- Време за које се локација на јавној површини даје у закуп. 

- Износ накнаде за стицање права закупа локације на јавној површини. 

- Обавезу закупца да, у року од 15 дана од дана уручења решења, закључи уговор о 

закупу са даваоцем локације. 

- Напомену да ће, уколико не дође до закључења уговора у предвиђеном року  

кривицом закупца, решење бити стављено ван снаге, при чему корисник нема право 

на повраћај уплаћеног депозита. 

         Рок за уплату излицитиране накнаде  прецизира се у конкурсу и не може бити дужи од                                                                               

15 дана од дана уручења  решења из става  2. овог члана. 

 

Члан 16. 

Решење Општинског већа је коначно.  

Против њега се може покренути управни спор код управног суда  у Београду. 

Предмет управног спора не може бити излицитирана цена закупа. 

 

                                                                  Члан 17. 

          Учесник који се пријавио за лицитацију и уплатио депозит, а није присуствовао 

лицитацији,  губи право на повраћај уплаћеног депозита, као и лице које не уплати понуђени 

износ и одустане од закључења уговора. 

           Када учесник  који је, на јавном надметању, понудио највиши износ за стицање права    

закупа локације, не уплати понуђени износ у року утврђеном у решењу и не потпише уговор, 

сматраће да је одустао од понуде. 

           У случају из става 2. овог члана Комисија позива учесника, који је понудио следећи    

највећи износ, да у року од 15 дана уплати понуђени износ и да након тога стекне право на     

закуп локације потписивањем уговора. 

             Осталим учесницима који нису успели са својим понудама у поступку јавног     

надметања, уплаћени износ депозита се враћа, изузев лицу из става 3 овог члана. 

Члан 18. 

         Уговор о закупу локације на  површини јавне намене, закључује у име закуподавца 

Председник општине са лицем које је излицитирало и уплатило навиши износ као закупцем, 

у року од 15 дана од дана   уручења решења о давању у закуп локације.  

         Уговор садржи нарочито: 

        -  податке о закупцу, 

        -  податке о локацији на јавној површини, 

        -  податке о објекту који се може поставити, 

        -  делатност за чије обављање се локацуја на јавној површини даје у закуп, 

        -  посебне услове под којима се објекат може поставити у складу са Планом, 

        -  рок за постављање објекта, 

        -  време за које се локација на јавној површини даје у закуп, 

        -  износ накнаде за стицање права закупа локације на јавној површини, 

        -  висину, начин и рок плаћања као и начин усклађивања висине накнаде, 



         - инструмент обезбеђења трошкова за уклањање објекта закупца у случају    

  непоштовања преузетих уговорних обавеза, 

        - услове раскида и то: да ће се уговор раскинути уколико корисник тако промени изглед  

  објекта да исти одступа од Планом предвиђеног изгледа, уколико објекат користи за  

  намену која није  предвиђена Планом и уговором, уколико се План постављања  објеката 

измени тако да се укида локација за постављање објекта на  површини јавне намене,  

  уколико не плати накнаду закупа локације на површини јавне намене у прописаном року, 

уколико непрекидно у трајању од 6 месеци не обавља делатност за коју је закупљена 

локација и др. 

         -  права и обавезе уговарача у случају непоступања по одредбама уговора. 

 

Члан 19. 

         б)  Давање у закуп локације на јавној површини путем прикупљања писаних  

    понуда јавним огласом: 

         Учесник у поступку давања у закуп локације на површини јавне намене своју понуду 

доставља  у року и на начин предвиђен огласом. 

         Понуде које су поднете после предвиђеног рока, понуде у незатвореним омотима и  

   понуде које не садрже потребну документацију неће се узети у обзир. 

         Пре отварања прикупљених понуда, коме могу присуствовати сви понуђачи, Комисија  

  утврђује колико је достављено понуда, да ли су предате у одређеном року и ко од понуђача  

  присуствује њиховом отварању. 

        Отварање се спроводи без обзира на број примљених понуда. 

        Комисија је дужна да упозна присутне са понуђеним износима по редоследу отварања.  

        Редослед отварања понуда је по дану и часу пријема, почев од најраније примљених.  

        Отворене понуде појединачно се разматрају и утврђено стање се констатује и уноси у      

  записник, те се на основу највишег понуђеног износа утврђује понуђач који стиче право  

  закупа локације за постављање објекта. 

        Уколико се на оглас пријави само један учесник, локација на  површини јавне намене се 

може дати у закуп под условом да је понуђач понудио најмање почетни износ објављен у 

огласу. 

        У случају да се у поступку отварања понуда утврди да две или више понуде имају исте  

  понуђене износе, присутни понуђачи биће усмено позвани да, по правилима поступка  

  прописаног овом одлуком, наставе лицитирање све до постизања највеће понућене цене. 

 

Члан 20. 

         Одредбе ове одлуке и давању у закуп јавним надметањем, примењују се и у поступку  

    давања у закуп  прикупљањем писаних понуда јавним огласом, осим оних које се односе       

на сам поступак лицитирања. 

     

Члан 21. 

         в) Давање у закуп локације на  површини јавне намене непосредном погодбом: 

         Локација на површини јавне намене може се дати у закуп непосредном погодбом у 

случају када се налази у заштићеном градском језгру а ради постављања објекта који има 

амбијентални значај и сам поседује споменичко својство. 

       Решење из става 1. овог члана доноси Општинско веће на предлог Комисије. 

 

Члан 23. 

       Одредбе члана 18. ове одлуке примењују се и у поступку закупа локације на  површини 

јавне намене непосредном погодбом у складу са решењем Општинског већа 

Члан 24. 

       Стручне и административно-техничке послове везане за спровоћење поступка давања у 

закуп локација на површинама јавне намене, за припрему решења и уговора из ове одлуке, 

као и послове у вези припреме  раскида и отказа уговора врши Одељење за урбанизам, 

имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске послове Општинске 

управе општине Лебане, у сарадњи са ЈП „Лебане“ Лебане. 

 

Члан 25. 



       За закуп локације на  површинама јавне намене у смислу ове одлуке плаћа се накнада. 

 

Члан 26. 

        Лице које добије у закуп  површину јавне намене дужно је да у року од 30 дана од дана 

од добијања локације на  површини јавне намене, прибави одобрење за постављање 

привременог објекта и да у року од 30 дана од дана добијања одобрења за постављање 

привременог објекта на  површини јавне намене постави привремени објекат. 

        Уз захтев за издавање решења о одобрењу за постављање подноси се: 

        - техничка скица, проспект или фотографија објекта, односно елемента који се 

поставља. 

        -  доказ о закупу површине јавне намене. 

        - сагласност надлежних органа или предузећа у зависности од врсте објекта и делатност 

која ће се обављати. 

       Решење о постављању објекта садржи:  

        - број катастарске парцеле на којој се објекат поставља. 

        - обавезу закупца да објекат уклони, без права на надокнаду, са предметне парцеле 

најкасније у року од 15 дана од дана пријема обавештења о доношењу  правног акта о 

изградњи, реконструкцији, адаптацији или санацији парцеле. 

       - одредбу да ће се уклањање објекта извршити принудно о трошку закупца површине 

јавне намене на којој је објекат постављен, а по решењу надлежног општинског инспектора, 

уколико објекат не буде уклоњен у  наведеном року.  

      - графички прилог са уцртаним објектом, габаритима и удаљеностима од суседних  

          објеката, парцела и улице. 

      - одредбу да су услови из решења за постављање објекта привременог карактера и да  

          је дужина трајања усклађена са уговором о закупу површине јавне намене.  

        Услови из решења о одобрењу за постављање објекта су привременог карактера, чија  

    је дужина трајања усклађена са уговором о закупу локације на површинама јавне намене, а  

    најдуже на временски период до 2 (две) године. 

        У случају да лице не поступи у складу са роковима из предходног става, губи право на 

     закуп локације на  површини јавне намене и повраћај депозита, уложеног за стицање                                                              

права на јавном надметању.  

 

 

V. НАЧИН КОРИШЋЕЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА 

ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

Члан 27. 
Закупац локације је дужан да монтажни објекат  користи у складу са одредбама ове 

одлуке и у складу са условима из Решења и Уговора, као и да простор око њега одржава у 

уредном стању. 

 

Члан 28. 

 Закупац површине јавне намене, мора поседовати доказ о власништву монтажног 

објекта. 

  Уколико закупац није власник монтажног објекта, мора поседовати уговор о 

коришћењу или закупу монтажног објекта, којим је, између осталог,  прописано да  закупац 

локације  сноси одговорност за све одлуке које се тичу монтажног објекта постављеног на 

излицитираној локацији док траје закуп локације.  

Закупац локације нема права да да у подзакуп или на коришћење предметну локацију 

за постављање привременог објекта нити да одобри  обављање делатности на предметној 

локацији другом лицу. 

 

VI. УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА 

 

Члан 29. 



Закупци локације на површини јавне намене дужни су да, по истеку времена на које је 

одобрено  коришћење локације, да уклоне објекат о свом трошку и без обавезе општине да 

им додели нову локацију.  

У случају привођења земљишта планираној намени, закупац локације је дужан да у 

року од 15 дана од дана пријема обавештења о доношењу одлуке о привођењу земљишта 

планираној намени уклони објекат, о свом трошку, без обзира на то, да ли је власник, 

корисник или закупац привременог објекта.  

Уколико закупац не поступи у складу са ставом 2. овог члана надлежни инспектор  

        донеће решење о уклањању објекта  путем другог физичког или правног лица о трошку 

закупца локације без обзира на врсту права које има на привременом објекту.  

 

VII. НАДЗОР И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 30. 

Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши комунална инспекција Опш- 

       тинске управе, општине Лебане. 

На решење комуналне инспекције може се изјавити жалба Општинском већу, општи- 

        не Лебане у року од 15 дана од дана пријема решења. 

 Решење којим Општинско веће решава у другом степену је коначно.  

 

Члан 31. 

У вршењу инспекцијског надзора надлежни инспектор општине Лебане има право и  

        обавезу да наложи уклањање објекта из ове одлуке у следећим случајевима:  

- ако је објекат постављен без одобрења за постављање,  

- ако је објекат постављен супротно издатом одобрењу,  

- по истеку услова из одобрења, односно по истеку уговора о закупу површине јавне  

        намене,  

- ако се локација на којој је објекат постављен приводи планираној  намени. 

- ако се објекат користи супротно уговору или уколико постављени објекат користи  

        неовлашћено лице,  

- ако закупац локације престане да обавља делатност пре истека рока за коју је 

локација одобрена,  

- ако објекат угрожава безбедност његовог коришћења, суседних објеката, саобраћаја,  

        околине и заштите животне средине. 

Члан 32. 

 Уколико закупац локације не поступи по решењу надлежног инспектора и не уклони  

         привремени објекат у складу са одредбама ове одлуке, инспектор ће наложити да се  

         објекат уклони преко трећег лица о трошку закупца на локацији коју одреди надлежни    

орган општинске управе, општине Лебане, и за исти ће се закупцу локације 

наплаћивати депоновање и чување.  

 

Члан 33. 

Комунални инспектор овлашћен је да издаје прекршајни налог за учињени прекршај  

        за који је прописана новчана казна у фиксном износу у складу са законом о  

        прекршајима, односно да подноси захтев за покретање прекршајног поступка. 

 

Новчаном казном од 150.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1. постави привремени објекат из ове одлуке без одобрења о постављању, 

2. ако привремени објекат постави супротно издатом акту,  

3. ако објекат користи лице супротно одредбама ове одлуке.  

 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се новчаном казном од 50.000,00 динара  

       одговорно лице у правном лицу. 

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће се новчаном казном од 50.000,00 динара  

        предузетник.  

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се новчаном казном од 10.000,00 динара  

        физичко лице.  



 

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 34. 

        Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 

града Лесковца''.  

        Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о постављању мањих 

монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији 

општине Лебане ( „Сл.гласник града Лесковца бр. 19/2018). 

 

 

 

                                                   СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 

 

02 Број 464-15                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                  Бобан Пејић 

 

  



 На основу чланова 236., 237., 238., 239., 240., 241. и 242. Закона о накнадама за 

коришћење јавних добара („Службени гласник РС“ број 95/2018, 86/2019-усклађени 

дин.изн., 156/2020-усклађени дин.изн., 15/2021-усклађени дин.изн.), члана  32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-др. закон, 

101/2016-др. закон и 47/2018), члана 41. Статута општине Лебане („Службени гласник  

града Лесковца“ број 8/2019), Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана 

05.04.2021. године, донела је: 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О  УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

                                                               Члан 1. 

             У тарифним висинама накнаде за коришћење јавне површине тарифни број 

1.11. мења се и гласи: „Накнада за коришћење простора на јавној површини у 

пословне и друге сврхе плаћа се за коришћење површине за возила за снабдевање 

комерцијалног-продајног простора, са задржавањем, утврђује се на годишњем 

нивоу, у складу са одобрењем надлежног органа за саобраћај Општинске управе, 

општине Лебане, и то: 

       За путничка возила:   

1. Зона 1 950,00 динара 

2. Зона 2 470,00 динара 

3. Зона 3 235,00 динара 

           

       За теретна возила:   

1. Зона 1 1.950,00 динара 

2. Зона 2    975,00 динара 

3. Зона 3    485,00 динара 

          

       Накнада се обрачунава по возилу на основу одобрења надлежног органа за 

послове саобраћаја Општинске управе општине Лебане.“                                                     

Члан 2. 

       Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће  објављена у „Службеном 

гласнику града Лесковца“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

02 Број 464-11                                                                         Председник Скупштине 

Бобан Пејић 

                                              

  



На основу члана 32. ст 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник 

РС", број 129/2007, 83/2014 – др. Закон и 101/2016 и 47/18), члана 41. став 1. тачка 3. 

Статута општине Лебане («Службени гласник града Лесковца», број 08/19),  

Скупштина општине Лебане, на седници одржаној дана 05.04.2021. године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

I ОСЛОБАЂАЈУ СЕ угоститељски објекти од плаћања накнаде за коришћење 

површина јавне намене за летње баште у 2021. години. 

 

II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику града Лесковца“. 

 

III Одлуку доставити угоститељским објектима који користе површина јавне 

намене за летње баште, Одеењу за урбанизам, грађевинско-комуналне, стамбене, 

инспекцијске и имовинско правне послове и Одељењу за привреду, пољопривреду 

водопривреду и финансије. 

 

Образложење: 

Чланом 32. ст 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи и чланом 41. став 1. 

тачка 3. Статута општине Лебане прописано је да Скупштина општине, у складу са 

законом утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за 

одређивање висине локалних такса и накнада. 

Општинско веће општине Лебане на седници одржаној дана 01.04.2021. године 

предложило је Скупштини општине Лебане да донесе Одлуку о ослобађању 

угоститељски објекти од плаћања накнаде за коришћење површина јавне намене за 

летње баште у 2021. години, из разлога што угоститељски објекти нису у могућности 

да редовно обављају своју делатност због ограничења која су настала услед појаве 

"COVID-a 19". 

Скупштина општине Лебане је на седници одржаној 05.04.2021. године 

разматрала предлог Општинског већа, те је на основу члана 32. ст 1. тачка 3. Закона о 

локалној самоуправи, и 41. став 1. тачка 3.  Статута општине Лебане донела Одлуку 

као у диспозитиву.    

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 

 

02 Број 464-10 

 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                 Бобан Пејић 

 
 

 



 

 На основу чланова 157., 158., 159. и 160. Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима („Службени гласник РС“ број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 

55/2014, 96/2015-др. закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др. закон, 

87/2018, 23/2019 и 128/2020-др. закон), члана  32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 

47/2018), члан 168., 169. и 170. Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“. број 65/2013, 

13/2016, 98/2016-одлука УС, 91/2019 и 91/2019-др. закон) члана 16. Статута општине 

Лебане („Службени гласник  града Лесковца“ број 8/2019), Скупштина општине 

Лебане на седници одржаној дана 05.04.2021. године, донела је: 

ОДЛУКУ 

О  УРЕЂЕЊУ САОБРАЋАЈА  НА  ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ  ЛЕБАНЕ 

       I.  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ:                                         

                                                                Члан 1. 

 Овом одлуком уређују се у складу са законом, услови и мере у погледу 

безбедности и техничког регулисања саобраћаја на јавним путевима и осталим јавним   

саобраћајним површинама на територији општине Лебане. 

                                                                 Члан 2. 

 Остале јавне саобраћајне површине у смислу ове одлуке сматрају се: улице, 

тргови, паркиралишта, пешачке стазе, пешачки прелази, бициклистичке стазе, мостови, 

острва за регулисање и раздвајање саобраћајног тока, аутобуска и такси стајалишта и 

сличне површине (у даљем тексту: саобраћајне површине). 

                                                                Члан 3. 

          Јавни путеви и саобраћајне површине морају бити пројектовани, изграђени, 

реконструисани и одржавани тако да се саобраћај на њима одвија безбедно, несметано 

и морају испуњавати прописане услове.                                                               

                                                                Члан 4. 

          Саобраћај на путевима и саобраћајним површинама дозвољен је свима под 

једнаким условима и у границама прописаним законом, утврђеним режимом саобраћаја 

и овом одлуком. 

                                                                Члан 5. 

          На  путевима и саобраћајним површинама не смеју се предузимати било какве 

радње или делатности које могу да их оштете или да угрозе безбедност учесника у 

саобраћају и онемогуће нормално одвијање саобраћаја, осим у случају опасности, 

извођења радова или у другим приликама прописаним законом и другим прописима.      

Део саобраћајне површине на којој су настала оштећења која се не могу одмах 

отклонити или на којој се изводе радови, или је забрањена за саобраћај, мора бити 

видљиво обележена постављањем одговарајућих саобраћајних знакова и браника како 

не би била угрожена безбедност и/или нормално одвијање саобраћаја. 

                                                                Члан 6. 



            У пословима управљања јавним путевима и саобраћајним површинама, ЈП 

„Лебане“ Лебане (у даљем тексту: ЈП „Лебане“ Лебане ) прати стање безбедности на 

путевима и саобраћајним површинама у складу са законом и другим прописима којима 

се уређује област саобраћаја. 

     II. ТЕХНИЧКО  РЕГУЛИСАЊЕ  САОБРАЋАЈА  НА  ЈАВНИМ  ПУТЕВИМА: 

                                                                Члан 7. 

           Техничко регулисање саобраћаја на општинским путевима и улицама у 

насељеном месту Лебане, као и осталим јавним саобраћајним површинама у смислу 

члана  2. ове Одлуке, обавља  надлежни орган за послове саобраћаја Општинске  

управе Лебане (у даљем тексту: орган надлежан за послове саобраћаја).  

                                                                Члан 8. 

            Под техничким регулисањем саобраћаја подразумевају се мере и акције којим се 

утврђује режим саобраћаја у редовним условима и у условима извођења радова на 

путевима и осталим јавним саобраћајним површинама и то: усмеравање и вођење 

саобраћаја; управљање брзинама у функцији брзине саобраћајног тока; ограничење 

брзине у функцији стања коловоза и временских услова; одређивање једносмерних 

путева и улица; утврђивање путева и улица у којима се забрањује саобраћај или 

саобраћај одређене врсте возила; ограничење брзине кретања за све или поједине 

категорије возила; одређивање простора за паркирање и заустављање возила; 

снабдевање; усмеравање и преусмеравање корисника; одређивање безбедног и 

ефикасног начина регулисања саобраћаја на раскрсницама; локација аутобуских 

стајалишта; дозвољена осовинска оптерећења ради заштите животне средине и друге 

мере и акције у складу са законом. 

                                                               Члан 9. 

             Саобраћајно техничкм мерама се уређује режим саобраћаја на подручју  

насељеног места Лебане,  у редовним условима и у току радова на путу, а нарочито: 

           -одређују путеви/улице са правом првенства пролаза; 

           -ограничење брзине за све или поједине категорије возила;  

 -одређивање првенства пролаза; 

 -одређивање једносмерних улица; 

 -одређивање места за обележене пешачке прелазе; 

            -одређивање простора за паркирање и заустављање возила;  

 -одређивање забране заустављања и паркирања;  

 -усмеравање транзитног саобраћаја;  

           -одређивање зоне забране кретања одређене врсте возила; 

 -утврђивање путева и улица намењених јавном превозу путника;  

            -усмеравање пешачког саобраћаја:  

            -одређивање пешачких зона;  



            -одређивање зона успореног саобраћаја; 

            -одређивање зона "30";  

            -одређивање зона школе;  

            -одређивање локација такси стајалишта;  

            -одређивање раскрсница за постављање уређаја за давање светлосних   

              саобраћајних знакова за регулисање саобраћаја;  

          -одређивање безбедног и ефикасног начина регулисања саобраћаја на  

              раскрсницама;  

 -одређивање улица са одвојеним коловозним тракама;  

 -одређивање улица са условима скретања и  

 -остале саобраћајно-техничке мере.  

За спровођење утврђеног режима саобраћаја мора се израдити саобраћајни пројекат и 

на путу поставити саобраћајна сигнализација према пројекту. 

Сагласност на пројекат из овог члана издаје орган надлежан за послове саобраћаја. 

 План техничког регулисања саобраћаја за подручје Лебане доноси ЈП „Лебане“ Лебане 

Лебане уз сагласност Надлежног органа за саобраћај, Општинске управе Лебане. 

Општинским и некатегорисаним путевима и саобраћајним површинама на територији 

општине Лебане управља ЈП „Лебане“ Лебане. 

ЈП „Лебане“ Лебане, преко одабраног извођача, обезбеђује постављање и одржавање 

саобраћајне сигнализације (вертикална, хоризонтална и светлосна) и саобраћајне 

опреме ЈП „Лебане“ Лебане је дужно да изради катастар саобраћајне сигнализације и 

да редовно врши ажурирање катастра. Ближе услове у погледу Катастра саобраћајне 

сигнализације донеће Општинско веће Лебане на предлог ЈП „Лебане“ Лебане уз 

претходно прибављено мишљење органа надлежног за послове саобраћаја. 

                                                              Члан 10. 

         Улице, општински и некатегорисани путеви морају бити обележени прописаном 

саобраћајном сигнализацијом, којом се учесници у саобраћају упозоравају на опасност 

која им прети на путу, односно делу пута, стављају до знања ограничења, забране и 

обавезе којих се учесници у саобраћају морају придржавати и дају потребна 

обавештења за безбедно и несметано одвијање саобраћаја.  

 

         Саобраћајном сигнализацијом морају бити обележене и опасности привременог 

карактера, нарочито оне које настану услед изненадног оштећења или 

онеспособљавања пута, као и привремена ограничења и привремене забране у 

саобраћају, а ти знакови се морају уклонити чим престану разлози због којих су 

постављени. Орган надлежан за послове саобраћаја решењем може наложити 

обележавање некатегорисаног пута, или његовог дела, саобраћајном сигнализацијом из 

става 1 и 2. овог члана. 

                                                             Члан 11. 



            Саобраћајну сигнализацију чине саобраћајни знакови, ознаке на коловозу и 

тротоару, уређаји за давање светлосних саобраћајних знакова (у даљем тексту: 

семафори), светлосне и друге ознаке на путу. Саобраћајна сигнализација се поставља и 

одржава тако да учесници у саобраћају могу на време и лако да их уоче дању и ноћу и 

да благовремено поступе у складу са њиховим значењем. Саобраћајна сигнализација 

мора се уклонити, допунити или заменити, ако њено значење не одговара измењеним 

условима саобраћаја на путу или захтевима безбедности саобраћаја.  

                                                            Члан 12. 

            На саобраћајној сигнализацији забрањено је постављање било чега што није у 

вези са значењем саме сигнализације. Забрањено је неовлашћено постављање, 

уклањање, оштећивање и измена значења саобраћајне сигнализације као и опреме пута. 

Забрањено је постављање табли, знакова, светла, стубова или других сличних предмета 

којима се заклања или умањује уочљивост постављене саобраћајне сигнализације. 

Забрањено је постављати предмете који својим обликом, бојом, изгледом или местом 

постављања подражавају или личе на саобраћајну сигнализацију, или заслепљују 

учеснике у саобраћају или одвраћају њихову пажњу у мери која може бити опасна за 

безбедност саобраћаја. 

III. САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКЕ МЕРЕ: 

1. ПУТЕВИ/УЛИЦЕ СА ПРАВОМ ПРВЕНСТВА ПРОЛАЗА: 

                                                             Члан 13. 

           Право првенства у односу на возила која долазе из свих саобраћајница, имају 

возила која саобраћају улицом Цара Душана. 

           Право првенства у односу на возила која долазе из свих бочних саобраћајница, 

изузев у односу на возила која се крећу саобраћајницом наведеном у ставу 1. овог 

члана, имају возила која саобраћају улицама и путевима: државног пута IБ реда, ознака 

39, државног пута IIБ реда, редног броја 126, ознаке 225, државног пута IIБ реда, 

редног броја 135, ознаке 434 (веза са државним путем 435 и државног пута IIБ реда, 

редног броја 133, ознаке 432 (веза са државним путем 39). 

          Право првенства у односу на возила која долазе из свих бочних саобраћајница, 

изузев у односу на возила која се крећу саобраћајницама наведеним у става 1. и 2. овог 

члана, имају возила која саобраћају улицама: 19.август, Бранка Радичевића, Косте 

Стаменковић, Немањина, 8.марта, Зеле Вељковић, Слободан Пенезић Крцун, Лазе 

Лазаревића, Стојана Љубића, Његошева. 

         Право првенства у односу на возила која долазе из свих бочних саобраћајница, 

изузев у односу на возила која се крећу саобраћајницама наведеним у става 1,,2. и 3. 

овог члана, имају возила која саобраћају улицама: Војводе Путника, Светог Саве, 

1.маја, Николе Тесле, Васе Пелагића, Цара Лазара, Гаврила Принципа, Милоша 

Обилића, Хајдук Вељкова. 

2. ОГРАНИЧЕЊЕ БРЗИНЕ КРЕТАЊА ВОЗИЛА:                   

                                                            Члан 14. 



           На путу у насељу, возач не сме возилом да се креће брзином већом од 50 км/ч, 

односно брзином већом од брзине дозвољене постављеним саобраћајним знаком за 

цело насеље или његов део. 

                                                             Члан 15. 

           Ограничава се брзина кретања возила на 40 км/ч,  у оба смера у Лебану у 

улицама: 

 -19. август целом дужином, 

 -Немањина, целом дужином, 

 -Раданска  

                                                             Члан 16. 

         Брзина кретања возила на општинским путевима изван граница насеља 

ограничава се на 50 км/ч, уколико саобраћајним знаком није другачије одређено.  

                                                             Члан 17. 

         Орган надлежан за послове саобраћаја може решењем наложити да се, у деловима 

насеља из  члана 15, највећа дозвољена брзина смањи до нивоа који обезбеђује 

безбедност учесника у саобраћају, а где разлози безбедности то захтевају (зона 

успореног саобраћаја, зона “30'', зона школе). 

                                                             Члан 18. 

          Орган надлежан за послове саобраћаја може решењем наложити да се, у 

деловима изван граница насеља, највећа дозвољена брзина смањи до нивоа који 

обезбеђује безбедност учесника у саобраћају, а где разлози безбедности то захтевају 

(подаци о броју саобраћајних незгода, елементи пута и сл.). 

3. ПЕШАЧКА ЗОНА: 

                                                            Члан 19. 

          Пешачка зона је део пута, улице или део насеља по коме је дозвољен искључиво 

саобраћај пешака. 

          Пешачка зона мора бити обележена прописаном саобраћајном сигнализацијом и 

одговарајућим физичким покретним или непокретним препрекама. 

          У пешачкој зони забрањено је кретање возила, заустављање и паркирање. 

          Изузетно у  пешачкој зони забране могу се кретати: 

 -возила хитне помоћи, ватрогасна возила, возила МУП-а, када постоји 

неодложна службена потреба, 

 -возила за неопходне интервенције у сврху отклањања кварова  на ПТТ, 

електричним, водоводним, канализационим инсталацијама, када постоји неодложна 

службена потреба, 



 -возила за постављање и обележавање  саобраћајне сигнализације, за време 

извођења радова, 

 -возила за одржавање чистоће у времену од 04:00 до 07:00 сати, и у случају 

постојања хитне интервенције. 

         У пешачкој зони, у  периоду од 06:00 часова до 12:00 часова и у периоду од 15:00 

до 17:00 часова,  надлежни орган Општине може  изузетно Решењем, дозволити 

кретање одређених возила брзином кретања пешака – највише 10 км/ч, тако да не 

угрожавају пешаке. 

                                                            Члан 20. 

         Изузетно надлежни орган Општине може, поред возила наведених у члану 19. ове 

Одлуке,   у оправданим случајевима  и под условима прописаним овом Одлуком, 

одобрити кретање и других возила у пешачкој  зони и то: 

        -теретним возилима носивости до 5,00 тона, дозвољен је прелаз преко 

тротоара(пешачке стазе) до места истовара робе, као и хладњаче које превозе лако 

кварљиву робу, а чија носивост  прелази 5,00 тона, за снабдевање комерцијалног 

пословног-продајног простора, са задржавањем у пешачкој зони за време 

утовара/истовара робе у временском периоду до 30 минута.  

        -путничким возилима  дозвољен је прелаз преко тротоара(пешачке стазе) до места 

истовара робе, за снабдевање комерцијалног пословног-продајног простора, са 

задржавањем у пешачкој зони за време утовара/истовара робе у временском периоду 

до 30 минута. 

        -за васнике који  станују у пешачкој зони а имају могућност паркирања возила у 

дворишту стамбеног простора ( само за пролазак возила кроз пешачку зону). 

        -за власнике станова/кућа чији  је једини улаз/излаз у станове/куће на пешачку 

зону     (ради довоза и одвоза материјала, приликом селидбе, када се ствари утоварају и 

истоварају на јавној површини у пешачкој зони за време потребно за обављање истих).                                          

                                                             Члан 21. 

  За кретање, заустављање и паркирање возила у  пешачкој  зони у изузетним 

случајевима који нису предвиђени овом Одлуком (инвалиди и сл.), одобрење издаје 

надлежни орган за послове саобраћаја Општинске управе, општине Лебане. 

                                                             Члан 22. 

          У пешачкој зони, могу се кретати возила наведена у члану 20. и члану  21. ове 

Одлуке  само  на основу  одобрења  надлежног органа за послове саобраћаја 

Општинске управе, општине Лебане. 

          Одобрење из става 1. овог члана издаје се са  важењем од дана издавања до краја 

текуће године. Власници станова/кућа који имају могућност паркирања возила у 

дворишту стамбеног објекта/гаражи, одобрење се издаје на име и без ограничења 

трајања. 

  



         За издавање одобрења о кретању возила у пешачкој зони у улици Цара Душана,  

плаћа се накнада за коришћење јавних површина, сходно Одлуци о о утврђивању 

накнаде за коришћење јавних површина општине Лебане. 

           Одобрење се издаје по захтеву упућеном надлежном органу за послове 

саобраћаја Општинске управе, општине Лебане и исто важи само за  возило чији је 

регистарски број наведен у одобрењу, осим за власнике станова/кућа који имају 

могућност паркирања у дворишту стамбеног објекта/гаража. 

           У случају злоупотребе одобрења из члана 20. и члана 21. ове Одлуке, надлежни 

орган за послове саобраћаја Општинске управе Општине Лебане, исто ће поништити и 

ускратити његово поновно издавање.  

4. ЗОНА ШКОЛЕ: 

                                                             Члан  23. 

           Зона школе је део пута или улице која се налази у непосредној близини школе и 

дечијег вртића и као таква обележена је одговарајућом саобраћајном сигнализацијом. 

          Брзина кретања возила у зони школе у насељу ограничена је до 30 км/ч, у 

времену од 7 до 21,00 сат, осим ако саобраћајним знаком није другачије одређено. 

                                                                Члан 24. 

          У зони школе орган надлежан за послове саобраћаја наложиће ЈП „Лебане“ 

Лебане примену посебних техничких средстава за успоравање саобраћаја. ЈП „Лебане“ 

Лебане је дужна да примени посебна техничка средства. 

          У зони школе/вртића  орган надлежан за послове саобраћаја наложиће ЈП 

„Лебане“ Лебане и  да, мора поставити заштитну ограду/ стубиће уколико процени да 

је угрожена безбедност саобраћаја. 

5. ЗОНА УСПОРЕНОГ САОБРАЋАЈА: 

                                                              Члан 25. 

  Зона успореног саобраћаја возила је део пута, улице или део насеља у коме 

коловоз користе пешаци и возила. 

            Орган надлежан за послове саобраћаја може посебним решењем одредити зону 

успореног саобраћаја. 

6. ЗОНА „30“:                                     

                                                              Члан 26. 

           Зона "30“ је део пута, улице или насеља у којој је брзина кретања возила 

ограничена до 30км/ч. Орган надлежан за послове саобраћаја може, посебним решењем 

одредити зону „30“. 

7. ПОСТАВЉАЊЕ ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА ЗА УСПОРАВАЊЕ 

САОБРАЋАЈА:                  

Члан 27. 



          Техничким средствима за успоравање саобраћаја учесницима у саобраћају се 

физички ограничава брзина кретања возила, односно додатно се упозоравају да брзина 

којом се крећу није безбедна. 

          Техничка средства за успоравање саобраћаја су физичке препреке, вибрационе и 

шуштеће траке. 

                                                              Члан 28. 

         Физичке препреке за успоравање саобраћаја дозвољено је постављати само на 

улицама и општинским путевима у насељу. Изузетно, физичке препреке за успоравање 

саобраћаја могу се постављати на државним и некатегорисаним путевима у зонама 

школа, вртића и других објеката поред којих је, ради безбедности свих учесника у 

саобраћају, додатно ограничена дозвољена брзина у насељу. Техничка средства за 

успоравање саобраћаја постављају се према пројекту односно елаборату на који 

сагласност даје орган надлежан за послове саобраћаја, на делу пута где долазе у додир 

државни и општински путеви, односно улице у насељу, орган јединице локалне 

самоуправе је дужан да, приликом техничког регулисања саобраћаја из своје 

надлежности, усклади са начином техничког регулисања саобраћаја на државном путу. 

                                                               Члан 29. 

          Техничка средства за успоравање саобраћаја морају бити обележена прописаном 

саобраћајном сигнализацијом. 

                                                               Члан 30. 

         Одређује се место за  вештачке избочине у улици Бранко Радичевић код улаза у 

школско двориште Гимназије.  

                                                               Члан 31. 

         На тротоарима улица израђују се прописне рампе са нагибом 5-8% и остала 

прописна средства за безбедно кретање лица са инвалидитетом. 

                                                              Члан 32. 

         У циљу заштите пешака у саобраћају, на јавним саобраћајним  површинама могу 

се постављати стубићи, ограде и посуде са украсним биљем(жардињере). 

        Заштита из става 1. и 2. овог члана мора бити постављена тако да спречи 

могућност дирекног изласка пешака на коловоз и да обезбеди њихово несметано 

кретање. 

        Постављање  заштитних ограда, стубића и жардињера обавља ЈП „Лебане“ Лебане 

према решењу надлежног органа за саобраћај. 

        Заштитне ограде, стубиће, и жардињере из става 1. и 2. овог члана,  одржава ЈП 

„Лебане“ Лебане преко изабраног извођача радова. 

8. ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ И ЗАУСТАВЉАЊЕ 

ВОЗИЛА:  

                                                            



Члан 33. 

       Јавно паркиралиште је јавна саобраћајна површина намењена паркирању возила 

коју одређује орган надлежан за послове саобраћаја. Јавно паркиралиште мора бити 

означено саобраћајном сигнализацијом. Изузетно, део јавних паркиралишта може се 

привремено користити за друге намене, у складу са другим актима Општине Лебане. 

Организација, начин наплате паркирања и начин давања на употребу јавних 

саобраћајних површина за резервацију паркиралишта, уређује се посебном одлуком 

Општине Лебане. 

                                                             Члан 34. 

        Орган надлежан за послове саобраћаја на јавним паркиралиштима одређује места 

за паркирање возила којима се превози или њиме управља лице са инвалидитетом. 

                                                             Члан 35. 

       Забрањено је зауствљање и паркирање у Лебану у улицама (на коловозу и 

тротоару): 

        • Цара Душана(гледано из правца Лесковца ка Медвеђи) од рас. улица Ц.Душана 

и С.Саве до улаза у Дом здравља Лебане, од рас. улица Ц.Душана и Б. Радичевића  до  

рас. улица Ц.Душана и К.Стаменковића, од кућног  броја 120 до  кућног броја 130. 

        • Цара Душана (гледано из правца Медвеђе  ка Лесковцу) од  кућног броја 105 до  

рас.улица Ц.Душана и 19.август. 

        •  улица 19.августа, од бетонског моста на реци Јабланица до раскрснице улица 

Цара Душана и  ул.19.август , од раскрснице улица Цара Душана и 19.августа до 

кућног броја 5 ( лева страна).  

        • Војводе Путника,  од раскрснице улица  В.Путника, Стојана Љубића и Николе 

Тесле до бетонског моста на реци „Шуманка“ ( десна  страна), од улаза у Аут.станицу 

до рас. улица В.Путника и 8.марта (десна страна).  

       • Косте Стаменковић, од кућног броја 3 до рас.ул. Цара Душана и 

К.Стаменковића.  

                                                              Члан 36. 

         Заустављање возила врши се на начин и под условима прописаним законом.                           

                                                             Члан 37. 

         Паркирање возила врши се на јавним паркинзима, утврђеним посебном 

скупштинском одлуком. 

                                                              Члан 38. 

  Забрањено је заустављање и паркирање моторних возила на пешачким стазама, 

тротоарима, трговима, платоима намењеним пешацима, парковима, травњацима, 

осталим јавним зеленим површинама, као и осталим коловозним површинама 

утврђеним законом, осим ако је за поједине јавне саобраћајне површине саобраћајним 

знацима другачије одређено. 



                                                               

 

 

Члан 39. 

       Забрањено је паркирање возила за превоз опасних материја на улицама и платоима 

у Лебану. 

       Возила из става 1. овог члана могу се зауставити на платоима бензинских пумпи, у 

време истакања превозног терета. 

9. УТВРЂИВАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НАМЕЊЕНИХ ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ 

ПУТНИКА:  

                                                             Члан 40. 

      Саобраћај аутобуса у  приградском саобраћају на територији општине Лебане, 

дозвољен је дуж улица и општинских путева који су одређени решењем органа 

надлежног за послове саобраћаја. Орган надлежан за послове саобраћаја донеће 

решење из става 1. овог члана на основу линија утврђених обимом превоза путника. 

                                                           Члан 41. 

       Аутобуска стајалишта и аутобуске станице одређује орган надлежан за послове 

саобраћаја посебним решењем на основу посебне Одлуке о аутобуским стајалиштима. 

                                                            Члан 42. 

       На  аутобуским стајалиштима  одређеним  Одлуком о аутобуским сатајалиштима  

могу се  задржавати само возила којим се обавља линиски превоз путника, за време док 

приме путнике, односно забрањено је заустављање и паркирање свим возилима на 

аутобуским стајалиштима намењеним за коришћење у јавном линијском превозу 

путника и такси стајалиштима намењеним за обављање ауто-такси превоза путника. 

      Уколико корисник не буде идентификован или се не налази на лицу места или  

одбије  да  уклони возило  из  става 1. овог члана, комунални или саобраћајни 

инспектор ће без саслушања странке, донети прекршајни налог за учињени прекршај 

по члану 42. ове одлуке. Записник-службена белешка са лица места се причвршћује на 

возило уз назначење дана и часа кад је причвршћено, а тиме се сматра да је странка 

обавештена о учињеном прекршају. Накнадно  оштећење,  уништење   или  уклањање   

овог  записника-службене белешке  не  утиче  на  ваљаност достављања-обавештавања 

странке. 

10.  ОДРЕЂИВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ТАКСИ СТАЈАЛИШТА: 

                                                           Члан 43. 

       Такси стајалишта су одређене саобраћајне површине намењене за стајање такси 

возила у току рада такси возача. Такси стајалишта и број места за стајање такси возила 

одређује се у складу са Планском документацијом општине Лебане, саобраћајно 



техничким условима, и надлежног органа за саобраћај Општинске управе, општине 

Лебане. 

                                                          Члан 44. 

        Такси стајалиште се обележава саобрађајним знаком и саобраћајним ознакама. 

Саобраћајни знак садржи ознаку „ТАXИ“. Саобраћајном ознаком на коловозу 

обележавају се жутом (окер) бојом. 

О одржавању такси стајалишта, постављању  и одржавању саобраћајне сигнализације 

стараће се ЈП „Лебане“ Лебане по налогу надлежног органа Општине. 

        IV.  САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА: 

                                                           Члан 45. 

         Јавни путеви морају да се обележе законом прописаном саобраћајном 

сигнализацијом (вертикалном и хоризонталном), којом се учесници у саобраћају 

упозоравају на опасност која им прети на путу, односно делу пута, стављају до знања 

ограничења, забране и обавезе којих се учесници у саобраћају морају придржавати и 

дају потребна обавештења за безбедно и несметано одвијање саобраћаја. 

        За постављање, уклањање и одржавање саобраћајне сигнализације надлежна је ЈП 

„Лебане“ Лебане по налогу надлежног органа Општинске управе, општине Лебане. 

                                                           Члан 46. 

        Саобраћајна сигнализација се поставља и одржава тако да учесници у саобраћају 

могу на време и лако да је уоче дању и ноћу и да благовремено поступе у складу са 

њеним значењем. 

       Саобраћајна сигнализација мора се уклонити, допунити или заменити, ако њено 

значење не одговара измењеним условима саобраћаја на путу или захтевима 

безбедности саобраћаја. 

       Хоризонтална саобраћајна сигнализација на јавним путевима, аутобуским и другим 

стајалиштима, паркинзима,  и другим сличним саобраћајним површинама, замењује се, 

односно обнавља најмање једном годишње. 

                                                           Члан 47. 

       На јавним саобраћајним површинама, осим прописане саобраћане сигнализације 

могу се постављати и рекламни панои, уз претходно одобрење надлежног органа за 

послове саобраћаја Општинске управе, општине Лебане.  

 

                                                           Члан 48. 

       На саобраћајну сигнализацију и на њеном носачу забрањено је постављање било 

чега што није у вези са значењем саме сигнализације. 

       Забрањено је неовлашћено постављање, уклањање, оштећивање и измена значења 

саобраћајне сигнализације, као и опреме пута. 

      Забрањено је постављање табли, знакова, светла, стубова или других сличних 

предмета којима се заклања или умањује уочљивост постављене саобраћајне 

сигнализације. 



     Забрањено је постављање предмета који својим обликом, бојом, изгледом или 

местом постављања подржавају или личе на саобраћајну сигнализацију, заслепљују 

учеснике у саобраћају или одвраћају њихову пажњу у мери која може бити опасна за 

безбедност саобраћаја. 

       V. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ:   

 

      

                                                         Члан 49. 

       Учесници у саобраћају дужни су да поступају у складу са прописима о правилима 

саобраћаја, саобраћајној сигнализацији и знацима и наредбама које даје овлашћено 

службено лице надлежног органа. 

                                                        Члан 50. 

       За кретање возила возач мора да користи површину намењену за саобраћај оне 

врсте возила којом управља, осим ако за поједине случајеве законом или другим 

прописима није другачије одређено. 

     Забрањена је вожња и заустављање и паркирање  моторних возила на пешачким 

стазама, тротоарима, парковима, травњацима и осталим зеленим јавним површинама. 

 

                                                          Члан 51. 

       Одбачена возила не смеју се остављати на путу, другој јавној површини или на 

простору на коме је дозвољено заустављање и паркирање возила. 

Возач, односно власник дотрајалог или напуштеног возила, дужан  је да возило без 

одлагања уклони са коловоза  улице, општинског пута, или друге саобраћајне 

површине  у циљу стварања услова за  безбедно одвијање  саобраћаја. 

      Ако возач односно власник возила не поступи у складу са ставом 2 овог члана,  ЈП 

„Лебане“ Лебане којој су поверени послови одржавања и заштите општинских путева, 

дужна је да уклони дотрајало и напуштено возило са коловоза, о трошку власника 

возила. 

                                                           Члан 52. 

      На јавном путу и на његовом заштитном појасу није дозвољено подизати 

споменике, постављати крајпуташе и друге спомен-знакове, продавати производе, 

односно предузимати друге радње којима се угрожава безбедност саобраћаја. 

     На путу се не смеју стављати предмети, односно материје које могу да угрозе, 

односно ометају безбедност саобраћаја. 

 

                                                           Члан 53. 

      Учесници у саобраћају не смеју на путу или поред њега да испуштају, односно 

одлажу материје, отпад којим се угрожава живот и здравље људи, животиња, биљака 

или загађује животна средина. 

       VI.   НАДЗОР: 



                                                            Члан 54. 

       Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши комунална и саобраћајна 

инспекција Општинске управе Лебане. 

       Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке поред саобраћајне полиције,  

полициске управе Лебане  врши и организациона јединица општинске управе надлежне 

за послове саобраћајне инспекције  у складу са Законом  о безбедности саобраћаја и 

општинским  прописима. 

        Овлашћени инспектор издаје прекршајни налог у писаној форми у складу са 

Законом којим је прописана садржина прекршајног налога. 

        Прекршајни налог се састоји од оригинала и две копије. Оригинал се уручује лицу 

против кога се издаје прекршајни налог, а копије задржава орган који издаје 

прекршајни налог. 

       Прекршајни налог се издаје лицу за кога се сматра да је учинило прекршај у 

моменту откривања прекршаја. 

       Лице против кога је издат прекршајни налог својим потписом на одговарајућем 

месту у налогу потврђује његов пријем. 

       Ако је лице за које се сматра да је учинило прекршај одсутно и када околности 

откривања или природа прекршаја то захтевају, достављање прекршајног налога ће се 

извршити путем поште или доставне службе, у складу са одредбама Закона о 

прекршајима. 

       Ако присутно лице против кога се издаје прекршајни налог одбије да прими налог, 

надлежни инспектор ће га упозорити на последице одбијања пријема, унети у 

прекршајни налог забелешку о одбијању пријема, дан и час када је пријем одбијен, 

чиме се сматра да је прекршајни налог уручен. 

       Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај 

плаћањем половине изречене казне у року од осам дана од дана пријема прекршајног 

налога, чиме се ослобађа плаћања друге половине изречене казне. 

       Ако лице против кога је издат прекршајни налог у року од осам дана од дана 

пријема прекршајног налога не плати изречену казну или не поднесе захтев за судско 

одлучивање о издатом прекршајном налогу, сматраће се да је прихватило одговорност 

пропуштањем, а прекршајни налог ће постати коначно извршан. 

       Прекршајни налог са констатацијом коначности и забелешком да новчана казна 

није плаћена, надлежни инспектор доставља надлежном прекршајном суду ради 

спровођења извршења у складу са законом. 

       Лице против кога се издаје прекршајни налог може прихватити одговорност за 

прекршај и након истека рока од осам дана од дана пријема прекршајног налога ако 

пре поступка извршења добровољно плати целокупан износ изречене казне. 

        VII.    КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ: 

                                                            Члан 55.  

 Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај 

привредно друштво, предузеће и друго правно лице, ако: 

 -поступи супротно члану 12. Одлуке 



 -поступи супротно члану 19. Одлуке; 

 -поступи супротно члану 20. Одлуке; 

 -поступи супротно члану 35. Одлуке; 

 -поступи супротно члану 38. Одлуке; 

 -поступи супротно члану 39. Одлуке; 

 -поступи супротно члану 42. Одлуке; 

 -поступи супротно члану 48. Одлуке; 

 -поступи супротно члану 50. Одлуке; 

 -поступи супротно члану 51. Одлуке; 

 -поступи супротно члану 52. Одлуке; 

 -поступи супротно члану 53. Одлуке; 

 -не омогући овлашћеном инспектору да изврши надзор над применом одредби; 

 -не поступа по извршном решењу инспектора. 

 

             За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од  30.000,00 динара динара. 

             За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 

20.000,00 динара. 

             За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 

5.000 динара. 

 

        VIII.   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ: 

 

                                                           Члан 56. 

        Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о уређењу саобраћаја 

на територији Општине Лебане (Службени гласник Града Лесковца, 08/2019). 

                                                           Члан 57. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће  објављена у „Службеном 

гласнику града Лесковца“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ       

02 Број 347-5                     

  Председник Скупштине 

Бобан Пејић 

                                                                                                         

 

 



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

РС, број 129/07, 83/2014, 101/16 и 47/18“), члана 41. став 1. тачка 64.  Статута општине 

Лебане (Сл. Гласник града Лесковца број 08/19), Скупштина општине Лебане на 

седници одржаној дана 05.04.2021. године доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 

1. УСВАЈА СЕ  Извештај о раду и финансијски извештај библиотеке 

"Бранко Радичевић" Лебане за 2020. годину. 

 

2. Одлуку доставити библиотеци "Бранко Радичевић" Лебане. 

 

Образложење 

Чланом 41. став 1. тачка 64.  Статута општине Лебане прописано је да 

Скупштина општине, у складу са Законом, разматра и усваја годишње извештаје о раду 

јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински 

власник општина.  

Библиотека "Бранко Радичевић" Лебане доставила је Извештај о раду и 

финансијски извештај за 2020. годину.   

Општинско веће је разматрало и прихватило Извештај о раду и финансијски 

извештај за 2020. годину библиотеке "Бранко Радичевић" Лебане на седници одржаној 

01.04.2021. године и доставило Скупштини општине Лебане на даљу надлежност са 

предлогом да се исти на првој наредној седници усвоји.   

Скупштина општине Лебане је на седници одржаној 05.04.2021. године 

разматрала Извештај о раду и финансијски извештај за 2020. годину библиотеке 

"Бранко Радичевић" Лебане те је на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи, и 

41. став 1. тачка 64.  Статута општине Лебане донела Одлуку као у диспозитиву.   

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 

02 Број 400-645 

 

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                     Бобан Пејић  



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

РС, број 129/07, 83/2014, 101/16 и 47/18“), члана 41. став 1. тачка 64.  Статута општине 

Лебане (Сл. Гласник града Лесковца број 08/19), Скупштина општине Лебане на 

седници одржаној дана 05.04.2021. године доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 

1. УСВАЈА СЕ  Извештај о раду и финансијски извештај Дома културе 

"Радан" Лебане за 2020. годину. 

 

2. Одлуку доставити Дому културе "Радан" Лебане. 

 

Образложење 

Чланом 41. став 1. тачка 64.  Статута општине Лебане прописано је да 

Скупштина општине, у складу са Законом, разматра и усваја годишње извештаје о раду 

јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински 

власник општина.  

Дом културе "Радан" Лебане доставио је Извештај о раду и финансијски 

извештај за 2020. годину.   

Општинско веће је разматрало и прихватило Извештај о раду и финансијски 

извештај за 2020. годину Дома културе "Радан" Лебане на седници одржаној 

01.04.2021. године и доставило Скупштини општине Лебане на даљу надлежност са 

предлогом да се исти на првој наредној седници усвоји.  

Скупштина општине Лебане је на седници одржаној 05.04.2021. године 

разматрала Извештај о раду и финансијски извештај за 2020. годину Дома културе 

"Радан" Лебане те је на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи, и 41. став 1. 

тачка 64.  Статута општине Лебане донела Одлуку као у диспозитиву.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 

02 Број 400-646 

 

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                     Бобан Пејић  



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

РС, број 129/07, 83/2014, 101/16 и 47/18“), члана 41. став 1. тачка 64.  Статута општине 

Лебане (Сл. Гласник града Лесковца број 08/19), Скупштина општине Лебане на 

седници одржаној дана 05.04.2021. године доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 

1. УСВАЈА СЕ  Извештај о раду и финансијски извештај Спортско 

рекреативног центра Лебане за 2020. годину. 

 

2. Одлуку доставити Спортско рекреативном центру Лебане.  

 

Образложење 

Чланом 41. став 1. тачка 64.  Статута општине Лебане прописано је да 

Скупштина општине, у складу са Законом, разматра и усваја годишње извештаје о раду 

јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински 

власник општина.  

Спортско рекреативни центар Лебане доставио је Извештај о раду и 

финансијски извештај за 2020. годину.   

Општинско веће је разматрало и прихватило Извештај о раду и финансијски 

извештај за 2020. годину Спортско рекреативног центра Лебане, на седници одржаној 

01.04.2021. године и доставило Скупштини општине Лебане на даљу надлежност са 

предлогом да се исти на првој наредној седници усвоји.   

Скупштина општине Лебане је на седници одржаној 05.04.2021. године 

разматрала Извештај о раду и финансијски извештај за 2020. годину Спортско 

рекреативног центра Лебане, те је на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи, и 

41. став 1. тачка 64.  Статута општине Лебане донела Одлуку као у диспозитиву.   

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 

02 Број 400-644 

 

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                     Бобан Пејић  



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

РС, број 129/07, 83/2014, 101/16 и 47/18“), члана 41. став 1. тачка 64.  Статута општине 

Лебане (Сл. Гласник града Лесковца број 08/19), Скупштина општине Лебане на 

седници одржаној дана 05.05.2021. године доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 

1. УСВАЈА СЕ  Извештај о раду и финансијски извештај Туристичке 

организације општине Лебане за 2020. годину. 

 

2. Одлуку доставити Туристичкој организацији општине Лебане.  

 

Образложење 

Чланом 41. став 1. тачка 64.  Статута општине Лебане прописано је да 

Скупштина општине, у складу са Законом, разматра и усваја годишње извештаје о раду 

јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински 

власник општина.  

Туристичкеа организација општине Лебане доставила је Извештај о раду и 

финансијски извештај за 2020. годину.  

Општинско веће је разматрало и прихватило Извештај о раду и финансијски 

извештај за 2020. годину Туристичке организације општине Лебане, на седници 

одржаној 01.04.2021. године и доставило Скупштини општине Лебане на даљу 

надлежност са предлогом да се исти на првој наредној седници усвоји.     

Скупштина општине Лебане је на седници одржаној 05.04.2021. године 

разматрала Извештај о раду и финансијски извештај за 2020. годину Туристичке 

организације општине Лебане, те је на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи, 

и 41. став 1. тачка 64.  Статута општине Лебане донела Одлуку као у диспозитиву.     

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 

02 Број 400-650 

 

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                     Бобан Пејић  



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

РС, број 129/07, 83/2014, 101/16 и 47/18“), члана 41. став 1. тачка 64.  Статута општине 

Лебане (Сл. Гласник града Лесковца број 08/19), Скупштина општине Лебане на 

седници одржаној дана 05.04.2021. године доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 

1. УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Центра за социјални рад  Лебане, извештај о 

раду дневног боравка за децу са сметњама у развоју, извештај о раду Службе за помоћ 

у кући, и финансијски извештај Центра за социјални рад Лебане за 2020. годину. 

 

2. Ангажује се екстерна ревизије за контролу финансијског стања Центра за 

социјални рад Лебане за 2019. и 2020. годину. 

 

3. Одлуку доставити Центру за социјални рад Лебане начелнику општинске 

управе и Одељењу за привреду, пољопривреду водопривреду и финансије. 

 

Образложење 

Чланом 41. став 1. тачка 64.  Статута општине Лебане прописано је да 

Скупштина општине, у складу са Законом, разматра и усваја годишње извештаје о раду 

јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински 

власник општина.  

Центар за социјални рад Лебане доставио је Извештај о раду, извештај о раду 

дневног боравка за децу са сметњама у развоју, извештај о раду Службе за помоћ у 

кући, и финансијски извештај за 2020. годину.  

Општинско веће је разматрало и прихватило Извештај о раду, извештај о раду 

дневног боравка за децу са сметњама у развоју, извештај о раду Службе за помоћ у 

кући, и финансијски извештај Центра за социјални рад Лебане за 2020. годину, на 

седници одржаној 01.04.2021. године и доставило Скупштини општине Лебане на даљу 

надлежност са предлогом да се исти на првој наредној седници усвоји, и предлогом  да 

Скупштина општине Лебане донесе Одлуку о ангажовању екстерне ревизије за 

контролу финансијског стања Центра за социјални рад Лебане за 2019. и 2020. годину. 

Скупштина општине Лебане је на седници одржаној 05.04.2021. године 

разматрала Извештај о раду, извештај о раду дневног боравка за децу са сметњама у 

развоју, извештај о раду Службе за помоћ у кући, и финансијски извештај Центра за 

социјални рад Лебане за 2020. годину, као и предлог за ангажовање екстерне ревизије 

за контролу финансијског стања Центра за социјални рад Лебане за 2019. и 2020. 

годину, те је на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи, и 41. став 1. тачка 64.  

Статута општине Лебане донела Одлуку као у диспозитиву.    

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 

02 Број 400-656 

 

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                     Бобан Пејић  



На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС, број 

129/07, 83/2014, 101/16 и 47/18“), члана 41. став 1. тачка 64.  Статута општине Лебане 

(Сл. Гласник града Лесковца број 08/19), Скупштина општине Лебане на седници 

одржаној дана 05.04.2021. године доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 

1. УСВАЈА СЕ  Извештај о раду  ЈКП „Водовод“ Лебане за 2020. годину. 

 

2. Одлуку доставити ЈКП „Водовод“ Лебане. 

 

Образложење 

Чланом 41. став 1. тачка 64.  Статута општине Лебане прописано је да 

Скупштина општине, у складу са Законом, разматра и усваја годишње извештаје о раду 

јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински 

власник општина.  

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Лебане доставило је Извештај о раду за 

2020. годину.  

Општинско веће је разматрало и прихватило Извештај о раду ЈКП „Водовод“ 

Лебане на седници одржаној 01.04.2021. године и доставило Скупштини општине 

Лебане на даљу надлежност са предлогом да се исти на првој наредној седници усвоји.  

Скупштина општине Лебане је на седници одржаној 05.04.2021. године 

разматрала Извештај о раду за 2020. годину ЈКП „Водовод“ Лебане те је на основу 

члана 32. Закона о локалној самоуправи, и 41. став 1. тачка 64.  Статута општине 

Лебане донела Одлуку као у диспозитиву. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 

02 Број 400-652 

 

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                     Бобан Пејић  



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

РС, број 129/07, 83/2014, 101/16 и 47/18“), члана 41. став 1. тачка 64.  Статута општине 

Лебане (Сл. Гласник града Лесковца број 08/19), Скупштина општине Лебане на 

седници одржаној дана 05.04.2021. године доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 

1. УСВАЈА СЕ  Извештај о раду  ЈКП „Ветеринарска станица Лебане“ 

Лебане за 2020. годину. 

 

2. Одлуку доставити ЈКП „ Ветеринарској станици Лебане “ Лебане. 

 

Образложење 

Чланом 41. став 1. тачка 64.  Статута општине Лебане прописано је да 

Скупштина општине, у складу са Законом, разматра и усваја годишње извештаје о раду 

јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински 

власник општина.  

Јавно комунално предузеће „ Ветеринарска станица Лебане “ Лебане доставило 

је Извештај о раду за 2020. годину.  

Општинско веће је разматрало и прихватило Извештај о раду ЈКП 

„Ветеринарска станица Лебане “ Лебане на седници одржаној 01.04.2021. године и 

доставило Скупштини општине Лебане на даљу надлежност са предлогом да се исти на 

првој наредној седници усвоји.  

Скупштина општине Лебане је на седници одржаној 05.04.2021. године 

разматрала Извештај о раду за 2020. годину ЈКП „Ветеринарска станица Лебане “ 

Лебане те је на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи, и 41. став 1. тачка 64.  

Статута општине Лебане донела Одлуку као у диспозитиву. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 

02 Број 400-653 

 

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                     Бобан Пејић  



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

РС, број 129/07, 83/2014, 101/16 и 47/18“), члана 41. став 1. тачка 64.  Статута општине 

Лебане (Сл. Гласник града Лесковца број 08/19), Скупштина општине Лебане на 

седници одржаној дана 05.04.2021. године доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 

1. УСВАЈА СЕ  Извештај о раду  ЈКП „Комуналац“ Лебане за 2020. 

годину. 

2. Одлуку доставити ЈКП „Комуналац“ Лебане. 

 

Образложење 

Чланом 41. став 1. тачка 64.  Статута општине Лебане прописано је да 

Скупштина општине, у складу са Законом, разматра и усваја годишње извештаје о раду 

јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински 

власник општина.  

Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Лебане доставило је Извештај о раду 

за 2020. годину.  

Општинско веће је разматрало и прихватило Извештај о раду ЈКП „Комуналац“ 

Лебане на седници одржаној 01.04.2021. године и доставило Скупштини општине 

Лебане на даљу надлежност са предлогом да се исти на првој наредној седници усвоји.  

Скупштина општине Лебане је на седници одржаној 05.04.2021. године 

разматрала Извештај о раду за 2020. годину ЈКП „Комуналац“ Лебане те је на основу 

члана 32. Закона о локалној самоуправи, и 41. став 1. тачка 64.  Статута општине 

Лебане донела Одлуку као у диспозитиву. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 

02 Број 400-651 

 

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                     Бобан Пејић  



На основу члана 41. Статута општине Лебане (Сл. Гласник града Лесковца 

број 08/19), Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана 05.04.2021. 

године доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВИМА 

КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 

 

Члан 1. 

Утврђује се престанак мандата члановима Комисије за именовање директора 

јавниг предузећа чији је оснивач Скупштина општине Лебане именоване Решењем 

02 бр. 02-225 од 24.06.2016. године и 02 бр. 02-168 од 08.06.2017. године, због 

истека маната а који су изарани и то: 

 

1. Марку Стевановићу, дипломираном економисти из Лебана - председнику, 

2. Милици Савић, економисти из Лебана - члану, 

3. Дејану Додићу, приватном предузетнику - члану, 

4. Александру Васиљевићу, професору физичког васпитања - члану, 

5. Николаи Ристићу, струковном инжињеру елек. и рачунарства - члану. 

 

Члан 2. 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику града  Лесковца“. 

 

Образложење: 

Комисија за именовање директора јавниг предузећа чији је оснивач 

Скупштина општине Лебане именована је на мандатни период од четири године 

Решењем 02 бр. 02-225 од 24.06.2016. године и 02 бр. 02-168 од 08.06.2017. године. 

Како је мандатни период од четири године истекао 24.06.2020. године, донето је 

решење као у диспозитиву. 

  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 

02 Број 02-97 

 

 

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                       Бобан Пејић 

 



На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (Сл.Гласник РС број 

129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана 31. и 34. Закона о јавним предузећима („Сл. 

гласник РС“ број 15/2016 и 88/19) и  члана 41. Статута општине Лебане (Сл. 

Гласник града Лесковца број 08/19), Скупштина општине Лебане на седници 

одржаној дана 05.04.2021. године доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

 О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА 

ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ЛЕБАНЕ 

 

Члан 1. 

Образује се Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и 

јавно комуналних предузећа чији је оснивач општине Лебане (у даљем тексту: 

Комисија). 

Комисија има 5 члана, од којих је један председник.  

 

Члан 2.  

Чланови Комисије именују се на период од 4 године. 

 

У састав Комисије из члана 1. овог решења именују се: 

1. Александар Јовић, професор географије из Лебана, за председника; 

2. Марко Јанковић, дипломирани правник из Лебана, за члана; 

3. Јелена Тасић, дипломирани економиста из Лебана, за члана; 

4. Милан Васиљевић, професор физичке културе из Лебана за члана. 

5. Јована Јањић, из Лебана за члана; 

 

Члан 3. 

Задатак Комисије је да спроводи изборни поступак за избор и именовање 

директора свих јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач општине 

Лебане у складу са Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/2016 и 

88/19) и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Сл. 

гласник РС“ број 65/2016). 

Комисија ће сачинити списак кандидата који испуњавају услове за 

именовање и међу њима спровести изборни поступак у оквиру кога ће сачинити 

ранг листу свих кандидата а потом ранг листу за именовање са највише три 

најбоље рангирана кандидата и записник о изборном поступку, након чега ће ранг 

листу за именовање са записником о изборном поступку доставити општинском 

већу општине Лебане ради припреме и утврђивања предлога акта о именовању који 

ће бити достављен Скупштини општине Лебане ради доношења акта о именовању. 

 

Члан 4. 

Административне послове за потребе Комисије обавља општинска управа 

општине Лебане, Одељење за опште и заједничке послове. 

 

Члан 5. 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику града  Лесковца“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

02 Број 02-98 

 

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

   Бобан Пејић 



: 

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

РС, број 129/07, 83/2014, 101/16 и 47/18“), члана 41. став 1. тачка 64.  Статута општине 

Лебане (Сл. Гласник града Лесковца број 08/19), Скупштина општине Лебане на 

седници одржаној дана 05.04.2021. године доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 

1. УСВАЈА СЕ  Извештај о раду  Јавног предузећа за одржавање улица и 

путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта „Лебане“ Лебане за 

2020. годину. 

 

2. Одлуку доставити Јавном предузећу за одржавање улица и путева, 

просторно планирање и уређење грађевинског земљишта „Лебане“ Лебане. 

 

Образложење 

Чланом 41. став 1. тачка 64.  Статута општине Лебане прописано је да 

Скупштина општине, у складу са Законом, разматра и усваја годишње извештаје о раду 

јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински 

власник општина.  

Јавно предузеће за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење 

грађевинског земљишта „Лебане“ Лебане доставило је Извештај о раду за 2020. годину.  

Општинско веће је разматрало и прихватило Извештај о раду ЈП „Лебане“ 

Лебане на седници одржаној 01.04.2021. године и доставило Скупштини општине 

Лебане на даљу надлежност са предлогом да се исти на првој наредној седници усвоји.  

Скупштина општине Лебане је на седници одржаној 05.04.2021. године 

разматрала Извештај о раду за 2020. годину ЈП „ Лебане“ Лебане те је на основу члана 

32. Закона о локалној самоуправи, и 41. став 1. тачка 64.  Статута општине Лебане 

донела Одлуку као у диспозитиву. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ 

 

02 Број 400-654 

 

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                     Бобан Пејић  


