ДОНЕТА АКТА
ТРИНАЕСТЕ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
04.11.2021. ГОДИНЕ
Решење о постављењу заменика секретара Скупштине општине Лебане;
Одлука о додели осмоновебарских признања општине Лебане у 2021. години;
Одлука о ребалансу буџета општине Лебане за 2021. годину;
Одлука о Месним заједницама на територији општине Лебане;
Решење о разрешењу Општинске изборне комисије општине Лебане у сталном
саставу;
6. Решење о именовању Општинске изборне комисије општине Лебане у сталном
саставу;
7. Решење о именовању Другостепене изборне комисије;
8. Одлука о доношењу плана детаљне регулације туристичко рекреативног парка
„Чукљеник“;
9. Одлука о доношењу плана детаљне регулације ППОВ Ћеновац;
10. Одлука о покретању поступака код Републичке дирекцији за имовину
Републике Србије;
11. Одлука о одређивању зона на територији општине Лебане;
12. Одлука о утврђивању коефицијента за сваку зону на територији општине
Лебане;
13. Одлука о висини стопе пореза на имовину;
14. Одлука о просечној цени непокретности у зонама у којима се налазе
непокретности;
15. Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији
општине Лебане;
16. Одлука о начину континуираног изјашњавања корисника комуналних услуга;
17. Одлука о давању сагласности на пренос права на покретном стварима са ЈКП
„Имовина“ у ликвидацији на ЈКП „Комуналац“ Лебане;
18. Одлука о давању сагласности на измену и допуну финансијског плана који је
саставни део програма пословања ЈП „Лебане“ Лебане за 2021. годину;
19. Одлука о давању сагласности на измену и допуну финансијског плана који је
саставни део програма пословања ЈКП „Ветеринарска станица“ Лебане;
20. Решење о именовању директора ЈП „Лебане“ Лебане;
21. Решење о утврђивању престанка функције в.д. директора библиотеке „Бранко
Радичевић“ из Лебана;
22. Решење о именовању директора библиотеке „Бранко Радичевић“ из Лебана;
23. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Центра за
социјални рад Лебане;
24. Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Гимназије у
Лебану;
25. Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора СТШ „Вожд
Карађорђе“ из Лебана;
26. Одлука о давању сагласности на измену и допуну програма коришћења
субвенција и измењеног финансијског плана ЈКП „Водовод“ за 2021. годину;
27. Одлука о давању сагласности на измену финансијског плана и измену и допуну
програма коришћења субвенција ЈКП „Комуналац“ Лебане за 2021. годину;
1.
2.
3.
4.
5.

На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 41. став 1. тачка 15,
члана 60. став 5. и 6. Статута општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'',
бр.8/19 и 30/21) и члана 35. и 36. Пословника Скупштине општине Лебане (''Службени
гласник града Лесковца'', бр.8/19), Скупштина општине Лебане на седници одржаној
04.11.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о постављењу заменика секретара Скупштине општине Лебане
1. Никола Цветковић, дипломирани правник из Пертата, поставља се за заменика
секретара Скупштине општине Лебане.
2. Заменик секретара Скупштине општине Лебане је на сталном раду.
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
града Лесковца''.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 40. став 2. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др.
закон и 47/2018), члану 41. став 1. тачка 15. Статута општине Лебане (''Сл. Гласник града
Лесковца'', бр. 8/2019 и 30/21) и члану 35. и 36. Пословника Скупштине општине Лебане
(''Сл. Гласник града Лесковца бр. 8/19“), којима је прописано да се заменик секретара
Скупштине поставља, на предлог председника Скупштине, на мандатни период од
четири године и може бити поново постављен.
Чланом 40. став 3. Закона о локалној самоуправи утврђено је да за секретара
скупштине општине може бити постављено лице које има стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са положеним
стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.
Чланом 40. став 5. и 6. Закона о локалној самоуправи, чланом 60. став 5. и 6.
Статута општине Лебане и чланом 38. Пословника Скупштине општине Лебане,
утврђено је да секретар може имати заменика који га замењује у случају његове
одсутности те да се заменик секретара Скупштине поставља и разрешава на исти начин
и под истим условима сао и секретар.
Председник Скупштине општине Лебане је у складу са чланом 40. став 2. Закона
о локалној самоуправи, чланом 60. став 2. Статута општине Лебане (''Сл. Гласник града
Лесковца'', бр. 8/19 и 30/21) и чланом 35. став 2. Пословника Скупштине општине Лебане
(''Сл. Гласник града Лесковца бр. 8/19“), Скупштини општине Лебане предложио за
заменика секретара Скупштине Николу Цветковића, из Пертата.
У складу са чланом 36. Пословника Скупштине општине Лебане (''Сл. Гласник
града Лесковца, бр. 8/19“), Скупштина општине Лебане је већином гласова од присутног
броја одборника Скупштине гласала за постављење Николе Цветковића, из Пертата за
заменика секретара Скупштине општине Лебане.
Како Никола Цветковић испуњава све услове за постављење за заменика
секретара Скупштине општине Лебане предвиђене Законом, донето је Решење као у
диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном
суду у року од 30 (тридесет) дана.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број: 02-293/1
У Лебану, 04.11.2021.године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
____________________________
Бобан Пејић

На основу члана 11. и 41. Статута општине Лебане („Сл. гласник Града
Лесковца“, број 8/19 и 30/21), члана 88. Пословника Скупштине општине
Лебане(„Сл. гласник Града Лесковца“, број 8/19) и Предлога Oдбор за награде и
признања општине Лебане о додељивању осмоновембарских признања 02 број 06101/1 од 28.10.2021. године, Скупштина општина Лебане на седници одржаној
дана 04.11.2021. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ДОДЕЉИВАЊУ ОСМОНОВЕМБАРСКИХ ПРИЗНАЊА
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ У 2021. ГОДИНИ И ТО :
I У ОБЛИКУ ПОВЕЉЕ:
1. МАРКУ ЧАДЕЖУ, председнику привредне коморе Србије - за изузетну
сарадњу, подршку и помоћ подручја погођена невременом у јануару 2021. године.
II У ОБЛИКУ ПЛАКЕТЕ:
1. МИЛОШУ ЋИРИЋУ, начелнику Јабланичког управног округа – за сарадњу
и подршку коју пружа општини Лебане.
2. АНИ СТАНИСАВЉЕВИЋ, - за пример добре праксе женског предузетништва
у области пољопривреде;
3. ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ „КОНТО ФРУИТ ДОО“ ТОГОЧЕВЦЕ - за
изузетан допринос у развоју и унапређењу општине Лебане у области
пољопривреде, откупа и дистрибуције свежег поврћа;

III У ОБЛИКУ ПОХВАЛЕ СА НОВЧАНОМ НАГРАДОМ У ИЗНОСУ ОД
20.000,00 ДИНАРА.
1. МИЛИЦИ СТАНКОВИЋ, члану репрезентације Србије у фудбалу - за
изузетне резултате и афирмацији општине Лебане у области спорта;
2. ЛЕНИ ЗЛАТАНОВИЋ, члану репрезентације фудокан савеза Србије - за
изузетне резултате и афирмацији општине Лебане у области спорта;
3. АЛЕКСАНДРИ МИЛИЋ, из Лебана, ученици Гимназије у Лебану, ђаку
генерације за школску 2020/2021. годину;
4. ПРЕДРАГУ МИЛОШЕВИЋУ, из Лебана, ученику СТШ „Вожд Карађорђе“
Лебане, ђаку генерације за школску 2020/2021. годину;
5. ИВИ РИСТАНОВИЋ, из Лебана ученици ОШ “Радован Ковачевић-Максим“
Лебане, ђаку генерације за школску 2020/2021. годину;

6. ЈЕФИМИЈИ МИХАЈЛОВИЋ из Лебана, ученици ОШ „Вук Караџић“ Лебане,
ђаку генерације за школску 2020/2021. годину;
7. МИХАЈЛУ ЦВЕТКОВИЋУ из Бошњаца, ученику ОШ „Радоје Домановић“ из
Бошњаца, ђаку генерације за школску 2020/2021. годину;
III Одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена у Службеном
гласнику града Лесковца.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-298

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

Буџет 2021

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (Сл.гл.РС, број 54/2009 , 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др.закон, 103/2015 , 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019) и шлана 32. став 1. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи (Сл.гл. РС , број 129/2007, 83/2014-др.зако и и 10/2016.-др.закон) ичлана 21.Статута општине
Лебане (Сл.гл.града Лесковца, број 8/2019 и 30/21), Скупштина општине Лебане, је на седници одржаној данa 04.11.2021.године,
донела
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ ЗА 2021.ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Овом одлуком се уређују приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Лебане за 2021.годину, њихово извршавање и
права и обавезе буџетских корисника.
Укупни приходи и примања, по свим изворима финансирања утврђени су у износу од 980.570.000,00 динара.
Укупни расходи и издаци, по свим изворима финансирања утврђени су у износу од 980.570.000,00 динара.
Приходи и примања,расходи и издаци буџета општине Лебане за 2021.годину (у даљем тексту:буџет), састоје се од:

Опис
1
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:
- буџетска средства
- сопствени приходи
- донације
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:
- текући буџетски расходи
- расходи из сопствених прихода
- донације
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:
- текући буџетски издаци
- издаци из сопствених прихода
- донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

Износ
2
933.970.000,00
933.645.000,00
882.804.000,00
1.072.000,00
49.769.000,00
325.000,00
766.371.000,00
751.190.000,00
1.072.000,00
14.109.000,00
184.199.000,00
145.814.000,00
125.000,00
38.260.000,00
-16.600.000,00
0,00
-16.600.000,00
0,00
39.000.000,00
7.600.000,00
30.000.000,00
16.600.000,00

Буџет 2021

Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
Опис

Економ.
класиф.
2

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
3.
4.
5.
6.

Порески приходи
Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)
Самодопринос
Порез на имовину
Остали порески приходи
Други порески приходи
Непорески приходи, у чему:
поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)
приходи од продаје добара и услуга
Меморандумске ставке
Донације
Трансфери
Примања од продаје нефинансијске имовине

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Текући расходи
Расходи за запослене
Коришћење роба и услуга
Отплата камата
Субвенције
Социјална заштита из буџета
Остали расходи, у чему:- средства резерви

1.7.
2.
3.

Трансфери
Издаци за набавку нефинансијске имовине
Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)

1.
2.
2.1.
2.1.

Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине
Задуживање
Задуживање код домаћих кредитора
Задуживање код страних кредитора

92
91
911
912

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.

Отплата дуга
Отплата дуга домаћим кредиторима
Отплата дуга страним кредиторима
Отплата дуга по гаранцијама
Набавка финансијске имовине

61
611
612
613
6211
3
3

71
711
711180
713
714
716
74

77
731+732
733
8

4
41
42
44
45
47
48+49+464+
465
463
5
62

Износ
3
933.970.000,00
444.150.000,00
251.000.000,00
0,00
35.000.000,00
138.050.000,00
20.000.000,00
49.726.000,00
0,00
0,00
1.120.000,00
21.996.000,00
416.653.000,00
325.000,00
950.570.000,00
766.371.000,00
182.469.000,00
293.464.000,00
4.500.000,00
28.800.000,00
9.865.000,00
162.031.000,00
85.242.000,00
184.199.000,00
0,00
39.000.000,00
0,00
39.000.000,00
39.000.000,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
7.600.000,00
0,00

Члан 3.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1.ове одлуке обезбеђује се делом из нераспоређеног вишка
прихода из ранијих година, а делом из текућих прихода буџета.
Члан 4.
План расхода по програмима дат је у следећем прегледу:

Буџет 2021

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
РАЗВОЈ ТУРИЗМА
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Износ
62.050.000,00
66.000.000,00
14.000.000,00
20.655.000,00
11.166.000,00
3.000.000,00
74.900.000,00
78.060.000,00
44.350.000,00
17.385.000,00
64.547.000,00
22.000.000,00
40.274.000,00
52.630.000,00
361.670.000,00
35.000.000,00
12.883.000,00
980.570.000,00

Члан 5.
Издаци за капитлне пројекте, планирани за буџетску 2021.годину и наредне 2 године дати су у следећој табели:

3

Буџет 2021

Издаци за заједничке пројекте, планирани за буџетску 2021.годину, исказани су у табели:
Економ.
класиф.
1
472

Ред.
број
2

Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ

Опис

2021.

2022.

2023.

3

4

5

6

1. Једнократна помоћ интерно расељеним и избеглим лицима:
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2021
Укупна вредност пројекта: 2.865.000,00
Извори финансирања:
Трансфере од других нивоа власти: 2.565.000,00
Приходе из буџета: 300.000,00

2.865.000,00

0,00

0,00

Економ.
класиф.

Ред.
број

1

2

Буџет 2021
511

Опис

2021.

2022.

2023.

3

4

5

6

А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
1. Електрификација поља:
Година почетка финансирања: 2021

3.320.000,00

0,00

0,00

12.883.000,00

0,00

0,00

53.400.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

400.000,00
2.650.000,00
23.300.000,00
300.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.000.000,00
500.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
120.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Година завршетка финансирања: 2021
Укупна вредност пројекта: 3.320.000,00
Извори финансирања:
Трансфере од других нивоа власти: 1.320.000,00
Приходе из буџета: 2.000.000,00
2. Енергетска санација објекта Општинске управе Лебане:
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2021
Укупна вредност пројекта: 12.883.000,00
Извори финансирања:
Трансфере од других нивоа власти: 9.500.000,00
Приходе из буџета: 3.383.000,00
3. Изградња саобраћајница на територији општине Лебане:
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2021
Укупна вредност пројекта: 53.400.000,00
Извори финансирања:
Трансфере од других нивоа власти: 0,00
Приходе из буџета: 53.400.000,00
4. Пројектно-техничка документација и изградња инфраструктуре према
локалитету Царичин Град:
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2022
Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00
Извори финансирања:
Трансфере од других нивоа власти: 0,00
Приходе из буџета: 1.000.000,00
5. Уређење простора и саобраћајница до индустријске зоне:
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2021
Укупна вредност пројекта: 500.000,00
Извори финансирања:
Приходе из буџета: 500.000,00
Трансфере од других нивоа власти: 0,00
6. Изградња потпорног зида у Лебану:
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2021
Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00
Извори финансирања:
Приходе из буџета: 5.000.000,00
7. Будућност се гради:
7. Будућност се гради:
7. Будућност се гради:
7. Будућност се гради:
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2022
Укупна вредност пројекта: 26.650.000,00
Извори финансирања:
Приходе из буџета: 12.150.000,00
Донације од међународних организација: 14.500.000,00
8. Изградња и опремање прихватилишта за псе и мачке:
8. Изградња и опремање прихватилишта за псе и мачке:
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2021
Укупна вредност пројекта: 1.500.000,00
Извори финансирања:
Приходе из буџета: 1.500.000,00
9. Развој спортске инфраструктуре:
9. Развој спортске инфраструктуре:

Буџет 2021
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2021
Укупна вредност пројекта: 120.000,00
Извори финансирања:
Приходе из буџета: 120.000,00
Трансфере од других нивоа власти: 0,00
10. Зелена прекогранична сарадња:
10. Зелена прекогранична сарадња:
10. Зелена прекогранична сарадња:
10. Зелена прекогранична сарадња:
10. Зелена прекогранична сарадња:
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2021
Укупна вредност пројекта: 10.400.000,00
Извори финансирања:
Донације од међународних организација: 5.400.000,00
Приходе из буџета: 5.000.000,00

135.000,00
2.600.000,00
1.475.000,00
6.100.000,00
90.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Буџет 2021
Издаци за стандардне пројекте, планирани за буџетску 2021 годину и наредне две године, исказани су у табели:
Економ.
класиф.
1
422
424
421
423
512
426

Ред.
број
2

Опис

2021.

2022.

2023.

3

4

5

6

В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ

1. Парадајз фест:
1. Парадајз фест:
1. Парадајз фест:
1. Парадајз фест:
1. Парадајз фест:
1. Парадајз фест:
Година почетка финансирања: 2021

0,00
3.600.000,00
24.000,00
1.456.000,00
1.500.000,00
266.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

5.376.000,00
6.000,00
500.000,00
60.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

260.000,00
220.000,00
230.000,00
270.000,00
1.170.000,00
500.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
225.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

14.000.000,00

0,00

0,00

Година завршетка финансирања: 2021
Укупна вредност пројекта: 6.846.000,00
Извори финансирања:
Трансфере од других нивоа власти: 3.246.000,00
Приходе из буџета: 3.600.000,00
2. Пресвлачења и крпљења ударних рупа на саобраћајницама на територији
општине Лебане:
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2021
Укупна вредност пројекта: 15.000.000,00
Извори финансирања:
Трансфере од других нивоа власти: 0,00
Приходе из буџета: 15.000.000,00
3. Наша деца, наша будућност:
3. Наша деца, наша будућност:
3. Наша деца, наша будућност:
3. Наша деца, наша будућност:
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2021
Укупна вредност пројекта: 5.942.000,00
Извори финансирања:
Трансфере од других нивоа власти: 5.942.000,00
4. Фер почетак у животу:
4. Фер почетак у животу:
4. Фер почетак у животу:
4. Фер почетак у животу:
4. Фер почетак у животу:
4. Фер почетак у животу:
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2021
Укупна вредност пројекта: 2.650.000,00
Извори финансирања:
Приходе из буџета: 650.000,00
Донације од међународних организација: 2.000.000,00
5. Одговор локалне заједнице на КОВИД-19:
5. Одговор локалне заједнице на КОВИД-19:
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2021
Укупна вредност пројекта: 225.000,00
Извори финансирања:
Приходе из буџета: 225.000,00
Донације од међународних организација: 0,00
6. Набавка мултифункционалног возила за чишћење јавних површина:
Година почетка финансирања: 2021
Година завршетка финансирања: 2021
Укупна вредност пројекта: 14.000.000,00
Извори финансирања:
Приходе из буџета: 7.000.000,00
Трансфере од других нивоа власти: 7.000.000,00

Буџет 2021
II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 6.
Укупни расходи и издаци, укључујући и расходе за отплату главнице дуга, планирани су у износу од 980.570.000,00 динара,
финансирани из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима, програмима, програмским активностима, пројектима
и врстама издатака, и то:

II ПОСЕБАН ДЕО
0

ПЛАН РАСХОДА

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

Шифра
функц.
класиф.
Раздео
Функц. клас.
Програм
Активност
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110

Број
позиције

Пројекат
110
110
110

2101 -4001
11/0
12/0
13/0

1
110
2101
0001
1/0
2/0
3/0
4/0
5/0
6/0
7/0
8/0
9/0
10/0

Економ.
класиф.

411000
412000
414000
415000
421000
422000
423000
426000
481000
482000
0001

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
МАТЕРИЈАЛ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
Функционисање скупштине

421000
423000
426000
2101 -4001

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
МАТЕРИЈАЛ
Спровођење избора у месним заједницама у 2021.год.

01
110

01
1
Раздео
Функц. клас.
Програм
Активност
111
111
111
111
111
111
111

2
111
2101
0002
14/0
15/0
16/0
17/0
18/0
19/0
20/0

Опис

411000
412000
414000
415000
422000
423000
426000
0002

2021

Средства из буџета
01

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

6.000.000,00
1.400.000,00
300.000,00
250.000,00
50.000,00
700.000,00
5.200.000,00
130.000,00
550.000,00
20.000,00
14.600.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.000.000,00
1.400.000,00
300.000,00
250.000,00
50.000,00
700.000,00
5.200.000,00
130.000,00
550.000,00
20.000,00
14.600.000,00

0,61
0,14
0,03
0,03
0,01
0,07
0,53
0,01
0,06
0,00
1,49

100.000,00
900.000,00
500.000,00
1.500.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

100.000,00
900.000,00
500.000,00
1.500.000,00

0,01
0,09
0,05
0,15

16.100.000,00
16.100.000,00

0,00

0,00

16.100.000,00

1,64

Извори финансирања за раздео 1:
Приходе из буџета
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

16.100.000,00
16.100.000,00

0,00

0,00

16.100.000,00

1,64

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
МАТЕРИЈАЛ
Функционисање извршних органа

6.800.000,00
1.200.000,00
300.000,00
200.000,00
700.000,00
3.650.000,00
150.000,00
13.000.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.800.000,00
1.200.000,00
300.000,00
200.000,00
700.000,00
3.650.000,00
150.000,00
13.000.000,00

0,69
0,12
0,03
0,02
0,07
0,37
0,02
1,33

Извори финансирања за функцију 110:
Приходе из буџета
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови

0

ПЛАН РАСХОДА

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
Шифра
функц.
класиф.

Број
позиције

Раздео
Функц. клас.
Програм

3
111
2101

Активност
111
111
111
111

0003
21/0
22/0
23/0
24/0

Раздео
Функц. клас.
Програм

4
330
0602

Активност
330
330
330
330
330
330
330

0004
25/0
26/0
27/0
28/0
29/0
30/0
31/0

Економ.
класиф.

Опис

2021

Средства из буџета
01

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

01
111

Извори финансирања за функцију 111:
Приходе из буџета
Извршни и законодавни органи

13.000.000,00
13.000.000,00

0,00

0,00

13.000.000,00

1,33

01
2

Извори финансирања за раздео 2:
Приходе из буџета
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

13.000.000,00
13.000.000,00

0,00

0,00

13.000.000,00

1,33

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Подршка раду извршних органа власти и скупштине

2.200.000,00
350.000,00
100.000,00
3.250.000,00
5.900.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.200.000,00
350.000,00
100.000,00
3.250.000,00
5.900.000,00

0,22
0,04
0,01
0,33
0,60

01
111

Извори финансирања за функцију 111:
Приходе из буџета
Извршни и законодавни органи

5.900.000,00
5.900.000,00

0,00

0,00

5.900.000,00

0,60

01
3

Извори финансирања за раздео 3:
Приходе из буџета
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

5.900.000,00
5.900.000,00

0,00

0,00

5.900.000,00

0,60

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
МАТЕРИЈАЛ
Општинско/градско правобранилаштво

2.000.000,00
340.000,00
100.000,00
150.000,00
5.000,00
45.000,00
10.000,00
2.650.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.000.000,00
340.000,00
100.000,00
150.000,00
5.000,00
45.000,00
10.000,00
2.650.000,00

0,20
0,03
0,01
0,02
0,00
0,00
0,00
0,27

Извори финансирања за функцију 330:
Приходе из буџета
Судови

2.650.000,00
2.650.000,00

0,00

0,00

2.650.000,00

0,27

411000
412000
422000
423000
0003

411000
412000
414000
415000
422000
423000
426000
0004

01
330

0

ПЛАН РАСХОДА

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
Шифра
функц.
класиф.

Број
позиције

Економ.
класиф.

5
070
0901

Активност
070

0005
32/0

Активност
070

0001
33/0

Активност
070

0002
34/0

Активност
070

0003
35/0

Пројекат
070
070

0901-4004
35/1
35/2

090
0602

Активност
090

0007
36/0

Програм

0901

Средства из буџета
01

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

2.650.000,00
2.650.000,00

0,00

0,00

2.650.000,00

0,27

481000
0005

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Подршка реализацији програма Црвеног крста

3.329.000,00
3.329.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.329.000,00
3.329.000,00

0,34
0,34

463000
0001

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
Једнократне помоћи и други облици помоћи

10.715.000,00
10.715.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10.715.000,00
10.715.000,00

1,09
1,09

463000
0002

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

2.074.000,00
2.074.000,00

0,00
0,00

981.000,00
981.000,00

3.055.000,00
3.055.000,00

0,31
0,31

463000
0003

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
Дневне услуге у заједници

8.691.000,00
8.691.000,00

0,00
0,00

1.046.000,00
1.046.000,00

9.737.000,00
9.737.000,00

0,99
0,99

423000
426000
0901-4004

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
МАТЕРИЈАЛ
Одговор локалне заједнице на КОВИД-19

225.000,00
0,00
225.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

225.000,00
0,00
225.000,00

0,02
0,00
0,02

25.034.000,00

0,00

1.046.000,00
981.000,00
2.027.000,00

27.061.000,00

2,76

1.500.000,00
1.500.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.500.000,00
1.500.000,00

0,15
0,15

01
06
07
070

Функц. клас.
Програм

2021

Извори финансирања за раздео 4:
Приходе из буџета
ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАЂТВО

01
4
Раздео
Функц. клас.
Програм

Опис

481000
0007

Извори финансирања за функцију 070:
Приходе из буџета
Донације од међународних организација
Трансфере од других нивоа власти
Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на
другом месту

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Функционисање националних савета националних мањина

25.034.000,00

0

ПЛАН РАСХОДА

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

Шифра
функц.
класиф.
Пројекат
090

Број
позиције

Опис

0901-7001 Једнократна помоћ интерно расељеним и избеглим лицима
37/0
472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
0901-7001
Једнократна помоћ интерно расељеним и избеглим лицима

Пројекат
090
090
090
090

0901-4002
38/0
39/0
40/0
41/0

Пројекат
090
090
090
090
090
090

0901-4003
42/0
43/0
44/0
45/0
46/0
47/0

Активност
090
090

Економ.
класиф.

0001
48/0
49/0

130
0602

Активност
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

0001
50/0
51/0
52/0
53/0
54/0
55/0
56/0
57/0
58/0
59/0

Средства из буџета
01

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

300.000,00
300.000,00

0,00
0,00

2.565.000,00
2.565.000,00

2.865.000,00
2.865.000,00

0,29
0,29

421000
422000
423000
424000
0901-4002

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
Наша деца, наша будућност

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.000,00
30.000,00
250.000,00
2.688.000,00
2.971.000,00

3.000,00
30.000,00
250.000,00
2.688.000,00
2.971.000,00

0,00
0,00
0,03
0,27
0,30

421000
422000
423000
424000
426000
512000
0901-4003

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
МАТЕРИЈАЛ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Фер почетак у животу

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
650.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

230.000,00
260.000,00
270.000,00
220.000,00
500.000,00
520.000,00
2.000.000,00

230.000,00
260.000,00
270.000,00
220.000,00
500.000,00
1.170.000,00
2.650.000,00

0,02
0,03
0,03
0,02
0,05
0,12
0,27

472000
481000
0001

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Једнократне помоћи и други облици помоћи

7.000.000,00
22.000.000,00
29.000.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

7.000.000,00
22.000.000,00
29.000.000,00

0,71
2,24
2,96

31.450.000,00

0,00

2.000.000,00
5.536.000,00
7.536.000,00

38.986.000,00

3,98

52.000.000,00
9.200.000,00
4.300.000,00
800.000,00
1.000.000,00
30.980.000,00
4.500.000,00
18.700.000,00
6.500.000,00
40.000.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

52.000.000,00
9.200.000,00
4.300.000,00
800.000,00
1.000.000,00
30.980.000,00
4.500.000,00
18.700.000,00
6.500.000,00
40.000.000,00

5,30
0,94
0,44
0,08
0,10
3,16
0,46
1,91
0,66
4,08

01
06
07
090
Функц. клас.
Програм

2021

411000
412000
414000
415000
416000
421000
422000
423000
424000
425000

Извори финансирања за функцију 090:
Приходе из буџета
Донације од међународних организација
Трансфере од других нивоа власти
Социјална заштита некласификована на другом месту

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

31.450.000,00

0

ПЛАН РАСХОДА

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
Број
позиције

Економ.
класиф.

60/0
61/0
62/0
63/0

426000
441000
482000
483000

130

64/0

485000

130
130
130
130

65/0
66/0
67/0
68/0

511000
512000
515000
541000
0001

МАТЕРИЈАЛ
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ
ДРЖАВНИХ ОРГАНА
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
ЗЕМЉИШТЕ
Функционисање локалне самоуправе и градских општина

499000
0009

499000
0010

Активност
130

0009
69/0

Активност
130

0010
70/0

01
07
13
130
Функц. клас.
Програм

150
0602

Активност
150
150

0001
71/0
72/0

423000
424000
0001

01
150
Функц. клас.
Програм

170
0602

Активност
170
170
170

0003
73/0
74/0
75/0

441000
444000
611000

Опис

2021

Шифра
функц.
класиф.
130
130
130
130

Средства из буџета
01

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

12.400.000,00
200.000,00
600.000,00
35.000.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

12.400.000,00
200.000,00
600.000,00
35.000.000,00

1,26
0,02
0,06
3,57

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,51

30.360.000,00
8.425.000,00
200.000,00
2.000.000,00
262.165.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

720.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.720.000,00

31.080.000,00
8.425.000,00
200.000,00
7.000.000,00
267.885.000,00

3,17
0,86
0,02
0,71
27,32

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Текућа буџетска резерва

20.000.000,00
20.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

20.000.000,00
20.000.000,00

2,04
2,04

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Стална буџетска резерва

3.500.000,00
3.500.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.500.000,00
3.500.000,00

0,36
0,36

285.665.000,00

0,00

720.000,00
5.000.000,00
5.720.000,00

291.385.000,00

29,72

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
Функционисање локалне самоуправе и градских општина

1.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00

0,10
0,10
0,20

Извори финансирања за функцију 150:
Приходе из буџета
Опште јавне услуге - истраживање и развој

2.000.000,00
2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,20

4.000.000,00
300.000,00
30.000.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4.000.000,00
300.000,00
30.000.000,00

0,41
0,03
3,06

Извори финансирања за функцију 130:
Приходе из буџета
Трансфере од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Опште услуге

ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА

285.665.000,00

0

ПЛАН РАСХОДА

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

Шифра
Број
Економ.
функц.
позиције
класиф.
класиф.
Укупно за активност
0003

421
0101

Активност
421

0001
76/0

421

77/0

0101-4001
77/1
77/2
77/3
77/4
77/5
77/6

Пројекат
421

0101-5001
78/0

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

0,00

0,00

34.300.000,00

3,50

Извори финансирања за функцију 170:
Приходе из буџета
Трансакције јавног дуга

34.300.000,00
34.300.000,00

0,00

0,00

34.300.000,00

3,50

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној
заједници

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,10

421000
422000
423000
424000
426000
512000
0101-4001

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
МАТЕРИЈАЛ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Парадајз фест

0,00
0,00
0,00
3.600.000,00
0,00
0,00
3.600.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

24.000,00
0,00
1.456.000,00
0,00
266.000,00
1.500.000,00
3.246.000,00

24.000,00
0,00
1.456.000,00
3.600.000,00
266.000,00
1.500.000,00
6.846.000,00

0,00
0,00
0,15
0,37
0,03
0,15
0,70

511000
0101-5001

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Електрификација поља

2.000.000,00
2.000.000,00

0,00
0,00

1.320.000,00
1.320.000,00

3.320.000,00
3.320.000,00

0,34
0,34

Извори финансирања за функцију 421:
Приходе из буџета
Трансфере од других нивоа власти
Пољопривреда

6.600.000,00
6.600.000,00

0,00

4.566.000,00
4.566.000,00

11.166.000,00

1,14

53.400.000,00
53.400.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

53.400.000,00
53.400.000,00

5,45
5,45

1.000.000,00
1.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.000.000,00
1.000.000,00

0,10
0,10

423000
451000

01
07
421
Функц. клас.
Програм

Средства из буџета
01
34.300.000,00

0001

Пројекат
421
421
421
421
421
421

2021

Сервисирање јавног дуга

01
170
Функц. клас.
Програм

Опис

451
0701

Пројекат
451

0701-5001
79/0

Пројекат
451

0701-5002
80/0

511000
0701-5001

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Изградња саобраћајница на територији општине Лебане

511000
0701-5002

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Пројектно-техничка документација и изградња инфраструктурепрема
локалитету Царичин Град

0

ПЛАН РАСХОДА

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
Шифра
функц.
класиф.

Број
позиције

Пројекат
451

0701-4003
81/0

Пројекат
451

0701-5004
82/0

Пројекат
451

0701-5003
82/1

Економ.
класиф.

425000
0701-4003

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
Пресвлачења и крпљења ударних рупа на саобраћајницама на
територији општине Лебане

511000
0701-5004

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Изградња потпорног зида у Лебану

511000
0701-5003

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Уређење простора и саобраћајница до индустријске зоне

01
451
Функц. клас.
Програм

474
1501

Активност

0001

474

83/0

451000
0001

01
474
Функц. клас.
Програм

560
0401

Активност
560
560

0001
84/0
85/0

423000
424000
0001

01
560
Функц. клас.
Програм

620
1101

Опис

2021

Средства из буџета
01

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

15.000.000,00
15.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

15.000.000,00
15.000.000,00

1,53
1,53

5.000.000,00
5.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5.000.000,00
5.000.000,00

0,51
0,51

500.000,00
500.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

500.000,00
500.000,00

0,05
0,05

74.900.000,00
74.900.000,00

0,00

0,00

74.900.000,00

7,64

9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

0,92

9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

0,92

Извори финансирања за функцију 474:
Приходе из буџета
Вишенаменски развојни пројекти

9.000.000,00
9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

0,92

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
Управљање заштитом животне средине

2.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00

0,20
0,10
0,31

Извори финансирања за функцију 560:
Приходе из буџета
Заштита животне средине некласификована на другом месту

3.000.000,00
3.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,31

Извори финансирања за функцију 451:
Приходе из буџета
Друмски саобраћај

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

0

ПЛАН РАСХОДА

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

Шифра
функц.
класиф.
Активност
620
620
620

Број
позиције
0002
86/0
87/0
88/0

Пројекат
620
620
620
620

1101-5001
88/1
88/2
88/3
88/4

Програм

1102

Активност
620

0004
89/0

620

90/0

Пројекат
620
620

1102-5001
91/0
92/0

Програм

1501

Активност

0002

620

93/0

Програм

2001

Пројекат
620
620
620
620
620

2001-5001
94/0
95/0
96/0
97/0
98/0

Економ.
класиф.

Опис

Спровођење урбанистичких и просторних планова
424000
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
425000
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
451000
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
0002
Спровођење урбанистичких и просторних планова

2021

Средства из буџета
01

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

25.600.000,00
5.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Укупно

25.600.000,00
5.000.000,00

Структура
(%)

2,61
0,51

4.800.000,00

0,00

0,00

4.800.000,00

0,49

35.400.000,00

0,00

0,00

35.400.000,00

3,61

9.300.000,00
2.150.000,00
300.000,00
400.000,00
12.150.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14.000.000,00
500.000,00
0,00
0,00
14.500.000,00

23.300.000,00
2.650.000,00
300.000,00
400.000,00
26.650.000,00

2,38
0,27
0,03
0,04
2,72

2.500.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,25

4.000.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,41

0004

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Зоохигијена

6.500.000,00

0,00

0,00

6.500.000,00

0,66

511000
512000
1102-5001

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Изградња и опремање прихватилишта за псе

1.000.000,00
500.000,00
1.500.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.000.000,00
500.000,00
1.500.000,00

0,10
0,05
0,15

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,51

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,51

0,00
0,00
0,00
2.400.000,00
2.600.000,00
5.000.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

135.000,00
1.475.000,00
90.000,00
3.700.000,00
0,00
5.400.000,00

135.000,00
1.475.000,00
90.000,00
6.100.000,00
2.600.000,00
10.400.000,00

0,01
0,15
0,01
0,62
0,27
1,06

511000
423000
426000
512000
1101-5001

424000
451000

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
МАТЕРИЈАЛ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Будућност се гради

0002

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРАЊЕ
Мере активне политике запошљавања

421000
423000
424000
511000
512000
2001-5001

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Зелена прекогранична сарадња

464000

Извори финансирања за функцију 620:

0

ПЛАН РАСХОДА

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
Шифра
функц.
класиф.

Број
позиције

Економ.
класиф.

Укупно

Структура
(%)

0,00

19.900.000,00
19.900.000,00

85.450.000,00

8,71

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Управљање и снабдевање водом за пиће

11.000.000,00

0,00

0,00

11.000.000,00

1,12

7.000.000,00

0,00

0,00

7.000.000,00

0,71

18.000.000,00

0,00

0,00

18.000.000,00

1,84

18.000.000,00
18.000.000,00

0,00

0,00

18.000.000,00

1,84

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Енергетска санација објекта Општинске управе Лебане

3.383.000,00
3.383.000,00

0,00
0,00

9.500.000,00
9.500.000,00

12.883.000,00
12.883.000,00

1,31
1,31

8.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

0,82

4.000.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,41

0002

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Одржавање јавних зелених површина

12.000.000,00

0,00

0,00

12.000.000,00

1,22

421000
0003

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Одржавање чистоће на површинама јавне намене

7.500.000,00
7.500.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7.500.000,00
7.500.000,00

0,76
0,76

424000
0006

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
Одржавање гробаља и погребне услуге

6.500.000,00
6.500.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6.500.000,00
6.500.000,00

0,66
0,66

512000
1102-4001

МАШИНЕ И ОПРЕМА
Набавка мултифункционалног возила за чишћење јавних површина

7.000.000,00
7.000.000,00

0,00
0,00

7.000.000,00
7.000.000,00

14.000.000,00
14.000.000,00

1,43
1,43

Активност
630

0008
99/0

425000

100/0

451000
0008

01
630

Извори финансирања за функцију 630:
Приходе из буџета
Водоснабдевање

660
0501

Пројекат
660

0501-5001
100/1

Програм

1102

Активност
660

0002
101/0

424000

102/0

451000

Активност
660

0003
103/0

Активност
660

0006
104/0

Пројекат
660

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

65.550.000,00

630
1102

660

Средства из буџета
01
65.550.000,00

Функц. клас.
Програм

Функц. клас.
Програм

2021

Приходе из буџета
Донације од међународних организација
Развој заједнице

01
06
620

630

Опис

1102-4001
104/1

511000
0501-5001

Извори финансирања за функцију 660:

0

ПЛАН РАСХОДА

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
Шифра
функц.
класиф.

Број
позиције

Економ.
класиф.
01
07
660

Функц. клас.
Програм

740
1801

Активност

0001

740

105/0

464000
0001

01
740
Функц. клас.
Програм

810
1301

Активност
810

0001
106/0

Пројекат
810
810

1301-5001
106/1
106/2

830
1201

Активност
830

0004
107/0

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРАЊЕ
Функционисање установа примарне здравствене заштите
Извори финансирања за функцију 740:
Приходе из буџета
Услуге јавног здравства

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима

511000
512000
1301-5001

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Развој спортске инфраструктуре

481000
0004

01
830

2021

Приходе из буџета
Трансфере од других нивоа власти
Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту

481000
0001

01
810
Функц. клас.
Програм

Опис

Извори финансирања за функцију 810:
Приходе из буџета
Услуге рекреације и спорта

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног
информисања
Извори финансирања за функцију 830:
Приходе из буџета
Услуге емитовања и штампања

Средства из буџета
01

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

36.383.000,00
36.383.000,00

0,00

16.500.000,00
16.500.000,00

52.883.000,00

22.000.000,00

0,00

0,00

22.000.000,00

2,24

22.000.000,00

0,00

0,00

22.000.000,00

2,24

22.000.000,00
22.000.000,00

0,00

0,00

22.000.000,00

2,24

31.800.000,00
31.800.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

31.800.000,00
31.800.000,00

3,24
3,24

120.000,00
0,00
120.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

120.000,00
0,00
120.000,00

0,01
0,00
0,01

31.920.000,00
31.920.000,00

0,00

0,00

31.920.000,00

3,26

3.000.000,00
3.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.000.000,00
3.000.000,00

0,31
0,31

3.000.000,00
3.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,31

5,39

0

ПЛАН РАСХОДА

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

Шифра
функц.
класиф.
Функц. клас.
Програм
Активност
840

Број
позиције
840
1201
0001
108/0

Економ.
класиф.

912
2002

Активност
912

0001
109/0

481000
0001

463000
0001

01
04
912
Функц. клас.
Програм

920
2003

Активност
920

0001
110/0

463000
0001

01
920
Глава
Функц. клас.
Програм

05.01
911
2001

Активност
911
911
911
911
911
911

0001
111/0
112/0
113/0
114/0
115/0
116/0

2021

Средства из буџета
01

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

Верске и остале услуге заједнице

01
840
Функц. клас.
Програм

Опис

411000
412000
414000
415000
416000
421000

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Функционисање локалних установа културе

2.000.000,00
2.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.000.000,00
2.000.000,00

0,20
0,20

Извори финансирања за функцију 840:
Приходе из буџета
Верске и остале услуге заједнице

2.000.000,00
2.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,20

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
Функционисање основних школа

44.250.000,00
44.250.000,00

100.000,00
100.000,00

0,00
0,00

44.350.000,00
44.350.000,00

4,52
4,52

Извори финансирања за функцију 912:
Приходе из буџета
Сопствене приходе буџетских корисника
Основно образовање

44.250.000,00
44.250.000,00

100.000,00
100.000,00

0,00

44.350.000,00

4,52

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
Функционисање средњих школа

17.385.000,00
17.385.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

17.385.000,00
17.385.000,00

1,77
1,77

Извори финансирања за функцију 920:
Приходе из буџета
Средње образовање

17.385.000,00
17.385.000,00

0,00

0,00

17.385.000,00

1,77

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ

46.220.000,00
7.740.000,00
110.000,00
1.500.000,00
880.000,00
3.830.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

46.220.000,00
7.740.000,00
110.000,00
1.500.000,00
880.000,00
3.930.000,00

4,71
0,79
0,01
0,15
0,09
0,40

0

ПЛАН РАСХОДА

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
Шифра
функц.
класиф.
911
911
911
911
911
911
911

Број
позиције
117/0
118/0
119/0
120/0
121/0
122/0
123/0

Глава
Функц. клас.
Програм

05.02
820
1201

Активност
820
820
820
820
820
820
820
820
820
820
820
820
820
820

0001
124/0
125/0
126/0
127/0
128/0
129/0
130/0
131/0
132/0
133/0
134/0
135/0
136/0
137/0

Економ.
класиф.

Опис

2021

Средства из буџета
01

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и
образовања

30.000,00
840.000,00
350.000,00
1.000.000,00
3.800.000,00
100.000,00
460.000,00
66.860.000,00

01
04
911

Извори финансирања за функцију 911:
Приходе из буџета
Сопствене приходе буџетских корисника
Предшколско образовање

66.860.000,00

01
04
05.01

Извори финансирања за главу 05.01:
Приходе из буџета
Сопствене приходе буџетских корисника
ПУ ДЕЧЈА РАДОСТ

66.860.000,00

422000
423000
424000
425000
426000
482000
512000
0001

411000
412000
414000
415000
416000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
511000
512000
515000
0001

01
820

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

0,00
300.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
800.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

30.000,00
1.140.000,00
350.000,00
1.000.000,00
4.200.000,00
100.000,00
460.000,00
67.660.000,00

0,00
0,12
0,04
0,10
0,43
0,01
0,05
6,90

800.000,00
800.000,00

0,00

67.660.000,00

6,90

66.860.000,00

800.000,00
800.000,00

0,00

67.660.000,00

6,90

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Функционисање локалних установа културе

5.247.000,00
896.000,00
50.000,00
110.000,00
350.000,00
1.150.000,00
60.000,00
2.015.000,00
50.000,00
300.000,00
170.000,00
1.190.000,00
275.000,00
100.000,00
11.963.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.247.000,00
896.000,00
50.000,00
110.000,00
350.000,00
1.150.000,00
60.000,00
2.015.000,00
50.000,00
300.000,00
170.000,00
1.190.000,00
275.000,00
100.000,00
11.963.000,00

0,54
0,09
0,01
0,01
0,04
0,12
0,01
0,21
0,01
0,03
0,02
0,12
0,03
0,01
1,22

Извори финансирања за функцију 820:
Приходе из буџета
Услуге културе

11.963.000,00
11.963.000,00

0,00

0,00

11.963.000,00

1,22

66.860.000,00

0

ПЛАН РАСХОДА

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
Шифра
функц.
класиф.

Број
позиције

Економ.
класиф.

01
05.02
Глава
Функц. клас.
Програм

05.03
473
1502

Активност
473
473
473
473
473
473
473
473
473
473
473
473
473
473
473

0001
138/0
139/0
140/0
141/0
142/0
143/0
144/0
145/0
146/0
147/0
148/0
149/0
150/0
151/0
152/0

411000
412000
414000
415000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
482000
483000
511000
512000
523000
0001

01
07
473

01
07
05.03
Глава
Функц. клас.
Програм

05.04
820
1201

Активност
820
820
820
820

0001
153/0
154/0
155/0
156/0

411000
412000
413000
414000

Опис

2021

Средства из буџета
01

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

Извори финансирања за главу 05.02:
Приходе из буџета
БИБЛИОТЕКА БРАНКО РАДИЧЕВИЋ

11.963.000,00
11.963.000,00

0,00

0,00

11.963.000,00

1,22

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ
Управљање развојем туризма

4.840.000,00
806.000,00
77.000,00
270.000,00
950.000,00
16.000,00
5.360.000,00
76.000,00
350.000,00
530.000,00
20.000,00
3.500.000,00
400.000,00
200.000,00
2.700.000,00
20.095.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560.000,00

4.840.000,00
806.000,00
77.000,00
270.000,00
950.000,00
16.000,00
5.910.000,00
76.000,00
350.000,00
540.000,00
20.000,00
3.500.000,00
400.000,00
200.000,00
2.700.000,00
20.655.000,00

0,49
0,08
0,01
0,03
0,10
0,00
0,60
0,01
0,04
0,06
0,00
0,36
0,04
0,02
0,28
2,11

Извори финансирања за функцију 473:
Приходе из буџета
Трансфере од других нивоа власти
Туризам

20.095.000,00
0,00

560.000,00
560.000,00

20.655.000,00

2,11

Извори финансирања за главу 05.03:
Приходе из буџета
Трансфере од других нивоа власти
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

20.095.000,00
20.095.000,00

0,00

560.000,00
560.000,00

20.655.000,00

2,11

8.752.000,00
1.467.000,00
20.000,00
100.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

8.752.000,00
1.467.000,00
20.000,00
100.000,00

0,89
0,15
0,00
0,01

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

20.095.000,00

0

ПЛАН РАСХОДА

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
Шифра
функц.
класиф.
820
820
820
820
820
820
820
820
820
820
820
820
820

Број
позиције
157/0
158/0
159/0
160/0
161/0
162/0
163/0
164/0
165/0
166/0
167/0
168/0
169/0

Глава
Функц. клас.
Програм

05.05
160
0602

Активност
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

0002
170/0
171/0
172/0
173/0
174/0
175/0
176/0
177/0
178/0
179/0
180/0
181/0
182/0
183/0

Економ.
класиф.

Опис

2021

Средства из буџета
01

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ
Функционисање локалних установа културе

50.000,00
340.000,00
4.111.000,00
400.000,00
4.620.000,00
1.900.000,00
353.000,00
435.000,00
20.000,00
15.000,00
200.000,00
231.000,00
0,00
23.014.000,00

01
04
820

Извори финансирања за функцију 820:
Приходе из буџета
Сопствене приходе буџетских корисника
Услуге културе

23.014.000,00

01
04
05.04

Извори финансирања за главу 05.04:
Приходе из буџета
Сопствене приходе буџетских корисника
ДОМ КУЛТУРЕ РАДАН

23.014.000,00

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Функционисање месних заједница

415000
416000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
482000
483000
511000
512000
523000
0001

411000
412000
414000
415000
416000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
483000
511000
512000
0002

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
149.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000,00
297.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50.000,00
340.000,00
4.129.000,00
400.000,00
4.620.000,00
1.905.000,00
353.000,00
584.000,00
20.000,00
15.000,00
200.000,00
231.000,00
125.000,00
23.311.000,00

0,01
0,03
0,42
0,04
0,47
0,19
0,04
0,06
0,00
0,00
0,02
0,02
0,01
2,38

297.000,00
297.000,00

0,00

23.311.000,00

2,38

23.014.000,00

297.000,00
297.000,00

0,00

23.311.000,00

2,38

2.536.000,00
464.000,00
50.000,00
74.000,00
20.000,00
686.000,00
35.000,00
5.913.000,00
0,00
12.865.000,00
2.105.000,00
3.067.000,00
1.000.000,00
1.020.000,00
29.835.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.536.000,00
464.000,00
50.000,00
74.000,00
20.000,00
686.000,00
35.000,00
5.913.000,00
0,00
12.865.000,00
2.105.000,00
3.067.000,00
1.000.000,00
1.020.000,00
29.835.000,00

0,26
0,05
0,01
0,01
0,00
0,07
0,00
0,60
0,00
1,31
0,21
0,31
0,10
0,10
3,04

23.014.000,00

0

ПЛАН РАСХОДА

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
Шифра
функц.
класиф.

Број
позиције

Економ.
класиф.

01
160

01
05.05
Глава
Функц. клас.
Програм

05.06
810
1301

Активност
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810

0001
184/0
185/0
186/0
187/0
188/0
189/0
190/0
191/0
192/0
193/0
194/0
195/0
196/0
197/0
198/0

411000
412000
414000
415000
416000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
482000
483000
511000
512000
0001

01
07
810

01
07
05.06

01
04

Опис

2021

Средства из буџета
01

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

Укупно

Структура
(%)

Извори финансирања за функцију 160:
Приходе из буџета
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

29.835.000,00
29.835.000,00

0,00

0,00

29.835.000,00

3,04

Извори финансирања за главу 05.05:
Приходе из буџета
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

29.835.000,00
29.835.000,00

0,00

0,00

29.835.000,00

3,04

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима

8.700.000,00
1.410.000,00
135.000,00
365.000,00
0,00
410.000,00
140.000,00
4.555.000,00
0,00
770.000,00
855.000,00
10.000,00
0,00
1.800.000,00
1.000.000,00
20.150.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560.000,00

8.700.000,00
1.410.000,00
135.000,00
365.000,00
0,00
410.000,00
140.000,00
5.105.000,00
0,00
770.000,00
865.000,00
10.000,00
0,00
1.800.000,00
1.000.000,00
20.710.000,00

0,89
0,14
0,01
0,04
0,00
0,04
0,01
0,52
0,00
0,08
0,09
0,00
0,00
0,18
0,10
2,11

Извори финансирања за функцију 810:
Приходе из буџета
Трансфере од других нивоа власти
Услуге рекреације и спорта

20.150.000,00
0,00

560.000,00
560.000,00

20.710.000,00

2,11

Извори финансирања за главу 05.06:
Приходе из буџета
Трансфере од других нивоа власти
УСТАНОВА ЗА СПОРТ

20.150.000,00
0,00

560.000,00
560.000,00

20.710.000,00

2,11

Извори финансирања за раздео 5:
Приходе из буџета
Сопствене приходе буџетских корисника

20.150.000,00

20.150.000,00

884.354.000,00
1.197.000,00

0

ПЛАН РАСХОДА

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
Шифра
функц.
класиф.

Број
позиције

Економ.
класиф.

Опис

06
07
13
5

Донације од међународних организација
Трансфере од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
ОПШТИНСКА УПРАВА

01
04
06
07
13
0

Извори финансирања за БК 0:
Приходе из буџета
Сопствене приходе буџетских корисника
Донације од међународних организација
Трансфере од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

2021

Средства из буџета
01

884.354.000,00

Средства из
Средства из осталих
сопствених извора 04
извора

1.197.000,00

Укупно

Структура
(%)

22.946.000,00
29.423.000,00
5.000.000,00
57.369.000,00

942.920.000,00

96,16

22.946.000,00
29.423.000,00
5.000.000,00
57.369.000,00

980.570.000,00

100,00

922.004.000,00
1.197.000,00

922.004.000,00

1.197.000,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

Раздео

Назив раздела

План

Средства из буџета
01

Средства из сопствених
извора 04

Средства из осталих
извора

05

ОПШТИНСКА УПРАВА

27.061.000,00
27.061.000,00

25.034.000,00
25.034.000,00

0,00
0,00

2.027.000,00
2.027.000,00

05

ОПШТИНСКА УПРАВА

38.986.000,00
38.986.000,00

31.450.000,00
31.450.000,00

0,00
0,00

7.536.000,00
7.536.000,00

01

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

16.100.000,00
16.100.000,00

16.100.000,00
16.100.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

02
03

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

13.000.000,00
5.900.000,00
18.900.000,00

13.000.000,00
5.900.000,00
18.900.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

05

ОПШТИНСКА УПРАВА

291.385.000,00
291.385.000,00

285.665.000,00
285.665.000,00

0,00
0,00

5.720.000,00
5.720.000,00

05

ОПШТИНСКА УПРАВА

2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

Раздео

Назив раздела

План

Средства из буџета
01

Средства из сопствених
извора 04

Средства из осталих
извора

05

ОПШТИНСКА УПРАВА

29.835.000,00
29.835.000,00

29.835.000,00
29.835.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

05

ОПШТИНСКА УПРАВА

34.300.000,00
34.300.000,00

34.300.000,00
34.300.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

04

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАЂТВО

2.650.000,00
2.650.000,00

2.650.000,00
2.650.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

05

ОПШТИНСКА УПРАВА

11.166.000,00
11.166.000,00

6.600.000,00
6.600.000,00

0,00
0,00

4.566.000,00
4.566.000,00

05

ОПШТИНСКА УПРАВА

74.900.000,00
74.900.000,00

74.900.000,00
74.900.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

05

ОПШТИНСКА УПРАВА

20.655.000,00
20.655.000,00

20.095.000,00
20.095.000,00

0,00
0,00

560.000,00
560.000,00

05

ОПШТИНСКА УПРАВА

9.000.000,00
9.000.000,00

9.000.000,00
9.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

05

ОПШТИНСКА УПРАВА

3.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

05

ОПШТИНСКА УПРАВА

85.450.000,00
85.450.000,00

65.550.000,00
65.550.000,00

0,00
0,00

19.900.000,00
19.900.000,00

05

ОПШТИНСКА УПРАВА

18.000.000,00
18.000.000,00

18.000.000,00
18.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

05

ОПШТИНСКА УПРАВА

52.883.000,00

36.383.000,00

0,00

16.500.000,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

Раздео

Назив раздела

Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту

План
52.883.000,00

Средства из буџета Средства из сопствених
01
извора 04
36.383.000,00
0,00

Средства из осталих
извора
16.500.000,00

05

ОПШТИНСКА УПРАВА

22.000.000,00
22.000.000,00

22.000.000,00
22.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

05

ОПШТИНСКА УПРАВА

52.630.000,00
52.630.000,00

52.070.000,00
52.070.000,00

0,00
0,00

560.000,00
560.000,00

05

ОПШТИНСКА УПРАВА

35.274.000,00
35.274.000,00

34.977.000,00
34.977.000,00

297.000,00
297.000,00

0,00
0,00

05

ОПШТИНСКА УПРАВА

3.000.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

05

ОПШТИНСКА УПРАВА

2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

05

ОПШТИНСКА УПРАВА

67.660.000,00
67.660.000,00

66.860.000,00
66.860.000,00

800.000,00
800.000,00

0,00
0,00

05

ОПШТИНСКА УПРАВА

44.350.000,00
44.350.000,00

44.250.000,00
44.250.000,00

100.000,00
100.000,00

0,00
0,00

05

ОПШТИНСКА УПРАВА

17.385.000,00
17.385.000,00

17.385.000,00
17.385.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Буџет 2021

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА

Износ у динарима
0101-4001
0101-5001

Парадајз фест
Електрификација поља

6.846.000,00
3.320.000,00
10.166.000,00

0501-5001

Енергетска санација објекта Општинске управе Лебане

12.883.000,00
12.883.000,00

0701-4003
0701-5001
0701-5002
0701-5003
0701-5004

Пресвлачења и крпљења ударних рупа на саобраћајницама на територији општине Лебане
Изградња саобраћајница на територији општине Лебане
Пројектно-техничка документација и изградња инфраструктурепрема локалитету Царичин Град
Уређење простора и саобраћајница до индустријске зоне
Изградња потпорног зида у Лебану

15.000.000,00
53.400.000,00
1.000.000,00
500.000,00
5.000.000,00
74.900.000,00

0901-4002
0901-4003
0901-4004
0901-7001

Наша деца, наша будућност
Фер почетак у животу
Одговор локалне заједнице на КОВИД-19
Једнократна помоћ интерно расељеним и избеглим лицима

1101-5001

Будућност се гради

26.650.000,00
26.650.000,00

1102-4001
1102-5001

Набавка мултифункционалног возила за чишћење јавних површина
Изградња и опремање прихватилишта за псе

14.000.000,00
1.500.000,00
15.500.000,00

1301-5001

Развој спортске инфраструктуре

2001-5001

Зелена прекогранична сарадња

2101 -4001

Спровођење избора у месним заједницама у 2021.год.

2.971.000,00
2.650.000,00
225.000,00
2.865.000,00
8.711.000,00

120.000,00
120.000,00

10.400.000,00
10.400.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00
160.830.000,00

0

ПЛАН ПРИХОДА

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
2021
Економ.
Опис
Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
класиф.
01
сопствених извора 04
извора
1
2
3
4
5
311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене
0,00
0,00
2.600.000,00
311000 КАПИТАЛ
0,00
0,00
2.600.000,00
321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година
0,00
0,00
5.000.000,00
321000 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
0,00
0,00
5.000.000,00
711111 Порез на зараде
200.000.000,00
0,00
0,00
711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по
500.000,00
0,00
0,00
решењу Пореске управе
711122 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по
9.650.000,00
0,00
0,00
решењу Пореске управе
711123 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу
15.000.000,00
0,00
0,00
самоопорезивањем
711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу
500.000,00
0,00
0,00
Пореске управе
711146 Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе
50.000,00
0,00
0,00
711147 Порез на земљиште
5.000.000,00
0,00
0,00
711191 Порез на остале приходе
20.000.000,00
0,00
0,00
711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака
300.000,00
0,00
0,00
711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
251.000.000,00
0,00
0,00
712112 Порез на фонд зарада осталих запослених
100.000,00
0,00
0,00
712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА
100.000,00
0,00
0,00
713121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге
17.000.000,00
0,00
0,00
713122 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге
7.000.000,00
0,00
0,00
713311 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе
4.000.000,00
0,00
0,00
713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе
2.000.000,00
0,00
0,00
713423 Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу
5.000.000,00
0,00
0,00
Пореске управе
713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
35.000.000,00
0,00
0,00
714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван
500.000,00
0,00
0,00
пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе
(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)
714513 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и
10.000.000,00
0,00
0,00
машина
714543 Накнада за промену намене пољопривредног земљишта
500.000,00
0,00
0,00
714552 Боравишна такса
50.000,00
0,00
0,00
714562 Накнада за заштиту и унапређивање животне средине
2.000.000,00
0,00
0,00
714565 Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје
5.000.000,00
0,00
0,00
штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности
714567 Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење
120.000.000,00
0,00
0,00
грађевинских радова и изградњу
714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
138.050.000,00
0,00
0,00
716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору
20.000.000,00
0,00
0,00
716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ
20.000.000,00
0,00
0,00
732151 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина
0,00
0,00
21.996.000,00
732000 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
0,00
0,00
21.996.000,00
733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина
380.000.000,00
0,00
0,00
733152 Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина
10.000.000,00
0,00
0,00
733154 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина
0,00
0,00
8.833.000,00

Укупно
6
2.600.000,00
2.600.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
200.000.000,00
500.000,00

Структура
(%)
7
0,27
0,27
0,51
0,51
20,40
0,05

9.650.000,00

0,98

15.000.000,00

1,53

500.000,00

0,05

50.000,00
5.000.000,00
20.000.000,00
300.000,00
251.000.000,00
100.000,00
100.000,00
17.000.000,00
7.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00

0,01
0,51
2,04
0,03
25,60
0,01
0,01
1,73
0,71
0,41
0,20
0,51

35.000.000,00
500.000,00

3,57
0,05

10.000.000,00

1,02

500.000,00
50.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00

0,05
0,01
0,20
0,51

120.000.000,00

12,24

138.050.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
21.996.000,00
21.996.000,00
380.000.000,00
10.000.000,00
8.833.000,00

14,08
2,04
2,04
2,24
2,24
38,75
1,02
0,90

0

ПЛАН ПРИХОДА

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
2021
Економ.
Опис
Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
класиф.
01
сопствених извора 04
извора
1
2
3
4
5
733251 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина
0,00
0,00
17.820.000,00
733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
390.000.000,00
0,00
26.653.000,00
741151 Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит
500.000,00
0,00
0,00
банака
741152 Приходи од камата на средства корисника буџета општине укључена у депозите код пословних банака
500.000,00
0,00
0,00
код којих овлашћени општински орган потписује уговор о депоновању средстава по виђењу
741522 Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у
5.000.000,00
0,00
0,00
државној својини
741526 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта
400.000,00
0,00
0,00
741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у
1.000.000,00
0,00
0,00
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности
741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта
500.000,00
0,00
0,00
741596 Накнада за коришћење дрвета
1.000.000,00
0,00
0,00
741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
8.900.000,00
0,00
0,00
742120 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа
0,00
100.000,00
0,00
Републике
742126 Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике
200.000,00
0,00
0,00
742151 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина
50.000,00
0,00
0,00
742152 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе
1.000.000,00
100.000,00
0,00
општине и индиректни корисници њиховог буџета
742153 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина
1.000.000,00
0,00
0,00
742154 Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина
200.000,00
0,00
0,00
742156 Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист
2.500.000,00
0,00
0,00
нивоа општина
742251 Општинске административне таксе
1.500.000,00
0,00
0,00
742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта
2.000.000,00
0,00
0,00
742255 Такса за озакоњење објеката у корист општина
1.500.000,00
0,00
0,00
742370 Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима
0,00
800.000,00
0,00
742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
9.950.000,00
1.000.000,00
0,00
743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности
4.000.000,00
0,00
0,00
саобраћаја на путевима
743353 Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном
200.000,00
0,00
0,00
поступку у корист нивоа општина
743951 Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова
6.500.000,00
0,00
0,00
743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
10.700.000,00
0,00
0,00
744151 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина
0,00
12.000,00
0,00
744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
0,00
12.000,00
0,00
745151 Остали приходи у корист нивоа општина
19.104.000,00
60.000,00
0,00
745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
19.104.000,00
60.000,00
0,00
771110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
0,00
0,00
1.120.000,00
771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
0,00
0,00
1.120.000,00
823151 Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина
0,00
125.000,00
0,00
823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ
0,00
125.000,00
0,00
841151 Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина
200.000,00
0,00
0,00
841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА
200.000,00
0,00
0,00
911451 Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина
39.000.000,00
0,00
0,00

Укупно
6
17.820.000,00
416.653.000,00
500.000,00

Структура
(%)
7
1,82
42,49
0,05

500.000,00

0,05

5.000.000,00

0,51

400.000,00
1.000.000,00

0,04
0,10

500.000,00
1.000.000,00
8.900.000,00
100.000,00

0,05
0,10
0,91
0,01

200.000,00
50.000,00
1.100.000,00

0,02
0,01
0,11

1.000.000,00
200.000,00
2.500.000,00

0,10
0,02
0,25

1.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
800.000,00
10.950.000,00
4.000.000,00

0,15
0,20
0,15
0,08
1,12
0,41

200.000,00

0,02

6.500.000,00
10.700.000,00
12.000,00
12.000,00
19.164.000,00
19.164.000,00
1.120.000,00
1.120.000,00
125.000,00
125.000,00
200.000,00
200.000,00
39.000.000,00

0,66
1,09
0,00
0,00
1,95
1,95
0,11
0,11
0,01
0,01
0,02
0,02
3,98

0

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
Економ.
Опис
класиф.
1
2
911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА

ПЛАН ПРИХОДА
2021
Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора
3
4
5
39.000.000,00
0,00
0,00
922.004.000,00
1.197.000,00
57.369.000,00

Укупно
6
39.000.000,00
980.570.000,00

Структура
(%)
7
3,98
100,00

0

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
Економ.
класиф.
1
411000
412000
413000
414000
415000
416000
410000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
420000
441000
444000
440000
451000
450000
463000
464000
460000
472000
470000
481000
482000
483000
485000
480000
499000
490000

511000
512000
515000
510000
523000
520000
541000
540000
611000
610000

Опис

2021

2
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
СУБВЕНЦИЈЕ
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
ОСТАЛИ РАСХОДИ
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА
ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
ОСНОВНА СРЕДСТВА
ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ
ЗАЛИХЕ
ЗЕМЉИШТЕ
ПРИРОДНА ИМОВИНА
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

Средства из буџета
Средства из
Средства из осталих
01
сопствених извора 04
извора
3
4
5
145.295.000,00
0,00
0,00
25.273.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
5.522.000,00
0,00
0,00
3.769.000,00
0,00
0,00
2.590.000,00
0,00
0,00
182.469.000,00
0,00
0,00
49.767.000,00
118.000,00
392.000,00
6.686.000,00
0,00
290.000,00
61.423.000,00
300.000,00
5.051.000,00
57.076.000,00
5.000,00
2.998.000,00
86.638.000,00
0,00
0,00
21.385.000,00
549.000,00
786.000,00
282.975.000,00
972.000,00
9.517.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
4.500.000,00
0,00
0,00
28.800.000,00
0,00
0,00
28.800.000,00
0,00
0,00
83.115.000,00
100.000,00
2.027.000,00
27.000.000,00
0,00
0,00
110.115.000,00
100.000,00
2.027.000,00
7.300.000,00
0,00
2.565.000,00
7.300.000,00
0,00
2.565.000,00
64.179.000,00
0,00
0,00
770.000,00
0,00
0,00
41.582.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
111.531.000,00
0,00
0,00
23.500.000,00
0,00
0,00
23.500.000,00
0,00
0,00

113.053.000,00
22.761.000,00
300.000,00
136.114.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
922.004.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
125.000,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.197.000,00

29.240.000,00
9.020.000,00
0,00
38.260.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
57.369.000,00

Укупно
6
145.295.000,00
25.273.000,00
20.000,00
5.522.000,00
3.769.000,00
2.590.000,00
182.469.000,00
50.277.000,00
6.976.000,00
66.774.000,00
60.079.000,00
86.638.000,00
22.720.000,00
293.464.000,00
4.200.000,00
300.000,00
4.500.000,00
28.800.000,00
28.800.000,00
85.242.000,00
27.000.000,00
112.242.000,00
9.865.000,00
9.865.000,00
64.179.000,00
770.000,00
41.582.000,00
5.000.000,00
111.531.000,00
23.500.000,00
23.500.000,00

Структура
(%)
7
14,82
2,58
0,00
0,56
0,38
0,26
18,61
5,13
0,71
6,81
6,13
8,84
2,32
29,93
0,43
0,03
0,46
2,94
2,94
8,69
2,75
11,45
1,01
1,01
6,55
0,08
4,24
0,51
11,37
2,40
2,40

142.293.000,00
31.781.000,00
300.000,00
174.374.000,00
2.825.000,00
2.825.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
980.570.000,00

14,51
3,24
0,03
17,78
0,29
0,29
0,71
0,71
3,06
3,06
100,00

0

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

411000
412000
413000
414000
415000
416000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
441000
444000
451000
463000
464000
472000
481000
482000
483000
485000
499000
511000
512000
515000
523000
541000
611000

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ
ЗЕМЉИШТЕ
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА
Укупно

2021

План
2
141.955.000,00
25.427.000,00
20.000,00
5.900.000,00
3.284.000,00
2.270.000,00
45.875.000,00
7.195.000,00
55.485.000,00
51.882.000,00
88.713.000,00
24.496.000,00
7.100.000,00
300.000,00
35.400.000,00
74.885.792,00
27.000.000,00
10.300.000,00
50.179.000,00
810.000,00
23.641.000,00
5.000.000,00
38.500.000,00
119.000.000,00
15.901.000,00
300.000,00
2.125.000,00
71.000.000,00
27.000.000,00
960.943.792,00

Структура
у%
3
14,77
2,65
0,00
0,61
0,34
0,24
4,77
0,75
5,77
5,40
9,23
2,55
0,74
0,03
3,68
7,79
2,81
1,07
5,22
0,08
2,46
0,52
4,01
12,38
1,65
0,03
0,22
7,39
2,81
100,00

Валута: ДИН

Ребаланс
4
145.295.000,00
25.273.000,00
20.000,00
5.522.000,00
3.769.000,00
2.590.000,00
50.277.000,00
6.976.000,00
66.774.000,00
60.079.000,00
86.638.000,00
22.720.000,00
4.200.000,00
300.000,00
28.800.000,00
85.242.000,00
27.000.000,00
9.865.000,00
64.179.000,00
770.000,00
41.582.000,00
5.000.000,00
23.500.000,00
142.293.000,00
31.781.000,00
300.000,00
2.825.000,00
7.000.000,00
30.000.000,00
980.570.000,00

Структура
у%
5
14,82
2,58
0,00
0,56
0,38
0,26
5,13
0,71
6,81
6,13
8,84
2,32
0,43
0,03
2,94
8,69
2,75
1,01
6,55
0,08
4,24
0,51
2,40
14,51
3,24
0,03
0,29
0,71
3,06
100,00

Индекс
План за наредну
(2:4)
годину
6
7
97,70
0,00
100,61
0,00
100,00
0,00
106,85
0,00
87,13
0,00
87,64
0,00
91,24
0,00
103,14
0,00
83,09
0,00
86,36
0,00
102,40
0,00
107,82
0,00
169,05
0,00
100,00
0,00
122,92
0,00
87,85
0,00
100,00
0,00
104,41
0,00
78,19
0,00
105,19
0,00
56,85
0,00
100,00
0,00
163,83
0,00
83,63
0,00
50,03
0,00
100,00
0,00
75,22
0,00
1.014,29
0,00
90,00
0,00
98,00
0,00

Индекс
(7:2)
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 7.
За извршавање ове одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење ове одлуке је председник општине.
Члан 8.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за
управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату
средстава која припадају буџету.
Члан 9.
За закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација распоређених овом Одлуком одговоран је функционер,
односно руководилац директних и индиректних корисника буџетских средстава.
Члан 10.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише председника
општине / веће.
У року од петнест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, општинско веће усваја и доставља извештаје Скупштини општине.
Члан 11.
У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских средстава промени, износ апропријација
издвојених за активност тог корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве.
Одлуку о промени апропријације и преносу и преносу апропријације у текућу буџетску резерву из става 1.овог члана, а у складу са чланом 61.
Закона о буџетском систему доноси председник општине, односно Општинско веће.
Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријација
одобрених на име одређеног расхода у износу од 10% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.
Преусмеравање апропријација из става 3. односе се на апропријације из прихода буџета, док се из осталих извора могу мењати без ограничења,
с тим што корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета,

подноси захтев органу управе надлежном за финансије за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и
издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01.
Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник општине/ општинско веће
доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене за које
средства нису предвиђена у довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања из става 4.овог члана не може бити већи од износа разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске
резерве и максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђене чланом 69.став 3. Закона о буџетском систему.
Члан 12.
Решење о употреби текуће и сталне буџетске резерве на предлог органа надлежног за финансије доноси председник општине / општинско
веће.
Члан 13.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси општинско веће.
Члан 14.
Општинско вече одговорно је за спровођење фискалне поитике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и
издацима на начин на који је у складу са Законом о буџетском систему.
Члан 15.
Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству надлежном за
послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10% уколико је оно резултат реализације јавних инвестиција.
Члан 16.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који
су укључени у консолидовани рачун буџета општине, воде се и допуњују на консолидован рачун трезора.
Члан 17.
Распоред коришћења средстава вршиће се по посебном акту (решењу) које доноси председник општине, на предлог надлежног органа за
финансије, у оквиру следећих апропријација:
- Раздео 5 - функција 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту, програм 11, шифра програма 0901 - Социјална и дечија заштита,
програмска активност 0901-0001, економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета.
Члан 18.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисницибуџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом
Одлуком одобрена и пренета.
Изузетно, корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се
односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за финансије уз сагласност општинског већа, а
највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из ове Одлуке.
Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте
прибаве сагласност органа надлежног за финансије.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода
прво врши из прихода из тих других извора.
Обавезе преузете у 2021.години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2021.години, преносе се у
2022.години и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину.
Члан 19.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна
трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 20.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другсчије
прописано.
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56.став 3. Закона о буџетском систему.
Члан 21.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, услуга или извођењу радова, морају да поступају у складу са
Законом о јавним набавкама.
Члан 22.
Obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava izvršavaju se srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budžeta.
Ако се у току године примања смање, издаци буџетс извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на
постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Члан 23.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним
апропријацијам у Одлуци о буџету. Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Члан24.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2021.години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском
систему, при чему су, у скалду са истим чланом Закона, предесдник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност
тог инвестирања.
Члан 25.
Корисник буџетских средстава не може без претходне сагласности председника општине, засновати радни однос са новим лицима до краја
2021.године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком,
предвиђена за плате буџетском кориснику.
Члан 26.
Директни и индиректни кориснци буџетских средстава у 2021.години, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета,
обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава
за рад.
Члан 27.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета,
председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу.
Члан 28.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31.де цембра 2021.године, средства која нису утршена за финансирање
расхода у 2021.години, која су овимкорисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Лебане за 2021.годину.
Члан 29.
Изузетно, у случају да се буџету општине Лебане из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) определе актом наменска
трансферна средства, укључујући и наменска средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донација, чији
износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће
позиције за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.
Члан 30.
Плаћања са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава у смислу Закона о буџетском систему
који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на
начин прописан законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.

Члан 31.
У буџетској 2021.години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и
појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене који су то
право стекли у 2021.години и новогодишњих и божићних пакетића за децу запослених, како је предвиђено посебним и појединачним колективним
уговорима, до неопорезивог износа.
Такође, у 2021.години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти
награде, бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.
Члан 32.
Корисник буџетских средстава, који одређен расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приходи
буџета (извор 01- Приход из буџета), обавезе може преузети само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених
прихода и примања мањи од одобрених апропријација.
Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за
износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно
продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.
Члан 33.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкови текућих
поправки и одржавање и материјала.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања и
материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама.
Члан 34.
Средства буџета и приходи које својом делатношћу остварују буџетски корисници распоређују се и исказују по ближим наменама, у складу са
економском и функционалном калсификацијом, годишњим програмом и финансијским планом прихода и расхода.
Годишњи програм и финансијски план прихода и рсхода из става 1. овог члана доноси надлежни орган буџетског корисника најкасније 15 дана
по усвајању буџета.
Члан 35.
Уколико индиректни корисник буџета делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања
извршавају се на терет његових апропријација, а преко апропријације која је намењена за ову врсту расхода.

Члан 36.
У случају да за извршење одређеног плаћања корисника буџетских средстава није постојао правни основ, средства се враћају у буџет општине.
Члан 37.
Директни и индиректни крисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне ствари којима управљају други корисници
јавних средстава, не плаћају закуп у 2021.години, осим сталних трошкова неопходних за обављање делатности.
Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна, корисник који управља јавним средствима врши
плаћање, а затим директни, односно индиректни корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.
Рефундација из става 2. овог члана сматра се начином извршавања расхода у складу са законом о буџетском систему.
Члан 38.
Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач Општина Лебане, дужни су да најкасније до 30.новембра текуће буџетске године
(2021.године) део од 20% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2020.годину уплате у буџет Општине Лебане.
Члан 39.
Ову одлуку објавити у Службеном листу града Лесковца и доставити Министарству финансија.
Član 40.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у Службеном листу града Лесковца.
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СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бобан Пејић

На основу члана 32. 72. и 74. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018) и члана 41. став 1.
тачка 6. и члана 120. Статута општине Лебане („Службени лист града Лесковца, број
08/19 и 30/21), на седници Скупштине општине Лебане одржаној дана 04.11.2021.
године, донета је

ОДЛУКА
О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ЛЕБАНЕ
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овом Одлуком се уређује правни статус месне заједнице, образовање, односно
укидање или променa подручја месне заједнице, права и дужности месне заједнице, број
чланова савета, надлежност и начин одлучивања савета месне заједнице, поступак
избора чланова савета месне заједнице, распуштање савета месне заједнице, престанак
мандата чланова савета месне заједнице, финансирање месне заједнице, сарадња месне
заједнице са другим месним заједницама, поступак за оцену уставности и законитости
аката месне заједнице, као и друга питања од значаја за рад и функционисање месних
заједница на територији општине Лебане (у даљем тексту: Општина).
Циљ образовања месних заједница
Члан 2.
Овом Одлуком образују се месне заједнице као облици месне самоуправе и
одређују се њихова подручја и послови.
Члан 3.
Месне заједнице се образују ради задовољавања потреба и интереса
становништва у насељеним местима.
Месна заједница може се основати и за два или више насељених места.
Статут месне заједнице
Члан 4.
Месна заједница има свој статут.
Статутом Месне заједнице уређује се: број чланова Савета месне заједнице;
критеријуми за избор чланова Савета месне заједнице; поступак за избор председника и
заменика председника Савета месне заједнице; број, састав, надлежност и мандат
сталних и повремених радних тела Савета месне заједнице; дан месне заједнице, као и
друга питања од значаја за њен рад, а све у складу са овом Одлуком и Статутом општине
Лебане.
Правни статус
Члан 5.
Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених
Статутом општине и овом Одлуком.
Месна заједница има рачун отворен код Управе за трезор.

Представљање и заступање месне заједнице
Члан 6.
Председник Савета месне заједнице представља и заступа месну заједницу и
наредбодавац је за извршење финансијског плана.
Печат месне заједнице
Члан 7.
Месна заједнице има печат.
Печат је округлог облика са исписаним текстом: Република Србија, Општина
Лебане и назив месне заједнице.
Текст печата се исписује на српском језику, ћириличким писмом.
Имовина месних заједница
Члан 8.
Месна заједница има своју имовину коју могу чинити: покретне ствари, новчана
средства, као и права и обавезе.
У складу са одлуком Општине, месна заједница има право коришћења на
непокретностима које су у јавној својини Општине.
Савет месне заједнице је дужан да имовином из става 1. и 2. овог члана управља,
користи и располаже у складу са законом, одлукама Општине, овом Одлуком и статутом
месне заједнице.
Образовање месних заједница
Члан 9.
На територији Општине образују се следеће месне заједнице:
1. Месна заједница Лебане. Обухвата подручје насељених места Лебане и Шарце;
2. Месна заједница Бачевина. Обухвата подручје насељеног места Бачевина;
3. Месна заједница Бошњаце. Обухвата подручје насељеног места Бошњаце;
4. Месна заједница Бувце. Обухвата подручје насељеног места Бувце;
5. Месна заједница Велико Војловце. Обухвата подручје насељеног места Велико
Војловце;
6. Месна заједница Горње Врановце. Обухвата подручје насељеног места Горње
Врановце;
7. Месна заједница Гегља. Обухвата подручје насељеног места Гегља;
8. Месна заједница Гргуровце. Обухвата подручје насељеног места Гргуровце;
9. Месна заједница Доње Врановце. Обухвата подручје насељеног места Доње
Врановце;
10. Месна заједница Дрводељ. Обухвата подручје насељеног места Дрводељ;
11. Месна заједница Ждеглово. Обухвата подручје насељеног места Ждеглово;
12. Месна заједница Клајић. Обухвата подручје насељеног места Клајић;
13. Месна заједница Коњино. Обухвата подручје насељеног места Коњино;
14. Месна заједница Кривача. Обухвата подручје насељеног места Кривача;
15. Месна заједница Лалиновац. Обухвата подручје насељеног места Лалиновац;
16. Месна заједница Липовица - Радевце. Обухвата подручје насељених места
Липовица и Радевце;
17. Месна заједница Лугаре. Обухвата подручје насељеног места Лугаре;
18. Месна заједница Мало Војловце. Обухвата подручје насељеног места Мало
Војловце;
19. Месна заједница Нова Топола. Обухвата подручје насељеног места Нова Топола;

20. Месна заједница Ново Село – Голи Рид. Обухвата подручје насељених места
Ново Село и Голи Рид;
21. Месна заједница Пертате. Обухвата подручје насељеног места Пертате;
22. Месна заједница Поповце. Обухвата подручје насељеног места Поповце;
23. Месна заједница Пороштица - Рафуна. Обухвата подручје насељених места
Пороштица и Рафуна;
24. Месна заједница Прекопчелица. Обухвата подручје насељеног места
Прекопчелица;
25. Месна заједница Свињарица - Секицол. Обухвата подручје насељених места
Свињарица и Секицол;
26. Месна заједница Слишане. Обухвата подручје насељеног места Слишане;
27. Месна заједница Тогочевце. Обухвата подручје насељеног места Тогочевце;
28. Месна заједница Ћеновац. Обухвата подручје насељеног места Ћеновац;
29. Месна заједница Цекавица. Обухвата подручје насељеног места Цекавица;
30. Месна заједница Шилово - Радиновац. Обухвата подручје насељених места
Шилово и Радиновац;
31. Месна заједница Штулац. Обухвата подручје насељеног места Штулац;
32. Месна заједница Шумане. Обухвата подручје насељеног места Шумане;
Предлог за образовање, односно укидање или промену подручја месне заједнице
Члан 10.
Поступак за образовање, односно укидање или промену подручја месне заједнице
покреће се на образложени предлог најмање 10% бирача са пребивалиштем на подручју
на које се предлог односи, најмање једна трећина одборника и Општинско веће.
Нова месна заједница се образује спајањем две или више постојећих месних
заједница или издвајањем дела подручја из једне или више постојећих месних заједница
у нову месну заједницу.
Месна заједница се може укинути и њено подручје припојити једној или више
постојећих месних заједница.
Променом подручја месне заједнице сматра се и измена граница подручја
уколико се извршеном изменом део подручја једне месне заједнице припаја подручју
друге месне заједнице.
Предлог из става 1. овог члана подноси се Општинском већу.
Саветодавни референдум
Члан 11.
Општинско веће доставља Скупштини општине предлог из члана 10. став 1. ове
одлуке, а ако Oпштинско веће није предлагач уз предлог се обавезно доставља и став
општинског већа о предложеној промени.
Ако сматра да је предлог оправдан, Скупштина општине расписује саветодавни
референдум за део територије Општине на који се предлог из члана 10. ове одлуке
односи, у року од 30 дана од дана подношења предлога.
На саветодавном референдуму грађани који имају бирачко право и пребивалиште
на подручју за које је расписан саветодавни референдум, изјашњавају се да ли су „за“
или „против“ предлога који се предлаже.
У одлуци о расписивању саветодавног референдума, Скупштина општине ће
одредити и органе за спровођење и утврђивање резултата референдума.

Сматра се да су грађани подржали предлог за образовање, односно укидање или
промену подручја месне заједнице, ако се за предлог изјаснила већина од оних који су
гласали.
Приликом утврђивања предлога одлуке којом се образује, односно укида или
мења подручје месне заједнице, Општинско веће ће водити рачуна о резултатима
спроведеног саветодавног референдума.
Мишљење Савета месне заједнице о промени подручја и укидању месне заједнице
Члан 12.
Општинско веће је дужно да пре утврђивања предлога одлуке о промени подручја
и укидању месне заједнице прибави и мишљење Савета месне заједнице на који се
предлог односи.
Савет месне заједнице ће се изјаснити у року од 10 дана од дана достављања
нацрта одлуке о промени подручја и укидању месне заједнице.
Ако се Савет месне заједнице не изјасни у року из става 2. овог члана, сматра се
да је мишљење позитивно.
II. ЈАВНОСТ РАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Јавност рада
Члан 13.
Рад органа месне заједнице је јаван.
Јавност рада по правилу обезбеђује се:
- издавањем билтена, информатора, преко средстава јавног информисања,
презентовањем одлука и других аката јавности и постављањем интернет презентације;
- организовањем јавних расправа у складу са законом, Статутом општине, одлукама
органа Општине и овом Одлуком;
- и на други начин утврђен статутом месне заједнице и актима савета месне заједнице.
У месним заједницама основаним за више насељених места, Савет месне
заједнице је дужан да обезбеди постављање огласне табле у сваком од насељених места.
Обавештавање путем интернет презентације и друштвених мрежа
Члан 14.
У циљу остваривања права грађана на истинито, потпуно и благовремено
обавештавање грађана по питањима од значаја за грађане месне заједнице, месна
заједница може објављивати информације, одлуке, извештаје и друге акте месне
заједнице, као и вести од значаја за грађане са подручја месне заједнице, преко званичне
интернет презентације општине Лебане.
III. САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Савет месне заједнице
Члан 15.
Савет месне заједнице је основни представнички орган грађана на подручју месне
заједнице.
Избори за савет месне заједнице спроводе се по правилима непосредног и тајног
гласања на основу општег и једнаког изборног права, овом Одлуком.
Избор члана савета месне заједнице обавља се у месној заједници као изборној
јединици.

Сваки пословно способан грађанин са пребивалиштем на подручју месне
заједнице који је навршио 18 година живота, има право да бира и да буде биран у савет
месне заједнице.
За члана савета месне заједнице, може бити изабран пунолетан, пословно
способан грађанин који има пребивалиште на територији месне заједнице у којој је
предложен за члана савета месне заједнице.
Председника и заменика председника савета месне заједнице бира савет из реда
својих чланова, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова савета
месне заједнице.
1. Чланови Савета месне заједнице
Број чланова Савета месне заједнице
Члан 16.
Савет месне заједнице може имати најмање 3, а највише 15 чланова.
Савети месних заједница имају следећи број чланова:
1. Месна заједница Лебане - 15 члана;
2. Месна заједница Бачевина - 3 члана;
3. Месна заједница Бошњаце - 7 члана ;
4. Месна заједница Бувце - 3 члана;
5. Месна заједница Велико Војловце - 5 члана;
6. Месна заједница Горње Врановце - 3 члана;
7. Месна заједница Гегља - 3 члана;
8. Месна заједница Гргуровце - 3 члана;
9. Месна заједница Доње Врановце - 5 члана;
10. Месна заједница Дрводељ - 3 члана;
11. Месна заједница Ждеглово - 5 члана;
12. Месна заједница Клајић - 3 члана;
13. Месна заједница Коњино - 7 члана;
14. Месна заједница Кривача - 3 члана;
15. Месна заједница Лалиновац - 3 члана;
16. Месна заједница Липовица – Радевце - 3 члана;
17. Месна заједница Лугаре - 5 члана;
18. Месна заједница Мало Војловце - 3 члана;
19. Месна заједница Нова Топола - 3 члана;
20. Месна заједница Ново Село – Голи Рид - 5 члана;
21. Месна заједница Пертате - 7 члана;
22. Месна заједница Поповце - 3 члана;
23. Месна заједница Пороштица – Рафуна - 3 члана;
24. Месна заједница Прекопчелица - 5 члана;
25. Месна заједница Свињарица – Секицол - 3 члана;
26. Месна заједница Слишане - 3 члана;
27. Месна заједница Тогочевце - 7 члана;
28. Месна заједница Ћеновац - 5 члана;
29. Месна заједница Цекавица - 5 члана;
30. Месна заједница Шилово – Радиновац - 5 члана;
31. Месна заједница Штулац - 3 члана;
32. Месна заједница Шумане - 7 члана;
Мандат чланова Савета месне заједнице траје 4 године.
Територијални принцип

Члан 17.
Чланови савета месне заједнице бирају се по територијалном принципу.
Примена територијалног принципа
Члан 18.
Месна заједница Лебане састоји се од 5 (пет) реона и то:
Реон 1 – обухвата подручје: Цара Душана од броја 14 до 202, Хајдук Вељка од броја 0
до 38, Магдалене Николић од броја 0 до 14, Немањина од броја 0 до 132, Крфска од броја
0 до 28, Победе од броја 0 до 21 и Карађорђева од броја 0 до 21, Цара Душана од броја 0
до 317", Светозара Марковића од броја 0 до 27, Иве Андрића од броја 0 до 17, Косовска
од броја 0 до 8, Милана Топлице од броја 1 до 8, Видовданска од броја 0 до 22и 9
Југовића од броја 0 36;
Реон 2 – обухвата подручје: Цара Душана од броја 0-А до 108, 19. Август од броја 0/Ц
до 16/Ц, Гојка Драшковића од броја 0 до 13, 7. Јула од броја 2 до 20, Раданска од броја 0
до 79, Бранка Радичевића од броја 4 до 23, Косте Стаменковића од броја 0 до 60, 19.
Август од броја 0 до 138, Цара Лазара од броја 0 до 181, Радована Ковачевића од броја 0
до 38, Јустинијанова од броја 0 до 2, Боре Станковића од броја 1А до 151, Бранка
Радичевића од броја 0 до 67, Царице Милице од броја 1 до 11, Васе Пелагића од броја 5
до 44, Светог Саве од броја3 до 56, Лазе Лазаревића од броја 0 до 102;
Реон 3 – обухвата подручје: 8. Новембар од броја 0 до 117, Стојана Љубића од броја 0 до
40, Нушићева од броја 0 до 15, Николе Тесле од броја 0 до 75,Јужноморавских бригада
од броја 0 до 17, Јабланичка од броја 0 до 121и Шуманска од броја 0 до 109;
Реон 4 – обухвата подручје: 19. Август од броја 3 до 4, Војводе Путника од броја 0 до
105, Николе Пашића од броја 0 до 91, Гаврила Принципа од броја 0 до 48, Доситејева од
броја 0 до 71, Ратка Павловића од броја 0 до 33 и Жикице Јовановића Шпанца од броја
0 до 67, 8. Март од броја 0 до 138, Змајева од броја 0 до 54, Ђуре Јакшића од броја 0 до
27, Танаска Рајића, Михајла Пупина од броја 1 до 10 , Радничка од броја 0 до 39,
Ђурђевданска од броја 0 до49, Милоша Обилића од броја 0 до 80, Војводе Степе од броја
0 до 28, Саве Ковачевића од броја 0 до 40 и Стевана Синђелића од броја 0 до 57, и
насељено место Шарце;
Реон 5 – обухвата подручје: Цара Душана од броја 7 до 74/А, Раданска од броја 24 до
83, Вука Караџића од броја 1 до 16 , Васе Пелагића од броја 0 до 40, Царице Милице од
броја 5 до 15, Светог Саве од броја 0 до 50, Цара Душана од броја 1 до 70, Његошева од
броја 0 до 36, Церска од броја 0 до 29, Слободана Пенезића од броја 0 до 52, Зеле
Вељковића од броја 0 до 39, 1. Маја од броја 0 до 78, Бојничка од броја 0 до 92, Војводе
Мишића од броја 0 до 66 и Лазе Лазаревића од броја 2 до 66.
Сваки реон бира по 3 члана савета Месне заједнице.
У свим осталим месним заједницама које су основане за једно или више
насељених места, избор чланова савета месне заједнице врши се тако што се утврђује
јединствена изборна листа кандидата за цело подручје месне заједнице.
2. Расписивање избора
Председник Скупштине општине
Члан 19.
Изборе за савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине.
Ако се избори за чланове савета месне заједнице одржавају у исто време када и
избори за народне посланике, односно избори за председника Републике Србије,
председник Скупштине општине мора прибавити сагласност Републичке изборне

комисије о ангажовању бирачких одбора и за изборе за савет месне заједнице, пре
доношења одлуке о расписивању избора.
Рокови за расписивање избора
Члан 20.
Избори за чланове Савета месне заједнице морају се спровести најкасније 30 дана
пре краја мандата чланова Савета месне заједнице којима истиче мандат.
Од дана расписивања избора до дана одржавања избора не може протећи више од
45 дана.
Одлуком о расписивању избора одређује се дан одржавања избора, као и дан од
када почињу да теку рокови за вршење изборних радњи.
Право предлагања кандидата за члана Савета месне заједнице
Члан 21.
Сваког кандидата за члана Савета месне заједнице својим потписом мора да
подржи:
1. Месна заједница Лебане:
- Реон 1 - најмање 5 грађана са пребивалиштем на подручју Реона 1;
- Реон 2 - најмање 5 грађана са пребивалиштем на подручју Реона 2;
- Реон 3 - најмање 5 грађана са пребивалиштем на подручју Реона 3;
- Реон 4 - најмање 5 грађана са пребивалиштем на подручју Реона 4;
- Реон 5 - најмање 5 грађана са пребивалиштем на подручју Реона 5;
2. У свим осталим месним заједницама најмање 2 грађана са пребивалиштем на
подручју месне заједнице.
Оверу потписа грађана врши надлежан орган за оверу потписа, рукописа и
преписа (Јавни бележник).
Сваки грађанин може предложити само једног кандидата за члана Савета месне
заједнице.
Ако је грађанин потписао предлог за више предложених кандидата, као важећи,
сматраће се потпис на прихваћеном предлогу који је раније поднет.
Предложени кандидати дају писану изјаву о прихватању кандидатуре.
Изабрани кандидати
Члан 22.
Изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова до броја чланова
који се бирају.
Ако два или више кандидата добију једнак број гласова, гласање за те кандидате
се понавља.
IV. СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 23.
Изборе за чланове савета месне заједнице спроводе: Изборна комисија општине
Лебане (у даљем тексту: Изборна комисија), бирачка комисија и Другостепена изборна
комисија.
Органи за спровођење избора су самостални и независни у раду и раде на основу
закона и прописа донетих на основу закона, Статута општине, одредаба ове Одлуке и
Статута месне заједнице.
За свој рад органи за спровођење избора одговарају органу који их је именовао.
Сви органи и организације Општине дужни су да пружају помоћ органима за спровођење
избора и да достављају податке који су им потребни за рад.

Изборна комисија
Члан 24.
Изборна комисија обавља послове који су одређени овом Одлуком.
Састав Изборне комисије
Члан 25.
Састав Изборне комисије дефинисан је Статутом општине Лебане.
Изборну комисију чине председник и 6 чланова које именује Скупштина
општине.
Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који
учествује у раду Изборне комисије без права одлучивања.
Председник, чланови Изборне комисије и секретар, именују се на четири
године, а по истеку мандата могу бити поново именовани.
Председник, чланови изборне комисије и њен секретар имају заменике.
За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне
комисије именују се лица која имају стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, са најмање три година радног искуства у
струци.
Изборна комисија спроводи и изборе за чланове Савета месне заједнице
искључиво у сталном саставу.
Чланови Изборне комисије и њихови заменици могу бити само грађани који
имају изборно право, као и пребивалиште на територији Општине Лебане.
Надлежност Изборне комисије
Члан 26.
Изборна комисија приликом спровођења избора за чланове савета месне
заједнице врши следеће послове:
1) стара се о законитости спровођења избора;
2) одређује бирачка места;
3) одређује бирачке комисије и именује њихове чланове;
4) доноси Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем
тексту: Упутство);
5) доноси Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за
чланове савета месних заједница:
6) прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора;
7) утврђује да ли су пријаве кандидата сачињене и поднете у складу са Упутством;
8) проглашава пријаву кандидата;
9) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места
и записнички их предаје бирачким комисијама;
10) утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месних заједница;
11) подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за чланове савета
месних заједница;
Бирачка комисија
Члан 27.
Бирачку комисију чине председник и два члана.

Председник и чланови бирачке комисије имају заменике.
Бирачку комисију именује Изборна комисија најкасније десет дана пре дана
одређеног за одржавање избора.
Чланови бирачке комисије и њихови заменици могу бити само пословно
способни грађани који имају изборно право, као и пребивалиште на територији
Општине.
Члановима бирачких комисија и њиховим заменицима престаје чланство у
бирачкој комисији кад прихвате кандидатуру за члана савета месне заједнице, као и
именовањем за члана Изборне и Другостепене изборне комисије.
Предлагање чланова бирачке комисије
Члан 28.
Бирачке комисије именује Изборна комисија, на предлог одборничких група, а
сразмерно броју одборника које одборничка група има у Скупштини општине.
Ако поједина одборничка група не достави свој предлог, именоваће их Изборна
комисија.
Надлежност бирачке комисије
Члан 29.
Бирачка комисија непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност
гласања, утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове у складу
са Упутством и овом Одлуком.
Бирачка комисија се стара о одржавању реда на бирачком месту за време гласања.
Ближа правила о раду бирачке комисије одређује Изборна комисија доношењем
Упутства, у року 5 дана од дана расписивања избора за чланове Савета месне заједнице.
Ограничења у именовању чланова бирачке комисије
Члан 30.
Исто лице не може истовремено да буде члан две бирачке комисије.
Чланови бирачке комисије и њихови заменици имају мандат само за расписане
изборе за члана Савета месне заједнице.
Заменици чланова бирачких комисија имају иста права и одговорности као и
чланови које замењују.
Право гласа у бирачкој комисији има само члан, а у његовом одсуству, заменик.
Замена члана бирачке комисије
Члан 31.
Замену члана бирачке комисије врши Изборна комисија најкасније пет дана пре
дана одржавања избора.
Приликом именовања и замене чланова бирачке комисије, Изборна комисија ће
по службеној дужности водити рачуна о ограничењима из члана 30. oве одлуке.
Другостепена изборна комисија
Члан 32.
Другостпена изборна комисија у другом степену одлучује о приговорима на
решење Изборне комисије.
Другостепену изборну комисију образује Скупштина општине.
У погледу утврђивања састава Другостепене изборне комисије, примењују се
одредбе ове Одлуке које се односе на Изборну комисију, изузев броја чланова комисије.

Рад Другостепене изборне комисије
Члан 33.
Другостeпену изборну комисију чине председник и четири члана.
Другостепена изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине
и који учествује у раду Изборне комисије без права одлучивања.
Председник, чланови изборне комисије и њен секретар имају заменике.
Другостпена изборна комисија одлучује већином од укупног броја чланова.
Председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Другостепене
изборне комисије морају да имају стечено високо образовање из научне области правне
науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.
Председник, чланови Другостепене изборне комисије и секретар и њихови
заменици, именују се на период од 4 године и могу да буду поново именовани.
Стручна административна и техничка помоћ
Члан 34.
Општинска управа је дужна да пружи неопходну стручну, административну и
техничку помоћ при обављању послова за потребе Изборне комисије, Другостепене
изборне комисије и бирачких комисија.
V. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ КАНДИДАТА
Рок за подношење пријаве кандидата
Члан 35.
Кандидат подноси пријаву Изборној комисији, најкасније 20 дана пре дана
одржавања избора у месној заједници.
Садржина пријаве кандидата
Члан 36.
Пријава се подноси на обрасцу који прописује Изборна комисија у писменој
форми.
Образац пријаве предлога кандидата
Члан 37.
Кандидат за члана Савета месне заједнице подноси пријаву на посебном обрасцу
који садржи:
1) име и презиме бирача, ЈМБГ, пребивалиште, адреса становања и потпис бирача да
подржава предлог кандидата за члана савета месне заједнице;
2) име и презиме кандидата, име једног родитеља, ЈМБГ, занимање, пребивалиште,
адреса становања, назив предлагача (политичке странке, удружења, групе грађана, и др.)
ако га има и потпис кандидата.
Кандидат за члана Савета месне заједнице, уз пријаву из става 1. овог члана
подноси и: потврду о изборном праву, потврду о пребивалишту.
Обрасце за подношење предлога пријаве кандидата прописује Изборна комисија
Упутством, које је дужна да објави у року од пет дана од доношења одлуке о
расписивању избора.
Недостаци у пријави предлога кандидата

Члан 38.
Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата није поднета
благовремено, донеће одлуку о одбацивању пријаве.
Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата садржи недостатке
који онемогућују његово проглашење, донеће, у року од 24 часа од пријема пријаве
предлога кандидата, закључак којим се подносиоцу пријаве налаже да, најкасније у року
од 48 часова од часа достављања закључка, отклони те недостатке и указује на начин
отклањања недостатака.
Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата садржи недостатке,
односно ако утврди да недостаци нису отклоњени, или нису отклоњени у прописаном
року, донеће у наредних 48 часова одлуку о одбијању проглашења предлога кандидата.
Проглашење предлога кандидата
Члан 39.
Изборна комисија проглашава предлог кандидата одмах по пријему предлога, а
најкасније у року од 24 часа од пријема предлога.
Одлуку о проглашењу предлога кандидата из става 1. овог члана Изборна
комисија доставља кандидату без одлагања.
Кандидат може повући пријаву најкасније до дана утврђивања листе кандидата
за члана Савета месне заједнице.
Обустављање поступка избора
Члан 40.
У случају да се за изборе за чланове Савета месне заједнице пријави мање
кандидата од броја чланова Савета месне заједнице који се бира, Изборна комисија
доноси одлуку о обустављању поступка избора чланова за Савет месне заједнице.
Када протекне рок за изјављивање приговора на одлуку о обустављању поступка
из става 1. овог члана, Изборна комисија о томе обавештава председника Скупштине
општине.
VI. ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА
Садржина изборне листе кандидата и гласачког листића
Члан 41.
Изборна листа кандидата за избор чланова Савета месне заједнице, садржи све
предлоге кандидата, са личним именима свих кандидата и подацима о години рођења,
занимању, пребивалишту, адреси становања и називу предлагача (политичке странке,
удружења, групе грађана, и др.) ако га има.
У случају да се кандидати за савет месне заједнице бирају по деловима месне
заједнице, у складу са чланом 18. ове Одлуке, изборна листа кандидата се посебно
сачињава за сваки део месне заједнице и садржи све предлоге кандидата са подацима из
става 1. овог члана.
Редослед кандидата на изборној листи кандидата утврђује се према редоследу
њиховог проглашавања.
Изборна комисија неће утврдити изборну листу кандидата за чланове савета
месне заједнице у случају ако је број кандидата мањи од броја чланова савета месне
заједнице који се бира.
Изборна комисија утврђује изборну листу кандидата за чланове савета месне
заједнице и објављује их у „Службеном листу града Лесковца“, најкасније 15 дана пре
дана одржавања избора.

Изборна комисија је дужна да изборну листу кандидата за чланове савета месне
заједнице и објави и на огласној табли месне заједнице и на званичној интернет
презентацији Општине.
Након објављивања изборне листе кандидата, Изборна комисија ће утврдити
редослед кандидата на гласачком листићу према редоследу кандидата на изборној листи
кандидата.
На гласачком листићу се испред имена и презимена кандидата ставља редни број,
а после имена и презимена кандидата додаје година рођења, занимање, пребивалиште,
адреса и назив предлагача ако га има и гласачки листић се оверава печатом Скупштине
општине.
VII. БИРАЧКА МЕСТА
Надлежност за одређивање бирачких места
Члан 42.
Изборна комисија одређује и оглашава у „Службеном листу града Лесковца“ и на
огласној табли месне заједнице бирачка места на којима ће се гласати на изборима,
најкасније 20 дана пре дана одржавања избора.
Ако избори за чланове савета месне заједнице одржавају у исто време када и
избори за народне посланике, односно избори за председника Републике Србије, избори
за чланове Савета месне заједнице одржавају се на бирачким местима које је одредила
Републичка изборна комисија, у складу са сагласношћу из члана 19. став 2. ове Одлуке.
Начин одређивања бирачких места
Члан 43.
Изборна комисија одређује бирачка места у сарадњи са Општинском управом на
којима ће се вршити гласање на дан одржавања избора у времену од 7 до 20 часова.
Бирачко место може да обухвати подручје дела насељеног места, једног или више
насељених места.
За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, назив бирачког места,
адреса бирачког места и подручје с којег гласају бирачи на том бирачком месту.
За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у јавној својини Општине,
а само изузетно и просторије у приватној својини.
Бирачко место не може да буде у објекту у власништву кандидата за члана савета
месне заједнице или члана његове породице.
Приликом одређивања бирачког места, водиће се рачуна да бирачко место буде
приступачно особама са инвалидитетом.
Гласање бирача
Члан 44.
На изборима за члана савета месне заједнице, бирач може да гласа само једанпут.
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена и презимена
кандидата и то највише до броја чланова савета месне заједнице који се бира.
VIII. БИРАЧКИ СПИСКОВИ
Упис и промене у бирачком списку
Члан 45.
Општинска управа која је надлежна за ажурирање дела бирачког списка, врши
упис бирача који нису уписани у бирачки списак, као и промену података у бирачком

списку, све до његовог закључења, односно најкасније 5 дана пре дана одржавања
избора.
Утврђивање и објављивање коначног броја бирача
Члан 46.
Изборна комисија утврђује и објављује у „Службеном листу града Лесковца“
коначан број бирача за сваку месну заједницу, као и број бирача по бирачким местима у
месној заједници.
IX. ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАНУ И ВРЕМЕНУ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА
Члан 47.
Обавештење бирачима о дану и времену одржавања избора, са бројем и адресом
бирачког места на коме бирач гласа, врши Општинска управа истицањем обавештења на
огласној табли месне заједнице и на другим местима погодним за обавештење грађана
месне заједнице.
Обавештење из става 1. овог члана врши се најкасније пет дана пре дана
одржавања избора у месној заједници.
X. ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ
Обезбеђивање изборног материјала
Члан 48.
Изборни материјал за спровођење избора обезбеђују Изборна комисија и
Општинска управа за сваку бирачку комисију, у складу са Упутством.
Употреба језика и писама
Члан 49.
Текст образаца за подношење предлога кандидата, текст Изборне листе
кандидата, текст гласачког листића, текст обрасца записника о раду бирачке комисије и
текст уверења о избору за члана Савета месне заједнице штампају се на српском језику,
ћирилицом.
XI. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА
Утврђивање резултата избора по месним заједницама
Члан 50.
По пријему изборног материјала са бирачких места, Изборна комисија у року од
48 часова од затварања бирачких места доноси одлуку о резултатима избора за сваку
месну заједницу.
Резултати избора се одмах након доношења одлуке о резултатима избора
објављују у „Службеном листу града Лесковца“, на званичној интернет презентацији
Општине и на огласној табли месне заједнице.
XII. НАДГЛЕДАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА
Домаћи и страни посматрачи
Члан 51.
Заинтересована регистрована удружења чији се циљеви остварују у области
заштите људских и мањинских права, као и заинтересоване међународне и стране

организације и удружења којa желе да прате рад органа за спровођење избора, подносе
пријаву Изборној комисији најкасније пет дана пре дана одржавања избора, на обрасцу
који прописује Изборна комисија.
За праћење рада Изборне комисије посматрачи могу да пријаве највише два
посматрача.
За праћење рада појединих бирачких комисија посматрачи могу да пријаве
највише једног посматрача.
Овлашћење и акредитације посматрача
Члан 52.
На основу констатације о испуњености услова за праћење рада Изборне комисије,
односно бирачких комисија, Изборна комисија подносиоцу пријаве издаје одговарајуће
овлашћење за праћење рада органа за спровођење избора.
Трошкове праћења рада органа за спровођење избора сносе подносиоци пријаве
чији посматрачи прате изборе.
XIII. СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 53.
Средства за спровођење избора финансирају из буџета Општине и могу се
користити се: - набавку, штампање и превођење изборног материјала,
- накнаде за рад чланова Изборне комисије,
- накнаде за рад чланова Другостепене изборне комисије
- накнаде за рад чланова бирачких комисија,
- накнаде за рад запосленима у Општинској управи који су ангажовани на
обављању послова спровођења избора за чланове савета месне заједнице,
- набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала,
- превозничке, ПТТ и друге услуге.
Налогодавци за располагање средствима су председник и секретар Изборне
комисије, као и председник и секретар Другостепене изборне комисије.
XIV. ПОНАВЉАЊЕ ГЛАСАЊА И ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА
Случајеви и рокови понављања гласања за члана Савета месне заједнице
Члан 54.
Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, а према броју
добијених гласова треба да буду изабрани као последњи члан савета месне заједнице,
понавља се гласање само о тим кандидатима.
Кад се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача
који су гласали, или у гласачкој кутији није нађен контролни листић, бирачка комисија
се распушта и именује нова, а гласање на том бирачком месту понавља се.
Ако се гласање поништи на једном бирачком месту, гласање се понавља само на
том бирачком месту.
У случајевима из става 1. и 2. овог члана, гласање се понавља у року од седам
дана од дана одржавања избора, на начин и по поступку утврђеним за спровођење
избора.
У случају понављања гласања, коначни резултати избора утврђују се по
завршетку поновљеног гласања.
Право на заштиту изборног права
Члан 55.

Сваки бирач и кандидат за члана савета месне заједнице има право на заштиту
изборног права, по поступку утврђеном овом одлуком.
Приговор Изборној комисији
Члан 56.
Бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице, има право да поднесе
приговор Изборној комисији због неправилности у поступку кандидовања, спровођења
избора, утврђивања и објављивања резултата избора.
Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно
извршена радња или учињен пропуст.
Рок за одлучивање по приговору
Члан 57.
Изборна комисија донеће одлуку у року од 48 часова од пријема приговора и
доставити га подносиоцу приговора.
Ако Изборна комисија усвоји поднети приговор, поништиће одлуку или радњу.
Приговор против одлуке Изборне комисије
Члан 58.
Против одлуке Изборне комисије, може се изјавити приговор Другостепеној
изборној комисији у року од 24 часа од достављања решења.
Изборна комисија дужна је да Другостепеној изборној комисији достави одмах, а
најкасније у року од 24 часа све потребне податке и списе за одлучивање.
Другостепена изборна комисија је дужна да донесе одлуку по приговору
најкасније у року од 48 часова од дана пријема приговра са списима.
Одлука Другостепене изборне комисије
Члан 59.
Ако Другостепена изборна комисија усвоји приговор, поништиће одлуку или
радњу у поступку предлагања кандидата, односно у поступку избора за члана Савета
месне заједнице или ће поништити избор члана Савета месне заједнице.
Када нађе да оспорену одлуку треба поништити, ако природа ствари то дозвољава
и ако утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то, Другостепена изборна
комисија може својом одлуком мериторно решити изборни спор и одлука Другостепене
изборне комисија у свему замењује поништени акт.
Ако је по приговору поништена радња у поступку избора или избор члана Савета
месне заједнице, Изборна комисија је дужна да одговарајућу изборну радњу, односно
изборе понови у року од седам дана од утврђивања неправилности у изборном поступку,
на начин и по поступку утврђеним овом одлуком за спровођење избора.
Поновне изборе расписује Изборна комисија.
Поновни избори спроводе се по листи кандидата која је утврђена за изборе који
су поништени, осим кад су избори поништени због неправилности у утврђивању изборне
листе.
У случају понављања избора коначни резултати избора утврђују се по завршетку
поновљеног гласања. Рок се рачуна од дана доношења одлуке о поништавању избора.
XV. КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Конституисање Савета месне заједнице
Члан 60.

Савет месне заједнице конституише се након утврђивања коначних резултата
избора.
Сазивање конститутивне седнице Савета месне заједнице
Члан 61.
Прву конститутивну седницу савета месне заједнице сазива председник савета
месне заједнице у претходном сазиву и то у року од 15 дана од дана утврђивања
коначних резултата избора, а ако он то не учини, седницу сазива најстарији
новоизабрани члан савета.
Конститутивном седницом председава најстарији члан савета месне заједнице.
Конститутивна седница се може одржати ако присуствује већина од укупног броја
чланова савета месне заједнице.
Председник и заменик председника Савета месне заједнице
Члан 62.
Савет месне заједнице има председника и заменика председника које бирају
чланови савета.
Примопредаја дужности
Члан 63.
Председник савета месне заједнице из претходног сазива дужан је да у писменој
форми изврши примопредају пописа имовине са свим правима и обавезама месне
заједнице на дан примопредаје.
XVI. НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 64.

Савет месне заједнице:
1) доноси статут месне заједнице;
2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице;
3) усваја годишњи и четворогодишњи извештај о раду месне заједнице
4) бира и разрешава председника и заменика председника савета месне заједнице;
5) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју
месне заједнице, а нарочито:
- у области урбанистичког планирања и уређења месне заједнице,
- у изградњи и одржавању комуналних објеката, путева и улица на територији месне
заједнице, - у прикупљању и достављању надлежним републичким и општинским
органима, јавним предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и
иницијативе и предлоге грађана за решавање питања од њиховог заједничког интереса,
- сарађује са органима општине на стварању услова за рад предшколских установа и
основних школа, социјално збрињавање старих лица и деце,
- заштите и унапређење животне средине,
- уређење и одржавање насеља и зелених површина,
- стање објеката комуналне инфраструктуре и квалитет комуналних услуга,
- снабдевање и заштиту потрошача,
- радно време трговинских и занатских радњи, угоститељских и других објеката на
подручју месне заједнице,
- развој пољопривреде на подручју месне заједнице,
6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине;

7) сарађује са удружењима грађана и невладиним организацијама у питањима која су од
интереса за грађане месне заједнице,
8) именује свог представника на свим зборовима грађана, извршава одлуке и спроводи
закључке зборова грађана;
9) образује комисије, мировна већа, одборе и друга радна тела ради задовољавања
заједничких потреба грађана у складу са законом и статутом месне заједнице;
10) учествује у организовању противпожарне заштите, заштите од елементарних
непогада и другим ванредним ситуацијама у циљу отклања и ублажавања последица;
11) сарађује са здравственим и ветеринарским установама и организацијама на стварању
услова за здравствену и ветеринарску заштиту,
12) организује разне облике хуманитарне помоћи на свом подручју,
13) констатује престанак мандата члану Савета месне заједнице коме је престао мандат
у случајевима из члана 71. став 1. тачка 2. до 6. ове oдлуке и покреће иницијативу за
избор новог члана Савета месне заједнице;
14) доноси пословник о свом раду;
15) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене Статутом општине,
актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописима.
На седницама савета месне заједнице води се записник.
Записници и донети општи акти са седница савета достављају се служби
Општинске управе надлежној за послове месних заједница најкасније три дана након
одржане седнице Савета.
Поверавање појединих изворних послова месним заједницама
Члан 65.
Одлуком Скупштине општине, у складу са законом, може се појединим или свим
месним заједницама поверити вршење одређених послова из надлежности Општине, уз
обезбеђивање за то потребних средстава.
При поверавању послова полази се од чињенице да ли су ти послови од
непосредног исвакодневног значаја за живот становника месне заједнице.
Ангажовање чланова Савета месне заједнице
Члан 66.
Ангажовање председника, заменика председника и чланова савета, као и чланова
других органа месне заједнице на пословима из члана 64. ове oдлуке не подразумева
стварање додатних финансијских обавеза месној заједници.
Запослени у месној заједници
Члан 67.
За обављање послова наведених у члану 64. oве одлуке, месна заједница може да
запосли лице које заснива радни однос у месној заједници, у складу са законом, одлукама
Општине, финансијском плану месне заједнице, и уз сагласност општинског већа
општине Лебане.
У финансијском плану месне заједнице се посебно наводи разлог за
запошљавање, да ли је потребно запошљавање лица на неодређено или одређено време
или путем другог облика радног ангажовања, као и укупно потребан износ средстава за
плате.
Одлуку о пријему запосленог доноси Савет месне заједнице.
Запослени у месној заједници не могу бити истовремено и чланови органа месне
заједнице.

Распуштање Савета месне заједнице
Члан 68.
Савет месне заједнице може се распустити ако:
1) не заседа дуже од три месеца;
2) не изабере председника савета у року од месец дана од дана утврђивања коначних
резултата избора за чланове савета месне заједнице или од дана његовог разрешења,
односно подношења оставке;
3) не донесе финансијски план у року одређеном одлуком Скупштине општине.
Одлуку о распуштању савета месне заједнице доноси Скупштина општине на
предлог Општинског већа које врши надзор над законитошћу рада и аката месне
заједнице.
Председник Скупштине општине, расписује изборе за савет месне заједнице, у
року од 15 дана од ступања на снагу одлуке о распуштању савета месне заједнице, с тим
да од датума расписивања избора до датума одржавања избора не може протећи више
од 45 дана.
Повереник општине
Члан 69.
До конституисања савета месне заједнице, текуће и неодложне послове месне
заједнице обавља повереник Општине кога именује Скупштина општине, истовремено
са доношењем одлуке о распуштању савета месне заједнице из члана 67. став 2. ове
oдлуке.
Обављање административно-техничких и финансијско-материјалних послова
Члан 70.
Општинска управа пружа помоћ месној заједници у обављању административнотехничких и финансијско-материјалних послова.
Организовање рада Општинске управе у месној заједници
Члан 71.
За обављање одређених послова из надлежности Општинске управе, посебно у
вези са остваривањем права грађана, може се организовати рад Општинске управе у
месним заједницама.
Послове из става 1. овог члана, начин и место њиховог вршења одређује
председник Општине на предлог начелника Општинске управе.
XVII. ПРЕСТАНАК МАНДАТА ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Престанак мандата члану Савета месне заједнице
Члан 72.
Члану савета месне заједнице престаје мандат пре истека времена на које је изабран:
1) доношењем одлуке о распуштању савета месне заједнице;
2) ако је правноснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у трајању
од најмање шест месеци;
3) ако је правноснажном одлуком лишен пословне способности;
4) ако му престане пребивалиште на територији месне заједнице;
5) ако наступи смрт члана савета месне заједнице;
6) подношењем оставке;

Оставка члана Савета месне заједнице
Члан 73.
Члан Савета месне заједнице може поднети оставку усмено на седници Савета, а
између две седнице подноси је у форми оверене писане изјаве.
После подношења оставке, Савет месне заједнице без одлагања, на самој седници
(усмена оставка) или на првој наредној седници (писана оставка) констатује да је члану
Савета престао мандат и о томе одмах обавештава председника Скупштине општине.
Ако више од 1/2 чланова Савета месне заједнице престане мандат наступањем
случаја из члана 72. став 1. тачка 2) до 6) ове Одлуке, председник Скупштине општине
расписује изборе за недостајући број чланова Савета, у року од 15 дана од пријема
обавештења из става 2. овог члана.
XVIII. СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА
Члан 74.
Савет месне заједнице може да образује стална или повремена радна тела, а у
циљу припреме, разматрања и решавања питања из надлежности месне заједнице.
Статутом месне заједнице може да се утврди број и структура чланова,
надлежност, мандат, као и друга питања од значаја за њихов рад.
XIX. СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Финансирање месне заједнице
Члан 75.
Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:
- средстава утврђених одлуком о буџету општине, посебно за сваку месну
заједницу;
- средстава која грађани обезбеђују самодоприносом;
- донација, поклона и других законом прописаних начина;
- прихода које месна заједница оствари својом активношћу;
- других средстава за рад месне заједнице прописаних законом.
Финасијски план месне заједнице мора бити у складу са Одлуком о буџету
Општине.
Финансијски план и завршни рачун
Члан 76.
Савет месне заједнице доноси финансијски план.
Финансијски план месне заједнице мора бити у складу са одлуком о буџету
Општине.
У финансијском плану месне заједнице исказују се приходи и расходи месне
заједнице.
Финансијски план се доноси за једну календарску годину у року од 30 дана од
дана усвајања одлуке о буџету Општине.
На Финансијски план месне заједнице сагласност даје Општинско веће, у складу
са одлуком о буџету.
Савет месне заједнице усваја завршни рачун по истеку калeндарске године.
Финансијски план и завршни рачун месне заједнице објављује се на званичној
интернет презентацији Општине и месне заједнице.
Наредбодавац за исплату средстава месне заједнице је председник Савета месне
заједнице.

Извештај о раду месне заједнице
Члан 77.
Савет месне заједнице је дужан да најкасније до 30. марта текуће године, достави
Општинском већу и Скупштини општине извештај о свом раду и реализацији програма
за прошлу годину, као и извештај о коришћењу средстава које им је Општина пренела.
Контролу материјално-финансијског пословања месне заједнице врше
Општинска управа, као и буџетска инспекција Општине.
Захтев за обезбеђење финансијских средства
Члан 78.
На захтев Општинског већа или другог надлежног органа Општине, савет месне
заједнице је дужан да у поступку припреме буџета, достави захтев за обезбеђење
финансијских средства за наредну годину у роковима које одреди Општинска управа, у
поступку припреме одлуке о буџету за наредну годину.
XX. САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Сарадња са другим месним заједницама
Члан 79.
Месна заједница може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса
са другим месним заједницама на територији исте или друге општине или града.
Одлуку о сарадњи из става 1. овог члана доноси савет месне заједнице и доставља
је Општинском већу.
Сарадња са Општином и њеним институцијама
Члан 80.
Месне заједнице остварују непосредну сарадњу са Општином и њеним органима,
јавним и другим предузећима и организацијама, установама и удружењима са
територије Општине.
Сарадња са удружењима
Члан 81.
Савет месне заједнице може сарађивати са удружењима, хуманитарним идругим
организацијама, у интересу месне заједнице и њених грађана.
XXI. НАДЗОР НАД РАДОМ И АКТИМА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне заједнице
Члан 82.
Општинско веће покренуће поступак за оцену уставности и законитости општег
акта месне заједнице пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у сагласности са
Уставом или законом.
Председник Општине дужан је да обустави од извршења општи акт месне
заједнице за који сматра да није сагласан Уставу или закону, решењем које ступа на
снагу објављивањем у „Службеном листу града Лесковца“.
Решење о обустави од извршења престаје да важи ако Општинско веће у року од
пет дана од објављивања решења не покрене поступак за оцену уставности и
законитости општег акта.

Указивање Савету месне заједнице на предузимање одговарајућих мера
Члан 83.
Када Општинско веће сматра да општи акт месне заједнице није у сагласности са
Статутом, актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописом,
указаће на то савету месне заједнице ради предузимања одговарајућих мера.
Ако савет месне заједнице не поступи по предлозима органа из става 1. овог
члана, председник општине поништиће општи акт месне заједнице решењем које ступа
на снагу објављивањем у „Службеном листу града Лесковца“.
Општинско веће, предлаже председнику Општине обустављање финансирања
активности месне заједнице у којима се финансијска средства не користе у складу са
финансијским планом месне заједнице, одлуком о буџету или законом.
XXII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Правни континуитет месних заједница
Члан 84.
Месне заједнице основане у складу са Одлуком о месним заједницама
(„Службени лист града Лесковца“, број 26/08 и 18/09) настављају са радом и дужне су
да у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке ускладе своје статуте са
Статутом општине и овом Одлуком.
Спровођење нових избора за Савете месних заједница
Члан 85.
Избори за савете месних заједница, у складу са овом Одлуком и усклађеним
статутима месних заједница, расписаће се у року од 6 месеци од дана ступања на снагу
ове Одлуке.
Престанак важења Одлуке о месним заједницама
Члан 86.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о месним
заједницама („Службени лист града Лесковца“, број 26/08 и 18/09).
Ступање на снагу
Члан 87.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Лесковца“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 016-21
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

На основу члана 13. став 3. и 4., члана 14. став 1. 3. 4. 5. и 11. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, бр 129/07, 34/10, 54/11, 12/20 и 68/20), члана 54.
Статута општине Лебане („Службени лист града Лесковца“, број: 08/19 и 30/21), и члана
79. Пословника Скупштине општине Лебане („Службени лист града Лесковца“, број:
08/19) Скупштина општине Лебане је, на седници одржаној 04.11.2021. године, донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ OПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ У
СТАЛНОМ САСТАВУ
I
Разрешава се Општинска изборна Комисија општине Лебане у сталном саставу и

то:
1. Златко Недељковић, дипломирани правник, Лебане, ул. Цара Душана 55. за
председника, испред ОГ СНС-е,
- Момчило Павловић, дипломирани правник, из Лебана, ул Стојана Љубића, за заменика
председника, испред ОГ СНС-е,
2. Мирослав Симић, правник, из Лебана, Крфска 22. за члана, испред ОГ СНС-е,
- Александар Јовић, радник из Лебана, ул. Цара Душана 51/7 за заменика члана, испред
ОГ СНС-е,
3. Аца Стојановић, дипломирани економиста из Лебана ул. Девет Југовића, за члана,
испред ОГ СНС-е,
- Милош Стојановић, дипломирани економиста из Лебана, ул. Цара Душана за заменика
члана, испред ОГ СНС-е,
4. Иван Спасић, дипломирани правник из Цекавице, за члана, испред ОГ СПС-е,
- Никола Китановић, дипломирани менаџер безбедности из Шумана, Лебане, за
заменика члана, испред ОГ СПС-е,
5. Марко Соколовић, економиста из Лебана, за члана, испред ОГ СПС-е
,
- Марко Златановић, радник из Лебана, за заменика члана, испред ОГ СПС-е,
6. Јасмина Радоњић, правник, из Лебана, за члана, испред ОГ СПС-е,
- Слађана Филиповић, радник из Лебана, за заменика члана, ОГ СПС-е,
7. Душан Крстић, из Прекопчелице, Лебане за члана испред ОГ ГГ др Горан Јањић,
- Горан Анђелковић из Горњег Врановца, Лебане, за заменика члана испред ОГ ГГ др
Горан Јањић.
II
Разрешавају се секретара ОИК-је Игор Живковић, дипломирани правник из
Цекавице, Лебане, и заменик секретара Марко Јанковић, дипломирани правник, из
Лебана.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града
Лесковца“.
Образложење

Чланом 13. став 3. Закона о локалним изборима прописано је да ниједна
политичка странка или страначка коалиција не може имати више од половине чланова у
сталном саставу органа за спровођење избора. Ставом 4. истог члана Закона прописано
је да у решењу о именовању председника и чланова органа за спровођење избора, поред
личног имена председника, односно члана, мора бити наведена његова политичка
припадност или назив странке, односно страначке коалиције на чији предлог је
именован.
Чланом 14. став 1. 3. 4. и 5. Закона о локалним изборима прописано је да Изборну
комисију у сталном саставу чине председник и најмање шест чланова које именује
скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких група у скупштини
јединице локалне самоуправе, сразмерно броју одборника а у проширеном саставу - и
по један опуномоћени представник подносилаца изборне листе који је предложио
најмање две трећине кандидата од укупног броја одборника који се бира. Изборна
комисија има секретара кога именује скупштина јединице локалне самоуправе. Секретар
учествује у раду комисије без права одлучивања. Председник, чланови изборне комисије
у сталном и проширеном саставу и њен секретар имају заменике. За председника,
заменика председника, секретара и заменика секретара изборне комисије именује се
лице које је диплпмирани правник.
Чланом 54. Статута општине Лебане прописано је да Изборну комисију чине
председник и 6 чланова које именује Скупштина општине.
Чланом 79. став 1. и 2. Пословника Скупштине општине Лебане прописано је
да Одбор за избор и именовања припрема предлоге за избор, именовања, постављења
и разрешења, за које посебним актима није предвиђен други предлагач, као и да Одбор
припрема предлоге за избор, именовања, постављења и разрешења чланова органа и
представника Скупштине у органе одређене законом и Статутом, за које није
предвиђено предлагање од стране других органа.
Разлог за доношење овог решења садржан је у потреби да се именује Општинска
изборна комисије која ће одражавати сатав Скупштине општине Лебане како је то
предвиђено Законом.
Одборничке групе у садашњем саставу Скупштине општине Лебане
организоване су у 4 одборничке групе и то: ОГ Српска напредна странка (16
одборника), ОГ Социјалистичка партија Србије (9 одборника), ОГ др Горан Јањић (3
одборника) и ОГ Иницијатива за општину Лебане (3 одборника).
Како Општинска изборна комисија образована решењем 02 број 02-66 од
02.03.2020. године не одражава садашњи састав Скупштине општине Лебане, т.ј.
дошло је до промене у броју одборничких група, које у складу са Законом имају право
на представнике у ОИК-у.
На основу свега наведеног донето је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку:
Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду у року од 24 часа од
доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-300

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

На основу члана 13. став 3. и 4., члана 14. став 1. 3. 4. 5. и 11. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, бр 129/07, 34/10, 54/11, 12/20 и 68/20), члана 54.
Статута општине Лебане („Службени лист града Лесковца“, број: 08/19 и 30/21), и члана
79. Пословника Скупштине општине Лебане („Службени лист града Лесковца“, број:
08/19) Скупштина општине Лебане је, на седници одржаној 04.11.2021. године, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ OПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ У
СТАЛНОМ САСТАВУ
У Општинску изборну Комисију општине Лебане у сталном саставу именују се:
1. Златко Недељковић, дипломирани правник из Лебана, ул. Цара Душана 55/1,
за председника, на предлог ОГ „Српска напредна странка “;
- Марко Денић, дипломирани правник из Лебана, ул. Николе Пашића 69, за
заменика председника, на предлог ОГ „Српска напредна странка “;
2. Миодраг Живковић, из Лебана, ул. Цара Душана 41/5, за члана, на предлог
ОГ „Српска напредна странка“;
- Славиша Митић, из Лебана, ул. Цара душана 55/1, за заменика члана, на
предлог ОГ „Српска напредна странка“;
3. Мирко Пешић, из Лебана, ул. Цара Душана 39/21, за члана, на предлог ОГ
„Српска напредна странка“;
- Бојан Величковић, из Лебана, ул. Раданска 59, за заменика члана, на предлог
ОГ „Српска напредна странка“;
4. Александар Јовић, из Цекавице, за члана, на предлог ОГ „Социјалистичка
партија Србије“;
- Никола Китановић, из Шумана, за заменика члана, на предлог ОГ
„Социјалистичка партија Србије“;
5. Иван Спасић, из Цекавице, за члана, на предлог ОГ „Социјалистичка партија
Србије“;
- Јасмина Радоњић, из Лебана, за заменика члана, на предлог ОГ
„Социјалистичка партија Србије“;
6. Јована Јањић, из Лебана, ул. Цара Душана 113, за члана, на предлог ОГ „др
Горан Јањић“;
- Ђурђица Анђелковић, из Лебана, ул. Немањина 9, за заменика члана, на
предлог ОГ „др Горан Јањић“;
7. Филип Миљковић, из Шумана, за члана, на предлог ОГ „Иницијатива за
општину Лебане“;
- Срђан Коцић, из Коњина, за заменика члана, на предлог ОГ „Иницијатива за
општину Лебане“.
II
Именује се Марко Јанковић, дипломирани правник, из Лебана, за секретара
Општинске изборне Комисије.
Именује се Лазар Николић, дипломирани правник, из Лебана, за заменика
секретара Општинске изборне Комисије.
III
Стручну, административну и техничку помоћ при обављању послова за потребе
Комисије обавља Општинска управа општине Лебане.

IV
Председник, чланови комисије, секретар и њихови заменици, као и запослени у
органима општине и стручним службама органа општине ангажованих на стручним и
административно-техничким пословима и другим активностима у изборном процесу
имају право на накнаду за рад. Начин исплате утврђује се посебним актима Општинске
изборне комисије, а налогодавци за исплату средстава су председник и заменик
председника ОИК-а. Средства за ову намену биће предвиђена у буџету општине Лебане.
V
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном листу града
Лесковца».
Образложење
Чланом 13. став 3. Закона о локалним изборима прописано је да ниједна
политичка странка или страначка коалиција не може имати више од половине чланова у
сталном саставу органа за спровођење избора. Ставом 4. истог члана Закона прописано
је да у решењу о именовању председника и чланова органа за спровођење избора, поред
личног имена председника, односно члана, мора бити наведена његова политичка
припадност или назив странке, односно страначке коалиције на чији предлог је
именован.
Чланом 14. став 1. 3. 4. и 5. Закона о локалним изборима прописано је да Изборну
комисију у сталном саставу чине председник и најмање шест чланова које именује
скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких група у скупштини
јединице локалне самоуправе, сразмерно броју одборника а у проширеном саставу - и
по један опуномоћени представник подносилаца изборне листе који је предложио
најмање две трећине кандидата од укупног броја одборника који се бира. Изборна
комисија има секретара кога именује скупштина јединице локалне самоуправе. Секретар
учествује у раду комисије без права одлучивања. Председник, чланови изборне комисије
у сталном и проширеном саставу и њен секретар имају заменике. За предника, заменика
председника, секретара и заменика секретара изборне комисије именује се лице које је
диплпмирани правник.
Чланом 54. Статута општине Лебане прописано је да Изборну комисију чине
председник и 6 чланова које именује Скупштина општине.
Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који
учествује у раду Изборне комисије без права одлучивања.
Председник, чланови Изборне комисије и секретар, именују се на четири
године, а по истеку мандата могу бити поново именовани.
Председник, чланови изборне комисије и њен секретар имају заменике.
За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара
Изборне комисије именују се лица која имају стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, са најмање три година радног искуства у
струци.
Изборна комисија спроводи и изборе за чланове Савета месне заједнице
искључиво у сталном саставу.
Чланови Изборне комисије и њихови заменици могу бити само грађани који
имају изборно право, као и пребивалиште на територији Општине Лебане.
Чланом 79. став 1. и 2. Пословника Скупштине општине Лебане прописано је

да Одбор за избор и именовања припрема предлоге за избор, именовања, постављења
и разрешења, за које посебним актима није предвиђен други предлагач, као и да Одбор
припрема предлоге за избор, именовања, постављења и разрешења чланова органа и
представника Скупштине у органе одређене законом и Статутом, за које није
предвиђено предлагање од стране других органа.
Скупштина општине Лебане има 31 одборника који су организовани у 4
одборничке групе и то: ОГ Српска напредна странка (16 одборника), ОГ
Социјалистичка партија Србије (9 одборника), ОГ др Горан Јањић (3 одборника) и ОГ
Иницијатива за општину Лебане (3 одборника).
Општинска изборна комисија општине Лебане у сталном саставу броји 7 члана
(председника и шест члана) и исто толико заменика.
ОГ Српска напрдна странка је сразмерно броју одборника предложила
председника и два члана, као и њихове заменике, ОГ Социјалистичка партија Србије је
сразмерно броју одборника предложила два члана, као и њихове заменике, ОГ др Горан
Јањић је сразмерно броју одборника предложила једног члана, и његовог заменика, и
ОГ Иницијатива за општину Лебане је сразмерно броју одборника предложила једног
члана, и његовог заменика.
Овлашћени предлагачи чланова Изборне комисије доставили су документацију
на основу које је предвиђено да именовани на ове функције испуњавају услов из члана
14. став 5. Закона о локалним изборима и 54. став 5. Статута општине Лебане.
Одбор за избор и именовање општине Лебане разматрао је предлоге
одборничких група и утврдио коначан предлог Решења о именовању општинске
изборне комисије општине Лебане у сталном саставу.
На основу свега наведеног донето је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку:
Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду у року од 24 часа од
доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-302
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

На основу члана 32. Одлуке о месним заједницама на територији општине
Лебане, и члана 41. и 120. Статута општине Лебане („Службени лист града Лесковца,
број 08/19 и 30/21), Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана 04.11.2021.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДРУГОСТЕПЕНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ
ЛЕБАНЕ
I
У Другостепену изборну комисију за спровођење избора за чланове савета
месних заједница општине Лебане (у даљем тексту: Другостепена изборна комисија за
савете месних заједница) именују се:
1. Драган Цветковић, дипломирани правник из Лебана, ул. Цара Душана 39/9,
за председника, на предлог ОГ „Српска напредна странка “;
- Милан Николић, дипломирани правник из Лебана, ул. Вука Караџића бр 2, за
заменика председника, на предлог ОГ „Српска напредна странка “;
2. Мирослав Симић, из Лебана, ул. Крфска бр 22, за члана, на предлог ОГ
„Српска напредна странка“;
- Јелена Анђелковић, из Лебана, за заменика члана, на предлог ОГ „Српска
напредна странка“;
3. Милош Стевановић, из Лебана, за члана, на предлог ОГ „Социјалистичка
партија Србије“;
- Марко Златановић, из Лебана, за заменика члана, на предлог ОГ
„Социјалистичка партија Србије“;
4. Јелена Живковић, из Лебана, ул. 19. август бр. 46, за члана, на предлог ОГ
„др Горан Јањић“;
- Миодраг Богдановић, из Лебана, ул. Цара Душана 31/1 за заменика члана, на
предлог ОГ „др Горан Јањић“;
5. Александра Милановић, из Лебана, ул Цара Душана 37, за члана, на предлог
ОГ „Иницијатива за општину Лебане“;
- Драган Ристић, из Лебана, ул. Бранка Радичевића бр 55, за заменика члана, на
предлог ОГ „Иницијатива за општину Лебане“.
Председник, чланови и секретар Другостепене изборне комисије за савете месних
заједница, именују се на период од 4 године и могу да буду поново именовани.
У Другостепену изборну комисију за спровођење избора за чланове савета
месних заједница општине Лебане именују се:
Михајло Богдановић, дипломирани правник, из Лебана, за секретара.
Милош Лазаревић, дипломирани правник, из Ждеглова, за заменика секретара.
II
Стручне и административне послове за потребе Другостепене изборне комисије
за спровођење избора за чланове савета месних заједница општине Лебане обављаће
Општинска управа општине Лебане.

III

Председник, чланови комисије, секретар и њихови заменици, као и запослени у
органима општине и стручним службама органа општине ангажованих на стручним и
административно-техничким пословима и другим активностима у изборном процесу
имају право на накнаду за рад. Начин исплате утврђује се посебним актима
Другостепене изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних
заједница општине Лебане, а налогодавци за исплату средстава су председник и заменик
председника Другостепене изборне комисије за спровођење избора за чланове савета
месних заједница општине Лебане. Средства за ову намену биће предвиђена у буџету
општине Лебане.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
града Лесковца».
Образложење:
Чланом 32. Одлуке о месним заједницама на територији општине Лебане
прописано је да Другостпена изборна комисија у другом степену одлучује о
приговорима на решење Изборне комисије, да Другостепену изборну комисију образује
Скупштина општине, као и да у погледу утврђивања састава Другостепене изборне
комисије, примењују се одредбе ове Одлуке које се односе на Изборну комисију, изузев
броја чланова комисије.
Чланом 33. Одлуке о месним заједницама на територији општине Лебане између
осталог прописано је да Другостeпену изборну комисију чине председник и четири
члана, да Другостепена изборна комисија има секретара кога именује Скупштина
општине и који учествује у раду Изборне комисије без права одлучивања, као и да
председник, чланови изборне комисије и њен секретар имају заменике.
По пријему предлога чланова, односно заменика чланова за именовање чланова
Другостепене комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница у
општини Лебане, примљених од стране одборничких група Скупштине општине Лебане,
исте је размотрио Одбор за избор и именовања и сачинио предлог Решења о именовању
Другостепене комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница у
општини Лебане и исти упутио Скупштини општине на усвајање.
На основу свега наведеног Скупштина општине Лебане донела је Решење као у
диспозитиву.
Поука о правном леку:
Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду у року од 24 часа од
доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-301
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09,
81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13–одлука
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 41. Статута општине Лебане
(„Службени гласник града Лесковца“, број 8/2019 и 30/21), Скупштина општине Лебане, на
седници одржаној дана 04.11.2021. године, доноси:
ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
туристичко рекреативног парка “Чукљеник”
Члан 1.
Доноси се План детаљне регулације туристичко рекреативног парка “Чукљеник” (у даљем тексту:
План).
Члан 2.
Границом Планa обухваћена је површина од око 44,66 ha, која се налази у оквиру КО Лебане.
Граница полази од тромеђе к.п.бр. 2573, 2575 и 2580/1 КО Лебане и креће се ка југу пратећи
источне граничне линије к.п.бр. 2580/1 и 2932 КО Лебане, обухватајући их. На овај начин она
долази до постојеће граничне тачке на међи к.п.бр. 2496 и 2932 КО Лебане, прелази преко к.п.бр.
2932, по принципу са постојеће на постојећу граничну тачку, обухватајући њен део, и наставља ка
западу пратећи јужне граничне линије к.п.бр. 2580/1 и 2594, обухватајући их целе.
Граница долази до тромеђе к.п.бр. 2595/1, 2601 и 2602 и од ове тачке скреће ка северозападу,
прелазећи преко к.п.бр. 2595/1, 2593/28 и 3869, по принципу са постојеће на постојећу и нову
граничну тачку, обухватајући њихове делове. Она се креће овим принципом све до тромеђе к.п.бр.
2580/1, 2589 и 2593/28.
Од ове тачке, граница се креће ка североистоку пратећи граничну линију к.п.бр. 2580/1 и границу
обухвата усвојеног Плана детаљне регулације југоисточног дела насеља Лебане око улица Николе
Тесле и Јабланичке, прелазећи тако преко к.п.бр. 2580/1, по принципу са постојеће на постојећу и
нову граничну тачку, обухватајући њен део.
На овај начин граница долази до тачке од које је опис и почео.
Члан 3.
План израђен од стране Предузећа ''Архиплан'' д.о.о. из Аранђеловца, доноси се у следећем
садржају:
Текстуални део Плана:
ОПШТИ ДЕО
А. УВОД
А.1.

Повод за израду плана

A.2.

Правни и плански основ
А.2.1. Правни основ
А.2.2. Плански основ

А.3.

А.4.

Обухват плана и грађевинског подручја
А.3.1.

Опис границе обухвата плана

А.3.2.

Опис границе грађевинског подручја, са пописом парцела

Постојеће стање

ПЛАНСКИ ДЕО
Б.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

Б.1.

Концепција уређења карактеристичних урбанистичких зона

Б.2.

Намена површина и објеката

Б.3.

Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене
Б.3.1. Саобраћајне површине
Б.3.2.

В.

Инфраструктурне мреже и објекти
Б.3.2.1.

Општа правила

Б.3.2.2.

Водоснабдевање и одвођење отпадних и
атмосферских вода

Б.3.2.3.

Регулација водотока

Б.3.2.4.

Електроенергетска инфраструктура

Б.3.2.5.

Електронска комуникациона инфраструктура

Б.3.3.

Зелене површине

Б.3.4.

Попис катастарских парцела за јавне намене и план парцелације и
препарцелације грађевинских парцела јавних намена

Б.4.

Степен комуналне опремљености

Б.5.

Услови и мере заштите
Б.5.1.

Услови и мере заштите природних добара

Б.5.2.

Услови и мере заштите непокретних културних добара и
културног наслеђа

Б.5.3.

Услови и мере заштите животне средине и живота и здравља људи

Б.5.4.

Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода и акцидената

Б.5.5.

Урбанистичке мере за цивилну заштиту

Б.6.

Стандарди приступачности

Б.7.

Мере енергетске ефикасности изградње

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
В.1.

Врста и намена објеката који се могу градити под условима утврђеним планом,
односно врста и намена објеката чија је изградња забрањена

В.2.

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле

В.3.

Положај објекта у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле

В.4.

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле

В.5.

Највећа дозвољена спратност објекта

В.6.

Услови за изградњу других објекaта на истој грађевинској парцели

В.7.

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила

В.8.

Услови за прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре

В.9.

Услови за уређење зелених површина на парцели

В.10. Услови за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката
В.11. Правила за архитектонско обликовање објеката
В.12. Инжењерскогеолошки услови
В.13. Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно препарцелације,
урбанистичког пројекта и урбанистичко – архитектонског конкурса
Г.

СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Д. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Д.1. Садржај графичког дела
Д.2. Садржај документационе основе плана
Прилози:
• Прилог 1 - списак координата тачака које дефинишу границу плана
• Прилог 2 - списак координата нових граничних детаљних тачака
• Прилог 3 – списак координата осовинских тачака
• Прилог 4 – списак координата темених тачака
• Прилог 5 – списак координата нових граничних детаљних тачака које дефинишу зону за
грађење
Графички део Плана:
1. Катастарско-топографски план са границама планског обухвата и
грађевинског подручја............................................................................................

1:1000

2. Постојећа намена површина у оквиру планског обухвата...................................

1:1000

3. Планирана намена површина у оквиру планског обухвата са поделом на
урбанистичке зоне..................................................................................................

1:1000

4. Регулационо-нивелациони план са грађевинским линијама, урбанистичким
решењем саобраћајних површина и аналитичко геодетским елементима........

1:1000

5. План грађевинских парцела јавне намене са смерницама за спровођење.......
6. План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон планом..............................

1:1000

Члан 3.
План израђен је у три примерака у аналогном и три примерака у дигиталном облику. Један
примерак аналогног Плана чува се трајно у архиви Општинске управе општине Лебане, један
примерка аналогног и један примерак дигиталног у Одељењу за урбанизам, имовинско-правне,
комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске послове Општинске управе општине Лебане, а
један примерак аналогног и дигиталног у Републичком геодетском заводу за потребе централног
регистра планских докумената.
Члан 4.
Текстуални део Плана објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца'' а у целости учинити
доступним у електронском облику путем интернета, на интернет страни општине Лебане.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у “Службеном гласнику града
Лесковца”.
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План детаљне регулације
туристичко рекреативног парка “Чукљеник”

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
туристичко рекреативног парка “Чукљеник”
ОПШТИ ДЕО
А. УВОД
А.1. Повод за израду плана
Изради Плана детаљне регулације се приступило на основу Одлуке о приступању изради
Плана детаљне регулације туристичко рекреативног парка “Чукљеник”, која је објављена у
“Службеном гласнику града Лесковца”, број 43/20 (у даљем тексту: План).
Повод за израду Плана је потреба да се планско подручје уреди и омогући изградња
спортско-рекреативних и туристичких садржаја, које би користили становници општине
Лебане, као и посетиоци-туристи.
А.2. Правни и плански основ
А.2.1. Правни основ
Правни основ за израду Плана чине:
• Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка,
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука
УС, 132/14, 145/14, 83/19, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21);
• Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19);
• Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације туристичко рекреативног
парка “Чукљеник” (“Службени гласник града Лесковца”, број 43/20).
А.2.2. Плански основ
Плански основ за израду Плана је:
• Просторни план општине Лебане (“Службени гласник града Лесковца”, број 13/11);
• План генералне регулације “Лебане 2025” (“Службени гласник града Лесковца”,
број 3/12).
Извод из Просторног плана општине Лебане
(“Службени гласник града Лесковца” број 13/11)
Већи део обухваћеног простора се налази у обухвату Просторног плана општине Лебане.
Према овом планском документу, предметно подручје је намењено за шумско земљиште.
Могућа је разрада специфичних туристичких и спортско-рекреативних простора кроз
обавезан план детаљне регулације.
Извод из Плана генералне регулације “Лебане 2025”
(“Службени гласник града Лесковца” број 3/12)
Мањи део обухваћеног простора се налази у обухвату Плана генералне регулације
“Лебане 2025”. Према овом планском документу, предметно подручје је намењено за
коридор јавне саобраћајнице, која се прикључује на ул. 8. новембра.
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А.3. Обухват плана и грађевинског подручја
Границе су утврђене по границама постојећих катастарских парцела (када оне у целини
припадају предметном подручју) и као линија преко постојеће катастарске парцеле (када
она у целини не припада предметном подручју).
У случају неслагања наведених бројева катастарских парцела у текстуалном делу и
подручја датог у графичким прилозима, као предмет овог Плана, важе границе утврђене у
графичком прилогу број 1.- „Катастарско-топографски план са границама планског
обухвата и грађевинског подручја“.
А.3.1. Опис границе обухвата плана
Границом Планa обухваћена је површина од око 44,66 ha, која се налази у оквиру КО
Лебане.
Граница Плана је прецизирана и дефинисана у поступку израде нацрта Плана.
Граница полази од тромеђе к.п.бр. 2573, 2575 и 2580/1 КО Лебане и креће се ка југу
пратећи источне граничне линије к.п.бр. 2580/1 и 2932 КО Лебане, обухватајући их. На
овај начин она долази до постојеће граничне тачке на међи к.п.бр. 2496 и 2932 КО Лебане,
прелази преко к.п.бр. 2932, по принципу са постојеће на постојећу граничну тачку,
обухватајући њен део, и наставља ка западу пратећи јужне граничне линије к.п.бр. 2580/1
и 2594, обухватајући их целе.
Граница долази до тромеђе к.п.бр. 2595/1, 2601 и 2602 и од ове тачке скреће ка
северозападу, прелазећи преко к.п.бр. 2595/1, 2593/28 и 3869, по принципу са постојеће
на постојећу и нову граничну тачку, обухватајући њихове делове. Она се креће овим
принципом све до тромеђе к.п.бр. 2580/1, 2589 и 2593/28.
Од ове тачке, граница се креће ка североистоку пратећи граничну линију к.п.бр. 2580/1 и
границу обухвата усвојеног Плана детаљне регулације југоисточног дела насеља Лебане
око улица Николе Тесле и Јабланичке, прелазећи тако преко к.п.бр. 2580/1, по принципу
са постојеће на постојећу и нову граничну тачку, обухватајући њен део.
На овај начин граница долази до тачке од које је опис и почео.
А.3.2. Опис границе грађевинског подручја са пописом парцела
Границом грађевинског подручја обухваћене су следеће:
• целе к.п.бр. 2580/1, 2580/2, 2580/4, 2580/7 и 2594 КО Лебане
• делови к.п.бр. 2580/1, 2592/2, 2593/28, 2595/1, 2932 и 3869 КО Лебане
А.4. Постојеће стање
На графичком прилогу број 2. - „Постојећа намена површина у оквиру планског
обухвата“, приказано је постојеће стање у оквиру подручја обухваћеног Планом.
Природни услови
Планско подручје припада брдском делу општине Лебане, односно брду које се налази са
јужне стране градског насеља Лебане, са просечном котом у подножју од око 300 mnm,
односно око 420 mnm у највишем делу.
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Постојећа намена површина
Према постојећој намени површина, заступљено је шумско земљиште, а у мањој мери
водно земљиште (које припада коридору постојећег потока) и грађевинско земљиште (које
обухвата локацију напуштеног и девастрираног објекта ловачког дома, објекат ЈП
“Емисиона техника и везе” и приступне саобраћајнице, која се прикључује на ул. 8.
новембра).
Постојећа саобраћајна инфраструктура
У западном делу планског подручја, налази се краћа деоница ул. 8. новембра, која је
поклапа са трасом државног пута IIБ реда број 434. која припада деоници 43401, са
почетним чвором 3914 “Лебане” у km 0+000 и крајњим чвором 43401 “Гагинце” у km
17+920.
Ширина коловоза ул. 8. новембра (чија се траса поклапа са трасом државног пута IIБ реда
број 434.) износи од 5,5 до 5.8 m. На локацији постојећег саобраћајног прикључка,
државни пут се налази у кривини радијуса 75 m.
Постојећи саобраћајни прикључак на ул. 8. новембра (чија се траса поклапа са трасом
државног пута IIБ реда број 434.) који се налази у стационажи km 0+296 предметног
државног пута је изграђен и асфалтиран, са ширином коловоза од око 5,0 m и тротоаром
са једне стране, ширине 1,5 m.
С обзиром на то да се предметна зона налази у оквиру градског насеља, рачунска брзина
на државном путу износи 50 km/h.
Кроз планско подручје пролази тешко проходна и неуређена деоница фактичког пута, до
локације објекта ловачког дома.
Постојећа комунална инфраструктура
Предметно подручје није опремљено комуналном / техничком инфраструктуром.
У ул. 8. новембра положена је јавна водоводна мрежа, као и јавна канализациона мрежа,
која је изведена и у саобраћајници на кп.бр. 2593/28 КО Лебане.
Преко планског подручја пролазе постојећи коридори далековода, а у контактној зони (на
кп.бр. 2592/6 КО Лебане) налази се постојећа трансформаторска станица ТС 35/10 kV
“Лебане 1”.
Дуж западне границе обухвата, постоји траса далековода напонског нивоа 35 kV од ТС
110/35 kV ''Јабланица'' до ТС 35/10 kV ''Лебане 1''.
Дуж западне границе обухвата, налази се и траса ДВ 10 kV – правац ''Репетитор'', који се
напаја из ТС 35/10 kV ''Лебане 2'', укршта се са трасом ДВ 35 kV ''Јабланица – Лебане 1'',
приближава се јужној граници и скреће на исток до постојеће стубне трафо станице 10/0,4
kV ''Репетитор''.
Са овог далековода, подземним каблом 10 kV напаја се постојећа ТС 10/0,4 kV ''Роми'',
која се налази ван подручја обухвата Плана, али у непосредној близини границе обухвата.
Преко југозападног дела подручја обухваћеног Планом, прелази и траса далековода 10 kV
– правац ''Шумане'', који се напаја из ТС 35/10 kV ''Лебане 1''.
„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац
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СТС 10/0,4 kV ''Репетитор'' напаја кабловским НН водовима стубове репетитора на врху, а
раније је напајала и ловачки дом, али је он сада искључен.
У обухвату Плана, нема подземне електронске комуникационе инфраструктуре, а постоје
РР линкови и активна “RBS”.
ПЛАНСКИ ДЕО
Б. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Б.1. Концепција уређења карактеристичних урбанистичких зона
Развој специфичних туристичко рекреативних простора може да допринесе укупном
друштвено-социјалном развоју на локалном и регионалном нивоу, побољшању
демографских стопа, као и развоју комплементарних делатности (трговине, угоститељства
и др.).
Предметно подручје има потенцијал за развој туристичких и рекреативних активности, јер
се традиционално користи као простор “градског излетишта”.
Поред општег циља, који се односи на стварање услова за развој спортско-рекреативних
и комплементарних делатности, посебни циљеви су:
• уобличавање будућег идентитета туристичко рекреативног парка “Чукљеник”, који
се заснива на постојећим карактеристикама предела и традиционалном начину
коришћења;
• стварање планских могућности за изградњу нових садржаја, у складу са
еколошким и природним карактеристикама обухвата;
• обезбеђивање капацитета комуналне/техничке инфраструктуре, за планирану
изградњу;
• унапређење и очување природног наслеђа, као и заштита и унапређивање
квалитета животне средине.
Због природних услова, опредељење је да се омогући коришћење простора, пре свега за
летњу рекреацију и боравак, уз сегменте који се могу користити и у зимском периоду.
Планско подручје је подељено на следеће урбанистичке зоне:
• зона 1. “Авантура парк”, површине око 11,96 ha, у којој је извршено подзонирање на
целине за различите групе корисника, са садржајима рекреације и забаве, за децу
и одрасле;
• зона 2. “Градско излетиште”, површине око 10,07 ha, у којој је планирано уређење
простора градског излетишта;
• зона 3. “Ловачки дом”, у којој је планирана реконструкција и доградња постојећег
објекта ловачког дома (уз могућност формирања специјализованог ресторана са
понудом ловачког менија - дивљач и риба), уз проширење капацитета, у функцији
угоститељства и смештаја (до око 20 лежаја);
• зона 4. “Спорт и рекреација”, површине око 7,05 ha, где је планирано грађење
спортских терена, а приликом избора спортских садржаја тежити ка полигонима и
реквизитима од природних материјала: трим стазе, иновативне пешачке стазе,
теретане на отвореном и сл.
• зона 5. “Парк шума”, подељена на две подзоне:
◦ “Заштитно зеленило”, површине око 5,69 ha, која чини “тампон” зону ка
стамбеном делу насеља и може се уредити са пешачким и трим стазама;
◦ “Квалитетна шума”, површине око 3,70 ha, која садржи квалитетно зеленило
које се мора очувати, а могућа је изградња пешачких и трим стаза;
„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац
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•

зона 6. “Приступ комплексу и површине за паркинг”, површине око 1,71 ha,
обухвата приступ до туристичко рекреативног парка и површину за изградњу
паркинга за посетиоце.

Б.2. Намена површина
На графичком прилогу број 3. - „Планирана намена површина у оквиру планског
обухвата са поделом на урбанистичке зоне“, приказано је планско решење у погледу
планиране намене земљишта, у оквиру подручја обухваћеног Планом.
Према режиму коришћења земљишта, планиране су површине за јавне и остале намене.
Биланс намене земљишта

Табела број 1.

Р.б. Намена земљишта

Постојеће стање

Планирано решење

Површина
(ha)

Површина
(ha)

Проценат
учешћа

Проценат
учешћа

Пољопривредно земљиште
1

Пољопривредно земљиште

7,71.40

17,28

/

/

79,22

/

/

Шумско земљиште
2

Шумско земљиште

35,37.93

Грађевинско земљиште
Површине јавне намене
3

Површине за рекреативне
активности (“Авантура парк”)

4

/

/

11,96.66

26,80

Површине за градско излетиште

0,59.81

1,34

10,07.64

22,52

5

Површине за спорт и рекреацију

/

/

7,05.70

15,80

6

Површине за зеленило – парк шума

/

/

9,39.79

21.04

7

8

6.1.

“Заштитно зеленило”

/

/

5,69.32

12,80

6.2.

“Квалитетна шума”

/

/

3,70.47

8,3

Површине за саобраћајну
инфраструктуру

0,94.88

2,12

5,35.41

12.04

7.1. Ул. 8. новембра

0,14.39

0,32

0,14.39

0,32

7.2. Насељске улице

0,80.49

1,80

2,32.84

5.2

7.3. Паркинг

/

/

1,71.72

3,84

7.4. Пешачке стазе и тргови

/

/

1,16.46

2,60

0,01.78

0,04

0,01.78

0,04

0,59.81

1.34

Емисиони објекат

Површине остале намене
9

Површине за туризам и
угоститељство

/

/
Укупно:

44,46.79

99.58

Водно земљиште
10

Поток
Укупно (обухват Плана):
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Б.3. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене
Б.3.1. Саобраћајне површине
На графичком прилогу број 4. - “Регулационо-нивелациони план са грађевинским
линијама, урбанистичким решењем саобраћајних површина и аналитичко геодетским
елементима”, приказано је решење саобраћајница и урбанистичка регулација површина.
Планирана је реконструкција ул. 8. новембра (чија се траса поклапа са трасом државног
пута IIБ реда број 434.). Планирана ширина коловоза за двосмерно кретање износи 6,0 m
(траке су ширине по 3,0 m), док су ивичне траке по 0,25 m. Ширина банкине износи 1,25 m.
Регулациона ширина државног пута износи минимално 12,0 m.
Планирана је реконструкција постојећег саобраћајног прикључка, који се прикључује на
ул. 8. новембра, чија се траса поклапа са трасом државног пута IIБ реда број 434, у
стационажи km 0+296.
Планирано је проширење коловоза прикључне саобраћајнице, са 5,0 m на ширину
коловоза од 5,5 m (а у коридору предметне саобраћајнице обострано су планирани
тротоари).
Прикључак на државни пут је планиран под углом од 86° (приближно под углом од 90°).
Саобраћајни прикључак је, по типологији Тип 2, према важећем правилнику из предметне
области, како би се омогућила лева скретања (извршено је проширење коловоза
државног пута у зони предметне раскрснице).
Ширина коловоза државног пута у зони раскрснице износи 9,40 m (траке ширине 3,0 m,
односно 6,0 m са проширењем у кривини од 0,40 m).
Трокрака раскрсница (Тип 2) обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја на
државном путу.
Дужина проширења коловоза за лева скретања износи 45-50 m, пре и после саобраћајног
прикључка, што је у складу са важећим правилником из предметне области.
Осовински, као и ивични радијуси су повећани, тако да износе 100 m, односно 130 m.
Ивични радијуси за десна скретања, на месту прикључка износе 12,0 m, односно 10 m.
У планском подручју, приближно по траси постојећег фактичког пута, планирана је траса
саобраћајнице “С1”, која омогућава доступност до локације ловачког дома и даље се
повезује са коридором постојећег некатегорисаног пута (кп.бр. 2932 КО Лебане), који
излази из планског подручја, у правцу истока.
Од ове саобраћајнице, планирано је одвајање саобраћајница “С2” и “С3”, које су
намењене за колски саобраћај у ограниченом обиму (достава, снабдевање, приступ
интервентних возила - ватрогасно, комунално, возило хитне помоћи и сл.) и планиране су
као интегрисани тип саобраћајнице, за кретање возила и пешака, где су доминантна
пешачка кретања.
У југозападном делу планског подручја, у оквиру Зоне ““Приступ комплексу и површине за
паркинг”, планирано је грађење централног паркинг простора, капацитета око 110 ПМ за
„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац
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путничка возила и око 3 ПМ за аутобусе.
У близини објекта ловачког дома планирана је изградња мањег паркинг простора
(капацитета 32 ПМ за путничка возила, пре свега за потребе слабо покретних и
инвалидних лица и сл.
У планском подручју, планиран је систем пешачких стаза (стаза “здравља”, “срца” и
“шумска”), а као оријентири у простору одређене су локације и четири трга, где се
укрштају пешачке стазе.
Положаји ових стаза, заједно са колским саобраћајницама, оивичавају и дефинишу
урбанистичке зоне, које су одређене овим Планом.
У оквиру планираних урбанистичких зона, у даљој разради, приликом израде техничке
документације, могу се планирати додатне стазе, у зависности од конкретних техничких
решења.
Правила уређења и грађења
Саобраћајну инфраструктуру и капацитете реализовати на основу техничке
документације, уз поштовање одредби важећих законских прописа из предметне области.
Важећом законском регулативом из предметне области, дефинисан је заштитни појас и
појас контролисане изградње поред државног пута, у којима се ограничава изградња
објеката. Ширина заштитног појаса, са сваке стране државног пута, износи 10 m.
За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас
(парцелу) државног пута, потребно је обратити се управљачу државног пута, за
прибављање услова и сагласности за израду техничке / пројектне документације,
изградњу и постављање истих, у складу са важећом законском регулативом.
Коначне стационаже и геометрија саобраћајних прикључака (раскрснице), биће прецизно
дефинисани приликом прибављања саобраћајно-техничких услова од стране управљача
пута и израде техничке документације.
Ограде и дрвеће поред јавног пута се подижу тако да не ометају прегледност јавног пута и
не угрожавају безбедност саобраћаја.
Реконструкција и рехабилитација ул. 8. новембра (чија се траса поклапа са трасом
државног пута IIБ реда број 434.)
Приликом израде техничке документације за реконструкцију и рехабилитацију трасе
државног пута, потребно је испунити следеће услове:
• извршити проширење коловоза у складу са важећом законском регулативом из
предметне области;
• коловоз мора бити димензионисан у складу са важећим прописима из предметне
области;
• решити прихватање и одводњавање површинских вода;
• приликом извођења радова на изградњи, водити рачуна о заштити постојећих и
стварање услова за планиране инсталације;
• дефинисати хоризонталну и вертикалну сигнализацију.
Реконструкција саобраћајног прикључка на ул. 8. новембра (чија се траса поклапа са
трасом државног пута IIБ реда број 434.)
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Приликом реконструкције раскрснице на државном путу, потребно је испунити следеће
услове:
• прикључак на државни пут планирати под углом што приближнијем углу од 90°;
• коловоз мора бити димензионисан за одговарајуће саобраћајно оптерећење;
• водити рачуна о планираном броју и типу возила која ће користити саобраћајни
прикључак, као и о зонама потребне прегледности;
• полупречнике лепеза у зони раскрснице утврдити на основу криве трагова
меродавних возила која ће користити предметни саобраћајни прикључак, рачунску
брзину на путу, просторне карактеристике терена;
• коловоз прикључне саобраћајнице мора бити пројектован сходно чл. 41-43. Закона
о путевима;
• планирати одговарајућу саобраћајну сигнализацију.
Трасе колских и пешачких саобраћајница (у надлежности локалне управе)
Саобраћајнице “С1”, “С2” и “С3”:
• координате темених и осовинских тачака, елементи кривина и нивелациони
елементи су оријентациони, а дефинитивни подаци се утврђују при изради
техничке документације, унутар површина јавне намене;
• раскрснице и кривине геометријски обликовати да омогућавају задовољавајућу
безбедност и прегледност;
• ширина коловоза приказана је у оквиру одговарајућег графичког прилога, а
изузетно могу се реализовати мање вредности, под условом да се обезбеди
проходност меродавног возила (ватрогасно возило);
• код подужног профила и повлачења нивелете, применити падове у распону од 0,3
(ради обезбеђења услова за одвођење воде са коловоза) до 12%, изузетно и већи
нагиби, у случају поштовања постојећих нивелета (а ради очувања околног високог
зеленила и растиња);
• попречни пад коловоза на правцу треба да износи 2,50%;
• планирати адекватан систем одвођења атмосферских вода са коловоза;
• коловозну конструкцију димензионисати за осовинско оптерећење које одговара
меродавном возилу (ватрогасно возило);
• на саобраћајницама “С2” и “С3” путем саобраћајне сигнализације ограничити
кретање на доставу, снабдевање, приступ интервентних возила - ватрогасно,
комунално, возило хитне помоћи и сл.
Пешачке стазе и тротоари:
• минимална ширина пешачке стазе износи 3,0 m;
• поплочање извести засторима прилагођеним укупном амбијенту и карактеру
простора;
• дуж стаза, планирати риголе за одвођење атмосферских падавина, како би се
спречила јаружаста ерозија;
• препоручује се примена застора од порозних материјала (шљака, малч коре дрвета
и слично), које пролазе кроз шумски склоп;
• дуж пешачких стаза, на погодним местима, планирати места за одмор, које треба
опремити елементима за седење и корпама за смеће, при чему урбани мобилијар
мора бити од квалитетног материјала, а дизајн прилагођен амбијенту и карактеру
простора;
• при пројектовању, на појединим деоницама могу се планирати степенице, уз
обезбеђено кретање особа са инвалидитетом, деце и старих особа, сагласно
важећим прописима о стандардима приступачности (применом рампи, платформи
и сл.).
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Паркинг простор (у надлежности локалне управе)
При пројектовању паркинг простора, поштовати следеће услове:
• димензије паркинг места за путничка возила 2,5 x 5,0 m;
• димензије паркинг места за аутобус, 3,0 x 20,0 m;
• на сваком паркингу пројектовати 5% од укупног броја паркинг места, али не мање
од 1 ПМ, за особе за инвалидитетом;
• могућа је примена стандардних врста застора а препоручује се поплочање паркинг
површина од растер плоча (у циљу озелењавања паркинг површина и пропуштања
атмосферских вода).
Б.3.2. Инфраструктурне мреже и објекти
На графичком прилогу број 6. - “План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон
планом”, приказана је постојећа и планирана опремљеност комуналном и техничком
инфраструктуром предметног подручја.
Б.3.2.1. Општа правила
Објекте и мреже комуналне и техничке инфраструктуре изводити у складу са техничким
условима и нормативима који су прописани за сваку врсту инфраструктуре и у складу са
прописима о паралелном вођењу и укрштању водова инфраструктуре.
Планиране инсталације у зони државног пута се могу планирати под условима којима се
спречава угрожавање стабилности државног пута и обезбеђују услови за несметано
одвијање саобраћаја на путу.
Услови за подземно укрштање инсталација са државним путем:
• да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод
трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви;
• заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајних тачака
попречног профила пута увећана за по 3,00 m са сваке стране;
• минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте
коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35 m;
• минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала
за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте
заштитне цеви износи 1,20 m.
Услови за паралелно вођење инсталација са државним путем:
• инсталације морају бити постављене минимално 3,00 m од крајње тачке попречног
профила пута (ножице насипа трупа пута или спољње ивице путног канала за
одводњавање);
• не дозвољава се вођење инсталација по банкини, по косинама усека или насипа,
кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта;
• на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се
испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.
Услови за вођење надземних инсталација у односу на државни пут:
• стубове планирати изван заштитног појаса државног пута (10,0 m мерено од
границе путног земљишта за државни пут II реда), а у случају да је висина стуба
већа од прописане ширине заштитног појаса државног пута, растојање предвидети
на минималној удаљености за висину стуба, мерено од границе путног земљишта;
• обезбеди сигурносну висину од 7,0 m мерено од највише коте коловоза до
ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.
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Услови за подземно постављање инсталација поред и испод улица и пешачких стаза у
надлежности локалне управе у предметној зони:
• укрштање инсталација са насељском улицом се планира подбушивањем са
постављањем исте у прописну заштитну цев;
• минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до
горње коте коте заштитне цеви износи 1,0 m;
• при паралелном вођењу, инсталације поставити уз ивицу путне парцеле, без
угрожавања попречног профила предметног пута, као и система одвођења
атмосферских вода, а уколико није могуће испунити овај услов, мора се
пројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута. Код пешачких
стаза, могуће је инсталације поставити у коридору пешачке стазе.
Б.3.2.2. Водоснабдевање и одвођење отпадних и атмосферских вода
С обзиром на то да је предметна зона удаљена од изграђених система, у области
водоснабдевања и одвођења отпадних вода, планирана је изградња независног система,
који се састоји од:
• бунара и/или резервоара са потребним водоводним инсталацијама (за потребе
обезбеђења санитарне воде, као и воде за противпожарне потребе);
• санитарно-фекалне канализације са водонепропусним септичким јамама / или биојамама / или постројењем за пречишћавање отпадних вода одговарајућег
капацитета;
• система атмосферске канализације.
Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање водом свих објеката, као и
заштиту од пожара (хидрантска мрежа одговарајућег пречника и притиска). Планирано је
снабдевање објеката водом из локалних извора снабдевања – бунара избушених на
предметном подручју. Тачне локације бунара биће одређене у техничкој документацији,
након одговарајућих истраживања.
Око изворишта водоснабдевања успоставити зоне санитарне заштите (према важећим
прописима о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта
водоснабдевања).
На предметној локацији, планиран је сепаратни систем канализационе мреже, посебно за:
• санитарно-фекалне воде, које се испуштају у канализацију, а потом одводе до
локације водонепропусне септичке јаме / или био-јаме / или ППОВ одговарајућег
капацитета;
• атмосферске воде, и то:
◦ условно чисте атмосферске воде (под условом да им квалитет одговара II класи
вода, које се могу, без пречишћавања, упустити у атмосферску канализацију, на
зелене површине у оквиру парцеле или у водоток);
◦ запрљане/зауљене атмосферске воде (са паркинг површина, саобраћајница,
манипулативних платоа и слично), за које се врши контролисани прихват и
третман на објекту за примарно пречишћавање, пре испуштања у атмосферску
канализацију;
Санитарно-фекалном канализацијом треба омогућити одвођење употребљених вода,
путем канализационих колектора до локације водонепропусне септичке јаме / или биојаме / или ППОВ одговарајућег капацитета.
Условно чисте атмосферске воде са кровова објекта прихватају се олуцима, који се
изливају на околни терен. Уређење терена планирати тако да је могуће одвођење свих
„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац
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атмосферских вода у земљане, односно зелене површине.
Запрљане/зауљене атмосферске воде (одводњавање са путева, платоа, паркинга),
одводе се системом затворене атмосферске канализације, са сливницима и каналима са
решеткама.
Зауљена канализација се доводи до сепаратора уља, смештених у зеленим површинама.
Од сепаратора, пречишћена атмосферска канализација се одводи у реципијент.
Пре прикључења потребно је превидети шахт у коме треба узимати узорке воде и слати
их на анализу, како би се утврдио квалитет вода после третмана у таложнику –
сепаратору, а које се испуштају у реципијент.
Карактеристике свих неопходних хидротехничких инсталација и грађевина дефинишу се
кроз израду техничке документације, у сарадњи и према условима надлежних
институција.
Правила уређења и грађења
Водоводна инфраструктура
Водоводну мрежу формирати у прстенаст систем и развити је у складу са потребама
корисника, према пројектованом распореду објеката, саобраћајном решењу и друго.
Водоводну мрежу пројектовати у коридору пешачких стаза или поред коловоза
саобраћајница, на 0,5-1,0 m у односу на ивицу коловоза.
Водоводну мрежу опремити противпожарним хидрантима на прописаном одстојању,
затварачима, испустима и свим осталим елементима неопходним за њено правилно
функционисање и одржавање.
Димензије водоводне мреже треба да задовоље потребе за питком водом свих
планираних корисника у склопу предметног подручја, као и противпожарне потребе.
Дубина укопавања водоводне мреже мора да обезбеди слој земље од најмање 1,0 m тла
изнад коте горње изводнице цеви (минимална дубина полагања цевовода је 1,2 m).
Како је за поуздан извор за снабдевање инсталације хидрантске мреже предвиђена
подземна вода из бушеног бунара, прилив воде у бунар мора се доказати пробним
црпљењем воде у најнеповољније време после сушног периода.
Ако се потребна количина воде не може обезбедити из једног или више бунара потребно
је предвидети изградњу резервоара. Потребан капацитет - запремину резервоара
одредити у складу захтевима који су дефинисани важећим правилником о техничким
нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара.
У случају да се за црпљење воде (из бунара или резервоара) предвиђа уградња пумпе,
како би се обезбедила сигурност рада система, неопходно је поред радне обавезно
предвидети и монтажу резервне пумпе.
Избор цевног материјала, нивелету и остале техничке карактеристике водоводне мреже,
одредити на основу хидрауличког прорачуна.
Пре почетка израде техничке документације, извршити све хидрогеолошке истражне
радње. На основу истражних радова дефинисати локацију водног објекта за снабдевање
водом за пиће (бунар), што представља почетни корак за правилно димензионисање и
усаглашавање потреба и жеља корисника са хидрогеолошким условима водоносне
„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац
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средине.
Укрштање водоводних инсталација са другим инфраструктурним објектима спровести у
складу са техничким нормативима и прописима.
Карактеристике
документације.

објеката

водоводне

мреже

дефинисати

кроз

израду

техничке

Канализациона инфраструктура
Мрежу санитарно-фекалне
одговарајућег профила.

канализације

пројектовати

од

канализационих

цеви

Код канализационе мреже не треба усвајати колекторе мањих пречника од Ø250mm, док
за израду појединачних прикључака усвојити минимални пречник од Ø150mm.
Минимална дубина укопавања канализационог колектора прописује се из разлога њихове
заштите од мраза најмање:
• 0,8 m ради заштите од саобраћајних потреса;
• 1,0 до 1,5 m, да се и са најнижег пода у подручју може употребљена вода одвести
гравитационо до уличног канала.
На местима промене праваца као и на правцима на максималној дужини од око 160Д
предвиђа се изградња ревизионих шахтова.
Шахтови се раде од армирано-бетонских прстенова Ø1000 mm са конусним завршетком.
За савлађивање висинских разлика користе се два типа каскадних шахтова. За висинске
разлике између дна доводне цеви и дна шахта до 1,5 m предвиђен је уобичајени каскадни
шахт, у коме се вода слободно излива из доводне цеви. За савлађивање већих висинских
разлика користи се шахт са изливном лулом, тако да се један део воде улива у шахт
преко ње, док се други део слободно излива.
Ако није могуће гравитационо одвођење отпадне воде, предвиђена је изградња црпних
станица шахтног типа.
Запремина непропусне септичке јаме рачуна се према потрошњи воде и времену трајања
процеса, а непропусне септичке јаме поставити:
• мин. 2 m од ограде комплекса;
• мин. 5 m од објекта;
• мин. 20 m од бунара.
Дозвољено је, уколико се то покаже као оправдано, уместо непропусне септичке јаме,
изградити био-јаме или ППОВ одговарајућег капацитета.
Димензионисање атмосферске канализације извршити у складу са хидрауличким
прорачуном, а на бази специфичног отицаја.
Уколико је површина асфалта зауљена (у оквиру паркинга, платоа и слично) обавезно је
предвидети изградњу сепаратора уља и масти, пре упуштања атмосферских вода или
вода од прања платоа у атмосферску канализацију, односно реципијент. Зауљену
атмосферску канализација предвидети од PVC канализационих цеви одговарајуће
носивости. На спољној мрежи атмосферске канализације пројектовати довољан број
ревизионих силаза потребних за нормално одржавање мреже.
Атмосферске, условно чисте воде, се могу упустити у атмосферску канализацију или у
затрављене површине у оквиру локације/комплекса.
„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац
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Б.3.2.3. Регулација водотока
У обухвату Плана, налази се краћа деоница потока, а у планском решењу, планирано је
потребно земљиште за регулацију овог потока.
Правила уређења и грађења
Регулација природних водотокова се по правилу врши отвореним профилом.
Димензионисање профила се врши за пропусну моћ меродавних великих вода које се
одређују у складу са категоризацијом водотока.
У небрањеном подручју дуж водотока се не смеју постављати објекти који могу бити
угрожени великим водама из водотока нити смањити пропусну моћ корита и угрозити
његову функционалност и стабилност.
Управне препреке на водотоку (мостови, пропусти и сл.) морају бити тако димензионисани
тако да не стварају успор у току за меродавну велику воду.
За сва укрштања водотокова са саобраћајницама (мостови...), спровести хидраулички
прорачун за велике воде вероватноће појаса Q1% и предвидети зазор h=1.00 m (од коте
велике воде до доње ивице конструкције):
Корито водотока се мора извести на такав начин и од таквих материјала да не сме доћи
до накнадних морфолошких деформација било у погледу његовог продубљивања или у
погледу измене трасе регулације.
Регулационим радовима се не сме угрозити стабилност постојећих или планираних
објеката дуж трасе регулације.
Инфраструктурни објекти и инсталације (електроенергетски, ЕК инфраструктуре и др.),
који се укрштају или воде паралелно са трасом регулације, мора да буду постављени тако
да су ван домашаја меродавних великих вода.
Изливну грађевину за испуштање пречишћене отпадне воде – ефлуента у водоток,
планирати тако да:
• прецизира се, кроз техничку документацију место излива;
• изливна грађевина не залази у протицајни профил водотока и не нарушава
стабилност обале водотока;
• обала и профил водотока мора да буду осигурани од дејства ерозије облагањем
косине и дна каменом или бетонским елементима у дужини по најмање 3,0 m
узводно и низводно од излива;
• за уклањење нечистоћа на месту улива атмосферских вода у водоток, пројектовати
изградњу таложника и решетке.
Објекти дуж регулисаних водотокова, мора да буду удаљени минимално 5,0 m, ради
очувања коридора за потенцијалну реконструкцију (повећања протицајног профила) и
ради обезбеђења простора за њихово редовно и инвестиционо одржавање.
Б.3.2.4. Електроенергетска инфраструктура
Електроенергетска инфраструктура, на планском подучју, се мора развијати сразмерно
потребама за електричном енергијом и снагом, потребама за повећање поузданости и
квалитета напајања потрошача електичном енергијом и побољшања економичности рада
електродистрибутивног система.
„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац

13

План детаљне регулације
туристичко рекреативног парка “Чукљеник”

У том циљу планирање електродистрибутивне мреже треба вршити сагласно важећим
законским прописима из предметне области и техничким препорукама надлежне
електродистрибуције.
Да би се задовољиле потребе за електричном енергијом за наредни плански период,
треба правовремено обезбеђивати недостајуће електроенергетске капацитете изградњом
нових и реконструкцијом постојећих, на свим напонским нивоима заступљености на
планском подручју, уз веће коришћење обновљивих извора енергије (соларни панели и
сл.).
У непосредној близини западне границе обухвата Плана, планиране су трасе за два 35 kV
кабловска вода: ''Јабланица – Лебане 1'' и ''Лебане 1 – Лебане 2'', како би надземни
водови могли бити уклоњени из Зоне „Авантура парка“.
Планирана је демонтажа постојеће СТС 10/0,4 kV ''Репетитор''. Напајање постојећих и
нових корисника на подручју обухваћеном Планом, предвиђено је изградњом монтажнобетонске трансформаторске станице ТС 10/0,4 kV као посебног слободностојећег
објеката. Габарит грађевинског дела треба да омогући смештај енергетског
трансформатора и остале опреме и уређаја у ТС, и то:
• развода средњег напона, састављеног од расклопног блока који садржи најмање
једну трансформаторску ћелију и најмање три водне ћелије (Т+3В);
• енергетског трансформатора 10/0,4 kV, снаге 630kVA и
• развода ниског напона, састављеног од НН блока са 8 или више извода.
Локацију за изградњу нове ТС 10/0,4 kV шематски је приказана на одговарајућем
графичком прилогу, а дефинитивна позиција биће одређена у техничким условима
надлежне институције, са површином од око 50m².
Предвиђена је замена постојећих надземних 10 kV далековода подземним кабловима, и
то:
• 10 kV ДВ ''Шумане'' од уласка у приступ комплексу и паркингу до излаза из зоне
спорта и рекреације и
• 10 kV ДВ '''Репетитор'' од стуба са прикључним каблом за ТС 10/0,4 kV ''Роми'' у
зони заштитног зеленила до будуће МБТС 10/0,4 kV код Ловачког дома.
За замену постојећих далековода 10 kV предвидети каблове типа XHE 49-A 3x(1x150mm²),
10 kV. На местима преласка 10 kV вода из надземног у подземни планирати уградњу
затезног армирано-бетонског стуба са уграђеним 12 kV растављачем и конзолом за
монтажу 10 kV кабловске завршнице и одводника пренапона 12 kV, 10 kA.
Полагање подземних водова планирано је претежно у профилима постојећих и
планираних саобраћајница, у тротоару, а изузетно у коловозу (на месту укрштања трасе
кабловског вода са саобраћајницом). Каблови се могу полагати и испод зелених
површина.
Ако се ради ефикаснијег коришћења подручја обухваћеног Планом приступи измештању
трасе постојећих 10kV водова, мора се решити службеност пролаза и морају се испунити
сви технички захтеви, тако да након измештања трасе не буде умањен капацитет и
поузданост вода.
У фази издавања Локацијских услова надлежна општинска управа је, на захтев
заинтересоване странке, у обавези да затражи издавање техничких услова ради
дефинисања начина прикључења објеката на дистрибутивни електроенергетски систем.
„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац
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У случају да је потребно измештање постојећих ЕЕО, инвеститор је у обавези да од
надлежних институција затражи издавање техничких услова за дефинисање начина
измештања истих. Све трошкове у вези са могућим измештањем постојећих ЕЕО подноси
сам инвеститор.
Правила уређења и грађења
Код полагања енергетских каблова, потребно је обезбедити минималне размаке од других
врста инсталација и објеката, који износе:
• 0,4m од цеви водовода и канализације;
• 0,5m од кабла ЕК инфраструктуре;
• 0,8m од гасовода у насељу;
• ако се потребни размаци не могу обезбедити, енергетски кабл се полаже у
заштитну цев, дужине најмање 2,0m са обе стране места укрштања или целом
дужином код паралелног вођења, при чему најмањи размак не може бити мањи од
0,3m.
Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова изнад или испод гасовода и цеви
водовода и канализације.
Код укрштања енергетског кабла са каблом ЕК инфраструктуре, енергетски кабл се
полаже испод кабла ЕК инфраструктуре, а угао укрштања треба да је најмање 30°,
односно што ближе 90º.
У односу на темеље и зидове објекта, минимални размак енергетског кабла треба да је 1
m, не мање од 0,5 m.
На прелазу преко саобраћајница, енергетски кабл се полаже у заштитним цевима,
одговарајућег пречника, на дубини 1,0 m испод површине коловоза. У пешачким стазама,
енергетски кабл се полаже у каналима или цевима, с тим да се исти не могу користити за
одвод атмосферске воде.
Код приближавања или паралелног вођења надземних нисконапонских водова у односу
на гасовод, сигурносна удаљеност стуба мреже грађене са SKS-ом мора да износи
најмање 2,5m а са Al водовима најмање 10m.
У односу на надземни вод ЕК инфраструктуре хоризонтални размак мора износити:
• 1m, за енергетски вод са SKS-ом;
• 10m, за вод са Al ужетом.
Јавна расвета се по правилу гради поред саобраћајница у тротоару или зеленом појасу,
на удаљености 0,5m од коловоза саобраћајнице.
За планиране трансформаторске станице мора се обезбедити потребан простор, а могуће
их је изградити и у склопу објекта.
Дистрибутивне трансформаторске станице градити као монтажно-бетонске, компактне
или стубне за 10/0,4 кV напонски пренос, у складу са важећим законским прописима и
техничким условима надлежног електродистрибутивног предузећа;
• минимална удаљеност трансформаторске станице од осталих објеката мора бити
3,0 m;
• монтажно-бетонске трансформаторске станице градиће се као слободностојећи
објекти. Могуће је изградити једноструке (са једним трансформатором називне
снаге до 630 kVА и могућношћу прикључења до 8 нисконапонских извода) и
двоструке (са два трансформатора називне снаге до 630 kVА и могућношћу
„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац
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•

•

•

прикључења до 16 нисконапонских извода);
За изградњу оваквих објеката потребно је обезбедити слободан простор димензија
око 5,8х6,3 m за изградњу једноструке монтажно-бетонске трансформаторске
станице и слободан простор димензија око 7,1х6,3 m за изградњу двоструке
монтажно-бетонске трансформаторске станице;
за постављање носећег портала (порталног стуба) стубне трансформаторске
станице, мора се обезбедити слободан простор димензија око 4,2х2,75 m за
изградњу темеља портала и постављање заштитног уземљења. Ове
трансформаторске станице могу бити прикључиване на подземне средњенапонске
водове;
поред објеката трансформаторских станица обавезно предвидети слободан
простор за изградњу слободностојећег ормана мерног места за регистровање
утрошене електричне енергије јавног осветљења.

Б.3.2.5. Електронска комуникациона инфраструктура
У површинама јавне намене, планирано је полагање каблова електронске комуникационе
(ЕК) инфрастуктуре, с обзиром на то да у планском подручју није изграђена ова врста
инфраструктуре.
Планирани су коридори за развој ЕК инфраструктуре и припадајућих објеката. Планирано
је постављање мултисервисних приступних платформи, као и друге ЕК опреме у уличним
кабинетима, у склопу децентрализације ЕК мреже. Локације нових уличних кабинета су
условљене планираном изградњом објеката и биће дефинисане када постојећа ЕК мрежа
не буде могла да задовољи потребе корисника. Децентрализација мреже подразумева
скраћење претплатничке петље по бакарним кабловима и даљу изградњу оптичких
каблова у оквиру приступне мреже, што ближе корисницима. На трасама планираних ЕК
каблова, приликом извођења радова у насељским улицама и пешачким стазама, треба
постављати PVC цеви Ø110mm, на местима укрштања траса са коловозом, као и испод
бетонских и асфалтних површина, како би се избегла накнадна раскопавања. Уколико се
врши реконструкција постојећих или изградња нових улица и пешачких стаза, пре
изградње ЕК инфраструктуре, планирано је полагање одговарајућих цеви за накнадно
провлачење каблова ЕК инфраструктуре.
У планском подручју, у складу са експанзијом мобилних уређаја, планирана је могућност
изградње Wi-Fi приступних тачака и приводних каблова до тих тачака.
Изградњом антенских система и базних станица мобилне телефоније, према плановима
развоја надлежних предузећа, омогућава се рад овог система електронских комуникација
на делу планског подручја. Нове локације базних радио-станица и радио-релејних станица
биће одређиване у складу са потребама имаоца система веза, техничком документацијом,
уз задовољење законских и техничких прописа за ту врсту објеката, као и уз испуњење
услова заштите животне средине, на простору на којем се гради.
На планском подручју постоје РР коридори фиксне телефоније.
Правила уређења и грађења
Фиксна мрежа
ЕК приступну мрежу градити у кабловској канализацији или директним полагањем у
земљу кабловима DSL са термопластичном изолацијом пресека бакарних проводника
0,4mm. ЕК каблове односно ЕК канализацију полагати у профилима саобраћајница испод
тротоарског простора и испод зелених површина, на прописном међусобном растојању од
осталих инсталација. На прелазу испод коловоза саобраћајница као и на свим оним
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местима где се очекују већа механичка напрезања тла, каблове обавезно полагати кроз
кабловску канализацију (заштитну цев).
При укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба да буде 90º.
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и ЕК кабла, са међусобним размаком од
најмање: 0,5 m за каблове 1kV и 10kV (20kV) и 1 m за каблове 35kV.
Укрштање енергетског и ЕК кабла врши се на размаку од најмање 0,5m. Угао укрштања
треба да буде најмање 30º, по могућности што ближе 90º.
Енергетски кабл, се, по правилу, поставља испод ЕК кабла. Уколико не могу да се
постигну захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл провлачи кроз
одговарајућу заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3 m.
Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,80 m.
Дозвољено је паралелно вођење ЕК кабла и водоводних цеви на међусобном размаку од
најмање 0,6 m.
Укрштање ЕК кабла и водоводне цеви врши се на размаку од најмање 0,5 m. Угао
укрштања треба да буде што ближе 90º, а најмање 30º.
Дозвољено је паралелно вођење ЕК кабла и санитарно-фекалне канализације на
међусобном размаку од најмање 0,5 m.
Укрштање ЕК кабла и цевовода санитарно-фекалне канализације врши се на размаку од
0,5 m. Угао укрштања треба да буде што ближе 90º, а најмање 30º.
Од ивице зграда, ЕК кабл се води паралелно на растојању од најмање 0,5 m.
Мобилна мрежа
Објекти за смештај уређаја мобилне електронске комуникационе мреже и опреме за РТВ
и мобилних централа базних радио станица, радио релејних станица, као и антене и
антенски носачи, могу се поставити у оквиру објекта / у оквиру посебне грађевинске
парцеле / у оквиру локације или комплекса поједничних корисника.
Објекти са смештај електронске комуникационе и РТВ опреме могу бити зидани или
монтажни / или смештени на стубу. Комплекс са електронском комуникационом опремом
и антенски стуб мора бити ограђен. У комплекс се поставља антенски стуб са антенама, а
на тлу се постављају контејнери базних станица. Комплекс мора имати приступ на јавну
саобраћајницу (директан или индиректан преко приступног пута, ширине 5,5 m), а
снабдевање електричном енергијом решити из нисконапонске дистрибутивне мреже.
Минимална потребна удаљеност базних станица мобилне телефоније од објеката /
простора дечијих игралишта, односно ивице дечијих игралишта, не може бити мања од 50
m.
Антенски системи базних станица мобилне телефоније у зонама повећане осетљивости,
могу се постављати на антенским стубовима под условом да:
• висинска разлика између базе антене и тла износи најмање 15 m;
• удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта у окружењу
износи најмање 30 m;
• удаљеност антенског система базне станице и стамбених објеката у окружењу
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може бити мања од 30 m, искључиво када је висинска разлика између базне
антене и кровне површине објекта у окружењу износи најмање 10 m.
Б.3.3. Зелене површине
У оквиру граница Плана, планирано је да се максимално сачува и штити се високо
зеленило, посебно вреднији примерци дендрофлоре - појединачна стабла.
Детаљнији услови су прописани у одељку Б.5.1.
Озелењавање коридора саобраћајница у надлежности локалне управе се врши
комбинацијом уређених травнатих површина и ниског растиња, сагласно расположивом
простору и синхрон плану инсталација.
Паркинг простор равномерно покрити високим лишћарима.
Озелењавање коридора државног пута се врши према условима управљача државног
пута.
Б.3.4. Попис катастарских парцела за јавне намене и план парцелације и
препарцелације грађевинских парцела јавних намена
Парцеле јавних намена са потребним аналитичко-геодетским елементима су приказане на
графичком прилогу број 5. - “План грађевинских парцела јавне намене са смерницама за
спровођење”.

Намена
Саобраћајница
С1

Намена
Саобраћајница
С2

Намена
Саобраћајница
С3

Намена
Пешачка стаза
ПШ 1 – стаза
здравља

Табела број 2.

Ознака
грађевинске
парцеле

Катастарска
општина

Списак парцела

Укупна површина
парцеле (ha)

ГП 1

КО Лебане

делови к.п.бр. 2592/2,
2593/28, 2594, 2595/1

1,70.70
Табела број 3.

Ознака
грађевинске
парцеле

Катастарска
општина

Списак парцела

Укупна површина
парцеле (ha)

ГП 2

КО Лебане

делови к.п.бр. 2580/1
и 2932

0,46.48
Табела број 4.

Ознака
грађевинске
парцеле

Катастарска
општина

Списак парцела

Укупна површина
парцеле (ha)

ГП 3

КО Лебане

део к.п.бр. 2580/1

0,15.66
Табела број 5.

Ознака
грађевинске
парцеле

Катастарска
општина

Списак парцела

Укупна површина
парцеле (ha)

ГП 4

КО Лебане

део к.п.бр. 2580/1

0,32.57
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Намена
Пешачка стаза
ПШ 2 – стаза
срца

Намена
Пешачка стаза
ПШ 3 – шумска
стаза

Намена
Паркинг
простор

Намена
Паркинг
простор

Намена
Паркинг
простор

Намена
Површине за
спорт и
рекреацију

Намена
Површине за
рекреативне
активности

Намена

Табела број 6.

Ознака
грађевинске
парцеле

Катастарска
општина

Списак парцела

Укупна површина
парцеле (ha)

ГП 5

КО Лебане

део к.п.бр. 2580/1

0,55.95
Табела број 7.

Ознака
грађевинске
парцеле

Катастарска
општина

Списак парцела

Укупна површина
парцеле (ha)

ГП 6

КО Лебане

делови к.п.бр. 2580/1
и 2932

0,28.02
Табела број 8.

Ознака
грађевинске
парцеле

Катастарска
општина

Списак парцела

Укупна површина
парцеле (ha)

ГП 7

КО Лебане

делови к.п.бр.
2593/28, 2594 и 2595/1

0,60.70
Табела број 9.

Ознака
грађевинске
парцеле

Катастарска
општина

Списак парцела

Укупна површина
парцеле (ha)

ГП 8

КО Лебане

делови к.п.бр. 2580/1,
2593/28 и 2594

0,98.26
Табела број 10.

Ознака
грађевинске
парцеле

Катастарска
општина

Списак парцела

Укупна површина
парцеле (ha)

ГП 9

КО Лебане

део к.п.бр. 2580/1

0,12.46
Табела број 11.

Ознака
грађевинске
парцеле

Катастарска
општина

Списак парцела

Укупна површина
парцеле (ha)

ГП 10

КО Лебане

делови к.п.бр. 2580/1
и 2594

7,05.70
Табела број 12.

Ознака
грађевинске
парцеле

Катастарска
општина

Списак парцела

Укупна површина
парцеле (ha)

ГП 11

КО Лебане

део к.п.бр. 2580/1

3,21.26

Ознака
грађевинске

Катастарска
општина

„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац
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Укупна површина
парцеле (ha)
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Површине за
рекреативне
активности

Намена
Површине за
рекреативне
активности

Намена
Површине за
градско
излетиште

Намена
Државни пут –
улица
8.новембра

Намена
Водно
земљиште поток

Намена
Зелене
површине Парк шума

Намена
Зелене
површине Парк шума

Намена
Зелене
површине Парк шума
Намена

парцеле
ГП 12

КО Лебане

део к.п.бр. 2580/1

1,06.38
Табела број 14.

Ознака
грађевинске
парцеле

Катастарска
општина

Списак парцела

Укупна површина
парцеле (ha)

ГП 13

КО Лебане

део к.п.бр. 2580/1

6,53.80
Табела број 15.

Ознака
грађевинске
парцеле

Катастарска
општина

Списак парцела

Укупна површина
парцеле (ha)

ГП 14

КО Лебане

делови к.п.бр. 2580/1
и 2580/4

10,00.76

Ознака
парцеле

Катастарска
општина

Списак парцела

КП 1

КО Лебане

делови к.п.бр. 3839/1
и 3869

Ознака
парцеле

Катастарска
општина

Списак парцела

КП 2

КО Лебане

део к.п.бр. 2580/1

Ознака
парцеле

Катастарска
општина

Списак парцела

КП 3

КО Лебане

делови к.п.бр. 2580/1
и 2580/4

Ознака
парцеле

Катастарска
општина

Списак парцела

КП 4

КО Лебане

део к.п.бр. 2580/1

Ознака
парцеле

Катастарска
општина

Списак парцела

КП 5

КО Лебане

део к.п.бр. 2580/1

Ознака

Катастарска

Списак парцела

„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац

Табела број 16.
Укупна површина
парцеле (ha)
0,14.38
Табела број 17.
Укупна површина
парцеле (ha)
0,19.01
Табела број 18.
Укупна површина
парцеле (ha)
3,70.47
Табела број 19.
Укупна површина
парцеле (ha)
3,63.46
Табела број 20.
Укупна површина
парцеле (ha)
2,05.84
Табела број 21.
Укупна површина
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Површине за
рекреативне
активности

парцеле

општина

КП 6

КО Лебане

парцеле (ha)
део к.п.бр. 2580/1

1,15.18

Б.4. Степен комуналне опремљености
У циљу обезбеђења одговарајућих саобраћајних и инфраструктурних услова за
реализацију планираних садржаја, потребно је обезбедити приступ јавној саобраћајној
површини, снабдевање водом, одвођење отпадних вода и снабдевање електричном
енергијом.
Б.5. Услови и мере заштите
Б.5.1. Услови и мере заштите природних добара
Подручје у обухвату Плана се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен
или покренут поступак заштите, као ни у просгорном обухвату еколошке мреже Републике
Србије.
Планирано је инфраструктурно опремање планираних објеката по највишим доступним
еколошким стандардима, на основу података и услова надлежних институција.
Предвиђена је употреба технологија за које се могу планирати и реализовати мере
превенције, спречавања и отклањања потенцијално негагивних утицаја и ефеката у
простору, мере заштите и мониторинга животне средине у свим фазама реализације,
редовног рада и у случају акцидента.
Приликом извођења грађевинских земљаних радова, односно насипања и усецања не
сме доћи до поремећаја стабилности тла на предметном подручју.
Мењање нивелације (топографија) пејзажа свести на минимум, како би се што мање
нарушила визуелна перцепција природи блиског предела.
Дуж стаза и платоа, планиране су риголе за одвођење атмосферских падавина, како би се
спречила јаружаста ерозија.
Уколико је могуће предвидети стазе од порозних материјала (шљака, малч коре дрвета и
слично) које пролазе кроз шумски склоп.
У Плану је извршена идентификација свих отпадних вода које могу настати у оквиру
планираног комплекса (санитарно-фекалних, технолошких, атмосферских, зауљених вода
са манипулативних површина) и планирано њихово одвођење тако да нема утицаја на
површинске и/или подземне воде, уз обавезан предтретман воде.
У току извођења радова, мора да се води рачуна да се физички не оштете околна стабла
при кретању механизације (ломљење грана, озлеђивање коре дебла или кореновог
система) или на било који други начин наруше њихова битна својства.
У оквиру граница Плана, максимално сачувати и заштити високо зеленило, посебно
сачувати вредније примерке дендрофлоре - појединачна стабла. Уколико то није у
потпуности могуће, сечу стабала свести на најмању могућу меру, за коју је неопходно
прибавити сагласност надлежног јавног предузећа или установе.
Планирано је да изградња објеката буде условљена формирањем уређених зелених
„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац
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површина адекватне процентуалне заступљености зеленила.
При даљој разради, очувати у шго већој мери постојеће шумске и ливадске екосистеме од
фрагментација и деградације.
У свим будућим пројектима, задржити постојећу концепцију уређења зелених површина, а
новим решењима омогући уношење елемената и материјала који ће оплеменити,
употпунити, флористички обогатити или визуелно унапредити простор.
Мере обнове дендрофлоре планирати на следећи начин:
• очувати намену комплекса зеленила и адекватно одржавати и унапређивати
повезаност са осталим зеленим просторима у оквиру парковски планиране зоне;
• зону парковског простора пројектовати уз претежну примену органских форми и
неформалног поретка сађених врста, формирања и одржавања партера, цветњака,
алеја, дрвореда, као и слободно обликованих зелених површина;
• композиција пејзажно архитектонског уређења треба да је у сагласности функције
намене и садржаја објеката и аутентичности простора, односно у складу са
карактером предела и ширим предеоним контекстом;
При одабиру зеленила препоручује се аутохтона дендрофлора и то врсте најбоље
прилагођене локалним педолошким и климатским условима. Не препоручује се
пројектовање и сађење инвазивних врсга, као на пример: Acer negiindo (јасенолисни
јавор-негундовац), Amorpha fruticosa (багремац), Robinia pseudoacacia (багрем), Ailanthus
altissima (кисело дрво), Fraxinus americana (амерички јасен), Fraxinus pennsylvanica
(пенсилвански јасен), Celtis occidentalis (амерички копривић), Ulmus pumila (ситнолисни
или сибирски брест), Prunus padus (сремза) и Prunus serotina (касна сремза), чије
спонтано ширење угрожава природну вегетацију, као и врсте које су детерминисане као
алергене (гопола).
При избору садног материјала избегавати украсне култиваре јаких дречавих боја и
изражених геометријских форми које могу нарушити визуелни идентитет предела.
Не препоручује се вршење радова у току ноћи, јер се могу узурпирати активности
ноктуралних животиња као што су: сове, слепи мишеви, европски јеж и слично.
Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошка документа или
минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног
добра, извођач радова је дужан да обавести минисгарство надлежно за послове заштите
животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе
до доласка овлашћеног лица.
Б.5.2. Услови и мере заштите непокретних културних добара и културног наслеђа
На основу података и услова надлежне установе заштите културних добара, у тренутку
подношења захтева, на предметном простору није извршена проспекција и валоризација
непокретног културног наслеђа, те тако не постоје утврђена непокретна културна добра,
нити добра која уживају претходну заштиту.
На основу наведеног, нема посебних услова са становишта заштите непокретних
културних добара.
Као опште мере заштите непокретних културних добара, према законским прописима из
предметне области, дефинисане су следеће обавезе:
• У случају да се приликом извођења радова открије до сада неевидентирани
локалитет или његов део, подносилац захтева је дужан да обустави радове на том
„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац
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•

месту и да без одлагања о томе обавести надлежну установу заштите културних
добара.
У случају да се радови планирају или изводе на површини на којој се налази
културно добро или добро које ужива претходну заштиту, подносилац захтева је
дужан да обезбеди услове надлежне установе заштите културних добара, као и да
обезбеди средства за претходна археолошка истраживања, заштиту, чување,
публиковање и презентацију истог.

Поред наведених општих мера заштите дефинисаних законским прописима из предметне
области, с обзиром на то да постоје невалоризовани подаци о археолошком наслеђу на
датом подручју, а ради ефикасније реализације Плана са аспекста заштите културног
наслеђа, препорука надлежне установе заштите културних добара је:
• израда студије заштите непокретног културног наслеђа на подручју плана са
систематском проспекцијом простора;
• археолошко праћење током извођења земљаних радова.
Објекти за које се израђују услови техничке заштите
У планском подручју нема објеката за које се, пре санације или реконструкције, израђују
конзерваторски или други услови за предузимање мера техничке заштите и других радова
у складу са важећим законским прописима из области заштите културних добара.
Б.5.3. Услови и мере заштите животне средине и живота и здравља људи
Заштита земљишта
Мере заштите земљишта обухватају систем праћења квалитета земљишта и његово
одрживо коришћење, у складу са важећом законском регулативом из предметне области:
• у фази изградње садржаја рационално користити земљиште – хумусни слој
сачувати за касније уређење локације;
• успоставити организовано управљање свим врстама отпада, које могу настајати на
планском подручју, како у фази реализације планских решења, тако и при
редовном раду;
• грађевински отпад привремено депоновати и предавати га надлежном комуналном
предузећу на даљи третман;
• комунални отпад прикупљати у контејнерима за ту намену и предавати надлежном
комуналном предузећу;
• са другим врстама отпада (опасан отпад, амбалажни отпад), поступати у складу са
законским прописима из области управљања отпадом;
• уколико дође до хаваријског изливања уља, горива или других штетних и опасних
материја, неопходно је што пре отклонити последице и извршити санацију терена,
а евакуацију загађеног земљишта обезбедити на место и под условима надлежне
комуналне службе.
Заштита ваздуха
Заштита квалитета ваздуха у планском подручју ће се вршити у складу са важећом
законском регулативом из предметне области.
Мере заштите ваздуха:
• израда регистра извора загађивања ваздуха и успостављање мониторинга;
• у планираним објектима, обавезна је уградња опреме, односно примена техничко –
технолошких решења, којима се обезбеђује задовољавање прописаних граничних
вредности емисије загађујућих материја у ваздуху;
• реализовати план озелењавања, чиме ће се унапредити микроклиматски и
„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац

23

План детаљне регулације
туристичко рекреативног парка “Чукљеник”

•

санитарно-хигијенски услови простора, а предметно и планирано зеленило бити у
функцији баријере у промету загађивача у односу на спољне садржаје;
интерни саобраћај унутар комплекса организовати тако да се минимизира
вероватноћа саобраћајних и других незгода, рад у празном ходу, подизање
прашине и слично.

Заштита вода
Заштита и унапређење квалитета површинских и подземних вода заснована је на мерама
и активностима којима се њихов квалитет штити и унапређује преко мера забране,
превенције, контроле и мониторинга, у циљу очувања живота и здравља живог света,
смањења загађења и спречавања даљег погоршања стања вода.
Мере заштите вода:
• забрањено испуштање било каквих вода, осим условно чистих атмосферских и
пречишћених отпадних вода, које обезбеђују одржавање одговарајуће, прописане
класе воде у реципијенту и које, по важећим законским актима, задовољавају
прописане вредности;
• са површина за паркирање и осталих површина на којима се може очекивати
појава зауљених атмосферских вода, обавезно је каналисање и третман истих у
сепаратору - таложнику до захтеваног нивоа, пре упуштања у реципијент.
Заштита од буке
Заштита од буке на подручју Плана мора бити интегрални део акустичног зонирања
подручја насеља и спроводиће се у складу са важећом законском регулативом из
предметне области.
Мере заштите од буке:
• реализовати саобраћајнице на начин који обезбеђује добру проточност и одвијање
саобраћаја;
• све приступне и манипулативне површине, у оквиру локације, мора да буду
бетониране или асфалтиране, односно мора да имају засторе који обезбеђују
смањење нивоа буке и вибрација;
• извршити озелењавање паркинг површина;
• формирати заштитни зелени појас од вишеспратног заштитног зеленила;
• формирати зелени појас дуж интерних саобраћајница на начин који не умањује
видљивост и безбедност саобраћаја (ниско растиње).
Б.5.4. Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода и акцидената
Заштита од земљотреса - Планско подручје припада зони 7-8°MCS скале (односно скале
ЕМS-98). Заштита од земљотреса се спроводи кроз примену важећих сеизмичких прописа
за изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и кроз трасирање коридора
комуналне/техничке инфраструктуре дуж насељских улица и зелених површина на
одговарајућем растојању од објеката. Ради заштите од земљотреса, планирани објекти
мора да буду реализовани и категорисани према прописима и техничким нормативима за
изградњу објеката у сеизмичким подручјима.
Заштита од пожара - У циљу испуњења грађевинско – техничких, технолошких и других
услова, планирани објекти треба да се реализују према важећим законским прописима из
области заштите од пожара.
Заштита од пожара се обезбеђује изградњом планираног система водоснабдевања и
хидрантске, противпожарне мреже, као и профилима саобраћајница, који омогућавају
несметано кретање ватрогасних возила.
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Применом ових мера остварени су основни, урбанистички услови за заштиту од пожара.
Б.5.5. Урбанистичке мере за цивилну заштиту
У планском подручју нема услова и захтева за потребе прилагођавања потребама
одбране земље.
Б.6. Стандарди приступачности
Обавезна је примена важећих прописа који се односе на услове којима се површине и
објекти јавне намене чине приступачним особама са инвалидитетом, у складу са
стандардима приступачности.
Б.7. Мере енергетске ефикасности изградње
При пројектовању и изградњи објеката, поштоваће се мере енергетске ефикасности и
примењивати важећи прописи из предметне области.
В. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
В.1. Врста и намена објеката који се могу градити под условима утврђеним
планом, односно врста и намена објеката чија је изградња забрањена
У свим зонама је дозвољена фазна реализација, при чему мора да се обезбеди
неометано функционисање, у погледу саобраћајног и инфраструктурног опремања
локације.
У обухвату Плана, могуће је планирати развој бициклистичког саобраћаја, односно
формирања специфичног спортског полигона за планински бициклизам.
У зони 1. “Авантура парк”, уз максимално очување постојећег високог зеленила,
планирана је изградња рекреативно – забавних и спортских полигона, за различите групе
корисника ((зип-лајн, спортски полигони за децу, спортски полигони за одрасле и др.). У
склопу уређења простора, могућа је изградња надстрешница и мањих објеката искључиво
ако су у функцији рекреативно – забавних и спортских полигона, уз коришћење природних
материјала. Зона је подељена на три подзоне, за различите групе корисника, а обавезно
је очување квалитетног високог зеленила.
У зони 2. “Градско излетиште”, у оквиру партерног уређења локације, треба формирати
више микроамбијенталних целина, за потребе излетника (клупе и столови од дрвета са
просторима за роштиљање), уз могућност и постављања “биоскопа на отвореном
простору”, летње позорнице за културне манифестације и сл. У зимском периоду, могуће
је уређење санкалишта за децу. За уређење зелених површина применити слободни,
пејзажни стил, уз очување квалитетног високог зеленила. Могућа је изградња мањих
објеката комерцијалних и угоститељских намена, санитарних блокова / тоалета,
спортских терена (теретане на отвореном, мини голф и сл.).
У зони 3. “Ловачки дом” планирана је нова изградња или реконструкција и доградња
објекта ловачког дома, са капацитетима угоститељства и смештаја (око 20 лежаја, у
оквиру главног објекта или у бунгаловима). У оквиру ове зоне могу се лоцирати и објекти
комерцијалних делатности (продаја сувенира, локалних производа који промовишу ово
подручје и сл.), санитарних блокова / тоалета, мањих спортских терена (теретане на
отвореном, мини голф и сл.).
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У зони 4. “Спорт и рекреација” планирана је изградња отворених спортских терена у
најразличитијем спектру (поливалентно игралиште за више спортова, кошаркашко
игралиште, тениска игралишта на различитим подлогама и сл.). Приликом избора
спортских садржаја тежити ка полигонима и реквизитима од природних материјала: трим
стазе, иновативне пешачке стазе, теретане на отвореном и сл. Могућа је изградња мањих
угоститељских објеката или објеката пратећег садржаја (свлачиоца, санитарни блок и
сл.). Унутар спортског центра, планиране садржаје треба повезати колско – пешачким
површинама, које се намењују, пре свега, пешачком кретању, а у ограниченом обиму
(достава, снабдевање, приступ интервентних возила) за колски промет. Дуж ових
коридора треба поставити елементе урбаног мобилијара (расвета, клупе, корпе за
отпатке), а повезати их са мањим зеленим површинама и игралиштима за децу.
Хортикултурну обраду заснивати на аутохтоним врстама одабиром квалитетних садница,
које треба планирати и на позицијама где ће имати функцију оријентира и маркера, као и
тамо где је потребно обезбедити заштиту обављања спортске активности. Унутар
спортског центра, ограде треба постављати код отворених спортских терена, где је то
потребно ради обављања основне функције и осигуравања заштите корисника и
гледалаца, док највећи део простора треба да остане отворен, без сувишних преграда и
непотребних баријера, које би нарушиле целину и функционалност простора.
У зони 5. “Парк шума” није дозвољено грађење објеката високоградње, осим уређења
пешачких и трим стаза.
У зони 6. ““Приступ комплексу и површине за паркинг”, није дозвољено грађење објеката
високоградње. Простор се уређује у функцији обезбеђења потребног броја паркинг места
за путничка возила и аутобусе. Дозвољено је постављање само објекта који ће бити у
фуинкцији контроле паркинг простора.
На погодном месту, у оквиру планског подручја, могућа је изградња платформе –
видиковца, на једној или више локација.
Табела компатибилности намена
Зона

Намена

Табела број 22.
Компатибилна намена

Зона 1. “Авантура парк”

Рекреативне површине –
авантура парк
Зелене површине

Спорт

Зона 2. “Градско излетиште”

Површине за туризам и
угоститељство
Зелене површине

Комерцијалне делатности
Спорт и рекреација
Културне делатности

Зона 3. “Ловачки дом”

Површине за туризам и
угоститељство

Комерцијалне делатности
Спорт и рекреација

Зона 4. “Спорт и рекреација”

Површине за спорт и
рекреацију

Комерцијалне делатности

Није дозвољена изградња:
• стамбених објеката;
• објеката индустрије и производње;
• других врста објеката који нису наведени као објекти претежне или компатибилне
намене.
В.2. Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле
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Грађевинска парцела је најмања земљишна јединица на којој се може градити, утврђена
регулационом линијом према јавном путу, границама грађевинске парцеле према
суседним парцелама и преломним тачкама одређеним геодетским елементима, које се
приказују са аналитичко-геодетским елементима за нове грађевинске парцеле.
Најмања грађевинска парцела за изградњу утврђује се према претежној (доминантној)
намени којој припада. Грађевинска парцела, по правилу, има облик приближан
правоугаонику или трапезу, са бочним странама постављеним управно на осовину улице.
Грађевинска парцела треба да има облик који омогућава изградњу објекта у складу са
овим Планом, правилима грађења (индекс заузетости земљишта) и техничким прописима.
Грађевинска парцела може се делити парцелацијом, односно укрупнити препарцелацијом,
према постојећој или планираној изграђености, а применом правила о
парцелацији/препарцелацији.
Деоба и укрупњавање грађевинске парцеле може се утврдити пројектом парцелације,
односно пројектом препарцелације, ако су испуњени услови за примену правила
парцелације/препарцелације за новоформиране грађевинске парцеле и правила
регулације за објекте из овог Плана.
Све постојеће катастарске парцеле, на којим се може градити у складу са правилима
парцелације и регулације из овог Плана, постају грађевинске парцеле.
Све грађевинске парцеле мора да имају обезбеђен директан или индиректан приступ на
јавну саобраћајну површину.
Због специфичности планиране намене, грађевинске парцеле могу да остваре приступ и
преко пешачких стаза одговарајуће ширине, које омогућавају пролаз ватгрогасног возила.
Зона

Минимална површина грађевинске парцеле (m²)

Зона 1. “Авантура парк”

10.000

Зона 2. “Градско излетиште”

5.000

Зона 3. “Ловачки дом”

одговара постојећој кп.бр. 2580/4 КО Лебане

Зона 4. “Спорт и рекреација”

10.000

Максимална површина грађевинске парцеле одговара површини зоне или подзоне, које су
приказане на графичком прилогу број 3.
Нестандардне парцеле за инфраструктурне објекте
Сходно прописима о планирању и изградњи, за грађење, односно постављање
инфраструктурних електроенергетских и електронских објеката или уређаја, може се
формирати грађевинска парцела мање или веће површине од површине предвиђене овим
планским документом за одређену намену, под условом да постоји приступ објекту,
односно уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или хаварије. Као решен
приступ јавној саобраћајној површини, признаје се и уговор о праву службености пролаза
са власником послужног добра.
В.3. Положај објекта у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле
Објекат се поставља унутар простора оивиченог грађевинском линијом и границама
грађења (које чине прописана удаљења од граница суседних парцела и објеката на истој
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или суседној парцели).
Положај грађевинске линије је дефинисан у графичком делу Плана.
Дозвољена грађевинска линија подразумева дистанцу до које је могуће поставити објекте
на парцели, а објекти могу бити више повучена ка унутрашњости грађевинске парцеле /
комплекса.
Правила у односу на диспозицију објекта према суседним грађевинским парцелама и
објектима на истој или суседној парцели (примењују се за све зоне):
• најмања удаљеност објекта до бочне и задње границе парцеле износи 2,0 m;
• на истој грађевинској парцели, међусобно удаљење објеката износи минимално
4,0 m.
В.4. Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле
Зона

Највећи индекс заузетости земљишта

Зона 1. “Авантура парк”

10%

Зона 2. “Градско излетиште”

30%

Зона 3. “Ловачки дом”

50%

Зона 4. “Спорт и рекреација”

20% 1

В.5. Највећа дозвољена спратност објекта
Висинска регулација објеката дефинисана је прописаном спратношћу објеката.
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте венца (највише тачке фасадног
платна) и одређује се у односу на фасаду објекта постављеној према улици, односно
приступној јавној саобраћајној површини.
Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта.
За одређивање удаљења од суседног објекта или бочне границе парцеле, референтна је
висина фасаде окренута према суседу, односно бочној граници парцеле.
Кота пода приземља може бити виша од нулте коте највише 1/2 спратне висине од нулте
коте. Kота приземља нових објеката не може бити нижа од коте нивелете јавног или
приступног пута.
Зона
Зона 1. “Авантура парк”
Зона 2. “Градско излетиште”
Зона 3. “Ловачки дом”
Зона 3. “Спорт и рекреација”

Највећа спратност објекта
П+0
П+Пк
П+2+Пк
П+Пк

В.6. Услови за изградњу других објекта на истој грађевинској парцели
Дозвољена је изградња и других објеката исте или компатибилне намене (у складу са
табелом компатибилности) уз поштовање свих прописаних параметара утврђених овим
1 У обрачун индекса заузетости не урачунавају се отворени спортски терени и површине
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Планом. У случају да се гради више објеката на грађевинској парцели/комплексу,
обезбедити потребне услове за технолошко функционисање, као и оптималну
организацију у односу на сагледљивост, приступ и суседне кориснике.
Могућа је изградња помоћних објеката у функцији главног објекта (надстрешнице, типске
трансформаторске станице, објекти за смештај електронске комуникационе опреме,
котларнице, водонепропусне септичке јаме / био јама / мања постројења за
пречишћавање отпадних вода, бунари, резервоари и сл. Максимална спратност помоћних
објекта је П+0 (приземље).
В.7. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање
возила
Обезбеђивање приступа парцели
Све грађевинске парцеле мора да имају обезбеђен директан или индиректан приступ на
јавну саобраћајну површину (при чему се приступ може обезбедити и преко пешачке
стазе, која задовољава услове за пролаз ватрогасног возила).
Паркирање возила
С обзиром на специфичност зоне и планираних садржаја, Планом су одређене локације
за паркинг просторе, које се могу реализовати фазно, у складу са капацитетима
планиране изградње.
Одводњавање површинске воде
Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно
према реципијенту, са најмањим падом од 1,5%.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој
парцели.
Насипање терена не сме угрозити објекте на суседним парцелама.
Ограђивање грађевинске парцеле
Ограђивање грађевинсих парцела је дозвољено у зони 1. “Авантура парк”, зони 3.
“Ловачки дом”, и зони 4. “Спорт и рекреација”, због контроле приступа и одржавања
спортских полигона и терена.
Препоручује се изградња транспарентних ограда, максимално уклопљених у амбијент,
“зелених” ограда и сл.
Максимална висина ограде је до 2,20 m, а изузетно могуће је изградити транспарентну
ограду и веће висине, од прописане, у функцији одвијања спортских активности.
В.8. Услови за прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре
Хидротехничка инфраструктура: Водоснабдевање и обезбеђење потребних количина воде
за противпожарну заштиту, обезбедити из бунара и/или резервоара.
Одвођење санитарно-фекалних вода спровести у водонепропусну септичку јаму / био-јаму
или ППОВ одговарајућег капацитета.
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Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без пречишћавања
упустити у реципијент или на зелене површине унутар парцеле. Све зауљене воде, пре
упуштања у атмосферску канализацију, пречистити на сепаратору уља и масти.
Електроенергетска инфраструктура: Прикључење објеката на електроенергетску
инфраструктуру извести подземним прикључним водом са јавне мреже или са
трансформаторске станице за веће потрошаче.
В.9. Услови за уређење зелених површина на парцели
Зелене површине се уређују по правилима из поглавља Б.3.4. На грађевинској парцели
обезбедити минимално 30% зелених површина, осим у Зони 3. “Ловачки дом” где је
прописано минимално 20% зелених површина.
В.10. Услови за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката
У планском подручју се налазе постојећи објекат ловачког дома, који се може
реконструисати, а доградња се врши према правилима из овог Плана.
Задржава се постојећи објекат електронских комуникација (емисиони објекат), из
могућност извођења реконструкције, адаптације и текућег / инвестиционог одржавања,
као и постојеће базне станице мобилне телефоније.
В.11. Правила за архитектонско обликовање објеката
У погледу архитектонског обликовања, објекте постављати у складу са морфологијом
терена, која не ремети драстично постојећу нивелацију.
Примењени материјали мора да буду природни, облик крова је двоводан, четвороводан
или вишеводан, зидови подрумских етажа, сутерена и подзида који су видљиви треба да
се обраде облогом од ломљеног камена.
В.12. Инжењерскогеолошки услови
У погледу инжењерскогеолошких карактеристика терена, нема посебних ограничења,
осим поштовања услова сеизмичке заштите.
Конкретни инжењерскогеолошки параметри тла биће предмет детаљнијих елабората, који
ће се радити за потребе изградње објеката.
В.13. Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно
препарцелације, урбанистичког пројекта и урбанистичко – архитектонског
конкурса
Планом нису одређене локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта или
спровођење урбанистичко – архитектонског конкурса.
Формирање грађевинских парцела за објекте и површине јавне и остале намене се врши
израдом пројекта парцелације/препарцелације, применом правила дефинисаних овим
Планом.
Г. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
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У складу са прописима о планирању и изградњи, овај План представља плански основ за:
• утврђивање јавног интереса;
• израду пројекта пре / парцелације;
• издавање одговарајућих аката, у складу са законским прописима.
Пре спровођења поступка у обједињеној процедури, неопходно је прибавити, за идејно
решење планираних објеката и партерно уређење површина, стручно мишљење Комисије
за планове.
Приликом израде пројеката пре / парцелације за површине јавне намене, дозвољена су
мања одступања, под условом да се у свему испоштује концепција планских решења
утврђена у овом Плану.
Саставни део овог Плана су следећи графички прилози:
1. Катастарско-топографски план са границама планског обухвата и
грађевинског подручја............................................................................................ 1:1000
2. Постојећа намена површина у оквиру планског обухвата................................... 1:1000
3. Планирана намена површина у оквиру планског обухвата са поделом на
урбанистичке зоне.................................................................................................. 1:1000
4. Регулационо-нивелациони план са грађевинским линијама, урбанистичким
решењем саобраћајних површина и аналитичко геодетским елементима........ 1:1000
5. План грађевинских парцела јавне намене са смерницама за спровођење.......
6. План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон планом.............................. 1:1000
Саставни део овог Плана су и:
• Прилог 1 - списак координата тачака које дефинишу границу плана
• Прилог 2 - списак координата нових граничних детаљних тачака
• Прилог 3 – списак координата осовинских тачака
• Прилог 4 – списак координата темених тачака
• Прилог 5 – списак координата нових граничних детаљних тачака које дефинишу
зону за грађење
Д.2. Садржај документационе основе Плана
Саставни део овог Плана је документациона основа, која садржи:
• одлуку о изради планског документа;
• изводе из планске документације ширег подручја;
• списак коришћене документације;
• прибављене податке и услове надлежних институција;
• прибављене и коришћене геодетске подлоге;
• извештај о обављеном раном јавном увиду, извештај о обављеној стручној
контроли нацрта плана и извештај о обављеном јавном увиду у нацрт плана;
• мишљења надлежних органа и институција;
• другу документацију.
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На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09,
81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13–одлука
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 41. Статута општине Лебане
(„Службени гласник града Лесковца“, број 8/2019 и 30/21), Скупштина општине Лебане, на
седници одржаној дана 04.11.2021. године, доноси:
ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ППОВ Ћеновац
Члан 1.
Доноси се План детаљне регулације ППОВ Ћеновац (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Границом Планa обухваћена је површина од око 5,39.16 ha, која се налази у оквиру КО Ћеновац.
Граница полази од тромеђе к.п.бр. 518 и 1001 КО Ћеновац и к.п.бр. 2655 КО Свирце и креће се ка
западу пратећи границу КО Свирце и Ћеновац, све до тромеђе к.п.бр. 1783 и 2442 КО Ћеновац и
к.п.бр. 3476 КО Свирце. Од ове тачке, граница се креће ка југу пратећи граничну линију к.п.бр.
1783 КО Ћеновац, не обухватајући је, и к.п.бр. 1786 КО Ћеновац, обухватајући је.
Граница наставља ка југу, прелазећи притом преко к.п.бр. 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793,
1794 и 1795, по принципу са нове на нову граничну тачку, обухватајући њихове делове. Од тромеђе
к.п.бр. 1795, 1796 и 2442 КО Ћеновац граница наставља ка југу пратећи западну граничну линију
к.п.бр. 2442 КО Ћеновац, обухватајући је.
Од тромеђе к.п.бр. 655, 971 и 2442 КО Ћеновац граница се креће ка северу прелазећи преко к.п.бр.
655, 659, 660, 661 и 662 по принципу са нове на нову граничну тачку, обухватајући њихове делове.
Тада граница долази до тромеђе к.п.бр. 661, 662 и 663 КО Ћеновац.
Од ове тачке граница се креће ка југозападу прелазећи преко к.п.бр. 655, 1005, 654, 652, 651, 650,
648, 647, 645, 644, 641, 639, 638, 636, 635, 633, 632, 971, 834, 1012, 900/1, 899, 898, 897 и 896, по
принципу са нове на нову граничну тачку, обухватајући њихове делове. Даље, она наставља ка
североистоку прелазећи преко к.п.бр. 1012, 834, 971, 632, 633, 635, 1004, 527, 526, 525, 524м, 523,
522, 521, 520, 519, 1005, 655, 656, 518, по принципу са нове на постојећу и нову граничну тачку,
обухватајући њихове делове.
На овај начин граница долази до тачке од које је опис и почео.
Члан 3.
План израђен од стране Предузећа ''Архиплан'' д.о.о. из Аранђеловца, доноси се у следећем
садржају:
Текстуални део Плана:
ОПШТИ ДЕО
А. УВОД
А.1.

Повод за израду плана

A.2.

Правни и плански основ
А.2.1. Правни основ
А.2.2. Плански основ

А.3.

А.4.

Обухват плана и грађевинског подручја
А.3.1.

Опис границе обухвата плана

А.3.2.

Опис границе грађевинског подручја, са пописом парцела

Постојеће стање

ПЛАНСКИ ДЕО
Б.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Б.1.

Концепција уређења карактеристичних урбанистичких зона

Б.2.

Намена површина и објеката

Б.3.

Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене
Б.3.1. Саобраћајне површине
Б.3.2.

В.

Инфраструктурне мреже и објекти
Б.3.2.1.

Општа правила

Б.3.2.2.

Водоснабдевање и одвођење отпадних и атмосферских вода

Б.3.2.3.

Регулација водотока

Б.3.2.4.

Електроенергетска инфраструктура

Б.3.2.5.

Електронска комуникациона инфраструктура

Б.3.3.

Зелене површине

Б.3.4.

Попис катастарских парцела за јавне намене и план парцелације и
препарцелације грађевинских парцела јавних намена

Б.4.

Степен комуналне опремљености

Б.5.

Услови и мере заштите
Б.5.1.

Услови и мере заштите природних добара

Б.5.2.

Услови и мере заштите непокретних културних добара и
културног наслеђа

Б.5.3.

Услови и мере заштите животне средине и живота и здравља људи

Б.5.4.

Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода и акцидената

Б.5.5.

Урбанистичке мере за цивилну заштиту

Б.6.

Стандарди приступачности

Б.7.

Мере енергетске ефикасности изградње

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЛОКАЦИЈУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ
ОТПАДНИХ ВОДА (ППОВ)
В.1.

Врста и намена објеката који се могу градити под условима утврђеним планом,
односно врста и намена објеката чија је изградња забрањена

В.2.

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле

В.3.

Положај објекта у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле

В.4.

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле

В.5.

Највећа дозвољена спратност објекта

В.6.

Услови за изградњу других објекaта на истој грађевинској парцели

В.7.

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила

В.8.

Услови за прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре

В.9.

Услови за уређење зелених површина на парцели

В.10. Услови за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката
В.11. Правила за архитектонско обликовање објеката
В.12. Инжењерскогеолошки услови
В.13. Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно препарцелације,

урбанистичког пројекта и урбанистичко – архитектонског конкурса
Г.

СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Д. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Д.1. Садржај графичког дела
Д.2. Садржај документационе основе плана
Саставни део овог Плана су и:
• Прилог 1 - списак координата тачака које дефинишу границу плана
• Прилог 2 - списак координата нових граничних детаљних тачака.
Графички део Плана:
1. Катастарско-топографски план са границама планског обухвата и
грађевинског подручја............................................................................................

1:1000

2. Постојећа намена површина у оквиру планског обухвата...................................

1:1000

3. Планирана намена површина у оквиру планског обухвата са поделом на
урбанистичке зоне..................................................................................................

1:1000

4. Регулационо-нивелациони план са грађевинским линијама, урбанистичким
решењем саобраћајних површина и аналитичко геодетским елементима........

1:1000

5. План грађевинских парцела јавне намене са смерницама за спровођење.......
6. План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон планом..............................

1:1000

Члан 3.
План израђен је у три примерака у аналогном и три примерака у дигиталном облику. Један
примерак аналогног Плана чува се трајно у архиви Општинске управе општине Лебане, један
примерка аналогног и један примерак дигиталног у Одељењу за урбанизам, имовинско-правне,
комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске послове Општинске управе општине Лебане, а
један примерак аналогног и дигиталног у Републичком геодетском заводу за потребе централног
регистра планских докумената.
Члан 4.
Текстуални део Плана објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца'' а у целости учинити
доступним у електронском облику путем интернета, на интернет страни општине Лебане.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у “Службеном гласнику града
Лесковца”.
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ППОВ ЋЕНОВАЦ
ОПШТИ ДЕО
А. УВОД
А.1. Повод за израду плана
У граници планског подручја, налази се подручје у источном делу катастарске општине
Ћеновац, уз реку Јабланицу.
Изради Плана детаљне регулације се приступило на основу Одлуке о изради Плана
детаљне ППОВ Ћеновац, која је објављена у “Службеном гласнику града Лесковца”, број
20/21 (у даљем тексту: План).
Повод за израду Плана је потреба да се омогући плански основ и створе услови за
изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода.
А.2. Правни и плански основ
А.2.1. Правни основ
Правни основ за израду Плана чине:
• Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка,
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука
УС, 132/14, 145/14, 83/19, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21);
• Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19);
• Одлука о изради Плана детаљне регулације ППОВ Ћеновац (“Службени гласник
града Лесковца”, број 20/21).
А.2.2. Плански основ
Плански основ за израду Плана је Просторни план општине Лебане (“Службени гласник
града Лесковца”, број 13/11).
Извод из Просторног плана општине Лебане
(“Службени гласник града Лесковца” број 13/11)
У одељку 1.5.2. Развој водопривредне и хидротехничке инфраструктуре, Б. Санитација
насеља, наведено је: “Канализациони систем Лебане је покривен са 70% канализационе
мреже, а исти је састављен из три целине, које деле водотоци Јабланице и Шуманке, па
се планира да се саставе и тако обједињени доведу до локације постројења за
пречишћавање.
У општини Лебане, само градско насеље Лебане, са припадајућом индустријом, поседује
канализациони систем за прикупљање и одвођење употребљених санитарних вода.
Пречишћавање отпадних вода пре пропуштања у реципијент није реализовано, тако да се
водотокови Јабланице и Шуманске реке прекомерно загађују и чине их неупотребљивим
за друге сврхе (потребе стоке, заливања повртњака и сл.).
Према конфигурацији терена и распореду насеља формирана су три канализациона
система и остало брдско – планиско подручје.
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Систем одвођења отпадних вода је сепаратан. Санитарне отпадне воде се прикупљају
преко фекалних колектора и одводе на одговарајуће уређаје за пречишћавање отпадних
вода, а атмосферске воде углавном отичу површински до најближих реципијената. Само у
ужем центру Лебана постоји цевна мрежа кишне канализације.
Предвиђа се интегрална заштита вода која подразумева примену технолошких,
водопривредних и организационо-економских мера заштите. Технолошке мере
подразумевају пречишћавање отпадних вода у постројењима за пречишћавање, која су
планирана за пријем отпадних вода општинског центра Лебане и свих приградских
насеља повезаних на групне канализационе системе. Предтретманом се отпадне воде од
индустријских погона пречишћавају до стања да смеју бити упуштене у градску
канализацију и упућене преме ППОВ. Морају се уклонити све опасне материје, посебно
оне које би својим токсичним деловањем ометале рад биолошког дела ППОВ.
У долинским насељима ће се градити групни магистрални системи, спајањем система
више насеља, док се санитација мањих сеоских насеља у планинским подручјима обавља
по принципима руралне санитације са одвођењем отпадних вода у посебне објекте за
биолошко пречишћавање, водећи рачуна да не долази до загађења површинских и
подземних вода”.
А.3. Обухват плана и грађевинског подручја
Границе су утврђене по границама постојећих катастарских парцела (када оне у целини
припадају предметном подручју) и као линија преко постојеће катастарске парцеле (када
она у целини не припада предметном подручју).
У случају неслагања наведених бројева катастарских парцела у текстуалном делу и
подручја датог у графичким прилозима, као предмет овог Плана, важе границе утврђене у
графичком прилогу број 1.- „Катастарско-топографски план са границама планског
обухвата и грађевинског подручја“.
А.3.1. Опис границе обухвата плана
Границом Планa обухваћена је површина од око 5,39.16 ha, која се налази у оквиру КО
Ћеновац.
Граница Плана је прецизирана и дефинисана у поступку израде нацрта Плана.
Граница полази од тромеђе к.п.бр. 518 и 1001 КО Ћеновац и к.п.бр. 2655 КО Свирце и
креће се ка западу пратећи границу КО Свирце и Ћеновац, све до тромеђе к.п.бр. 1783 и
2442 КО Ћеновац и к.п.бр. 3476 КО Свирце. Од ове тачке, граница се креће ка југу
пратећи граничну линију к.п.бр. 1783 КО Ћеновац, не обухватајући је, и к.п.бр. 1786 КО
Ћеновац, обухватајући је.
Граница наставља ка југу, прелазећи притом преко к.п.бр. 1787, 1788, 1789, 1790, 1791,
1792, 1793, 1794 и 1795, по принципу са нове на нову граничну тачку, обухватајући њихове
делове. Од тромеђе к.п.бр. 1795, 1796 и 2442 КО Ћеновац граница наставља ка југу
пратећи западну граничну линију к.п.бр. 2442 КО Ћеновац, обухватајући је.
Од тромеђе к.п.бр. 655, 971 и 2442 КО Ћеновац граница се креће ка северу прелазећи
преко к.п.бр. 655, 659, 660, 661 и 662 по принципу са нове на нову граничну тачку,
обухватајући њихове делове. Тада граница долази до тромеђе к.п.бр. 661, 662 и 663 КО
Ћеновац.
Од ове тачке граница се креће ка југозападу прелазећи преко к.п.бр. 655, 1005, 654, 652,
651, 650, 648, 647, 645, 644, 641, 639, 638, 636, 635, 633, 632, 971, 834, 1012, 900/1, 899,
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898, 897 и 896, по принципу са нове на нову граничну тачку, обухватајући њихове делове.
Даље, она наставља ка североистоку прелазећи преко к.п.бр. 1012, 834, 971, 632, 633,
635, 1004, 527, 526, 525, 524м, 523, 522, 521, 520, 519, 1005, 655, 656, 518, по принципу
са нове на постојећу и нову граничну тачку, обухватајући њихове делове.
На овај начин граница долази до тачке од које је опис и почео.
А.3.2. Опис границе грађевинског подручја са пописом парцела
Границом грађевинског подручја обухваћене су следеће:
•

•

целе к.п.бр. 657 и 658 КО Ћеновац
делови к.п.бр. 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 632, 633, 635, 636, 637,
638, 639, 641, 644, 645, 647, 648, 650, 651, 652, 654, 655, 663, 834, 896, 897, 898,
899, 900/1, 971, 1004, 1005 и 1012 КО Ћеновац

А.4. Постојеће стање
На графичком прилогу број 2. - „Постојећа намена површина у оквиру планског
обухвата“, приказано је постојеће стање у оквиру подручја обухваћеног Планом.
Природни услови
Планско подручје припада равничарском делу општине Лебане, односно алувијалном
делу реке Јабланице, са просечном котом од око 243,50 mnm.
Постојећа намена површина
Према постојећој намени површина, предметно подручје је неизграђено. Заступљено је
водно, пољопривредно и шумско земљиште, а у мањој мери и грађевинско земљиште
(које припада коридорима државног и некатегорисаног пута).
Водном земљишту припада водоток реке Јабланице.
Постојећа саобраћајна инфраструктура
Кроз планско подручје пролази деоница државног пута IБ реда број 39. која припада
деоници 03912, са почетним чвором 3912 “Лесковац (Горња Стопања)” у km 77+644 и
крајњим чвором 3913 “Лебане (Бојник)” у km 96+623.
Рачунска брзина на предметном државном путу у правцу износи 80 km/h. Постојећа
ширина коловоза за двосмерно кретање возила износи 7,0 m, траке су ширине по 3,5 m,
док ивичне траке износе по 0,35 m.
Просечан годишњи дневни саобраћај – ПГДС у 2020.години1
Ред. Озн.
Саобраћајна деоница
Дуж.
број деон.
деон.
ПА
БУС
(km)
422

3912

Лесковац (Горња Стопања) - 19,0
Лебане (Бојник)

ПА – путнички аутомобил

3598

48

Табела број 1.
ПГДС
ЛТ
67

СТ
70

ТТ
58

АВ
39

Укуп.
3880

СТ – средње теретно возило

1 Извор података: https://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/brojanje/2020/DP-IIA-PGDS-2020.pdf
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БУС – аутобус
ЛТ – лако теретно возило

ТТ – тешко теретно возило
АВ – аутовоз и тешко теретно возило са приколицом

У планском подручју се налази и трасе некатегорисаних путева (кп.бр. 1004 и 1005 КО
Ћеновац), са земљаним коловозним застором.
Постојећа комунална / техничка инфраструктура
Преко планског подручја пролази траса далековода напонског нивоа 10 kV - правац
"Свирце", који напаја: Свирце, Власе, Доње Трњане и Горње Синковце. Три стубна места
овог далековода се налазе се у планском подручју. Укупна дужина далековода је 17 km и
преко њега се напаја 12 ТС 10/0,4 kV.
ПЛАНСКИ ДЕО
Б. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Б.1. Концепција уређења карактеристичних урбанистичких зона
Основна концепција решења је да се пројектује заједнички сабирни колектор, паралелно
са реком Јабланицом све до близу Ћеновачког моста (траса колектора није у обухвату
овог Плана), где се планира заједничко постројење за пречишћавање отпадних вода
Лебана и свих насеља поред реке Јабланице.
Колектор ће пратити просечан пад корита реке. Све отпадне воде насеља Коњино,
Ждеглова, Лугаре, Пертрата и Ћеновца ће се гравитационо уливати у овај колектор, док
се отпадне воде насеља Велико и Мало Војловце и Доње Врановце морају да
препумпавају.
Постројење за пречишћавање отпадних вода је планирано са капацитетом од 18.000 EC у
првој фази, односно додатних 6.000 EC у другој фази (тако да је укупан капацитет 18.000
+ 6.000 = 24.000 EC).
Постројење је усвојено са SBR цикличном технологијом. Уколико се у фази израде
техничке документације покаже као оправдано, могуће је усвојити и друге технологије.
У односу на намене површина и карактеристике планиране изградње, планско подручје је
подељено на четири урбанистичке зоне:
• Зона 1 – обухвата коридор државног пута IБ реда број 39;
• Зона 2 – обухвата коридор некатегорисаног пута;
• Зона 3 – обухвата простор планиран за изградњу постројења за пречишћавање
отпадних вода (ППОВ);
• Зона 4 – обухвата простор водног земљишта, реку Јабланицу.
Б.2. Намена површина
На графичком прилогу број 3. - „Планирана намена површина у оквиру планског
обухвата са поделом на урбанистичке зоне“, приказано је планско решење у погледу
планиране намене земљишта, у оквиру подручја обухваћеног Планом.
Према режиму коришћења земљишта, у подручју Плана, налазе се:
• грађевинско земљиште (које обухвата површине јавне намене):
◦ површине у функцији друмског саобраћаја (државни пут и некатегорисани пут);
◦ површине и објекте за техничку и комуналну инфраструктуру – постројење за
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•

пречишћавање отпадних вода (ППОВ);
водно земљиште, река Јабланица.

Биланс намене површина
Постојеће стање
р.б.

Намена површина

Површина
(ha)

Проценат
учешћа (%)

Табела број 2.
Планирано решење
Површина
(ha)

Проценат
учешћа (%)

Грађевинско земљиште (површине јавне намене)
1

Државни пут

0,16.20

3

0,16.20

3

2

Некатегорисани пут

0,17.09

3,17

0,78.05

14,48

3

ППОВ

/

/

1,31.46

24,38

0,33.29

6,17

2,25.71

41,86

Укупно (површине јавне намене)

Пољопривредно земљиште
4

Пољопривредно земљиште

Укупно (пољопривредно
земљиште)

0,69.87

12,96

/

/

0,69.87

12,96

/

/

Шумско земљиште
5

Шумско земљиште

Укупно (шумско земљиште)

1,85.10

34,33

/

/

1,85.10

34,33

/

/

Водно земљиште
6

Река Јабланица

2,50.90

46,53

3,13.45

58,14

Укупно (водно земљиште)

2,50.90

46,54

3,13.45

58,14

Укупно (обухват Плана)

5,39.16

100

5,39.16

100

Б.3. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене
Б.3.1. Саобраћајне површине
На графичком прилогу број 4. - “Регулационо-нивелациони план са грађевинским
линијама, урбанистичким решењем саобраћајних површина и аналитичко геодетским
елементима”, приказано је решење саобраћајница и урбанистичка регулација површина.
У стационажи km 85+205 државног пута IБ реда број 39. планирано је формирање
четворокраке раскрснице.
Са десне стране у смеру раста стационаже, приступна саобраћајница служи само као
приступ до локације ППОВ Ћеновац и након изградње самог постројења користиће се
само за редовно одржавање самог постројења, док са леве стране приступна
собраћајница служи као приступ пољопривредном земљишту и користиће се само
сезонски.
На делу где је планиран прикључак, државни пут се налази у правцу. Растојање између
изграђеног моста преко реке Јабланице и планиране четворокраке раскрснице износи 241
m, што је у складу са важећим правилником из предметне области.
Планирана је четворокрака површинска раскрсница типа I:
• с обзиром на то да је у питању мало до средње саобраћајно оптерећење;
• саобраћајни прикључак се користи повремено, само за редовно одржавање и
приступ до ППОВ, као и за приступ пољопривредном земљишту сезонски;
• саобраћајно оптерећење левих скретања је мање од 10%;
„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац
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па није планирано проширење коловоза државног пута, већ је планирано да се истом
возном траком крећу возила која иду право и возила која скрећу лево са државног пута.
Десна скретања на раскрсници према ППОВ Ћеновац су планирана као троцентричне
криве са радијусима Р1 : Р2 : Р3 = 2 : 1 : 3, док су десна скретања на месту постојећег
некатегорисаног пута за приступ пољопривредном земљишту, планирана са ивичним
радијусом од 8 m. Као меродавно возило за локацију ППОВ узет је камион са
полуприколицом, док је као меродавно возило за приступ пољпривредном земљишту
узето тешко теретно возило. Планирана ширина прикључака износи 6.0 m.
Приступна јавна саобраћајница која води до локације ППОВ је делом трасирана по новом
коридору, а делом по коридору постојећег некатегорисаног пута. Планирана ширина
коловоза износи 6,0 m са банкинама ширине 0,75 m, за двосмерни саобраћај.
Правила уређења и грађења
Саобраћајну инфраструктуру и капацитете реализовати на основу техничке
документације, уз поштовање одредби важећих законских прописа из предметне области.
Важећом законском регулативом из предметне области, дефинисан је заштитни појас и
појас контролисане изградње поред државног пута, у којима се ограничава изградња
објеката. Ширина заштитног појаса, са сваке стране државног пута, износи 20 m.
Елементи пута и раскрсница (полупречник кривине, радијуси скретања и др.) мора да буду
у складу са важећом законском регулативом из предметне области.
Прихватање и одводњавање површинских вода мора да се усклади са системом
одводњавања предметног државног пута.
За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас
(парцелу) државног пута, потребно је обратити се управљачу државног пута, за
прибављање услова и сагласности за израду техничке / пројектне документације,
изградњу и постављање истих, у складу са важећом законском регулативом.
Коначне стационаже и геометрија саобраћајних прикључака (раскрснице), биће прецизно
дефинисани приликом прибављања саобраћајно-техничких услова од стране управљача
пута и израде техничке документације.
Ограде и дрвеће поред јавног пута се подижу тако да не ометају прегледност јавног пута и
не угрожавају безбедност саобраћаја.
Зона саобраћајног прикључка на државни пут IБ реда број 39.
Приликом изградње саобраћајног прикључка (четворокраке раскрснице) на државном
путу, потребно је испунити следеће услове:
• укрштај мора бити изведен приближно под правим углом (управно на пут);
• ширина коловоза приступног пута износи 6,0 m, а минимална дужина је 40 m;
• даљина прегледности износи минимално 120,0 m у односу на “стоп” линију на
саобраћајном прикључку на предметни пут);
• саобраћајни прикључак мора бити удаљен од моста преко реке Јабланице (кп.бр.
2442 КО Ћеновац), у складу са рачунском брзином на државном путу (80 km/h);
• узети у обзир број возила која саобраћају овом деоницом (ПГДС за 2020. годину
износи 3880);
• полупречнике лепеза у зони раскрснице утврдити на основу криве трагова
меродавних возила, која ће користити предметни саобраћајни прикључак;
„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац
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водити рачуна о рачунској брзини, просторним карактеристикама терена, зонама
потребне прегледности и обезбедити приоритет саобраћаја на државном путном
правцу;
адекватно решити прихватање и одводњавање површинских вода, уз усклађивање
са системом одводњавања предметног државног пута.

Траса некатегорисаног пута (у надлежности локалне управе)
Планирана су следећа правила уређења и грађења:
• координате темених и осовинских тачака, елементи кривина и нивелациони
елементи су оријентациони, а дефинитивни подаци се утврђују при изради
техничке документације, унутар површина јавне намене;
• раскрснице и кривине геометријски обликовати да омогућавају задовољавајућу
безбедност и прегледност;
• ширина коловоза приказана је у оквиру одговарајућег графичког прилога, а
изузетно могу се реализовати мање вредности, под условом да се обезбеди
проходност меродавног возила (ватрогасно возило);
• код подужног профила и повлачења нивелете, применити падове у распону од 0,3
(ради обезбеђења услова за одвођење воде са коловоза) до 12%;
• попречни пад коловоза на правцу треба да износи 2,50%;
• планирати адекватан систем одвођења атмосферских вода са коловоза;
• коловозну конструкцију димензионисати за осовинско оптерећење које одговара
меродавном возилу (ватрогасно возило).
Б.3.2. Инфраструктурне мреже и објекти
На графичком прилогу број 6. - “План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон
планом”, приказана је постојећа и планирана опремљеност комуналном и техничком
инфраструктуром предметног подручја.
Б.3.2.1. Општа правила
Објекте и мреже комуналне и техничке инфраструктуре изводити у складу са техничким
условима и нормативима који су прописани за сваку врсту инфраструктуре и у складу са
прописима о паралелном вођењу и укрштању водова инфраструктуре.
Планиране инсталације у зони државног пута се могу планирати под условима којима се
спречава угрожавање стабилности државног пута и обезбеђују услови за несметано
одвијање саобраћаја на путу.
Општи услови за постављање инсталација у зони државног пута:
• траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама
поред и испод државног пута.
Услови за подземно укрштање инсталација са државним путем:
• да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем, испод
трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви;
• заштитна цев мора бити пројектована по целој дужини, између крајњих тачака
попречног профила пута, увећано за по 3,0 m, са сваке стране;
• минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви, од најниже коте
коловоза до горње коте заштитне цеви, износи 1,35 m;
• минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала
за одводњавање (постојећег или планираног), од коте дна канала до горње коте
заштитне цеви износи 1,20 m.
„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац
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Услови за паралелно вођење инсталација са државним путем:
• инсталације мора да буду удаљене минимално 3,0 m од крајње тачке попречног
профила предметног државног пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице
путног канала за одводњавање);
• није дозвољено вођење инсталација по банкини, по косинама усека или насипа,
кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта;
• уколико није могуће испунити наведени услов, мора се пројектовати и извести
адекватна заштита трупа предметног пута.
Услови за вођење надземних инсталација у односу на државни пут:
• стубове планирати изван заштитног појаса државног пута (20,0 m мерено од
границе путног земљишта за државни пут I реда), а у случају да је висина стуба
већа од прописане ширине заштитног појаса државног пута, растојање предвидети
на минималној удаљености за висину стуба, мерено од границе путног земљишта;
• обезбеди сигурносну висину од 7,0 m мерено од највише коте коловоза до
ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.
Услови за подземно постављање инсталација поред и испод јавног пута у надлежности
локалне управе у предметној зони:
• укрштање инсталација са некатегорисаним путем се планира подбушивањем са
постављањем исте у прописну заштитну цев;
• минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до
горње коте коте заштитне цеви износи 1,0 m;
• при паралелном вођењу, инсталације поставити уз ивицу путне парцеле, без
угрожавања попречног профила предметног пута, као и система одвођења
атмосферских вода, а уколико није могуће испунити овај услов, мора се
пројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.
Б.3.2.2. Водоснабдевање и одвођење отпадних и атмосферских вода
Главни доводни колектор санитарно-фекалне канализације није предмет овог Плана, а
захваћен је само у делу локације за ППОВ.
С обзиром на то да је предметна зона удаљена од изграђених система, планирана је
изградња независног система, који се састоји од:
• бунара и/или резервоара са потребним водоводним инсталацијама (за потребе
обезбеђења санитарне воде, као и воде за противпожарне потребе);
• санитарно-фекалне канализације (главни доводни колектор, са изливом
ефлуента у реку Јабланицу);
• система атмосферске канализације.
Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање водом свих објеката, као и
заштиту од пожара (хидрантска мрежа одговарајућег пречника и притиска). Планирано је
снабдевање објеката водом из локалних извора снабдевања – бунара избушених на
предметном подручју. Тачне локације бунара биће одређене у техничкој документацији,
након одговарајућих истраживања.
Око изворишта водоснабдевања успоставити зоне санитарне заштите (према важећим
прописима о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта
водоснабдевања).
На предметној локацији, планиран је сепаратни систем канализационе мреже, посебно за:
• санитарно-фекалне воде, које се испуштају у канализацију, а потом, након
пречишћавања упуштају у реципијент;
• атмосферске воде, и то:
„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац
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◦

◦

условно чисте атмосферске воде (под условом да имају одговарајући квалитет
према законској регулативи, које се могу, без пречишћавања, упустити у
атмосферску канализацију, на зелене површине у оквиру парцеле или у
водоток);
запрљане/зауљене атмосферске воде (са паркинг површина, саобраћајница,
манипулативних платоа и слично), за које се врши контролисани прихват и
третман на објекту за примарно пречишћавање, пре испуштања у атмосферску
канализацију;

Условно чисте атмосферске воде са кровова објекта прихватају се олуцима, који се
изливају на околни терен. Уређење терена планирати тако да је могуће одвођење свих
атмосферских вода у земљане, односно зелене површине.
Запрљане/зауљене атмосферске воде (одводњавање са путева, платоа, паркинга),
одводе се системом затворене атмосферске канализације, са сливницима и каналима са
решеткама.
Зауљена канализација се доводи до сепаратора уља, смештених у зеленим површинама.
Од сепаратора, пречишћена атмосферска канализација се одводи у реципијент.
Пре прикључења потребно је превидети шахт у коме треба узимати узорке воде и слати
их на анализу, како би се утврдио квалитет вода после третмана у таложнику –
сепаратору, а које се испуштају у реципијент.
Карактеристике свих неопходних хидротехничких инсталација и грађевина дефинишу се
кроз израду техничке документације, у сарадњи и према условима надлежних
институција.
Правила уређења и грађења
Водоводна инфраструктура
Водоводну мрежу формирати у прстенаст систем и развити је у складу са потребама
корисника, према пројектованом распореду објеката, саобраћајном решењу и друго.
Водоводну мрежу пројектовати у коридору пешачких стаза или поред коловоза
саобраћајница, на 0,5-1,0 m у односу на ивицу коловоза.
Водоводну мрежу опремити противпожарним хидрантима на прописаном одстојању,
затварачима, испустима и свим осталим елементима неопходним за њено правилно
функционисање и одржавање.
Димензије водоводне мреже треба да задовоље потребе за питком водом свих
планираних корисника у склопу предметног подручја, као и противпожарне потребе.
Дубина укопавања водоводне мреже мора да обезбеди слој земље од најмање 1,0 m тла
изнад коте горње изводнице цеви (минимална дубина полагања цевовода је 1,2 m).
Како је за поуздан извор за снабдевање инсталације хидрантске мреже предвиђена
подземна вода из бушеног бунара, прилив воде у бунар мора се доказати пробним
црпљењем воде у најнеповољније време после сушног периода.
Ако се потребна количина воде не може обезбедити из једног или више бунара потребно
је предвидети изградњу резервоара. Потребан капацитет - запремину резервоара
одредити у складу захтевима који су дефинисани важећим правилником о техничким
„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац
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нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара.
У случају да се за црпљење воде (из бунара или резервоара) предвиђа уградња пумпе,
како би се обезбедила сигурност рада система, неопходно је поред радне обавезно
предвидети и монтажу резервне пумпе.
Избор цевног материјала, нивелету и остале техничке карактеристике водоводне мреже,
одредити на основу хидрауличког прорачуна.
Пре почетка израде техничке документације, извршити све хидрогеолошке истражне
радње. На основу истражних радова дефинисати локацију водног објекта за снабдевање
водом за пиће (бунар), што представља почетни корак за правилно димензионисање и
усаглашавање потреба и жеља корисника са хидрогеолошким условима водоносне
средине.
Укрштање водоводних инсталација са другим инфраструктурним објектима спровести у
складу са техничким нормативима и прописима.
Карактеристике
документације.

објеката

водоводне

мреже

дефинисати

кроз

израду

техничке

Канализациона инфраструктура
Мрежу санитарно-фекалне
одговарајућег профила.

канализације

пројектовати

од

канализационих

цеви

Минимална дубина укопавања канализационог колектора прописује се из разлога њихове
заштите од мраза најмање:
• 0,8 m ради заштите од саобраћајних потреса;
• 1,0 до 1,5 m, да се и са најнижег пода у подручју може употребљена вода одвести
гравитационо до уличног канала.
На местима промене праваца као и на правцима на максималној дужини од око 160Д
предвиђа се изградња ревизионих шахтова.
Шахтови се раде од армирано-бетонских прстенова Ø1000 mm са конусним завршетком.
За савлађивање висинских разлика користе се два типа каскадних шахтова. За висинске
разлике између дна доводне цеви и дна шахта до 1,5 m предвиђен је уобичајени каскадни
шахт, у коме се вода слободно излива из доводне цеви. За савлађивање већих висинских
разлика користи се шахт са изливном лулом, тако да се један део воде улива у шахт
преко ње, док се други део слободно излива.
Димензионисање атмосферске канализације извршити у складу са хидрауличким
прорачуном, а на бази специфичног отицаја.
Уколико је површина асфалта зауљена (у оквиру паркинга, платоа и слично) обавезно је
предвидети изградњу сепаратора уља и масти, пре упуштања атмосферских вода или
вода од прања платоа у атмосферску канализацију, односно реципијент. Зауљену
атмосферску канализација предвидети од PVC канализационих цеви одговарајуће
носивости. На спољној мрежи атмосферске канализације пројектовати довољан број
ревизионих силаза потребних за нормално одржавање мреже.
Атмосферске, условно чисте воде, се могу упустити у атмосферску канализацију или у
затрављене површине у оквиру локације/комплекса.

„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац
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Б.3.2.3. Регулација водотока
С обзиром на то да се планира насипање локације ППОВ биће неопходна регулација
водотока реке Јабланице у зони предметне локације.
Планом је обухваћена шира зона водног земљишта, с обзиром да ће се тек радити
техничка документација, као простор у коме ће се пројектовати регулација водотока реке
Јабланице.
При пројектовањеу водотока, неопходно је обезбедити да се не угрози постојећи мост
преко реке Јабланице, на државном путу IБ реда број 39.
Правила уређења и грађења
Регулација природних водотокова се по правилу врши отвореним профилом.
Димензионисање профила се врши за пропусну моћ меродавних великих вода које се
одређују у складу са категоризацијом водотока.
У небрањеном подручју дуж водотока се не смеју постављати објекти који могу бити
угрожени великим водама из водотока нити смањити пропусну моћ корита и угрозити
његову функционалност и стабилност.
Управне препреке на водотоку (мостови, пропусти и сл.) морају бити тако димензионисани
тако да не стварају успор у току за меродавну велику воду.
За сва укрштања водотокова са саобраћајницама (мостови...), спровести хидраулички
прорачун за велике воде вероватноће појаса Q1% и предвидети зазор h=1.00 m (од коте
велике воде до доње ивице конструкције).
Корито водотока се мора извести на такав начин и од таквих материјала да не сме доћи
до накнадних морфолошких деформација било у погледу његовог продубљивања или у
погледу измене трасе регулације.
Регулационим радовима се не сме угрозити стабилност постојећих или планираних
објеката дуж трасе регулације.
Инфраструктурни објекти и инсталације (електроенергетски, ЕК инфраструктуре и др.),
који се укрштају или воде паралелно са трасом регулације, мора да буду постављени тако
да су ван домашаја меродавних великих вода.
Изливну грађевину за испуштање пречишћене отпадне воде – ефлуента у водоток,
планирати тако да:
• прецизира се, кроз техничку документацију место излива;
• изливна грађевина не залази у протицајни профил водотока и не нарушава
стабилност обале водотока;
• обала и профил водотока мора да буду осигурани од дејства ерозије облагањем
косине и дна каменом или бетонским елементима у дужини по најмање 3,0 m
узводно и низводно од излива;
• за уклањење нечистоћа на месту улива у водоток, пројектовати изградњу
таложника и решетке.
Објекти дуж регулисаних водотокова, мора да буду удаљени минимално 5,0 m, ради
очувања коридора за потенцијалну реконструкцију (повећања протицајног профила) и
ради обезбеђења простора за њихово редовно и инвестиционо одржавање.
„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац
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Б.3.2.4. Електроенергетска инфраструктура
Ради ефикаснијег коришћења подручја обухваћеног Планом, планирано је измештање и
каблирање дела трасе постојећег надземног 10 kV ДВ „Свирце".
У планском подручју, планирана је изградња нове ТС у склопу планираних објеката или
као посебног слободностојећег објеката (префабриковане монтажно-бетонске
трансформаторске станице). Габарит грађевинског дела треба да омогући смештај
енергетског трансформатора и остале опреме и уређаја у ТС, и то:
• развода средњег напона, састављеног од расклопног блока који садржи најмање
једну трансформаторску ћелију и најмање три водне ћелије (Т+ЗВ);
• енергетског трансформатора 10/0,4 kV, снаге 630kVA и
• развода ниског напона, састављеног од НН блока са 8 или више извода.
Узимајући у обзир конфигурацију терена, удаљеност од напојних ТС 35/10 kV „Турековац"
и "Ждеглово", поузданост напајања, као и упутство о оперативном управљању
елементима ДЕЕС, планирано је да нова ТС 10/0,4 kV буде пролазна, са кабловским
прикључењем на мрежу 10 kV по принципу „улаз- излаз" и да има две тачке везивања на
ДЕЕС (прстенасто напајање).
Планирана је изградња подземних водова 10 kV који би се користили за напајање будуће
ТС 10/0,4 kV. Због значаја постројења и потребе непрекидности технолошког процеса, за
напајање ППОВ Ћеновац електричном енергијом планирани си 10 kV кабловске водове:
• од 10 kV ДВ "Свирце" (по систему "улаз-излаз") и
• из засебне 10 kV водне ћелије у ТС 35/10 kV "Ждеглово".
У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката (ЕЕО), сулротно
закону, техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други радови,
нити засађивати дрвеће и друго растиње.
Правила уређења и грађења
Код полагања енергетских каблова, потребно је обезбедити минималне размаке од других
врста инсталација и објеката, у складу са важећим техничким прописима.
Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова изнад или испод гасовода и цеви
водовода и канализације.
Код укрштања енергетског кабла са каблом ЕК инфраструктуре, енергетски кабл се
полаже испод кабла ЕК инфраструктуре, а угао укрштања треба да је најмање 30°,
односно што ближе 90º.
У односу на темеље и зидове објекта, минимални размак енергетског кабла треба да је
0,5 m и 0,5m од коловоза. Уобичајена дубина укопавања каблова испод тротоара и
зелених површина износи 0,8 m, а испод коловоза - 1,0 m. При изградњи подземних
кабловских водова вршити прописно обележавање.
На прелазу преко саобраћајница, енергетски кабл се полаже у заштитним цевима,
одговарајућег пречника, на дубини 0,80 m испод површине коловоза. У пешачким стазама,
енергетски кабл се полаже у каналима или цевима, с тим да се исти не могу користити за
одвод атмосферске воде.
.
Јавна расвета се по правилу гради поред саобраћајница у тротоару или зеленом појасу,
на удаљености 0,5m од коловоза саобраћајнице.
„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац
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За планиране трансформаторске станице мора се обезбедити потребан простор, а могуће
их је изградити и у склопу објекта.
Дистрибутивне трансформаторске станице градити као монтажно-бетонске, компактне
или стубне за 10/0,4 кV напонски пренос, у складу са важећим законским прописима и
техничким условима надлежног електродистрибутивног предузећа;
• минимална удаљеност трансформаторске станице од осталих објеката мора
бити 3,0 m;
• монтажно-бетонске трансформаторске станице градиће се као слободностојећи
објекти. Могуће је изградити једноструке (са једним трансформатором називне
снаге до 630 kVА и могућношћу прикључења до 8 нисконапонских извода) и
двоструке (са два трансформатора називне снаге до 630 kVА и могућношћу
прикључења до 16 нисконапонских извода);
• За изградњу оваквих објеката потребно је обезбедити слободан простор
димензија око 5,8х6,3 m за изградњу једноструке монтажно-бетонске
трансформаторске станице и слободан простор димензија око 7,1х6,3 m за
изградњу двоструке монтажно-бетонске трансформаторске станице;
• за постављање носећег портала (порталног стуба) стубне трансформаторске
станице, мора се обезбедити слободан простор димензија око 4,2х2,75 m за
изградњу темеља портала и постављање заштитног уземљења. Ове
трансформаторске станице могу бити прикључиване на подземне
средњенапонске водове;
• поред објеката трансформаторских станица обавезно предвидети слободан
простор за изградњу слободностојећег ормана мерног места за регистровање
утрошене електричне енергије јавног осветљења.
Б.3.2.5. Електронска комуникациона инфраструктура
У површинама јавне намене, планирано је полагање каблова електронске комуникационе
(ЕК) инфрастуктуре, с обзиром на то да у планском подручју није изграђена ова врста
инфраструктуре.
Планирани су коридори за развој ЕК инфраструктуре и припадајућих објеката. Планирано
је постављање мултисервисних приступних платформи, као и друге ЕК опреме у уличним
кабинетима, у склопу децентрализације ЕК мреже. Локације нових уличних кабинета су
условљене планираном изградњом објеката и биће дефинисане када постојећа ЕК мрежа
не буде могла да задовољи потребе корисника. Децентрализација мреже подразумева
скраћење претплатничке петље по бакарним кабловима и даљу изградњу оптичких
каблова у оквиру приступне мреже, што ближе корисницима. На трасама планираних ЕК
каблова, приликом извођења радова у насељским улицама и пешачким стазама, треба
постављати PVC цеви Ø110mm, на местима укрштања траса са коловозом, као и испод
бетонских и асфалтних површина, како би се избегла накнадна раскопавања. Уколико се
врши реконструкција постојећих или изградња нових улица и пешачких стаза, пре
изградње ЕК инфраструктуре, планирано је полагање одговарајућих цеви за накнадно
провлачење каблова ЕК инфраструктуре.
Није планирана изградња базних станица мобилне телефоније.
Правила уређења и грађења
ЕК приступну мрежу градити у кабловској канализацији или директним полагањем у
земљу кабловима DSL са термопластичном изолацијом пресека бакарних проводника
0,4mm. ЕК каблове односно ЕК канализацију полагати у профилима саобраћајница испод
тротоарског простора и испод зелених површина, на прописном међусобном растојању од
осталих инсталација. На прелазу испод коловоза саобраћајница као и на свим оним
„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац
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местима где се очекују већа механичка напрезања тла, каблове обавезно полагати кроз
кабловску канализацију (заштитну цев).
При укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба да буде 90º.
Дозвољено је паралелно вођење енергетског и ЕК кабла, са међусобним размаком од
најмање: 0,5 m за каблове 1kV и 10kV (20kV) и 1 m за каблове 35kV.
Укрштање енергетског и ЕК кабла врши се на размаку од најмање 0,5m. Угао укрштања
треба да буде најмање 30º, по могућности што ближе 90º.
Енергетски кабл, се, по правилу, поставља испод ЕК кабла. Уколико не могу да се
постигну захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл провлачи кроз
одговарајућу заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3 m.
Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,80 m.
Дозвољено је паралелно вођење ЕК кабла и водоводних цеви на међусобном размаку од
најмање 0,6 m.
Укрштање ЕК кабла и водоводне цеви врши се на размаку од најмање 0,5 m. Угао
укрштања треба да буде што ближе 90º, а најмање 30º.
Дозвољено је паралелно вођење ЕК кабла и санитарно-фекалне канализације на
међусобном размаку од најмање 0,5 m.
Укрштање ЕК кабла и цевовода санитарно-фекалне канализације врши се на размаку од
0,5 m. Угао укрштања треба да буде што ближе 90º, а најмање 30º.
Од ивице зграда, ЕК кабл се води паралелно на растојању од најмање 0,5 m.
Б.3.3. Зелене површине
Озелењавање површина унутар локације/комплекса треба извршити уз примену
аутохтоних врста (минимално 50% врста), отпорним па аерозагађење, које имају густу и
добро развијену крошњу, као и примерака егзота за које је потврђено да се добро
адаптирају датим условима средине, без употребе алергених 2 и инвазивних врста 3.
Паркинг просторе равномерно покрити високим лишћарима.
Формирати вишефункционални заштитни појас од вишередног и вишеспратног зеленила
према суседним парцелама.
Озелењавање коридора некатегорисаног пута врши се комбинацијом уређених травнатих
површина и ниског растиња, сагласно расположивом простору и синхрон плану
инсталација.
Озелењавање коридора државног пута се врши према условима управљача државног
пута.

2 Тополе и сл.
3
Acer negundo (јасенолисни јавор или негундовац), Amorpha fruticosa (багремац). Robinia
pseudoacacia (багрем), Ailanthus altissima (кисело дрво), Fraxinus americana (амерички јасен),
Fraxinus pennsylvanica (пенсилвански јасен). Celtis occidentalis (амерички копривић). Ulmus pumila
(ситнолисни или сибирски брест). Prunus padus (сремза), Prunus serotina (касна сремза)
„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац
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Б.3.4. Попис катастарских парцела за јавне намене и план парцелације и
препарцелације грађевинских парцела јавних намена
Парцеле јавних намена са потребним аналитичко-геодетским елементима су приказане на
графичком прилогу број 5. - “План грађевинских парцела јавне намене са смерницама за
спровођење”.
Табела број 3.

Намена

Ознака
грађевинске
парцеле

Катастарска
општина

Списак парцела

Укупна површина
парцеле (ha)

ППОВ

ГП 1

КО Ћеновац

Целе к.п.бр. 657 и 658
делови к.п.бр. 655, 656 и
663

1,31.46

Намена

Ознака
грађевинске
парцеле

Катастарска
општина

Списак парцела

Укупна површина
парцеле (ha)

ГП 2

КО Ћеновац

делови к.п.бр. 632, 633,
635, 636, 637, 638, 639

0,25.46

Ознака
парцеле

Катастарска
општина

Приступни
пут

П1

КО Ћеновац

Намена

Ознака
парцеле

Катастарска
општина

Приступни
пут

П2

КО Ћеновац

Намена

Ознака
парцеле

Катастарска
општина

П3

КО Ћеновац

Приступни
пут

Намена

Водно
земљиште

Табела број 4.

Списак парцела
делови к.п.бр. 519, 520,
521, 522, 523, 524, 525,
526, 527, 637, 638, 639,
641, 644, 645, 647, 648,
650, 651, 652, 654, 655,
1004, 1005

Списак парцела
делови к.п.бр. 834, 896,
897, 898, 899, 900/1 и
1012

Списак парцела
делови к.п.бр. 518, 659,
660, 661, 662, 663, 655,
1781, 1782, 1784, 1785,
1786, 1787, 1788, 1789,
1790, 1791, 1792, 1793,
1794, 1795, 2442

Табела број 5.
Укупна површина
парцеле (ha)

0,39.40

Табела број 6.
Укупна површина
парцеле (ha)
0,13.14
Табела број 7.
Укупна површина
парцеле (ha)

3,13.45

Б.4. Степен комуналне опремљености
У циљу обезбеђења одговарајућих саобраћајних и инфраструктурних услова за
реализацију планираних садржаја, потребно је обезбедити приступ јавној саобраћајној
површини, снабдевање водом, одвођење отпадних и атмосферских вода и снабдевање
електричном енергијом.

„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац
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Б.5. Услови и мере заштите
Б.5.1. Услови и мере заштите природних добара
У обухвату Плана, нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак
заштите, али се налази у просторном обухвату еколошки значајног подручја „Лесковачко
поље" еколошке мреже Републике Србије.
Планом је предвиђено:
• максимално очување одраслих примерака дендрофлоре;
• уколико је то неопходно, уклањање стабала свести на најмању могућу меру и то уз
дознаку стабала за сечу од стране надлежне институције, ЈП „Србијашуме". При
томе, такође водити рачуна да се не секу стабла већих димензија;
• у свим фазама рада пројектовати таква решења и мере којима ће се спречити,
односно онемогућити загађење ваздуха, земљишта, подземних и површинских
вода;
• утврђује се обавезу да се:
◦ обуставе радови и обавести Завод за заштиту природе Србије, уколико се при
уклањању високе вегетације уоче гнезда птица пречника преко 0,5 m и;
◦ време одлагања материјала неопходних за изградњу објеката максимално
скрати, уколико може послужити као добро склониште за гмизавце и друге
животиње, као и да се поштује услов да се безбедно врате у природу;
• предвидети одвожење вишка ископаног материјала на одговарајућу депонију;
• кроз израду техничке документације, предвидети таква решења да се спречи
ширење непријатних мириса из објеката ППОВ;
• наталожени муљ, као један од крајњих продуката у поступку пречишћавања
отпадних вода, мора бити на прописан начин складиштен и транспортован из
постројења;
• сви објекти подземне инфрастуктуре морају бити изоловани и непропусни;
• хумусни слој из ископа депоније треба сачувати, како би се након завршетка
радова могао користити за санацију;
• реципијент за испуст пречишћених вода је река Јабланица;
• испустни канали пречишћене воде у реципијент морају имати уставе, који се могу
користити по потреби. Пројектовано испуштање пречишћених вода не сме бити
већег капацитета него што су прихватни профили реципијената, а одабир места
испуста ефлуента мора бити сагласан максималном степену разблажења;
• сви објекти и инфраструктура у оквиру постројења за пречишћавање и третман
отпадних вода буду на одговарајући начин одржавани;
• обезбедити ефикасан мониторинг система транспорта прикупљених вода, уз
могућност брзе интервенције у случају акцидентних ситуација;
• узорковање пречишћених вода мора се обављати из испустног канала. С тим у
вези, потребно је вршити редовне минералошке, хемијске и биолошке анализе
пречишћене воде и о томе повремено, а у акцидентним ситуацијама обавезно
обавестити надлежне институције;
• предвидети да пречишћена вода буде минимум истог квалитета као и вода у
реципијенту;
• комунални и сав остали отпад настао током радова, сакупљати на одговарајући
начин, а потом депоновати на место које одреди надлежна комунална служба;
• кроз даљу разраду, обрадити техничке и друге мере заштите на раду у циљу
заштите и безбедности радника и локалног становништва, противпожарну заштиту
и заштиту природе и животне средине;
• за спровођење радова на изградњи постројења максимално користе постојећи
приступни путеви;
• објекат постројења за пречишћавање отпадних вода мора да буде ограђен и под
„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац
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надзором, како би се спречио приступ неовлашћеним лицима;
након окончања радова извршити санирање свих деградираних површина и
уклањања свих вишкова грађевинског материјала, опреме и машина;
уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минеролошкопетролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра,
извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести Министарство заштите
животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења
или крађе до доласка овлашћеног лица.

Б.5.2. Услови и мере заштите непокретних културних добара и културног наслеђа
На основу података и услова надлежне установе заштите културних добара, у тренутку
подношења захтева, на предметном простору није извршена проспекција и валоризација
непокретног културног наслеђа, те тако не постоје утврђена непокретна културна добра,
нити добра која уживају претходну заштиту.
На основу наведеног, нема посебних услова са становишта заштите непокретних
културних добара.
Као опште мере заштите непокретних културних добара, према законским прописима из
предметне области, дефинисане су следеће обавезе:
• У случају да се приликом извођења радова открије до сада неевидентирани
локалитет или његов део, подносилац захтева је дужан да обустави радове на том
месту и да без одлагања о томе обавести надлежну установу заштите културних
добара.
• У случају да се радови планирају или изводе на површини на којој се налази
културно добро или добро које ужива претходну заштиту, подносилац захтева је
дужан да обезбеди услове надлежне установе заштите културних добара, као и да
обезбеди средства за претходна археолошка истраживања, заштиту, чување,
публиковање и презентацију истог.
Поред наведених општих мера заштите дефинисаних законским прописима из предметне
области, с обзиром на то да постоје невалоризовани подаци о археолошком наслеђу на
датом подручју, а ради ефикасније реализације Плана са аспекста заштите културног
наслеђа, препорука надлежне установе заштите културних добара је:
• израда студије заштите непокретног културног наслеђа на подручју плана са
систематском проспекцијом простора;
• археолошко праћење током извођења земљаних радова.
Објекти за које се израђују услови техничке заштите
У планском подручју нема објеката за које се, пре санације или реконструкције, израђују
конзерваторски или други услови за предузимање мера техничке заштите и других радова
у складу са важећим законским прописима из области заштите културних добара.
Б.5.3. Услови и мере заштите животне средине и живота и здравља људи
Заштита земљишта
Мере заштите земљишта обухватају систем праћења квалитета земљишта и његово
одрживо коришћење, у складу са важећом законском регулативом из предметне области:
• у фази изградње садржаја рационално користити земљиште – хумусни слој
сачувати за касније уређење локације;
• успоставити организовано управљање свим врстама отпада, које могу настајати на
планском подручју, како у фази реализације планских решења, тако и при
„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац
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редовном раду постројења за пречишћавање отпадних вода;
грађевински отпад привремено депоновати и предавати га надлежном комуналном
предузећу на даљи третман;
комунални отпад прикупљати у контејнерима за ту намену и предавати надлежном
комуналном предузећу;
са другим врстама отпада (опасан отпад, амбалажни отпад), поступати у складу са
законским прописима из области управљања отпадом;
уколико дође до хаваријског изливања уља, горива или других штетних и опасних
материја, неопходно је што пре отклонити последице и извршити санацију терена,
а евакуацију загађеног земљишта обезбедити на место и под условима надлежне
комуналне службе.

Заштита ваздуха
Заштита квалитета ваздуха у планском подручју ће се вршити у складу са важећом
законском регулативом из предметне области.
Мере заштите ваздуха:
• израда регистра извора загађивања ваздуха и успостављање мониторинга;
• у планираним објектима, обавезна је уградња опреме, односно примена техничко –
технолошких решења, којима се обезбеђује задовољавање прописаних граничних
вредности емисије загађујућих материја у ваздуху;
• реализовати план озелењавања, чиме ће се унапредити микроклиматски и
санитарно-хигијенски услови простора, а предметно и планирано зеленило бити у
функцији баријере у промету загађивача у односу на спољне садржаје;
• отпад који настаје у току рада постројења, редовно празнити и евакуисати са
локације преко овлашћеног предузећа, како би се редуковало стварање
непријатних мириса;
• интерни саобраћај унутар комплекса организовати тако да се минимизира
вероватноћа саобраћајних и других незгода, рад у празном ходу, подизање
прашине и слично.
Заштита вода
Заштита и унапређење квалитета површинских и подземних вода заснована је на мерама
и активностима којима се њихов квалитет штити и унапређује преко мера забране,
превенције, контроле и мониторинга, у циљу очувања живота и здравља живог света,
смањења загађења и спречавања даљег погоршања стања вода.
Мере заштите вода:
• забрањено испуштање било каквих вода, осим условно чистих атмосферских и
пречишћених отпадних вода, које обезбеђују одржавање одговарајуће, прописане
класе воде у реципијенту и које, по важећим законским актима, задовољавају
прописане вредности;
• неопходно је стално праћење количине и квалитета отпадних вода, као и стално
праћење технолошког процеса пречишћавања и квалитета пречишћених отпадних
вода, што представља услов за превентивно деловање и правовремени одговор на
могући проблем у систему;
• са површина за паркирање и осталих површина на којима се може очекивати
појава зауљених атмосферских вода, обавезно је каналисање и третман истих у
сепаратору - таложнику до захтеваног нивоа, пре упуштања у реципијент.
Заштита од буке
Заштита од буке на подручју Плана мора бити интегрални део акустичног зонирања
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подручја насеља и спроводиће се у складу са важећом законском регулативом из
предметне области.
Мере заштите од буке:
• реализовати саобраћајнице на начин који обезбеђује добру проточност и одвијање
саобраћаја;
• све приступне и манипулативне површине, у оквиру локације, мора да буду
бетониране или асфалтиране, односно мора да имају засторе који обезбеђују
смањење нивоа буке и вибрација;
• извршити озелењавање паркинг површина;
• формирати заштитни зелени појас од вишеспратног заштитног зеленила;
• формирати зелени појас дуж интерних саобраћајница на начин који не умањује
видљивост и безбедност саобраћаја (ниско растиње).
Б.5.4. Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода и акцидената
Заштита од земљотреса - Планско подручје припада зони 7-8°MCS скале (односно скале
ЕМS-98). Заштита од земљотреса се спроводи кроз примену важећих сеизмичких прописа
за изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и кроз трасирање коридора
комуналне/техничке инфраструктуре дуж насељских улица и зелених површина на
одговарајућем растојању од објеката. Ради заштите од земљотреса, планирани објекти
мора да буду реализовани и категорисани према прописима и техничким нормативима за
изградњу објеката у сеизмичким подручјима.
Заштита од пожара - У циљу испуњења грађевинско – техничких, технолошких и других
услова, планирани објекти треба да се реализују према важећим законским прописима из
области заштите од пожара.
Заштита од пожара се обезбеђује изградњом планираног система водоснабдевања и
хидрантске, противпожарне мреже, као и профилима саобраћајница, који омогућавају
несметано кретање противпожарних возила.
Применом ових мера остварени су основни, урбанистички услови за заштиту од пожара.
Заштита од поплава и подземних вода - Ради заштите од поплава, планирано је
насипање локације која је планирана за ППОВ, а до меродавне коте, према условима
надлежног органа за послове водопривреде.
Б.5.5. Урбанистичке мере за цивилну заштиту
У планском подручју нема услова и захтева за потребе прилагођавања потребама
одбране земље.
Б.6. Стандарди приступачности
Обавезна је примена важећих прописа који се односе на услове којима се површине и
објекти јавне намене чине приступачним особама са инвалидитетом, у складу са
стандардима приступачности.
Б.7. Мере енергетске ефикасности изградње
При пројектовању и изградњи објеката, поштоваће се мере енергетске ефикасности и
примењивати важећи прописи из предметне области.
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В.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ЛОКАЦИЈУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ
ОТПАДНИХ ВОДА (ППОВ)

В.1. Врста и намена објеката који се могу градити под условима утврђеним
планом, односно врста и намена објеката чија је изградња забрањена
У графичком делу Плана, дефинисана је детаљна намена површина, изградња постојења
за пречишћавање отпадних вода (ППОВ).
Нису планиране компатибилне намене, ни изградња друге врсте објеката.
Према графичком прилогу број 4. приказано је потенцијално идејно решење у оквиру
локације ППОВ, које је урађено као просторна и функционална провера могућности
изградње на предметној локацији и није апсолутно обавезујуће. Коначна позиција и
величина планираних објеката се одређује приликом израде техничке документације.
В.2. Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле
Грађевинску парцелу за локацију ППОВ треба формирати према условима прописаним у
овом Плану, у одељку Б.3.4.
В.3. Положај објекта у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле
Положај грађевинске линије је дефинисан у графичком делу Плана.
Планирани објекти се постављају унутар зоне дефинисане грађевинским линијама и
границама грађења (које су одређене на минимално 3,0 m од граничних /међних/ линија).
У простору између регулационе и грађевинске линије (односно границе грађења), може се
поставити интерна саобраћајна инфраструктура, подземни инфраструктурни објекти,
подземни инфраструктурни водови и сл.
Дозвољена грађевинска линија и границе грађења подразумевају дистанцу до које је
могуће поставити надземне објекте на парцели, а објекти могу бити више повучени ка
унутрашњости грађевинске парцеле.
В.4. Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле износи 50%.
В.5. Највећа дозвољена спратност објекта
Висинска регулација објеката дефинисана је прописаном спратношћу објеката.
Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте венца (највише тачке фасадног
платна) и одређује се у односу на фасаду објекта постављеној према улици, односно
приступној јавној саобраћајној површини.
Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта.
Објекти могу имати сутеренске или подрумске просторије, ако не постоје сметње
геотехничке и хидротехничке природе.
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Кота пода приземља може бити виша од нулте коте највише 1/2 спратне висине од нулте
коте.
Kота приземља нових објеката не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног
пута.
Највећа дозвољена спратност објекта износи до П+1+Пк.
В.6. Услови за изградњу других објекта на истој грађевинској парцели
Дозвољена је изградња више објеката у функцији планиране намене (постројење за
пречишћавање отпадних вода), уз поштовање свих прописаних параметара утврђених
овим Планом. Обезбедити потребне услове за технолошко функционисање, као и
оптималну организацију простора.
В.7. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање
возила
Грађевинска парцела може имати један колски прилаз. Приступ паркинг простору мора
бити из парцеле, а не са јавне саобраћајне површине.
Интерну саобраћајну мрежу унутар локације ППОВ, планирати тако да опслужује све
планиране објекте и да омогући кружни ток за возила посебне намене (противпожарна и
слично). У оквиру локације, интерни пут не може бити ужи од 3,5 m за једносмерну
комуникацију, односно 5,5 m за двосмерну комуникацију.
Паркирање возила за потребе запослених обезбедити унутар локације, на сопственој
парцели. Обезбедити минимално 1 ПМ на 100 m² бруто грађевинске површине објекта
административног објекта.
Паркинге за путничка возила пројектовати у складу са SRPS U.S4.234:2020 од савремених
коловозних конструкција, при чему је обавезно водити рачуна о потребном броју паркинг
места за возила особа са посебним потребама (најмање 5% од укупног броја, али не
мање од једног паркинг места), њиховим димензијама (минималне ширине 3,70 m) и
положају у близини улаза у објекте, посебно објекте јавних намена, у складу са важећим
правилником о техничким стандардима приступачности.
Одводњавање површинске воде
Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно
према реципијенту, са најмањим падом од 1,5%.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој
парцели.
Насипање терена не сме угрозити суседне парцеле.
Ограђивање грађевинске парцеле
Грађевинска парцела се мора оградити зиданом или транспарентном оградом до висине
од 2,20 m, да би била под надзором, како би се спречио приступ неовлашћеним лицима.
Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови
ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.
„АРХИПЛАН“ Д.О.О. - Аранђеловац

21

План детаљне регулације
ППОВ ЋЕНОВАЦ

Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.
Позиција ограде може бити на граници грађевинске парцеле или повучена у унутрашњост
грађевинске парцеле.
В.8. Услови за прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре
Хидротехничка инфраструктура: Водоснабдевање и обезбеђење потребних количина воде
за противпожарну заштиту, обезбедити из бунара и/или резервоара.
Одвођење санитарно-фекалних вода спровести тако да се изврши пречишћавање пре
упуштања у реципијент.
Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката, могу се без пречишћавања
упустити у реципијент или на зелене површине унутар парцеле. Све зауљене воде, пре
упуштања у атмосферску канализацију, пречистити на сепаратору уља и масти.
Електроенергетска инфраструктура: Прикључење објеката на
инфраструктуру извести са планиране трансформаторске станице.

електроенергетску

В.9. Услови за уређење зелених површина на парцели
Зелене површине се уређују по правилима из поглавља Б.3.3. На грађевинској парцели
обезбедити минимално 20% зелених површина.
В.10. Услови за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката
У планском подручју нема постојећих објеката.
В.11. Правила за архитектонско обликовање објеката
Фасада објеката административне зграде може бити од фасадне опеке или малтерисана,
у боји по избору. Обавезна је израда косог крова, са нагибом кровне конструкције у
зависности од кровног покривача, а као кровни покривач се препоручује цреп.
Остале објекте пројектовати у складу са типским решењима ове врсте објеката.
Испред главне фасаде објеката (према јавној површини) могуће је постављати јарболе и
рекламне тотеме у оквиру зелене или поплочане површине, тако да не ометају саобраћај,
а висине макс. 10,0 m.
В.12. Инжењерскогеолошки услови
При
изради
техничке
документације,
неопходно
је
спровести
детаљнија
инжењерскогеолошка и геотехничка истраживања, према важећој законској регулативи, у
којој ће се дефинисати начин темељења објеката, као и остали услови за изградњу.
В.13. Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно
препарцелације, урбанистичког пројекта и урбанистичко – архитектонског
конкурса
Планом нису одређене локације за које је обавезна израда урбанистичког пројекта или
спровођење урбанистичко – архитектонског конкурса.
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Формирање грађевинских парцела за објекте и површине јавне намене се врши израдом
пројекта парцелације/препарцелације, применом правила дефинисаних овим Планом.
Г. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
У складу са прописима о планирању и изградњи, овај План представља плански основ за:
• утврђивање јавног интереса;
• израду пројекта пре / парцелације;
• издавање одговарајућих аката, у складу са законским прописима.
Саставни део овог Плана су следећи графички прилози:
1. Катастарско-топографски план са границама планског обухвата и
грађевинског подручја............................................................................................ 1:1000
2. Постојећа намена површина у оквиру планског обухвата................................... 1:1000
3. Планирана намена површина у оквиру планског обухвата са поделом на
урбанистичке зоне.................................................................................................. 1:1000
4. Регулационо-нивелациони план са грађевинским линијама, урбанистичким
решењем саобраћајних површина и аналитичко геодетским елементима........ 1:1000
5. План грађевинских парцела јавне намене са смерницама за спровођење.......
6. План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон планом.............................. 1:1000
Саставни део овог Плана су и:
• Прилог 1 - списак координата тачака које дефинишу границу плана
• Прилог 2 - списак координата нових граничних детаљних тачака
Д.2. Садржај документационе основе Плана
Саставни део овог Плана је документациона основа, која садржи:
• одлуку о изради планског документа;
• изводе из планске документације ширег подручја;
• списак коришћене документације;
• прибављене податке и услове надлежних институција;
• прибављене и коришћене геодетске подлоге;
• извештај о обављеном раном јавном увиду, извештај о обављеној стручној
контроли нацрта плана и извештај о обављеном јавном увиду у нацрт плана;
• мишљења надлежних органа и институција;
• другу документацију.
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На основу члана 32. Закона о локалној самуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 41. Статута општине Лебане („Сл.
гласник града Лесковца“ бр. 8/2019), у складу са Одлуком о усвајању, Елабората локалног
економског развоја за јавну намену-паркинг простор и зелена пијаца у насељу Пертате, на
к.п. бр. 5731/1, 6233, 8008, 5731/2, 6187, 6234, 6236, 6237, 6238, 6933/1 и 8011/1 у К. О.
Пертате 02 Број 02-205 од 15.076.2018 године, на основу кога је урађен и проведен
Пројекат пре/парцелације, Скупштина општине Лебане, на седници одржаној 04.11.2021.
године, донела је:
ОДЛУКУ

1. Покреће се поступак код Републичке дирекцији за имовину Републике Србије,
у складу са Одлуком о усвајању, Елабората локалног економског развоја за јавну наменупаркинг простор и зелена пијаца у насељу Пертате, на к.п. бр. 5731/1, 6233, 8008, 5731/2,
6187, 6234, 6236, 6237, 6238, 6933/1 и 8011/1 у К. О. Пертате 02 Број 02-205 од 15.076.2018
године, на основу кога је урађен и проведен у катастру непокретности Пројекат
пре/парцелације, за потребе експропријације непокретности у циљу решавања имовинско
правних односа, свих катастарских парцела.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „сл. гласнику града
Лесковца“.
Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке налази се у одредбама, Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др. закон,
108/2016, 113/2017 и 95/2018) и обавештења Републичке дирекције за имовину Републике
Србије Број: 464-2189/2018-06 од 12. октобра 2018. године.
Имајући у виду наведено, предлаже се доношење Одлуке о покретању поступка
располагања на предметном грађевинском земљишту, у циљу решавања имовинско
правних односа.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 465-3

Председник
Бобан Пејић

На основу члана 6. и 7а Закона о порезима на имовину ( „Сл.гласник РС“ бр.26/2001,
„Сл. лист СРЈ „ бр. 42/2002 и „ Сл. гласник РС“, бр. 80/2002-др. закон, 135/2004, 61/2007,
5/2009. 101/2010. 24/2011, 78/2011, 58/2012, 47/2013 и 68/14 и др. Закон, 47/2018, 95/2018 и
99/2018 и одлука УС ), члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС“ бр. 129/2007
83/2014-др. закон и 101/16-др. закон и 47/2018) и члана 41. Статута општине Лебане ( „Сл.
гласник града Лесковца бр. 08/19 и 30/21) , Скупштина општине Лебане на седници одржаној
дана 04.11.2021. године донела је:
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се зоне на територији општине Лебане у складу са Законом о
порезу на имовину, а у циљу утврђивања просечне цене квадратног метра одговарајућих
непокретности односно са критеријумом корисне површине утврдити вредност непокретности
која представља основицу пореза на имовину непокретности.
Члан 2.
Зоне на територији општине Лебане у којима се налазе непокретности представљају
делове територије општине Лебане које могу бити одређене одвојено за насеља према врсти
насеља и изван насеља или јединствено за насеља и изван насеља, према комуналној
опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним
деловима општине Лебане, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу (у даљем
тексту: зоне).
Члан 3.
На територији општине Лебане одређују се зоне и то:
I ЗОНА, обухвата подручја улица: Цара Душана од броја 7 до броја 183, са непарне и
броја 62 до броја 198 са парне стране улице, део улице Бранка Радичевића до броја 10 са парне
и броја 29 са непарне стране, улица Косте Стаменковића, улица 7. јули, улица Гојка
Драшковића, улица 19. август до броја 4 са парне и до броја 9 са непарне стране.
II ЗОНА, обухвата подручја улица: улица Цара Душана до броја 5 са непарне и до броја
60 са парне стране и од броја 185 са непарне до броја 200 са парне стране до улице Хајдук
Вељка, улица Раданска, улица Светог Саве. улица Васе Пелагића. улица Царице Милице.
улица Вука Караџића. улица Бранка Радичевића од броја 12 до броја 36 са парне стране и од
броја 31 до броја 59 са непарне стране, улица Боре Станковића, улица Јустинијанова, улица 19
август од броја 6 до броја 80 са парне стране и од броја 1 до броја 83 са непарне стране. улица
Цара Лазара до броја 60 са парне и броја 91 са непарне стране. улица Радована Ковачевића.
улица Магдалене Николић, улица Немањина до броја 75 са непарне и броја 110 са нарне
стране, улица Николе Тесле до броја 16 са парне сгране, улица Стојана Љубића. улица
Јужноморавских бригада. улица Јабланичка. улица 8. новембар до броја 20 са парне и броја 35
са непарне сгране, улица Нушићева и улица Војводе Путника.
III ЗОНА, обухвата сва остала подручја и улице у граду поред улица које нису наведене
у I ЗОНИ и II ЗОНИ .
IV ЗОНА обухвата села: Коњино, Ждеглово, Лугаре, Доње Врановце, Велико Војловце,
Мало Војловце, Цекавица, Тогочевце, Бошњаце, Пертате, Ћеновац, Голи рид, Нова топола,
Ново село, Кривача, Прекопчелица, Секицол, Свињарица, Штулац, Лалиновац, Бачевина,
Гегља, Шилово, Радиновац, Шарце, Шумане, Горње Врановце, Поповце, Гргуровце

V ЗОНА обухвата села: Петровац, Слишане, Пороштица, Рафуна, Бувце, Дрводељ,
Клајић, Радевце, Липовица
Члан 4.
то:

Овом одлуком се утврђује да је најопремљенија зона на територији ошштине Лебане и

I ЗОНА, обухвата подручја улица: Цара Душана од броја 7 до броја 183, са непарне и
броја 62 до броја 198 са парне стране улице, део улице Бранка Радичевића до броја 10 са парне
и броја 29 са непарне стране, улица Косте Стаменковића, улица 7. јули, улица Гојка
Драшковића. улица 19. август до броја 4 са парне и до броја 9 са непарне стране.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
града Лесковца“.
Образложење
Законом о порезима на имовину („Сл.гласник РС“ бр.26/2001, „Сл. лист СРЈ „ бр. 42/2002 и „ Сл.
гласник РС“, бр. 80/2002-др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009. 101/2010. 24/2011, 78/2011, 58/2012,
47/2013 и 68/14 и др. Закон, 47/2018, 95/2018 и 99/2018 и одлука УС),прописано је да је ради утврђивања
пореза на имовину пореских обвезника, неопходно да јединица локалне самоуправе на својој територији
одреди зоне.
Чланом 6. Закона о порезима на имовину утврђено је да зоне представљају делове територије
јединице локалне самоуправе које надлежни орган јединице локалне самоуправе одлуком може
одредити одвојено за насеља према врсти насеља ( село, град )и изван насеља или јединствено за насеља
и изван насеља, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној
повезаности са централним деловима јединице локалне самоуправе, односно са радним зонама и другим
садржајима у насељу.
Јединица локалне самоуправе дужна је да на својој територији одреди најмање две зоне.
Одлуком о одређивању зона на територији општине Лебане утврђене су три зоне према комуналној
опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима
општине Лебане, односно радним зонама и другим садржајима у насељу.
С обзиром на рокове прописане Законом о порезима на имовину,а који предвиђа да је јединица
локалне самоуправе дужна да објави најкасније до 30.новембра текуће године, акте којима се утврђују
зоне и најопремљеније зоне, неопходно је да Скупштина општине Лебане донесе Одлуку о одређивању
зона на територији општине Лебане у предложеном тексту.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 бр 436-2
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бобан Пејић

На основу члана 7а став 3,4. и 7. Закона о порезима на имовину („Сл.гласник РС“
бр.26/2001, „Сл. лист СРЈ „ бр. 42/2002 и „ Сл. гласник РС"\ бр. 80/2002-др. Закон, 135/2004,
61/2007, 5/2009. 101/2010, 24/2011, 78/2011, 58/2012, 47/2013 и 68/14 и др. Закон, 47/2018,
95/2018 и 99/2018 и одлука УС), члана 32. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС" бр.
129/2007 и 83/2014-др. закон и 101/16 – др.закон, 47/2018) и члана 41. Статута општине
Лебане („Сл. гласник града Лесковца бр. 08/19 и30/21), Скупштина општине Лебане на
седници одржаној дана 04.11.2021. године донела је:
ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА СВАКУ ЗОНУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се коефицијенти за сваку зону на територији општине Лебане
ради утврђивања основице пореза на имовину за обвезнике који не воде пословне књиге.
Члан 2.
Утврђују се коефицијенти за сваку зону на гериторији општине Лебанe и то:
1) 1,0
- за непокретности у најопремљенијој зони ( I зона );
2) 0,80
- за непокретности у зонама које се граниче са зоном из тачке 1) овог
члана ( II зона );
3) 0.60
- за остале зоне на територији општине Лебане ( III зона );
4) 0.40
- за непокретности у зонама сеоских насеља ( IV зона );
5) 0.30
- за непокретности у зонама изван сеоских и градских насеља ( V зона ).
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику града
Лесковца“.
Образложењe
Законом о порезима на имовину („Сл.гласник РС“ бр.26/2001, „Сл. лист СРЈ „ бр. 42/2002
и „ Сл. гласник РС“, бр. 80/2002-др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009. 101/2010. 24/2011,
78/2011, 58/2012, 47/2013 и 68/14 и др. Закон, 47/2018, 95/2018 и 99/2018 и одлика УС),
прописано је да је ради утврђивања пореза на имовину пореских обвезника који воде пословне
књиге, неопходно да јединица локалне самоуправе на својој територији објави акте којима се
утврђују зоне, најопремљеније зоне, као и коефицијенти за непокретности у зонама, до 30.
новембра текуће године.
С обзиром на рокове прописане Законом о порезима на имовину,а који прeдвиђа да је
јединица локалне самоуправе дужна да објави најкасније до 30. новембра текуће године,
коефицијенте за непокретности у зонама на територији општине Лебане, на основу којих се за
текућу годину утврђује основица пореза на имовину на непокретности обвезника који води
пословне књиге, неопходно је да Скупштина општине Лебане што хитније донесе Одлуку о
утврђивању коефицијената за сваку зону на територији општине Лебане у предложеном тексту.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 бр 436-4

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бобан Пејић

Образац МЗ - 12

На основу члана 56. став 2 Одлуке о месним заједницама („Службени лист града
Лознице”, број 12/19 и 14/19 – исправка) и члана 37. став 2. Упутства за спровођење
избора за чланове савета месних заједница („Службени лист града Лознице”, број 15/19),
Изборна комисија града Лознице за спровођење избора за чланове савета месних
заједница, дана ________2019. године донела је
ОДЛУКУ
О КОНАЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ___________________________ ОДРЖАНИХ
(назив месне заједнице)

1. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

1. На изборима одржаним 1. децембра 2019. године у Савет месне заједнице
______________________________, као чланови изабрани су:
(назив месне заједнице)

1) _______________________, рођен/а ______________________, _______________
(име и презиме)

(датум рођења)

(занимање)

2) ___________________________________________________________________________________

(наведене одреднице навести за све изабране чланове Савета редоследом по броју добијених
гласова)

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Лознице”, на званичној интернет
презентацији града и на огласној табли месне заједнице, односно на другом погодном
месту у месној заједници.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Владимир Радојчић, дипл. правник

На основу члана 11. Закона о порезима на имовину („Сл.гласник РС" бр.26/2001, „Сл.
лист СРЈ „ бр. 42/2002 и „ Сл. гласник РС”, бр. 80/2002-др. Закон, 135/2004. 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 58/2012, 47/2013, 68/14 и др. Закон, 47/2018, 95/2018 и 99/2018 и
одлука УС), члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС" бр. 62/06,
47/11, 93/12, 99/13- усклађени дин. изн., 125/14-усклађени дин. изн. и 95/15-усклађени дин.
изн., 83/16, 91/16- усклађени дин.изн. и 104/16- др.закон, 89/2018 усклађени дин. износ и
95/2018- др. закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС" бр. 129/2007 ,
83/2014-др. закон и 101/16- др.закон, 47/2018) и члана 41. Статута општине Лебане („Сл.
гласник града Лесковца бр. 08/19 и 30/21), Скупштина општине Лебане на седници одржаној
дана 04.11.2021. године донела је:
ОДЛУКУ О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се предмет опорезивања пореза на имовину, утврђују обвезници
пореза на имовину, висина пореске стопе као и друга питања регулисана Законом.
Члан 2.
Порез на имовину плаћа се на непокретности које се налазе на територији општине
Лебане, и то:
1) право својине, односно на право својине на земљишту површине преко 10 ари,
2) право закупа стана или стамбене зграде конституисано у корист физичких лица, у
складу са законом којим је уређено становање, односно социјално становање,
односно законом којим су уређене избеглице, за период дужи од једне године или
на неодређено време,
3) право коришћења грађевинског земљишта површине преко 10 ари. у складу са
законом којим се уређује правни режим грађевинског земљишта;
4) право коришћења непокретности у јавној својини од стране имаоца права
коришћења, у складу са законом којиме се уређује јавна својина;
5) коришћење непокретности у јавној својини од стране корисника непокретности, у
складу са законом којим се уређује јавна својина;
6) државину непокретности на којој ималац права својине није познат или није
одређен;
7) државину непокретности у јавној својини, без правног основа,
8) државину и коришћење непокретности по основу уговора о финансијском лизингу.
Члан 3.
Непокретностима из члана 2. ове Одлуке сматрају се:
1) земљиште, и то: грађевинско, пољопривредно, шумско и друго;
2) стамбене, пословне и друге зграде, станови. пословне просторије, гараже и други
(надземни и подземни), грађевински објекти, односно њихови делови (у даљем
тексту: објекти).
Кад на непокретности постоји неко од права, односно коришћење или државина, порез
на имовину плаћа се на го право, односно на коришћење или државину, а не на право својине.
Члан 4.
Обвезник пореза на имовину је правно и физичко лице које је на непокретности на
територији општине Лебане:
1)
ималац права из члана 2 тачке 1) до 4) ове одлуке;
2)
корисник непокретности у јавној својини из члана 2) гачке 5) ове одлуке;
3)
држалац непокретности из члана 2 тачке 6) и 7) ове одлуке;
4)
прималац лизинга из члана 2 тачке 8 ове одлуке.
Када су на истој непокретности више лица обвезници. обвезник је свако од тих
лица сразмерно свом уделу у односу на целу непокретност.

Члан 5.
Стопе пореза на имовину износе:
1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге (0,4%),
2)
на права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге - (0,3%)
3) на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге,
осим на земљишту (0,4%):
На пореску основицу
1) до 10.000.000 динара
2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара
3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара
4) преко 50.000.000 динара

Плаћа се на име пореза
0.40%
40.000 динара + 0,6% на износ преко
10.000.000 динара
130.000 динара + 1.0% на износ преко
25.000.000динара
380.000 динара + 2.0% на износ преко
50.000.000 динара

Члан 6.
У случају да Скупштина општине Лебане не утврди висину пореске стопе, или је
утврди преко максимапног износа из става 1 овог члана, порез на имовину утврдиће
применом највише одговарајуће пореске стопе из члана 5. ове одлуке на права на
непокретности обвезника који води пословне књиге, односно обвезника који не води
пословне књиге.
Члан 7.
Уколико Скупштина општине Лебане не донесе у следећој години одлуку о висини стопе
пореза на имовини примењиваће се одредбе ове одлуке.
Члан 8.
Основица пореза на имовину за непокретности пореског обвезника који не води пословне
књиге је вредност непокретности утврђена у складу са овим законом.*
Вредност непокретности из става 1. овог члана утврђује орган јединице локалне
самоуправе надлежан за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода јединице локалне
самоуправе (у даљем тексту:* порески орган**).*
Вредност непокретности из става 1. овог члана, осим земљишта, може се умањити за
амортизацију по стопи* једнакој за све непокретности на територији јединице локалне
самоуправе, која износи** до 1% годишње применом пропорционалне методе, а највише до
40%, почев од истека сваке календарске године у односу на годину у којој је извршена
изградња, односно последња реконструкција објекта, а на основу одлуке скупштине јединице
локалне самоуправе о висини стопе амортизације која важи на дан* 1. јануара године** за коју
се утврђује порез на имовину и која је објављена у складу са овим законом.*
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
града Лесковца“.
Образложење
Законом о порезима на имовину („Сл.гласник РС“ бр.26/2001, „Сл. лист СРЈ „ бр. 42/2002 и „ Сл.
гласник РС“, бр. 80/2002-др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009. 101/2010. 24/2011, 78/2011, 58/2012,
47/2013 и 68/14 и др. Закон, 47/2018, 95/2018 и 99/2018 и одлука УС), предвиђено је да је ради

утврђивања пореза на имовину пореских обвезника, неопходно да јединица локалне самоуправе утврди
висину пореских стопа.
У складу са чланом 11. Закона о порезима на имовину Одлуком је утврђена висина пореских
стопа.
С обзиром на рокове прописане Законом о порезима на имовину, неопходно је да Скупштина
општине Лебане донесе Одлуку о висини стопе пореза на имовину у предложеном тексту.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 бр. 436-5
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бобан Пејић

На основу члана 6. Став 5. Закона о порезима на имовину ( „Сл.гласник РС“ бр.26/2001,
„Сл. лист СРЈ „ бр. 42/2002 и „ Сл. гласник РС“, бр. 80/2002-др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009.
101/2010. 24/2011, 78/2011, 58/2012, 47/2013 и 68/14 и др. Закон, 47/2018, 95/2018, 99/2018 и
144/2020 и одлука УС ), члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС“ бр. 129/2007
83/2014-др. закон и 101/16-др. закон и 47/2018 ) и члана 41. Статута општине Лебане ( „Сл.
гласник града Лесковца бр. 08/19 и 30/21) , Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана
04.11.2021. године донела је:
ОДЛУКУ О ПРОСЕЧНОЈ ЦЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗОНАМА
У КОЈИМА СЕ НАЛАЗЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се просечна цена непокретности на територији општине Лебане у
зони у којој се налази та непокретност
Члан 2.
Просечне цене непокретности по зонама на територији општине Лебане на основу којих је
за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности износеи то:
Р.
Бр.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Врста
непокретности

Куће за становање
Станови
Пословне зграде и
други грађевински
објекти који служе
за
обављање
делатности
Гараже и гаражна
места
Грађевинско
земљиште
Пољопривредно
земљиште
Шумско земљиште

Назив зоне
I зона
(цена по
м2)
35.736,07
35.736,07
50.457,18

II зона
(цена по
м2)
28.588,86
28.588,86
40.365,74

III зона
(цена по м2)
21.441,64
21.441,64
30.274,31

14.294,43
14.294,43
20.182,87

10.720,82
10.720,82
15.137,15

14.349,07

11.479,26

8.609,44

5.739,63

4.304,72

-

-

-

IV зона
(цена по м2)

-

V зона
(цена по м2)

-

-

55

50

45

25

-

50

45

40

25

Члан 3.
Скупштина општине Лебане дужна је да, до истека рока предвиђеног Законом, односно 30.
Новембра сваке текуће године објави просечне цене одговарајућих непокретности на основу којих
је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде
пословне књиге и то у зони која је утврђена као најопремљенија зона.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику града
Лесковца“.

Образложење
Законом о порезима на имовину ( „Сл.гласник РС“ бр.26/2001, „Сл. лист СРЈ „ бр. 42/2002
и „ Сл. гласник РС“, бр. 80/2002-др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009. 101/2010. 24/2011, 78/2011,
58/2012, 47/2013 и 68/14 и др. Закон, 47/2018, 95/2018 и 99/2018 и одлука УС ), прописано је да
ради утврђивања пореза на имовину пореских обвезника, неопходно да јединица локалне
самоуправе утврди просечну цену непокретности, на територији своје самоуправе, по зонама у
којој се налази та непокретност.
На основу члана 6. Став 5. Закона о порезу на имовину просечну цену одговарајућих
непокретности по зонама на територији јединице локалне самоуправе, утврђује свака јединица
локалне самоуправе актом надлежног органа, на основу цена остварених у промету одговарајућих
непокретности по зонама у периоду од 1. јануара до 30. септембра године која претходи години за
коју се утврђује порез на имовину (у даљем тексту: текућа година).
Просечна цена у зони у којој није било најмање три промета (у даљем тексту: зона у којој
није било промета) одговарајућих непокретности у периоду из става 5. овог члана, за те
непокретности утврђује се на основу просека просечних цена остварених у граничним зонама у
којима је у том периоду било најмање три промета одговарајућих непокретности.
Граничне зоне из става 6. овог члана су зоне чије се територије граниче са зоном у којој
није било промета, независно од тога којој јединици локалне самоуправе припадају.
Ако ни у граничним зонама из става 7. овог члана није било промета одговарајућих
непокретности у периоду из става 5. овог члана, основица пореза на имовину за те непокретности
у зони у којој није било промета једнака је основици пореза на имовину те, односно одговарајуће
непокретности у тој зони обвезника који не води пословне књиге за текућу годину.
Основица пореза на имовину за непокретност обвезника који не води пословне књиге у
јединици локалне самоуправе која у складу са овим законом није одредила зоне једнака је
основици пореза на имовину за текућу годину те, односно друге одговарајуће непокретности
обвезника који не води пословне књиге, за одговарајућу површину.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

02 БРОЈ 436-3

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бобан Пејић

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр.129/07 и чл. 83/14- др. закон, 101/16 – др. закони и 47/18), члана 29. став 1.
тачка 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС“, бр, 87/18) и члана 41. Статута општине Лебане („Службени
гласник града Лесковца, бр. 08/19 и 30/21), Скупштина општине Лебане, на седници
одржаној дана 04.11.2021. године, доноси

О Д Л У К У
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком дефинише се организација и функционисање цивилне заштите на
територији општине Лебане , посебно у делу који се односи на начела по којима се поступа у
систему смањења ризика од катастрофа, субјекте и снаге система смањења ризика од
катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама, дужностима општинских органа у
заштити и спасавању, обавезе израде процене ризика од катастрофа, плана заштите и
спасавања, плана смањења ризика од катастрофа, екстерног плана заштите од великог удеса,
образовање штаба за ванредне ситуације, одређивање повереника и заменика повереника
цивилне заштите у насељеним местима, формирање јединица цивилне заштите опште намене
и специјализованих јединица цивилне заштите за узбуњивање, одређивање субјеката од
посебног значаја за заштиту и спасавање, финансирање и друга питања.

II НАЧЕЛА
члан 2.
Овом одлуком обезбеђује се доследна примена начела заштите и спасавања утврђена
законом а посебно: начело приоритета, начело примарне улоге локалних заједница, начело
равноправности и заштите људских права, начело принципијелности и солидарности и
начело информисања јавности.
Начело приоритета
Члан 3.
Смањење ризика од катастрофа и заштите и спасавање људи и материјалних и културних
добара на територији општине Лебане представља најважнији приоритет у односу на све
друге облике друштвеног и јавног живота. У том смислу сваки грађанин има право на
заштиту без обзира на пол, националну или било коју другу припадност.
Начело примарне улоге локалних заједница
1

Члан 4.
Органи општине Лебане и сви субјекти и снаге смањења ризика од катастрофа на простору
општине имају примарну улогу у управљању ванредном ситуацијом и одговорни су за
правовремен и ефикасан први организовани одговор у случају најаве или настанка неке
опасности која угрожава животе и здравље људи и материјална добра на простору општине
Лебане
Начело равноправности и заштите људских права
Члан 5.
Органи општине, штаб за ванбредне ситуације и субјекти од посебног значаја за заштиту и
спасавање старају се о обезбеђивању принципа равноправности полова, односне воде рачуна
да ни једна наредба, одлука, радња или мера не сме бити на штету женског пола а такође се
обезбеђује принцип да и жене равноправно учествују у активностима превентивне заштите и
оперативним активностима заштите и спасвања људи и материјалних добара у ванредним
ситуацијама. Такође су дужни да воде рачуна о заштити људских права а посебно о заштити
сиромашних, старих, болесних, деце, трудница и других рањивих група на простору општине
Лебанне.
Начело партиципативности и солидарности
Члан 6.
Сви грађани на простору општине Лебане који буду угрожени неком катастрофом имају
обавезу међусобне солидарности и узајамне помоћи као и право на помоћ не само у
спасавању живота и здравља већ и у обезбеђивању основних услова за живот и имају
приоритет у услугама које пружају хуманитарне организације, које делују на простору
општине.
Начело информисања јавности
Члан 7.
Председник општине и штаб за ванредне ситуације имају обавезу да правновремено и
истинито обавештавају јавност о упозорењима да се очекује нека опасност и поступцима које
треба да предузму односно о последицама опасности која је задесила простор општине.
Информисање врши на редовним и ванредним саопштењима на конференцијама за медије.
Члан 8.

III СУБЈЕКТИ И СНАГЕ СИСТЕМА СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД
КАТАСТРОФА И УПРАВЉАЊА ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
Субјекти система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама у
општини Лебане су:
1. скупштина општине;
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2.
3.
4.
5.
6.

председник општине;
општинско веће;
општинска управа и њени органи;
субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање и
образовне установе и друге јавне установе.

Снаге система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на
територији општине Лебане су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

штаб за ванредне ситуације,
повереници и заменици повереника цивилне заштите,
јединице цивилне заштите опште намене,
јединице за узбуњивање,
добровољно ватрогасно друштво,
екипе Црвеног крста,
радиоаматери и
грађани и удружења грађана.
Скупштина општине:
Члан 9.

У остваривању своје улоге у систему смањења ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама на територији општине Лебане , а у складу са одредбама Закона, Скупштина
општине Лебане врши следеће послове:
-

-

-

доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији
општине, на предлог општинског штаба и обезбеђује њено спровођење;
образује Штаб за ванредне ситуације;
разматра извештај председника општине о битним питањима из области смањења
ризика од катастрофа, управљања ванредним ситуацијама и отклањању последица
ванредних ситуација;
доноси план и програм развоја система заштите и спасавања на територији општине;
планира и утврђујe изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање задатака
заштите и спасавања, развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивилне
заштите на територији општине;
обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.
Председник општине – командант штаба:
Члан 10.

- стара се о спровођењу Закона и других прописа из области заштите и спасавања од
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама;
- врши функцију команданта општинског штаба за ванредне ситуације и руководи
његовим радом (члан 42. Закона);
- у сарадњи са замеником и начелником штаба предлаже постављење осталих чланова
Штаба за ванредне ситуације;
- доноси Одлуку о проглашењу и укидању ванредне ситуације на територији општине
или њеном делу, на предлог општинског штаба за ванредне ситуације (чл. 39. Закона);
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- врши активирање субјеката од посебног значаја (доноси наредбу о активирању
субјеката и снага на својој територији, ( чл. 88. Закона);
- доноси наредбу о мобилизацији јединица цивилне заштите на својој територији (чл. 88.
Закона);
- остварује сарадњу са начелником Јабланичког управног округа и окружним штабом за
ванредне ситуације Лесковац, као и са штабовима за ванредне ситуације суседних ЈЛС
у циљу јединственог и усклађеног деловања у ванредним ситуацијама;
- стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних лица и
материјалних средстава, у циљу укључења истих у активности заштите и спасавања;
- одлучује о увођењу дежурства у општини и другим правним лицима у
ванредној ситуацији;
- планира и преко скупштине општине и општинског већа обезбеђује буџетска средства
намењена за смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама и
отклањању последица ванредних ситуација;
- на захтев или по сопственој процени извештава Скупштину општине о стању на
територији општине и о предузетим активностима у ванредној ситуацији;
- разматра и одлучује и о другим питањима из области заштите и спасавања из своје
надлежности.
Заменик председника општине – заменик команданта
Члан 11.
Помаже у раду команданта штаба и обавља све прописане дужности команданта штаба у
његовом одсутву.
Општинско веће:
Члан 12.
У остваривању своје улоге у области смањења ризика од катастрофа и управљања
ванредним ситуацијама на територији општине Лебане , применом одредаба Закона и других
прописа, Општинско веће општине Лебане врши следеће послове:
-

-

разматра предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на
територији општине Лебане , на предлог Штаба за ванредне ситуације и доставља
Скупштини на усвајање;
усваја (доноси) Процену ризика од катастрофа за територију општине Лебане након добијања сагласности од МУП-а Сектора за ванредне ситуације;
усваја (доноси) План заштите и спасавања општине након добијања сагласности од
МУП-а, Сектора за ванредне ситуације;
усваја (доноси) План смањења ризика од катастрофа за територију општине на
основу Процене ризика од катастрофа;
усваја (доноси) Екстерни план заштите од великог удеса, након добијене сагласности
од МУП-а, Сектора за ванредне ситуације;
доноси акт о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на
територији општине Лебане на предлог Општинског штаба;
доноси акт о формирању јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване
јединице цивине заштите за узбуњивање;
разматра висину насталих штета од елементарних непогода и доставља захтеве за
помоћ од Владе;
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-

образује Комисију за процену штете настале од елементарних непогода;
доноси одлуке о накнади штете настале од елементарних непогода и других несрећа;
одлучује о додели помоћи грађанима који су претрпели штету у ванредним
ситуацијама, у складу са расположивим финансијским средствима;
успоставља ситуациони центар у складу са актом о организацији и функцонисању
цивилне заштите, а у зависности од техничких и материјалних могућности;
прати реализацију превентивних мера заштите;
предлаже акта из области заштите и спасавања која доноси скупштина општине;
предузима хитне и превентивне мере у циљу смањења ризика од катастрофа и
обавља и друге послове утврђене законом.
Општинска Управа
Члан 13.

У оквиру Општинске управе образују се унутрашње организационе јединице за вршење
сродних послова и Кабинет председника општине као посебна организациона јединица.
Основна унутрашња организациона јединица су одељења и то:
-

Одељење за управу, скупштинске и заједничке послове и јавне службе;
Одељење за урбанизам, грађевинске, комунално-стамбене, инспекцијске
имовинско-правне послове и
Одељење за привреду, пољопривреду, водопривреду и финансије.

и

Ако природа и обим послова налажу, унутар основних унутрашњих организационих
јединица могу се образовати уже организационе јединице: одсеци, а унутар одсека – групе.
Одељења општинске управе у оквиру својих надлежности у систему смањења ризика од
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама обављају следеће послове и задатке:
- обезбеђује успостављање и функционисање ситуационог центра, уз сагласност
председника општине Лебане, у складу са техничким и материјалним могућностима
општине Лебане;
- носилац је активности на изради Процене ризика од катастрофа територије општине
Лебане;
- носилац је на изради Плана смањења ризика од катастрофа;
- носилац је на изради Плана заштите и спасавања;
- учествују у припремама, организацији и извођењу привременог померања или
евакуације угроженог становништва;
- учествују у припремама и спровођењу збрињавања настрадалог становништва;
- старају се око обезбеђења неопходних средстава за рад Штаба за ванредне ситуације
општине Лебане;
- старају се о планирању и имплементацији урбанистичких мера заштите и спасавања
у делу који се односи на израду и усвајању просторних планова општине;
- набављају и одржавају средства за узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања
у Републици Србији, учествују у изради студије покривености система јавног
узбуњивања за територију општине Лебане;
- старају се о обезбеђењу телекомуникационе и информационе подршке за потребе
заштите и спасавања;
- организују, развијају и воде личну и узајамну заштиту у свим органима општине;
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-

учествују у организацији, формирању, опремању и обучавању јединица цивилне
заштите опште намене и јединице за узбуњивање;
остварују сарадњу са организационим јединицима Сектора за ванредне ситуације –
Одељењем за ванредне ситуације у Лесковцу;
обављају и друге послове заштите и спасавања у складу са законом и другим
прописима.

Штаб за ванредне ситуације
Члан 14.
За руковођење и координацију рада субјеката и снага система за смањење ризика од
катастрофа на територији општине формираће се штаб за ванредне ситуације у чији састав ће
ући:
- председник општине – командант штаба;
- заменик председника општине – заменик команданта штаба;
- начелник штаба- представник надлежене службе:
- представник општинског већа – члан штаба;
- директори јавних комуналних предузећа – члан штаба;
- директор здравствене установе – члан штаба;
- директори грађевинских предузећа и других привредних друштава – члан штаба;
- директор електродистрибутивног предузећа – члан штаба;
- директор ветеринарске службе – члан штаба
- секретар Црвеног крста – члан штаба и
- други чланови на основу предлога команданта и начелника штаба.
Поред надлежности дефинисаних Законом, Општински штаб, у случају ванредне ситуације
може наредитри и следеће мере:
-

ангажовање (употребу) јединица цивилне заштите опште намене, грађана и
материјалних средстава у ванредним ситуацијама;
увођење дежурства субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање и другим
правним лицима;
ангажовање (употребу) субјеката од посебног значаја за зашртиту и спасавање;
посебан режим обављања одређених комуналних делатности;
посебне мере и поступке хигијенско-профилактичког карактера;
посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја локалним путевима;
евакуацију становништва;
одређивање другачијег радног времена;
посебне приоритете у испоруци комуналних и других производа и пружању услуга
(воде, грејања, гаса, електричне енергије, градског превоза, друмског превоза и сл.);
привремену забрану приступа и кретања у појединим подручјима;
привремену забрану коришћења одређених покретних и непокретних ствари
власницима односно корисницима;
обазбеђење обавезног поштовања наређених мера од стране становништва и правних
лица у организовању и спровођењу евакуације и других активности у заштити и
спасавању;
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-

-

корисницима, односно власницима стамбених зграда, станова, пословних просторија
и других зграда да приме на привремени смештај угрожена лица из угроженог
подручја и
друге мере.
Стручно-оперативни тимови
Члан 15.

Општински штаб за ванредне ситуације формираће стручно оперативне тимове као
своја помоћна стручна саветодавна и оперативна тела, за следеће опасности и мере цивилне
заштите:
-

стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од поплава;
стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од земљотреса;
стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од клизишта и ерозија;
стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од епидемије и пандемије;
стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од ТТ несрећа;
стручно оперативни тим за евакуацију;
стручно оперативни тим за збрињавање угроженог становништва;
стручно оперативни тим за асанацију терена;
стручно оперативни тим за прву и медицинску помоћ и
и др. pо процени штаба за ванредне ситуације.

Потребно је да у састав стручно оперативних тимова уђу стручњаци и руководећи кадрови из
органа или институција надлежних и компетентних за одређену опасност; представници
општинских органа; представници здравствених, образовних и научних установа,
привредних друштава и других правних лица у чијем делокругу су, поред осталих и послови
од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама.
Општински штаб за ванредне ситуације може формирати нове или расформирати већ
формиране стручно-оперативне тимове у зависности од идентификованих опасности у
ажурираној или новој Процени ризика од катастрофа за територију општине.
Ситуациони центар
Члан 16.
Ситуациони центар се образује у оквиру општинске управе у ситуацији проглашене ванредне
ситуације на простору општине, који ће успоставити непрекидан рад са циљем
правовременог информисања грађана о ситуацији на терену и о поступцима које грађани
треба да предузимају у одређеној опасности.
Поред наведеног, ситуациони центар ће обављати и следеће послове: пријем наредби,
закључака и препорука од надлежних органа, преношење наредби, закључака и препорука
општинског штаба надлежним службама општине, месним заједницама и снагама заштите и
спасавања, прикупља податке и информације о угроженом становништву и доставља их
штабу за ванредне ситуације, као и податке о интервенцијама снага заштите и спасавања на
терену.
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Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање
Члан 17.
Субјекти од посебног значаја, односно привредна друштва и друга правна лица која
егзистирају на простору града, а која у свом саставу располажу са људским и материјалним
ресурсима који се могу искористити у заштити и спасавању људи и материјална добра,
одредиће општинско веће својим актом којим ће обухватити:
-

јавна комунална предузећа која се финансирају из буџета локалне самоуправе;
здравствене установе;
ветеринарске установе;
електродистрибутивну службу;
саобраћајна апредузећа;
грађевинска предузећа;
хуманитарне организације и др.

На основу плана заштите и спасавања, на предлог штаба за ванредне ситуације Општинска
управа ће субјектима одредити задатке у заштити и спасавању.
Трошкови стављања у приправност и ангажовање субјеката од посебног значаја за заштиту и
спасавање падају на терет буџета општине.
Општинска управа припрема уговоре за реализацију задатака, а потписује их председник
општине.
Субјекти од посебног значаја имају обавезу планирања и припремања ефикасног и
правовременог ангажовања и извршења задатака постављених од стране Општинског штаба
за ванредне ситуације.
Остала привредна дрштва и друга правна лица
Члан 18.
Сва привредна друштва и друга правна лица на простору општине Лебане су у обавези да
учествују у заштити и спасавању на основу налога Штаба за ванредне ситуације, а у складу
са својом делатношћу и људским и материјалним ресурсима.
Трошкови настали учешћем привредних друштава и других правних лица на спровођењу
мера заштите и спасавања надокнађују се из буџета општине Лебане .
Хуманитарне организације и удружења грађана
Члан 19.
Организација Црвеног крста и друге хуманитарне организације и удружења, која своју
делатност обављају на територији општине учествују у планирању, припремама и
спровођењу задатака заштите и спасавања и пружања помоћи становништву погођеном
последицама катастрофа.
Ангажовање хуманитарних организација и удружења грађана врши општински штаб за
ванредне ситуације.
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Грађани
Члан 20.
У извршавању задатака заштите и спасвања дужни су да учествују сви способни грађани од
18 до 60 година старости на простору општине, укључујући и стране држављане, сем
трудница и мајки са децом до десет година старости и самохрани родитељи, односно и друге
категорије становништва које су дефинисане чланом 36. став 7. Закона.
За потребе заштите и спасавања грађани су дужни да поштују све наредбе и друге мере које
доноси Општински штаб за ванредне ситуације, а које се односе на њихово поступање и
учешће у случају ванредних ситуација, затим да омогуће извођење неопходних радова за
заштиту и спасавање на својим непокретностима, као и да дају на коришћење непокретне
ствари, возила, машине, опрему, материјално-техничка и друга материјална средства (вода,
храна, одећа, обућа, грађевински и други производи). За ствари и материјална средства дате
на коришћење, као и за штету насталу извођењем радаова на непокретностима за потребе
заштите и спасавања, грађани имају право на накнаду која се исплаћује по тржишним ценама
из буџетских средстава општине.
Повереници цивилне заштите
Члан 21.
За организацију и спровођење превентивних мера заштите и покретање почетних активности
у случају појаве или најаве опасности по људе и материјална добра, Општински штаб за
ванредне ситуације, именоваће по једног повереника и једног заменика повереника цивилне
заштите у следећим насељеним местима:
-

У месној заједници: Лебане, I, II, III, IV и V реон, именоваће по један повереника и
једног заменика из реда савета месних заједница.
У месним заједницама: Бачевина, Бошњаце, Бувце, Велико Војловце, Горње
Врановце, Гегља, Голи Рид, Гргуровце, Доње Врановце, Дрводељ, Ждеглово, Клајић,
Коњино, Кривача, Лалиновац, Липовица, Лугаре, Мало Војловце, Нова Топола, Ново
Село, Пертате, Петровац, Поповце, Пороштица, Прекопчелица, Радевце, Радиновац,
Рафуна, Свињарица, Секицол, Слишане, Тогочевце, Ћеновац, Цекавица, Шарце,
Шилово, Штулац и Шимане, именоваће такође по једаног повереника и једног
заменика.

Повереници цивилне заштите (у даљем тексту: повереници) и заменици повереника у
насељима предузимају непосредне мере за учешће грађана у спровођењу мера и задатака
цивилне заштите и личне и узајмне заштите.
Најважније мере које предузимају повереници и заменици повереника цивилне
заштите у насељеним местима општине су:
-

обавештавају штаб за ванредне ситуације о насталој опасности у зони своје
одговорности;
активирање и ангажовање становништва и координирање њиховим активностима на
спасавaњу живота угрожених и имовине на угроженом подручју;
упознају грађане са знацима за узбуњивање и о поступцима грађана на знак
опасности;
организовање личне и узајмне заштите у зони своје одговорности;
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-

учешће у активностима организације и вршења евакуације угроженог становништва
са угроженог подручја;
учешће у активностима организације и спровођења збрињавања угроженог
становништва;
информишу Општински штаб о броју порушених објеката, повређених и угрожених
грађана којима је потребна помоћ, о броју закрчених саобраћајница, кварова на
електро, водоводној и гасној мрежи, поплављеним подручјима и другим подацима
који се односе на заштиту и спасавање грађана и њихове имовине.

Сви субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање општине, општинска управа,
привредна друштва и друга правна лица на простору општине Лебане одредиће своје
поверенике у складу са чланом 77. Закона.
Именовање повереника и заменика повереника у насељеним местима извршиће Општински
штаб за ванредне ситуације у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.
Предлоге за именовање повереника и заменика повереника урадиће стручна служба заштите
и спасавање са референтом месних заједница Општинске управе Лебане .
Поверенике именовати у складу са критеријумима из Правилника о раду повереника и
заменика повереника цивилне заштите и критеријумима за њихово именовање («Службени
гласник РС», број 102 од 24. јула 2020. год.)
Јединице цивилне заштите
Члан 22.
За потребе оперативног деловања у акцијама заштите и спасвања људи и
материјалних добара на простору општине Лебане формираће се јединице цивилне заштите
опште намене и специјализована јединица за узбуњивање.
Општинско веће ће у складу са Проценом ризика од катастрофа, Уредбом о
јединицама цивилне заштите, намени и задацима, мобилизацији и начину употребе
(«Службени гласник РС» бр. 84/2020) и у складу са буџетом општине, формирати јединице
из састава 1. овог члана.
Јединице цивилне заштите опшште намене ће се ангажовати у гашењу пожара на
отвореном, за изградњу заштитних насипа, црпљење воде, за расчишћавање из рушевина, за
предузимање активности при евакуацији, збрињавању и заштити живота и здравља
угрожениих људи, животиња, материјалних и културних добара и животне средине, као и за
предузимање превентивних мера од настанка опасности.
Лична и узајмна заштита
Члан 23.
Лична и узајамна заштита је облик организовања грађана за спровођење личне заштите и
самопомоћи и пружање помоћи другим особама којима је та помоћ неопходна.
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Лична и узајамна заштита као најмасовнији облик припремања и организованог учешћа
грађана у заштити и спасавању, обухвата мере и поступке њихове непосредне заштите и
спасавања у пословним и стамбеним зградама и другим објектима где живе и раде.
На основу процене угрожености, општинска управа набавља средства за личну и узајамну
заштиту и друга средства за заштиту и спасавање на угроженим територијама и то: средства
за пружање прве помоћи, гашење почетних и мањих пожара, расчишћавање урушених
објеката и откопавања плитко затрпаних, чишћење површина од снежних наноса и леда,
приручна средства за дезинфекцију и деконтаминацију и сл.
Мере цивилне заштите
Члан 24.
За потребе заштите и спасавања становништва на простору општине, сви субјекти
смањења ризика од катастрофа а посебно општинско веће, Штаб за ванредне ситуације,
Општинска управа и субјекти од посебног значаја ће планирати, организовати
и
предузимати мере цивилне заштите, поштујући специфичност њиховог садржаја и њихову
примену кроз мере и активности по појединим опасностима, планским документима
разрадити мере заједничке за све опасности које угрожавају територију јединицце локалне
самоуправе и то:
-

Узбуњивање становништва;
Евакуација становништва и стоке;
Збрињавање угроженог становништва;
Прву и медицинску помоћ и
Асанацију терена.
Међуопштинска сарадња
Члан 25.

Општина Лебане ће успоставити сарадњу са суседним општинама у припремама, планирању,
организацији и спровођењу система смањења ризика од катастрофа. У том смислу биће
потребно ускладити Процену ризика од катастрофа и поједина планска решења у Плану
заштите и спасавања. Посебну сарадњу оставрити са суседним општинама по питању израде
Плана смањења ризика од катастрофа за све заједничке ризике.
Обучавање
Члан 26.
Општинска управа ће планирати обуку припадника јединица цивилне заштите опште намене
и специјализоване јединице за узбуњивање као повереника и заменика повереника цивилне
заштите.
За потребе организовања и иозвођења обуке, обезбедити финансијска средства у буџету
оштине.
Финансирање
Члан 27.
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Општинска управа ће у сарадњи са Општинским већем планирати и предложити Скупштини
општине Лебане да у буџету усвоји финансијска средства потребна за функционисање
система смањења ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама на простору
општине.
За ову намену обезбеђују се и други извори финансирања кроз пројекте, програме, донације,
помоћи и др.
За потребе заштите и спасавања становништва и материјалних добара од елементарних
непогода, техничко-технолошких несрећа и опасности, из буџета општине, финансираће се
следеће активности:
-

организовање, опремање и обучавање штаба за ванредне ситуације;
организовање, опремање и обучавање јединица цивилне заштите опште намене;
организовање, опремање и обучавање специјализоване јединице за узбуњивање;
обука повереника и заменика повереника цивилне заштите;
трошкови ангажовања субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање;
изградња система за узбуњивање на територији општине;
набавка, одржавање, смештај, чување и осигурање посебне опреме за јединице
цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице за узбуњивање;
организација и спровођење мера и задатака цивилне заштите из делокруга рада
општине;
санирање штета насталих природном и другом непогодом, у складу са материјалним
могућностима;
и друге пословве у складу са законом и другим прописима.

Наведене активности се, поред средстава из буџета, могу реализовати и путем донација,
поклона и других видова помоћи, у складу са законом, као и наменски пренетим средсатвима
из Републичког буџета или буџета општине.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
У року од 30 дана од дана ступање на снагу ове Одлуке Штаб за ванредне ситуације општине
Лебане извршиће именовање повереника и заменика повереника цивилне заштите у месним
заједницама, у складу са чланом 20. ове Одлуке.
Директори јавно-комуналних предузећа и јавних установа чији је оснивач општина Лебане у
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке извршиће именовање повереника и
заменика повереника цивилне заштите а примерак решења о именовању доставити Штабу за
ванредне ситуације.
Општинска управа општине Лебане ће у року од 6 месеци од дана ступања на снагу ове
Одлуке извршити ажурирање Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама, а у року од 30 дана извршити именовање повереника и заменика
повереника цивилне заштите.
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У року од 60 дана од дана струпања на снагу ове одлуке Општинска управа општине Лебане
ће у сарадњи са Центром Министарства одбране Лесковац, формираће јединицу цивилне
заштите опште намене, у складу са „Одлуком о личној и материјалној формацији јединица
цивилне заштите које образују јединице локалне самоуправе“ Министарства унутрашњих
послова Владе Републике Србије, Инт. број: 01-4682/21 од 05.05.2021. године, као и једно
специјализовано одељење за узбуњивање са два тима.
Члан 29.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику града
Лесковца».
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организацији и функционисању
цивилне заштите на територији општине Лебане 01 број: 217-29/2019 од 07.11.2019. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број: 217-33,
Датум: 04.11.2021. године
Председник
Бобан Пејић
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На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
РС“, број 88/2011 и 104/2016) и члана 41. Статута општине Лебане („Службени гласник
града Лесковца“, бр.08/19 и 30/21), Скупштина општине Лебане, на седници одржаној
дана 04.11.2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ КОНТИНУИРАНОГ ИЗЈАШЊАВАЊА КОРИСНИКА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Члан 1.
Овом одлуком одређује се начин континуираног изјашњавања корисника
комуналних услуга о квалитету пружања комуналних услуга од стране вршилаца
комуналних услуга.
Члан 2.
Корисници комуналних услуга изјашњаваће се, о квалитету пружених услуга,
анкетом (попуњавањем упитника) коју ће спроводити вршилац комуналне услуге.
Изјашњавање ће се спроводити најмање једном годишње.
О исходу изјашњавања корисника комуналних услуга вршилац ће обавестити
оснивача у свом редовном годишњем извештају.
Члан 3.
Укoликo су рeзултaти изjaшњaвaњa кoрисникa кoмунaлних услугa тaкви дa
вeћинa кoрисникa ниje зaдoвoљнa пружeнoм кoмунaлнoм услугoм oдрeђeнoг вршиoцa
кoмунaлнe дeлaтнoсти, jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe пoкрeћe пoступaк прeиспитивaњa
рaдa тoг вршиoцa кoмунaлнe дeлaтнoсти и нaлaжe му дa oтклoни нeдoстaткe кojи су
нaвeдeни у изjaшњaвaњу кoрисникa у рoку кojи нe мoжe бити дужи oд 90 дaнa.
Члан 4.
Укoликo вршилaц кoмунaлнe дeлaтнoсти нe пoступи у склaду ca претходним
чланом у пoглeду oтклaњaњa нeдoстaтaкa квaлитeтa пружeнe кoмунaлнe услугe,
jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe мoжe пoвeрити oбaвљaњe кoмунaлнe дeлaтнoсти другoм
вршиoцу кoмунaлнe дeлaтнoсти кojи испуњaвa услoвe у складу са Законом о
комуналним делатностима.
Члан 5.
Вршиоци комуналних услуга у смислу члана 1. ове одлуке су ЈКП „Водовод“
Лебане, ЈКП „Комуналац“ Лебане, ЈП „Лебане“ Лебане, ЈКП „Ветеринарска станица“
Лебане и „Porr-Werner & Weber” д.о.о. Лесковац.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику града Лесковца“.
02 Број 35-1

Скупштина општине Лебане
Председник
Бобан Пејић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон и 47/2018), члан 41. Статута
општине Лебане („Службени гласник града Лесковца“ број 8/19), Скупштина општине
Лебане на седници одржаној 04.11.2021. године, донела је
ОДЛУКУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на пренос права упраљања и располагања на
покретним стварима додељеним општини Лебане од стране Републичке дирекције за
имовину на основу уговора 02 бр 46-10 од 18.09.2013. године, и уговора 02 бр 404-25
од 20.06.2014. године, са ЈКП „Имовина“ у ликвидацији на ЈКП „Комуналац“ Лебане.
2. Одлуку доставити ЈКП „Имовини“ у ликвидацији, ЈКП „Комуналцу“ Лебане,
и одељењу за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и
инспекцијске послове.
Образложење
Ликвидациони управник ЈКП „Имовина“ у ликвидацији обратио се општинском
већу општине Лебане са предлогом за доношење одлуке о преносу права коришћења на
покретним стварима додељеним од стране Републичке дирекције за имовину.
Општинско веће је на седници оджаној дана 01.11.2021. године разматрало
предлог ликвидационог управник ЈКП „Имовине“ у ликвидацији, и предложило
Скупштини општине Лебане доношење одлуке о преносу права са ЈКП „Имовине“ у
ликвидацији на ЈКП „Комуналац“ Лебане.
Скупштина општине Лебане је на седници одржаној 04.11.2021. године
разматрала предлог и донела Одлуку као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 404-14
ПРЕДСЕДНИК
__________________
Бобан Пејић

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС,
број 15/2016 и 88/19“), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
РС, број 129/07, 83/2014, 101/16 и 47/18“), члана 41. став 1. тачка 12. Статута општине
Лебане (Сл. Гласник града Лесковца број 08/19), Скупштина општине Лебане на
седници одржаној дана 04.11.2021. године доноси:
ОДЛУКУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни финансијског
плана који је саставни део програма пословања ЈП „Лебане“ Лебане за 2021. годину,
донету на седници Надзорног одбора предузећа број 26-432/21 од 29.10.2021. године.
2. Одлуку доставити Јавном предузећу за одржавање улица и путева,
просторно планирање и уређење грађевинског земљишта „Лебане“ Лебане и Одељењу
за привреду, пољопривреду, водопривреду и финансије ОУ-е Лебане.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 400-1952
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС, број
15/2016 и 88/19“), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС,
број 129/07, 83/2014, 101/16 и 47/18“), члана 41. став 1. тачка 12. Статута општине
Лебане (Сл. Гласник града Лесковца број 08/19), Скупштина општине Лебане на
седници одржаној дана 04.11.2021. године доноси:
ОДЛУКУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени износа субвенције за
вештачко осемењавање крава на територији општине Лебане која је саставни део
програма пословања ЈКП „Ветеринарска станица Лебане“ Лебане за 2021. годину,
донету на седници Надзорног одбора предузећа број 392 од 01.11.2021. године.
2. Одлуку доставити ЈКП „Ветеринарска станица Лебане“ Лебане и
Одељењу за привреду, пољопривреду, водопривреду и финансије ОУ-е Лебане.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 400-1951
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

На основу члана 24. став 3. члана 30. и члана 41. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'' бр. 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Службени лист РС, број 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), чл. 41. став 1. тачка
12. Статута општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'' број 8/19 и 30/21),
Скупштина општине Лебане, на седници одржаној дана 04.11.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЛЕБАНЕ“ ЛЕБАНЕ
I
ЗЛАТКО НЕДЕЉКОВИЋ, дипломирани правник, именује се за директора Јавног
предузећа за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског
земљишта „Лебане“ Лебане, на период од четири године.
II
Именовани кандидат је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана
објављивања Решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.
III
Даном ступања Златка Недељковића на дужност директора Јавног предузећа за
одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта
„Лебане“ Лебане, престаје да важи Решење о именовању Златка Недељковића за в.д.
директора Јавног предузећа „Лебане“ Лебане, које је Скупштина општине Лебане донела
дана 30.08.2021. године под 02 број 02-220.
IV
Решење о именовању објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“ у
''Службени гласник града Лесковца'' и на интернет страници Скупштине општине Лебане.
Образложење
У складу са чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да
директоре јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган
одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, а на основу
спроведеног јавног конкурса.
Чланом 41. став 1. тачка 12. Статута општине Лебане (''Службени гласник града
Лесковца'' број 8/19 и 30/2021), прописано је да Скупштина опшрине Лебане, именује
директоре јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе.
Јавни конкурс за избор директора јавног предузећа за одржавање улица и путева,
просторно планирање и уређење грађевинског земљишта „Лебане“ Лебане, објављен је у
„Службеном гласнику Републике Србије“ број 86/21 од 03.09.2021.године, дневном листу
Компанија Новости АД и на званичној интернет страници општине Лебане као и на

огласној табли општине Лебане. Као рок за подношење пријава одређено је 30 дана од
дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику републике Србије“.
Јавни конкурс за избор директора јавног предузећа за одржавање улица и путева,
просторно планирање и уређење грађевинског земљишта „Лебане“ Лебане, спровела је
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа
(у даљем тексту: Комисија), коју је именовала Скупштина општине Лебане Решењем 02
Број 02-98 од 05.04.2021. године.
Комисија је на седници одржаној дана 12.10.2021. године констатовала је да је на
Јавни конкурс за именовање директора ЈП „Лебане“ Лебане, благовремено поднета
пријава. Уз пријаву приложени су и сви потребни докази. Увидом у доказе о испуњености
прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је
на седници 21.10.2021. године, а у складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним
предузећима, донела Закључак о утврђивању списка кандидата за директора ЈП „Лебане“
Лебане са именом кандидата 02 број 06-94/2, са којим ће се спровести изборни поступак за
именовање директора ЈП „Лебане“ Лебане и то:
1. Златко Недељковић, дипломирани правник, из Лебана.
Комисија за избор директора је, примењујући мерила утврђена Уредбом о
мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“ број 65/16),
спровела изборни поступак у коме је увидом у податке из пријаве, прибављену и поднету
документацију и усменим разговором са кандидатом, извршила оцену стручне
оспособљености, знања и вештина кандидата.
На основу спроведеног изборног поступка, а у складу са чланом 40. Став 3. Закона о
јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној 21.10.2021. године је саставила Ранг
листу кандидата за избор директора ЈП „Лебане“ Лебане и то:
1. Златко Недељковић, дипломирани правник, из Лебана, кога је Комисија оценила
са просечном оценом 2,2.
На основу достављене ранг листе за избор директора ЈП „Лебане“ Лебане и
Записника са седница комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно
комуналних предузећа, Општинско веће општине Лебане утврдило је предлог Решења о
именовању директора ЈП „Лебане“ Лебане и предложило скупштини општине Лебане да
донесе Решење о именовању директора.
Из свега напред изнетог одлучено је као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном леку: Против овог решења може се покренути управни спор
подношењем тужбе Управном суду у року од 30 дана од дана пријема решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-305

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

На основу члана 34. став 2. и 37. став 1. и 2. Закона о култури („Сл. Гласник РС
број 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр. 6/2020, 47/2021 и 78/2021“), члана 17. Став 2. Закона
о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“, број 52/2011 и
78/2021) и члана 41. став 1. тачка. 13. Статута општине Лебане (''Сл.гласник града
Лесковца'', бр.08/19 и 30/21), Скупштина општине Лебане, на седници од одржаној дана
04.11.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ В.Д. ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ЛЕБАНЕ
I УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције в.д. директора библиотеке „Бранко
Радичевић“ Лебане, Татјани Петровић, професорки педагогије из Лебана.
II Мандат в.д. директора престаје закључно са 04.11.2021. године.
III Решење доставити библиотеци „Бранко Радичевић“ Лебане и Татјани Петровић,
професорки педагогије из Лебана.
IV Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном гласнику
града Лесковца''.
Образложење:
Чланом 34. став 2. Закона о култури прописано је да директора установе именује и
разрешева оснивач.
Чланом 37. став 1. Закона о култури прописано је да оснивач може именовати в.д.
директора установе, без предходно спроведеног јавног конкурса у случају када директору
престане дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс за директора није
успео. Ставом 2. истог члана закона прописано је да в.д. директора може обављати ту
функцију најдуже једну годину.
Одредбом члана 17. став 2. Закона о библиотечко-информационој делатности
(„Службени гласник РС“, број 52/2011 и 78/2021) прописано је да директора библиотеке
именује и разрешава оснивач, на предлог управног одбора, а на основу предходно
спроведеног јавног конкурса, на четири године, с могућношћу да поново буде именован.
Одредбом члана 41. став 1. тачка. 13. Статута општине Лебане (''Сл. гласник града
Лесковца'', бр.08/19 и 30/2021), прописано је да Скупштина општине, у складу са законом
именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације
и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом.
Татјана Петровић, професор педагогије, из Лебана, решењем 02 број 02-380 од
06.11.2020. године, именована је за в.д. директора Библиотеке „Бранко Радичевић“ Лебане
коју функцију може да обавља најдуже годину дана.
Након спроведеног Јавног конкурса за именовање директора библиотеке „Бранко
Радичевић“ у Лебану објављеног на сајту Националне службе за запошљавање дана
21.10.2021. године, Скупштина општине Лебане је на седници одржаној 04.11.2021.
године, именовала Татјану Петровић, професора педагогије из Лебана за директора
Библиотеке „Бранко Радичевић“ Лебане на мандатни период од 4 године, те су се самим
тим стекли законски услови за утврђивање престанка функције досадашњој в.д. директора
Татјани Петровић, професорки педагогије из Лебана.
На основу свега наведеног донето је решења као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се покренути управни
спор тужбом Управном суду у року од 30 дана од дана пријема решења.
02 Број 02-303

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

На основу члана 34. став 2. и 35. став 1. и 9. Закона о култури (Сл. Гласник РС
број 72/2009, 13/2016, 30/2016, 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 17. став 2. и 5. Закона
о библиотечко-информационој делатности (,,Службени гласник РС“, број 52/11 и
78/21), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (*Сл.гласник РС*, бр. 129/07,
83/014-др. закон, 101/016-др. закон и 47/018) и члана 41. став 1. тачка 13. Статута
општине Лебане (''Сл.гласник града Лесковца'', бр. 8/2019 и 30/2021), Скупштина
општине Лебане, на седници од одржаној дана 04.11.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
ЛЕБАНЕ
I ИМЕНУЈЕ СЕ на функцију директора библиотеке „Бранко Радичевић“
Лебане Татјана Петровић, професор педагогије, из Лебана на период од четири
године.
II Мандат директора почиње да тече почев од 05.11.2021. године.
III Решење доставити библиотеци „Бранко Радичевић“ Лебане и именованој
директорки.
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику града Лесковца''.
Образложење:
Чланом 34. став 2. Закона о култури прописано је да директора установе
именује и разрешава оснивач.
Чланом 35. став 1. Закона о култури прописано је да директор установе чији је
оснивач Република Србија, аутономна покрајина односно јединица локалне
самоуправе, именује се на основу претходно спроведеног јавног конкурса, на период
од четири године и може бити поново именован, док је ставом 9. истог члана закона
прописано да Управни одбор установе обавља разговор са кандидатима који
испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса
доставља оснивачу образложени предлог листе кандидата (у даљем тексту: Листа).
Листа садржи мишљење управног одбора о стручним и организационим
способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору.
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 41. став 1. тачка 13.
Статута општине Лебане прописано је да Скупштина општине у складу са законом
именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе,
организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са
законом.
Управни одбор библиотеке „Бранко Радичевић“ Лебане, на основу из члана 35.
Закона о култури и чланова 17. и 28. Статута те Установе, донео је Одлуку о
расписивању Јавног конкурса за избор директора библиотеке „Бранко Радичевић“
Лебане на мандатни период од 4 године дана 11.10.2021. године. Јавни конкурс је дана
21.10.2021. године објављен на сајту Националне службе за запошљавање, у
просторијама Библиотеке и у дневном листу „Компанија Новости а.д.“ који се
дистрибуира на целој територији Републике.

Рок за подношење пријаве био је 8 дана од дана објављивања конкурса на сајту
Националне службе за запошљавање.
По расписаном конкурсу пријавио се један кандидат и то Татјана Петровић,
професор педагогије из Лебана, чија је пријава била благовремена, потпуна, допуштена
и разумљива, и уз пријаву су приложени сви докази који су тражени Јавним конкурсом.
Управни одбор библиотеке је обавио разговор са кандидатом Татјаном
Петровић из Лебана и доставио Скупштини општине Лебане као оснивачу
образложени предлог Листе кандидата. Листа садржи позитивно мишљење о
кандидату Татјани Преовић.
Одбор за избор и именовање општине Лебане, на седници одржаној дана
02.11.2021. године, размотио je предлог Управног одбора библиотеке и предложио
Скупштини општине Лебане да именује Татјану Петровић, професора педагогије из
Лебана за директора библиотеке „Бранко Радичевић“ Лебане, обзиром да је увидом у
текст Јавног конкурса, записника о обављеном разговору са кандидатом, записника са
седнице Управног одбора на коме је донета одлука о утврђивању образложеног
предлога Листе кандидата, предлог листе кандидата са образложењем и целокупну
конкурсну документацију коју је предала кандидаткиња укључујући План и програм
развоја библиотеке у периоду од 4 године, утврдила да испуњава све услове за
именовање на место директора библиотеке Бранко Радичевић“ Лебане.
На основу изнетог, Скупштина општине Лебане, донела је Решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се покренути
управни спор тужбом Управном суду у року од 30 дана од дана пријема решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 2-304
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

На основу члана 32. ст.1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 41. тачке 13.
Статута општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'' број 08/19 и 30/21),
Скупштина општина Лебане на седници одржаној дана 04.11.2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЛЕБАНЕ
I РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Управног одбора Центра за социјални рад
Лебане, и то:
1. Гроздана Павловић, из Лебана - представник запослених.
то:

II ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног одбора Центра за социјални рад Лебане, и
1. Никола Цветковић, из Ћеновца - представник запослених.

III Решење доставити разрешеном и именованом члану Управног одбора и
Центру за социјални рад Лебане.
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику града Лесковца''.
Образложење
Одредбом чл. 32. ст. 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни
одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и
служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом.
Одредбом члана 41. став 1. тачка. 13. Статута општине Лебане (''Сл.гласник
града Лесковца'', бр.08/19 и 30/21), прописано је да Скупштина општине, у складу са
законом именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе,
организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са
законом.
Гроздана Павловић, социјални радник из Лебана, дописом 02 Број 02-254 од
12.10.2021. године, поднела је скупштини општине Лебане захтев за разрешење са
места члана УО ЦЗСР Лебане.
Одбор за избор и именовање општине Лебане, на седници одржаној дана
02.11.2021. године, утврдио је предлог за разрешење Гроздане Павловић, из Лебана,
представника запослених, и именовање Николе Цветковића из Ћеновца, представника
запослених у Управни одбор Центра за социјални рад Лебане.
На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног решења може се тужбом
покренути спор пред Управним судом, у року од 30 дана од дана достављања овог
решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-306
Тачност преписа оверава:

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић
ЗАМ. СЕКРЕТАРА
Никола Цветковић

На основу члана 116. став 5, 13, и 15, члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20) члана 32. ст.
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.
закон, 101/16 и 47/18) и члана 41. ст. 1. тачке 13. Статута општине Лебане („Службени гласник
Града Лесковца“, број 08/19и 30/21), Скупштина општина Лебане на седници одржаној дана
04.11.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У
ЛЕБАНУ
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Гимназије у Лебану то:
- Представници из реда савета родитеља:
1. Драган Јовић, из Бошњаца и
2. Миодраг Петровић, из Лебана.
II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора Гимназије у Лебану то:
- Представници из реда савета родитеља:
1. Александра Сучевић, из Лебана, ул. 19. Август бр. 32 и
2. Зорица Михајловић, из Лебана, ул. Светозара Марковића бр. 2.
III Решење доставити именованим и разрешеним члановима Школског одбора и Гимназији у
Лебану.
IV Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Сл. гласнику града Лесковца''.
Образложење:
Чланом 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', број 88/2017) прописано је да чланове органа управљања установе именује и
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова органа управљања. Чланом 116. став 13. истог Закона
прописано је да Скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о именовању органа
упрaвљања. Чланом 117. став 3. и став 3. тачка 4) истог Закона прописано је да ће Скупштина
јединице локалне самоуправе разрешити пре истека мандата поједине чланове органа управљања
на лични захтев, и у случају да се покрене иницијатива за разрешење члана органа управљања
на предлог овлашћеног предлагача, односно због престанка основа по коме је именован у органу
управљања. Гимназија у Лебану доставила је предлог Скупштини за разрешење и именовање
чланова школског одбора, и у образложењу навела да је Савет родитеља Гимназије у Лебану,
предложио Александру Сучевић, из Лебана и Зорицу Михајловић, из Лебана уместо Драгана
Јовић, из Бошњаца и Миодрага Петровић, из Лебана, којима је престао правни основ за чланство.
На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног решења може се тужбом покренути
спор пред Управним судом, у року од 30 дана од дана достављања овог решења.
02 Број 02-239/1

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

На основу члана 116. став 5, 13, и 15, члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20) члана 32. ст.
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.
закон, 101/16 и 47/18) и члана 41. ст. 1. тачке 13. Статута општине Лебане („Службени гласник
Града Лесковца“, број 08/19и 30/21), Скупштина општина Лебане на седници одржаној дана
04.11.2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СТШ „ВОЖД
КАРАЂОРЂЕ“ ИЗ ЛЕБАНА
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора СТШ „Вожд Карађорђе“ из Лебана то:
- Представници из реда савета родитеља:
1. Игор Илић, из Новог Села и
2. Ана Дејановић, из Лебана.
II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора СТШ „Вожд Карађорђе“ из Лебана то:
- Представници из реда савета родитеља:
1. Мирослав Марјановић, из Лебана, ул. Васе Пелагића 25 и
2. Владица Ђорђевић, из Лебана, ул. Јабланичка 91.
III Решење доставити именованим и разрешеним члановима Школског одбора и СТШ „Вожд
Карађорђе“ из Лебана.
IV Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Сл. гласнику града Лесковца''.
Образложење:
Чланом 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени
гласник РС'', број 88/2017) прописано је да чланове органа управљања установе именује и
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином
гласова од укупног броја чланова органа управљања. Чланом 116. став 13. истог Закона
прописано је да Скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о именовању органа
упрaвљања. Чланом 117. став 3. и став 3. тачка 4) истог Закона прописано је да ће Скупштина
јединице локалне самоуправе разрешити пре истека мандата поједине чланове органа управљања
на лични захтев, и у случају да се покрене иницијатива за разрешење члана органа управљања
на предлог овлашћеног предлагача, односно због престанка основа по коме је именован у органу
управљања. СТШ „Вожд Карађорђе“ из Лебана доставила је предлог Скупштини за разрешење и
именовање чланова школског одбора, и у образложењу навела да је Савет родитеља СТШ „Вожд
Карађорђе“ из Лебана, предложио Мирослава Марјановић, из Лебана и Владицу Ђорђевић, из
Лебана уместо Игор Илић, из Новог Села коме је престао правни основ за чланство и Ане
Дејановић, из Лебана која је у међувремену умрла.
На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног решења може се тужбом покренути
спор пред Управним судом, у року од 30 дана од дана достављања овог решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-235/1
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић
Tачност преписа оверава:

Зам. СЕКРЕТАРА
Никола Цветковић

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС, број
15/2016 и 88/19“), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС,
број 129/07, 83/2014, 101/16 и 47/18“), члана 41. став 1. тачка 12. Статута општине
Лебане (Сл. Гласник града Лесковца број 08/19), Скупштина општине Лебане на
седници одржаној дана 04.11.2021. године доноси:
ОДЛУКУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни програма
коришћења субвенција и измењеног финансијског плана ЈКП „Водовод“ за 2021.
годину, донету на седници Надзорног одбора предузећа број 1876 од 03.11.2021.
године.
2. Одлуку доставити ЈКП „Водовод“ Лебане и Одељењу за привреду,
пољопривреду, водопривреду и финансије ОУ-е Лебане.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 400-1950
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС, број
15/2016 и 88/19“), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС,
број 129/07, 83/2014, 101/16 и 47/18“), члана 41. став 1. тачка 12. Статута општине
Лебане (Сл. Гласник града Лесковца број 08/19), Скупштина општине Лебане на
седници одржаној дана 04.11.2021. године доноси:
ОДЛУКУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени финансијског плана ЈКП
„Комуналац“ за 2021. годину, донету на седници Надзорног одбора предузећа број 5142 од 29.10.2021. године, и Одлуку о измени и допуни програма коришћења субвенција
ЈКП „Комуналац“ за 2021. годину, донету на седници Надзорног одбора предузећа број
514-6 од 29.10.2021. године.
2. Одлуку доставити ЈКП „Комуналац“ Лебане и Одељењу за привреду,
пољопривреду, водопривреду и финансије ОУ-е Лебане.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 400-1949
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

