ДОНЕТА АКТА
ТРЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
07.11.2020. ГОДИНЕ
Решење о разрешењу заменика председника општине Лебане,
Решење о избору заменика председника општине Лебане,
Решење о избору чланова општинског већа општине Лебане,
Решење о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине
Лебане,
5. Решење о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине
Лебане,
6. Одлука о потврђивању мандата одборника,
7. Решење о утврђивању престанка функције в.д. директора ЈКП „Имовина“
Лебане,
8. Решење о именовању в.д. директора ЈКП „Имовина“ Лебане,
9. Решење о разрешењу и именовању Надзорног Одбора ЈКП „Имовина“
Лебане,
10. Решење о утврђивању престанка функције в.д. директора ЈКП „Комуналац“
Лебане,
11. Решење о именовању в.д. директора ЈКП „Комуналац“ Лебане,
12. Решење о разрешењу и именовању Надзорног Одбора ЈКП „Комуналац“
Лебане,
13. Решење о утврђивању престанка функције в.д. директора ЈКП „Водовод“
Лебане,
14. Решење о именовању в.д. директора ЈКП „Водовод““ Лебане,
15. Решење о разрешењу и именовању Надзорног Одбора ЈКП „Водовод“
Лебане,
16. Решење о разрешењу и именовању ШО ОШ „Вук Караџић“ Лебане,
17. Решење о разрешењу и именовању ШО ОШ „Радоје Домановић“ Лебане,
18. Решење о именовању одбора за административно мандатна питања,
19. Решење о именовању Одбора за избор и именовања, и
1.
2.
3.
4.

На основу члана 32. ст. 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 41. ст. 1. тачка 16. и
члана 80. Статута општине Лебане (,,Службени гласник града Лесковца“, бр. 8/19) и члана 46.
Пословника Скупштине општине Лебане (,,Службени гласник града Лесковца“, бр. 8/19)
Скупштина општине Лебане, на седници одржаној дана 07.11.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
I
РАЗРЕШАВА СЕ функције Заменика председника општине Лебане, Горан
Лазаревић, дипломирани правник, из Ћеновца.
II Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику
града Лесковца“.
III Решење доставити: Горану Лазаревићу, Одељењу за привреду, пољопривреду,
водопривреду и финансије ОУ Лебане, служби за људске ресурсе ОУ Лебане и архиви ОУ.
О б р а з л о же њ е
Чланом 32. ст.1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), и чланом 41. ст. 1. тачка 16. Статута
општине Лебане (,,Службени гласник града Лесковца“, бр. 8/19) прописано је да Скупштина
општине у складу са законом бира и разрешава председника Општине и, на предлог
председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа.
Чланом 46. Став 1. Пословника Скупштине општине Лебане прописано је да
заменик председника општине, односно члан општинског већа, могу бити разрешени пре
истека времена на које су бирани, на предлог председника општине или најмање 1/3
одборника, на исти начин на који су изабрани.
Председник општине је на седници одржаној 07.11.2020. године предложио разрешење
Горана Лазаревића, са места заменика председника општине Лебане, а скупштина је тајним
гласањем, већином гласова од укупног броја одборника, разрешила Горана Лазаревића са
места заменика председника општине, донето 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 ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број: 02-400
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић, с.р.

Скупштина општине Лебане, на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018),
члана 63. и 64. Статута општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'', бр.8/19) и
члана 39. Пословника Скупштине општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'',
бр. 8/19), на седници одржаној 07.11.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о
избору Заменика председника општине Лебане
1. БИРА СЕ Срђан Јовић, економиста, из Цекавице за Заменика председника
општине, на мандатни период од четири године.
2. Заменик председника општине je на сталном раду.
3. Утврђује се да даном избора за Заменика председника општине, Срђану Јовићу
престаје мандат одборника Скупштине општине Лебане, због преузимања функције која је у
складу са законом неспојива с функцијом одборника.
4. Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца“.
О б р а з л о ж е њ е
Чланом 43. Став 2. Закона о локалној самоуправи и чланом 63. Став 2. Статута
општине Лебане, прописано је да председник општине има заменика председника општине
који га замеује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Чланом
43. Став 4. Закона о локалној самоуправи и чланом 63. Став 4. Статута општине Лебане
прописано је да кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика
председника општине из реда одборника, кога бира скупштина општине на исти начин као и
председника општине. Чланом 43. Став 5. Закона о локалној самоуправи и чланом 64. Став 1.
Статута општине Лебане, прописано је да председнику општине и заменику председника
општине избором нове функције престаје мандат одборника скупштине општине. Чланом 43.
Став 6. Закона о локалној самоуправи и чланом 63. Став 2. Статута општине Лебане,
прописано је да су председник општине и заменик председника општине на сталном раду у
општини.
На основу утврђених резултата гласања, дана 07.11.2020. године на седници
Скупштине општине Лебане, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања
за избор Заменика председника општине Лебане, утврђује да је Срђан Јовић, из Цекавице
већином гласова од укупног броја одборника, изабран за Заменика председника општине
Лебане.
На основу наведеног, 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.
02 Број: 02-402

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 12), члана 45. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 др. закон и 47/2018), члана 67. и 68. Статута општине Лебане („Службени гласник
града Лесковца“, број 08/19), члана 39, 41. и 42. Пословника Скупштине општине
Лебане („Службени гласник града Лесковца“, број 08/19), Скупштина општине
Лебане на седници одржаној 07.11.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА OПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
I
У Општинско веће општине Лебане бирају се:
1. Горан Цекић, из Лебана, и
2. Иван Спасић, из Цекавице
II
Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“.
О бразложење
Чланом 32. став 1. тачка 12) Закона о локалној самоуправи прописано је да
Скупштина општине у складу са Законом бира и разрешава председника општине и на
предлог председника општине бира заменика председника општине и чланове Општинског
већа.
Чланом 45. Закона о локалној самоуправи, прописано је да Општинско веће чине
председник општине, заменик председника општине, као и чланови Општинског већа чији
је број утврђен Законом и које бира Скупштина општине, на период од четири године,
тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.
Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника
општине.
Када одлучује о избору председника општине, Скупштина општине истовремено и
обједињено одлучује о избору заменика председника општине и чланова Општинског већа.
Председник општине је председник Општинског већа.
Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији. Број чланова
Општинског већа, које Скупштина општине бира на предлог председника општине не
може бити већи од 7.
Чланови Општинског већа које бира Скупштина општине не могу истовремено бити
и одборници, а могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности
општине.
Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички
мандат.
Чланом 67. и 68. Статута општине Лебане прописано је да:
Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као и 7
чланова општинског већа.
Председник Општине је председник Општинског већа.
Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији.

Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним
гласањем, већином од укупног броја одборника.
Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника
Општине. Када одлучује о избору председника општине, Скупштина општине истовремено
и обједињено одлучује о избору заменика председника општине и чланова Општинског
већа.
Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити
задужени за једно или више одређених подручја из надлежности општине.
Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички
мандат.
Члановима 39. и 41. до 42. Пословника Скупштине општине Лебане, прописан је
поступак избора Општинског већа.
На 4. седници Скупштине општине, председник општине је, предложио кандидате
за чланове Општинског већа, и то: Горан Цекић, из Лебана и Иван Спасић, из Цекавице.
На основу напред наведеног, у складу са одредбама члана 45. Закона о локалној
самоуправи, члана 67. Статута општине Лебане, тајним гласањем, за чланове Општинског
већа општине Лебане изабрани су: Горан Цекић, из Лебана и Иван Спасић, из Цекавице
На основу свега напред наведеног Скупштина општине Лебане, донела је Решење
као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути спор пред Управним
судом у року од 30 дана од дана достављања Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број: 02-403
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић, с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 46.
став 1. тачка 5) Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 и 68/20), члана 64. Статута
општине Лебане („Службени гласник града Лесковца“, број 08/19), члана 44.
ст. 1. и 210. став 1. тачка 5), Пословника Скупштине општине Лебане
(,,Службени гласник града Лесковца“, бр. 8/19), Скупштина општине Лебане на
седници одржаној 07.11.2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
I
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника Скупштине општине Лебане:
- Срђану Јовићу, са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - "Социјалистичка
партија Србије (СПС)" - Драган Јовић, због избора на функцију заменика
председника општине Лебане,
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном
гласнику града Лесковца“.
Образложење
Срђану Јовићу, са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - "Социјалистичка
партија Србије (СПС)" - Драган Јовић изабран је за заменика председника општине
Лебане, на седници Скупштине општине од 07.11.2020. године,.
Чланом 46. став 1. тачка 5) Закона о локалним изборима и чланом 210.
став 1. тачка 5) Пословника Скупштине општине Лебане прописано је да
одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран преузимањем
посла, односно функције које су, у складу са Законом, неспојиве са функцијом
одборника.
Чланом 64. став 2. Статута општине Лебане и чланом 44. ст. 1
Пословника Скупштине општине Лебане прописано је да председнику и
заменику председника општине Лебане, избором на ове функције престаје
мандат одборника у Скупштини општине.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи, члана 46. став 1.
тачка 5) Закона о локалним изборима, члана 64. Статута општине Лебане и
члана 44. и 210. Пословника Скупштине општине Лебане, Скупштина је
одлучила као у диспозитиву овог Решења.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети жалба
надлежном Управном суду у року од 48 часова од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број: 06-100/1
07.11.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 46. став 1. тачка 1),
став 2. и 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10-одлука
УС, 54/11, 12/20, 16/20 и 68/20), и члана 210. став 1. тачка 1), и 211. став 2. и 4.
Пословника Скупштине општине Лебане (,,Службени гласник града Лесковца“, бр. 8/19),
Скупштина општине Лебане на седници одржаној 07.11.2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
I
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборнику Скупштине општине Лебане:
- Драгану Јовићу, из Цекавице, са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ "Социјалистичка партија Србије (СПС)" - Драган Јовић, због подношења оставке.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
града Лесковца“.
Образложење
Чланом 46. Закона о локалним изборима и чланом 210. и 211. Пословника
Скупштине општине Лебане прописано је да одборнику престаје мандат пре истека
времена на које је изабран, подношењем оставке, такође је прописано да одборник може
поднети оставку усмено на седници Скупштине, а између две седнице подноси је у форми
оверене писане изјаве, те да о оставци коју је одборник поднео између две седнице
скупштина је дужна да одлучи на првој наредној седници.
На основу напред наведеног, одборник са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ -

"Социјалистичка партија Србије (СПС)" - Драган Јовић, Драган Јовић је поднео оставку на
функцију одборника Скупштине општине Лебане.
Тиме су се стекли услови да му престане мандат одборника у смислу члана 46. став 1.
тачка 1. Закона о локалним изборима.

Чланом 46. став 4. Закона о локалним изборима прописано је да после
подношења писмене оставке одборника, Скупштина је дужна да одлучи на првој наредној
седници.
На основу напред наведеног Скупштина је, на првој наредној седници након
подношења писмене оставке одборника, на основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи, члана 46. став 1. тачка 1), став 2. и 4. Закона о локалним изборима, и члана
210. став 1. тачка 1), и 211. став 2. и 4. Пословника Скупштине општине Лебане, донела
Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети жалба
надлежном Управном суду у року од 48 часова од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број: 06-100/2

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

Скупштина општине Лебане, на основу члана 45, 48. и 56. Закона о локалним
изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 аутентично тумачење и 68/2020), члана 31. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 10 и 18.
Пословника Скупштине општине Лебане (,,Службени гласник града Лесковца“, број
08/19), на конститутивној седници одржаној дана 07.11.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

то:

I
Потврђују се мандати одборницима Скупштине општине Лебане са изборне листе и
1. ИЗБОРНА ЛИСТА
ИВИЦА ДАЧИЋ-„СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)“-ДРАГАН
ЈОВИЋ

1. Сузана Степаановић,
рођена 1980. године, радник из Лугара,
2. Бојан Павловић,
рођен 1970. године, радник из Бошњаца,
II
Мандат одборника траје 4 (четири) године, почев од дана потврђивања мандата
односно до престанка мандата одборника тог сазива Скупштине.
III
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 сати од
дана доношења Одлуке.
IV
Ову Oдлуку објавити у "Службеном гласнику града Лесковца ''.
Образложење
На основу члана 45. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007,
34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) изборна
комисија издаје одборнику уверење да је изабран. У том смислу Општинска изборна
комисија општине Лебане је на седници одржаној 07.11.2020. године издала уверења
одборницима наведеним поименце у ставу првом диспозитива ове одлуке.
На основу члана 48. истог Закона када одборнику престане мандат пре истека
времена на које је изабран мандат се додељује првом следећем кандидату са исте изборне
листе коме није био додељен мандат одборника, а чланом 56. Прописано је да мандат

одборника почиње да тече даном потврђивања мандата, да о потврђивању мандата
одборника одлучује скупштина на конститутивној седници, такође, када скупштина после
конституисања одлучује о потврђивању мандата нових одборника у гласању поред
одборника могу учествовати и кандидати којима су мандати додељени у складу са чланом
48. овог закона и који имају уверење изборне комисије јединице локалне самоуправе да су
изабрани.
На седници Скупштине општине Лебане, дана 07.11.2020. године, за заменика
председника општине Лебане изабран је Срђан Јовић, док је Драган Јовић поднео оставку
на место одборника, те им је самим тим престао мандат одборника у Скупштини.
Сагласно члану 78. Пословника Скупштинe Лебане а на основу Извештаја Одбора
за административно-мандатна питања, сачињеног 07.11.2020. године,
утврђена је
сагласност Уверења о избору за одборнике Скупштине општине Лебане са Извештајем
општинске изборне комисије o додели мандата кандидатима за одборнике са Изборне
листе одборника којима је престао мандат.
На основу члана 31. Закона о локалној самоуправи, одборницима је утврђено
трајање мандата од 4 године односно до престанка мандата одборника тог сазива
Скупштине, као и судска заштита мандата, а на основу члана 56. став 7. Закона о локалним
изборима утврђено је да се против Одлуке о потврђивању мандата одборника може
изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке Скупштине
јединице локалне самоуправе.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број: 06-100/3

ПРЕДСЕДНИК
____________________
Бобан Пејић

2

На основу члана 52. ст. 1, 2. и 3. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'',
бр.15/2016) члана 32. ст. 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 41. став 1. тачка. 12.
Статута општине Лебане (''Сл.гласник града Лесковца'', бр.08/19), Скупштина општине
Лебане, на седници од одржаној дана 07.11.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈKП „ИМОВИНА“ ЛЕБАНЕ
I УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције вршиоца дужности директора JKП
„Имовина“ Лебане, Новица Стојковић, дипл. економиста из Бошњаца, због поднете
оставке на место функције вршиоца дужности директора.
II Мандат в.д. директора престаје закључно са 07.11.2020. године.
III Решење доставити JKП „Имовина“ Лебане и Новици Стојковићу, из
Бошњаца, дипл. економисти из Бошњаца.
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику града Лесковца''.
Образложење:
Чланом 46. став 1. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.15/2016 и
88/19) прописано је да мандат директора престаје истеком периода на који је именован,
оставком и разрешењем.
Одредбом чл. 32. ст 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач.
Чланом 41. став 1. тачка 12. Статута општине Лебане (''Сл.гласник града
Лесковца'', бр.08/19), прописано је да Скупштина општине, у складу са законом
именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје
сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са
законом и оснивачким актом.
Како је Новица Стојковић, дипл. економиста из Бошњаца, поднео оставку на
функцију в.д. директора од 02 Број 02-376 од 06.11.2020. године, стекли су се законски
услови за престанак мандата в.д. директора, па је донето Решење као у диспозитиву.
Наведено решење је коначно.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се покренути
управни спор тужбом Управном суду у року од 30 дана од дана пријема решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-376/1

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.15/2016
и 88/19), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 и 47/18), и члана 41. став 1. тачка 12. Статута
општине Лебане (''Сл.гласник града Лесковца'',08/19), Скупштина општине Лебане, на
седници од одржаној дана 07.11.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈКП ''ИМОВИНА“ ЛЕБАНЕ
I ИМЕНУЈЕ СЕ на функцију в.д. директора JКП ''Имовина'' Лебане, Бојан
Јовановић, дипломирани економиста из Лебана.
II Мандат в.д. директора почиње да тече почев од 09.11.2020. године.
III Решење доставити ЈКП ''Имовина" Лебане и именованом в.д. директору.
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику града Лесковца''.
Образложење
Одредбом чл. 52. Закона о јавним предузећима прописано је вршилац дужности
директора може се именовати до именовања директора јавног предузећа по
спроведеном јавном конкурсу, да период обављања функције в.д. директора не може
бити дужи од једне године, да исто лице не може бити два пута именовано за в.д.
директора, да в.д. директора мора испуњавати услове предвиђене чл. 25. наведеног
закона, као и да в.д. директор има сва права, обавезе и овлашћења која има директор
јавног предузећа.
Одредбом чл. 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач.
Одредбом члана 41. ст. 1. тачка 12. Статута општине Лебане предвиђено је да
Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава надзорни одбор и
директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног
предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом.
У складу са напред наведеним законским нормама одлучено је као у
диспозитиву решења.
Наведено решење је коначно.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног решења може се тужбом
покренути Управни спор пред надлежним управним судом, у року од 30 дана од дана
пријема решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-383

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

На основу члана 16. и 17. Закона о јавним предузећима („Сл. Гл. РС“ 15/16), као
и члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 39. тачке 10.
Статута општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'', број 8/19), Скупштина
општина Лебане на седници одржаној дана 07.11.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП
„ИМОВИНА“ ЛЕБАНЕ
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ функције председника и чланова надзорног одбора ЈКП
„Имовина“ Лебане, и то:
1. Дејан Богдановић, из Лебана, за председника,
2. Александар Станковић из Лебана, за члана и
3. Данило Стојилковић, из Лебана, за члана, из реда запослених
II ИМЕНУЈУ СЕ за председника и чланове надзорног одбора ЈКП „Имовина“
Лебане, и то:
1. Марко Стевановић, дипломирани економиста из Лебана, из Лебана, за
председника,
2. Милица Павловић, графички дизајнер из Шумана, за члана и
3. Новица Стојковић, дипл. економиста из Бошњаца, за члана, из реда
запослених.
III Решење доставити разрешеним и именованим члановима Надзорног одбора и ЈКП
„Имовина“ Лебане.
IV Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном гласнику града
Лесковца''.
Образложење
Одредбом чл. 16. Закона о јавним предузећима прописано је да Надзорни одбор
јавног предузећа чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне
самоуправе има три члана, од којих је један председник.
Одредбом чл.17. истог Закона прописано је да председника и чланове Надзорног
одбора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган
одређен статутом јединице локалне самоуправе, што је у конкретном случају
предвиђено одредбом члана 39. ст.1. тачка 10. Статута општине Лебане који предвиђа
да Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни
одбор јавних предузећа, установа, организација и служби чији је основач.
Одредбом чл. 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни
одбор јавних предузећа, установа, организација и служби чији је основач.
На основу напред наведених законских норми одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног решења може се покренути
спор пред надлежним судом.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-386

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић, с.р.

На основу члана 52. ст. 1, 2. и 3. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'',
бр.15/2016) члана 32. ст. 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 41. став 1. тачка. 12.
Статута општине Лебане (''Сл.гласник града Лесковца'', бр.08/19), Скупштина општине
Лебане, на седници од одржаној дана 07.11. 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈKП „КОМУНАЛАЦ“ ЛЕБАНЕ
I УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције вршиоца дужности директора JKП
„Комуналац“ Лебане, Мирослава Симића, правника из Лебана, због истека периода
обављања функције вршиоца дужности директора.
II Мандат в.д. директора престаје закључно са 07.11.2020. године.
III Решење доставити JKП „Комуналац“ Лебане и Мирославу Симићу,
правникуа из Лебана.
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику града Лесковца''.
Образложење:
Чланом 52. став 1. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.15/2016)
прописано је да се вршилац дужност директора може именовати до именовања
директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу, док је ставом 2.
прописано да период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити
дужи од једне године, а ставом 3. да исто лице не може бити два пута именовано за
вршиоца дужности. Одредбом чл. 46. истог Закона мандат директора престаје, између
осталих разлога и истеком периода на који је именован.
Одредбом чл. 32. ст 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач.
Чланом 41. став 1. тачка 12. Статута општине Лебане (''Сл.гласник града
Лесковца'', бр.08/19), прописано је да Скупштина општине, у складу са законом
именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје
сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са
законом и оснивачким актом.
На седници одржаној 07.11.2020. године, Скупштина општине Лебане је
утврдила да је именовани решењем СО-е Лебане 02 Број 02-121од 12.06.2019. године
именован за в.д. директора JКП ''Комуналац" Лебане, те је утврђено да му је истекао
једногодишњи мандат в.д. директора, па су се у складу са напред наведеним одредбама
и утврђеним чињеницама стекли законски услови за престанак мандата в.д. директора,
па је донето Решење као у диспозитиву.
Наведено решење је коначно.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се покренути
управни спор тужбом Управном суду у року од 30 дана од дана пријема решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-381

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.15/2016
и 88/19), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 и 47/18), и члана 41. став 1. тачка 12. Статута
општине Лебане (''Сл.гласник града Лесковца'',08/19), Скупштина општине Лебане, на
седници од одржаној дана 07.11. 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈКП ''КОМУНАЛАЦ'' ЛЕБАНЕ
I ИМЕНУЈЕ СЕ на функцију в.д. директора JКП ''Комуналац'' Лебане, Милош
Стевановић, дипломирани економиста из Лебана.
II Мандат в.д. директора почиње да тече почев од 09.11.2020. године.
III Решење доставити ЈКП ''Комуналац" Лебане и именованом в.д. директору.
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику града Лесковца''.
Образложење
Одредбом чл. 52. Закона о јавним предузећима прописано је вршилац дужности
директора може се именовати до именовања директора јавног предузећа по
спроведеном јавном конкурсу, да период обављања функције в.д. директора не може
бити дужи од једне године, да исто лице не може бити два пута именовано за в.д.
директора, да в.д. директора мора испуњавати услове предвиђене чл. 25. наведеног
закона, као и да в.д. директор има сва права, обавезе и овлашћења која има директор
јавног предузећа.
Одредбом чл. 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач.
Одредбом члана 41. ст. 1. тачка 12. Статута општине Лебане предвиђено је да
Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава надзорни одбор и
директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног
предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом.
У складу са напред наведеним законским нормама одлучено је као у
диспозитиву решења.
Наведено решење је коначно.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног решења може се тужбом
покренути Управни спор пред надлежним управним судом, у року од 30 дана од дана
пријема решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-382

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

На основу члана 16. и 17. Закона о јавним предузећима („Сл. Гл. РС“ 15/16), као
и члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 39. тачке 10.
Статута општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'', број 8/19), Скупштина
општина Лебане на седници одржаној дана 07.11.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЛЕБАНЕ
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и чланова надзорног одбора ЈКП
„Комуналац“ Лебане, и то:
1. Горан Смиљковић, из Лебана, за председника, и
2. Милан Васиљевић,из Лебана, за члана.
II ИМЕНУЈУ СЕ за председника и чланове надзорног одбора ЈКП „Комуналац“
Лебане, и то:
1. Никола Стефановић, дипл. саобраћајни инжењер,из Цекавице,за председника,
и
2. Јасмина Радоњић, дипл. правник ,из Лебана, за члана.
III Решење доставити разрешеним и именованим члановима Надзорног одбора и ЈКП
„Комуналац“ Лебане.
IV Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном гласнику града
Лесковца''.
Образложење
Одредбом чл. 16. Закона о јавним предузећима прописано је да Надзорни одбор
јавног предузећа чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне
самоуправе има три члана, од којих је један председник.
Одредбом чл. 17. истог Закона прописано је да председника и чланове
Надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе
именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе на период од четири
године од којих је један члан надзорног одбора из реда запослених. Одредбом члана 39.
ст. 1. тачка 10. Статута општине Лебане предвиђено је да Скупштина општине у складу
са законом именује и разрешава управни и надзорни одбор јавних предузећа, установа,
организација и служби чији је основач.
Одредбом чл. 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни
одбор јавних предузећа, установа, организација и служби чији је основач.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног решења може се покренути
спор пред надлежним судом.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02Број02-385

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић, с.р.

На основу члана 52. ст. 1, 2. и 3. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'',
бр.15/2016) члана 32. ст. 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 41. став 1. тачка. 12.
Статута општине Лебане (''Сл.гласник града Лесковца'', бр.08/19), Скупштина општине
Лебане, на седници од одржаној дана 07.11.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈKП „ВОДОВОД“ ЛЕБАНЕ
I УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције вршиоца дужности директора JKП
„Водовод“ Лебане, Мирослав Стојилковић, из Лебана, због поднете оставке на место
функције вршиоца дужности директора.
II Мандат в.д. директора престаје закључно са 07.11.2020. године.
III Решење доставити JKП „Водовод“ Лебане и Мирославу Стојилковићу, из
Лебана.
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику града Лесковца''.
Образложење:
Чланом 46. став 1. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.15/2016 и
88/19) прописано је да мандат директора престаје истеком периода на који је именован,
оставком и разрешењем.
Одредбом чл. 32. ст 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач.
Чланом 41. став 1. тачка 12. Статута општине Лебане (''Сл.гласник града
Лесковца'', бр.08/19), прописано је да Скупштина општине, у складу са законом
именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје
сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са
законом и оснивачким актом.
Како је Мирослав Стојилковић, из Лебана, поднео оставку на функцију в.д.
директора од 02 Број 02-375 од 06.11.2020. године, стекли су се законски услови за
престанак мандата в.д. директора, па је донето Решење као у диспозитиву.
Наведено решење је коначно.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се покренути
управни спор тужбом Управном суду у року од 30 дана од дана пријема решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-375/1

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.15/2016
и 88/19), члана 32. ст. 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 и 47/18), и члана 41. став 1. тачка 12.
Статута општине Лебане (''Сл.гласник града Лесковца'',08/19), Скупштина општине
Лебане, на седници од одржаној дана 07.11.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈКП "ВОДОВОД" ЛЕБАНЕ
I ИМЕНУЈЕ СЕ на функцију в.д. директора JКП ''Водовод'' Лебане, Миодраг
Живковић, дипломирани правник, из Лебана.
II Мандат в.д. директора почиње да тече почев од 09.11.2020. године.
III Решење доставити ЈКП "Водовод" Лебане и именованом в.д. директору.
IV Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику града Лесковца''.
Образложење
Одредбом чл. 52. Закона о јавним предузећима прописано је да се вршилац
дужности директора може именовати до именовања директора јавног предузећа по
спроведеном јавном конкурсу, да период обављања функције в.д. директора не може
бити дужи од једне године, да исто лице не може бити два пута именовано за в.д.
директора, да в.д. директора мора испуњавати услове предвиђене чл. 25. наведеног
закона, као и да в.д. директор има сва права, обавезе и овлашћења која има директор
јавног предузећа.
Одредбом чл. 32. ст 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач.
Одредбом члана 41. ст. 1. тачка 12. Статута општине Лебане предвиђено је да
Скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава надзорни одбор и
директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног
предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом.
У складу са напред наведеним законским нормама одлучено је као у
диспозитиву решења.
Наведено решење је коначно.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног решења може се тужбом
покренути Управни спор пред надлежним управним судом, у року од 30 дана од дана
пријема решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-384

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

На основу члана 16. и 17. Закона о јавним предузећима („Сл. Гл. РС“ 15/16), као
и члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 39. тачке 10.
Статута општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'', број 8/19), Скупштина
општина Лебане на седници одржаној дана 07.11.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП
„ВОДОВОД“ ЛЕБАНЕ
I РАЗРЕШАВА СЕ дужности председника надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Лебане,
и то:
1. Славиша Митић, из Лебана.
II ИМЕНУЈE СЕ за председника надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Лебане, и то:
1. Аца Стојановић, дипл. економиста, из Лебана.
III Решење доставити разрешеном и именованом председнику Надзорног одбора и
ЈКП „Водовод“ Лебане.
IV Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном гласнику
града Лесковца''.
Образложење
Одредбом чл. 16. Закона о јавним предузећима прописано је да Надзорни одбор
јавног предузећа чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне
самоуправе има три члана, од којих је један председник.
Одредбом чл. 17. истог Закона прописано је да председника и чланове
Надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе
именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе на период од четири
године од којих је један члан надзорног одбора из реда запослених. Одредбом члана 39.
ст. 1. тачка 10. Статута општине Лебане предвиђено је да Скупштина општине у складу
са законом именује и разрешава управни и надзорни одбор јавних предузећа, установа,
организација и служби чији је основач.
Одредбом чл. 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да
Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни
одбор јавних предузећа, установа, организација и служби чији је основач.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против наведеног решења може се покренути
спор пред надлежним судом.
02 Број 02-387

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић, с.р.

На основу члана 116. став 5, 13, и 15. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) члана 32.
ст. 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и
83/2014-др. закон) и члана 41. ст. 1. тачке 13. Статута општине Лебане („Службени
гласник Града Лесковца“, број 8/19), Скупштина општина Лебане на седници одржаној
дана 07.11.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ ИЗ ЛЕБАНА
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора ОШ „Вук Караџић“ из Лебана и то:
-

Представници из реда локалне самоуправе:
1. Горан Марјановић, из Шумана, и
2. Марко Денић, из Лебана.

II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора ОШ „Вук Караџић“ из Лебана и то:
-

Представници из реда локалне самоуправе:
1. Бранислав Јовановић, из Лебана, и
2. Милица Станисављевић, из Лебана.

III Решење доставити разрешеним и именованим члановима Школског одбора и ОШ
„Вук Караџић“ из Лебана.
IV Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном 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 упрвљања, одлучено је као у диспозитиву Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Решење је коначно у управном поступку, и
против њега се може покренути управни спор.
02 Број 02-405

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић, с.р.

На основу члана 116. став 5, 13, и 15. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) члана 32.
ст. 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и
83/2014-др. закон) и члана 41. ст. 1. тачке 13. Статута општине Лебане („Службени
гласник Града Лесковца“, број 8/19), Скупштина општина Лебане на седници одржаној
дана 07.11.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „РАДОЈЕ
ДОМАНОВИЋ“ ИЗ БОШЊАЦА
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланове Школског одбора ОШ „Радоје Домановић“ из
Бошњаца и то:
- Представници из реда локалне самоуправе:
1. Иван Стојановић, из Бошњаца, и
2. Симонида Стевановић Анђелковић, из Поповца.
II ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора ОШ „Радоје Домановић“ из Бошњаца
то:
- Представници из реда локалне самоуправе:
1. Роса Денчић, из Пертата, и
2. Горан Павловић, из Пертата.
III Решење доставити разрешеним и именованим члановима Школског одбора и ОШ
„Радоје Домановић“ из Бошњаца.
IV Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном 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 упрвљања одлучено је као у диспозитиву Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Решење је коначно у управном поступку, и
против њега се може покренути управни спор.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-404
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић, с.р.

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'' број 129/07, 83/14, 101/16 i 47/18), чл. 45. Статута општине Лебане
(''Службени гласник града Лесковца'', број 08/19), чл. 62 ст. 4, 63. ст. 1. и 77. ст. 1
тачка 1. Пословника Скупштине општине Лебане (''Службени гласник града
Лесковца'', број 08/19), Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана,
07.11.2020. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
O ИЗБОРУ ЧЛАНА OДБОРА
ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА ПИТАЊА
I БИРА СЕ за члана Одбора за административно-мандатна питања и то:
1. Марко Соколовић, из Лебана
II Решење доставити изабраном члану Одбора за административномандатна питања.
III Решење објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца'''
Образложење:
Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина
општине онива стална и привремена радна тела за разматрање питања из њене
надлежности.
Чланом 45. Статута општине Лебане прописано је да скупштина општине
онива стална и привремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности.
Чланом 62. ст 4. Пословника прописано је да стално радно тело Скупштине
има председника и 4 члана. Чланом 63. ст 1. Пословника прописано је да чланове
сталних радних тела Скупштине предлажу одборничке групе сразмерно броју
одборника које имају у Скупштини, осим за избор чланова Одбора за
административно-мандатна питања. Чланом 77. ст 1. тачка 1. Пословника
прописано је да стална радна тела Скупштине образују се као одбори. Одбор
Скупштине под тачком 1. је Одбор за административно-мандатна питања.
У складу са напред наведеним, донето је решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-407

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'' број 129/07, 83/14, 101/16 i 47/18), чл. 45. Статута општине Лебане
(''Службени гласник града Лесковца'', број 08/19), чл. 62 ст. 4, 63. ст. 1. и 77. ст. 1
тачка 2. Пословника Скупштине општине Лебане (''Службени гласник града
Лесковца'', број 08/19), Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана,
07.11.2020. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
O ИЗБОРУ ЧЛАНА
OДБОРА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
I БИРА СЕ за члана Одбора за избор и именовање и то:
1. Никола Китановић, из Шумана.
II Решење доставити изабраном члану Одбора за избор и именовање.
III Решење објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца'''
Образложење:
Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина
општине оснива стална и привремена радна тела за разматрање питања из њене
надлежности.
Чланом 45. Статута општине Лебане прописано је да скупштина општине
оснива стална и привремена радна тела за разматрање питања из њене
надлежности.
Чланом 62. ст 4. Пословника прописано је да стално радно тело Скупштине
има председника и 4 члана. Чланом 63. ст 1. Пословника прописано је да чланове
сталних радних тела Скупштине предлажу одборничке групе сразмерно броју
одборника које имају у Скупштини, чланом 77. ст 1. тачка 1. Пословника
прописано је да стална радна тела Скупштине образују се као одбори. Одбор
Скупштине под тачком 1. је Одбор за избор и именовање.
У складу са напред наведеним, донето је решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-406

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

