ДОНЕТА АКТА
ОСМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
01.03.2021. ГОДИНЕ
1. Решење о разрешењу и именовању чланова Комисије за израду годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта;
2. Решење о разрешењу и именовању чланова управног одбора дечијег вртића
"Дечија Радост" Лебане;
3. Решење о разрешењу и именовању чланова школског одбора Гимназије у
Лебану;
4. Одлука о усвајању Извештаја са предлогом мера Анкетног одбора.

На основу члана 32. и 36. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'' број 129/2007, 83/2014-др. Закон, 101/2016-др. Закон и 47/2018) и члана 41.
Статута општине Лебане (''Службени гласник града Лесковца'' број 8/2019), Скупштина
општине Лебане на седници одржаној дана, 01.03.2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Комисије за израду годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта, и то:
1. Ненад Богдановић, из Лебана, за председника,
2. Игор Јовић, из Лебана, за члана,
3. Ненад Алексић,
II ИМЕНУЈУ СЕ чланови Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта, и то:
1. Александар Станковић, радник ОУ Лебане из Лебана, за председника,
2. Ненад Богдановић, пољопривредни факултет из Лебана, за члана,
3. Братислав Исламовић, дипломирани правник из Лебана, за члана,
4. Ненад Алексић, радник ОУ Лебане из Лебана, за члана.
5. Игор Јовић, из Лебана, за члана,
III Решење доставити разрешеним и именованим члановима Комисије за израду
годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.
IV Решење објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца''.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-70
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

На основу члана 116. став 5, 13, и 15, члана 117. став 3. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20) члана 32. ст.
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.
закон, 101/16 и 47/18) и члана 41. Статута општине Лебане („Службени гласник града
Лесковца“, број 08/19), Скупштина општина Лебане на седници одржаној дана 01.03.2021.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА
„ДЕЧИЈА РАДОСТ“ У ЛЕБАНУ
I РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Управног одбора Дечијег вртића „Дечија радост“ у
Лебану, и то:
- Представник из реда локалне самоуправе:
1. Влада Илић, из Лебана,
II ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног одбора Дечијег вртића „Дечија радост“ у Лебану, и то:
- Представник из реда локалне самоуправе:
1. Драгослав Милошевић, из Лебана ул. Николе Пашића 19.
III Решење доставити разрешеном и именованом члану Управног одбора и Дечијем вртићу
„Дечија радост“ 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, 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. истог Закона
прописано је да ће Скупштина јединице локалне самоуправе разрешити пре истека мандата
поједине чланове органа управљања на лични захтев. Како је Влада Илић из Лебане доставио
Скупштини општине Лебане оставку на место члана управног одбора 02 бр 02-37/2021 од
09.02.2021. године, одлучено је као у диспозитиву Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се поднети тужба Вишем
судом у Лесковцу, у року од 60 дана од дана пријема решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-69
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

На основу члана 116. став 5, 13, и 15, члана 117. став 3. тачка 2. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20)
члана 32. ст. 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 41. Статута општине Лебане („Службени гласник
града Лесковца“, број 08/19), Скупштина општина Лебане на седници одржаној дана 01.03.2021.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ У ЛЕБАНУ
I РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског одбора Гимназије у Лебану, и то:
- Представник из реда родитеља:
1. Владица Васић, из Лебана,
II ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Гимназије у Лебану, и то:
- Представник из реда родитеља:
1. Дaнило Стојиљковић, из Лебана.
III Решење доставити разрешеном и именованом члану 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, 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. тачком 2. истог
Закона прописано је да ће Скупштина јединице локалне самоуправе разрешити пре истека
мандата поједине чланове органа управљања ако члан органа управљања неоправданим
одсуствовањем или несавесним радом онемогућава рад органа 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 Данила
Стојиљковића из Лебана уместо Владице Васића који је неоправдано одсуствовао са седница
Школског одбора. На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се поднети тужба Вишем
судом у Лесковцу, у року од 60 дана од дана пријема решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-68
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Србије", број 129/07, 83/14 – др.закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 41. Статута
општине Лебане ("Службени гласник града Лесковца", број 08/19), Скупштина општине
Лебане на седници одржаној 01.03.2021. године, донела је
ОДЛУКУ
I Усваја се Извештај Анкетног одбора Скупштине општине Лебане 02 бр 02-65 од
26.02.2021. године.
II Усваја се Предлог мера Анкетног одбора Скупштине општине Лебане 02 бр 0265/1 од 26.02.2021. године.
III Одлуку доставити Школској управи у Лесковцу, Министру просвете, науке и
технолошког развоја, и Председници Владе Републике Србије.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Одлуком о образовању Анкетног одбора Скупштине општине Лебане 02 Број 02-28
од

03.02.2021. године именован је Анкетни одбор и саставу Радован Цветковић,

председник, Новица Коцић, члан, и Дарко Станковић, члан, са циљем да сагледа све
релевантне чињенице везане за актуелне догађаје у Дечјем вртићу "Дечја радост" у Лебану,
и да у року од месец дана поднесе Извештај Скупштини општине Лебане о прибављеним
чињеницама са предлогом мера за спровођење истог.
Анкетни Одбор је сачинио Извештај 02 бр. 02-65 од 26.02.2021. године, те је на
основу Извештаја предложио мере 02 бр 02-65/1 од

26.02.2021. године. Скупштина

општине је на седници одржаној дана 01.03.2021. разматрала извештај и предлог мера и
донела одлуку као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-75
ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

