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ДОНЕТА АКТА 

ДВАНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

14. септембар 2021. године (уторак) 

 

1.  Одлука о усвајању извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Лесковца за 

период 01.01.-30.06.2021. године. 

2.  Одлука о изменама Одлуке о Градској управи Града Лесковца. 

3.  Одлука о измени и допуни Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на 

територији града Лесковца. 

4.  Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Центра за стручно усаршавање 

у образовању. 

5.  Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута Народног музеја 

Лесковац. 

6.  Одлука о доношењу Програма гасификације града Лесковца за период 2021-2025. 

година. 

7.  Решење о образовању Комисије за избор стратешког партнера за извођење радова 

у складу са Програмом гасификације града Лесковца. 

8.  Решење о образовању Комисије за планове Града Лесковца. 

9.  Одлука о усвајању тромесечног извештаја за други квартал о праћењу рада јавних 

и јавно-комуналних предузећа кроз анализу рада и мишљења за период од 01.01. 

2021. до 30.06.2021. године. 

10.  Решење о давању сагласности привредним субјектима „PREDUZEĆE STEFANELI 

INTERNACIONAL DOO LESKOVAC“ и „HOME CENTAR VERA d.o.o. 

LESKOVAC“ на употребу имена града Лесковца у називу привредног субјекта. 

11.1.  Одлука о давању сагласности Управном одбору Народног музеја у Лесковцу, за 

расписивање и спровођење Јавног конкурса за именовање директора Народног 

музеја. 

11.2.1.  Решење о разрешењу два члана Управног одбора Народне библиотеке „Радоје 

Домановић“ у Лесковцу. 

11.2.2.  Решење о именовању два члана Управног одбора Народне библиотеке „Радоје 

Домановић“ у Лесковцу. 

11.2.3.  Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Народне библиотеке „Радоје 

Домановић“ у Лесковцу, због подношења оставке. 

11.2.4.  Решење о именовању члана Надзорног одбора Народне библиотеке „Радоје 

Домановић“ у Лесковцу. 

11.3.1.  Решење о разрешењу председника Управног одбора Установе за спорт и физичку 

културу Спортско рекреативни центар „Дубочица“ Лесковац, због подношења 

оставке. 

11.3.2.  Решење о именовању председника Управног одбора Установе за спорт и физичку 

културу Спортско рекреативни центар „Дубочица“ Лесковац. 



2 

 

11.4.1.  Решење о разрешењу Управног одбора Историјског архива у Лесковцу, због 

истека мандата. 

11.4.2.  Решење о разрешењу Надзорног одбора Историјског архива у Лесковцу, због 

истека мандата. 

11.4.3.  Решење о именовању Управног одбора Историјског архива у Лесковцу. 

11.4.4.  Решење о именовању Надзорног одбора Историјског архива у Лесковцу. 

11.5.1.  Решење о разрешењу Надзорног одбора ЈКП „Грделица“ у Грделици, због истека 

мандата. 

11.5.2.  Решење о именовању Надзорног одбора ЈКП „Грделица“ у Грделици. 

11.6.1.  Решење о разрешењу Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Лесковац, због истека 

мандата. 

11.6.2.  Решење о именовању Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Лесковац. 

11.7.1.  Решење о разрешењу члана Школског одбора Средње школе у Грделици, из реда 

представника родитеља. 

11.7.2.  Решење о именовању члана Школског одбора Средње школе у Грделици, из реда 

представника родитеља. 

11.8.1.  Одлука о престанаку ангажовања Јелене Митровић на пословима техничког 

секретара Одборничке групе Александар Вучић-За нашу децу. 

11.8.2.  Одлука о ангажовању Александре Милетић за техничког секретара Одборничке 

групе Александар Вучић-За нашу децу. 



 На основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије", бр. 129/07,  83/14 - др. закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 
39. Статута  града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", брoj 28/18), Скупштина 
града Лесковца на 12. седници одржаној 14. септембра 2021. године, донела је 
 

 
О Д Л У К У 

 
I 

 
   Усваја се Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Лесковца за период од 01.01. 

- 30.06.2021. године.   
 

II 
 

   Одлуку доставити Градској управи – Одељењу за финансије, градоначелнику и 
Градском већу. 

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
   Градска управа Одељење за финансије доставила је Градском већу Извештај о 

извршењу Oдлуке о буџету града Лесковца за период од 01.01. до 30.06.2021. године на 
разматрање и изјашњавање.  

   Градско веће је на 34. седници одржаној 06. септембра 2021. године разматрало и 
усвојило овај Извештај и доставило га Скупштини на разматрање и одлучивање. 

   Скупштина града је на 12. седници одржаној 14. септембра 2021. године, 
разматрала и усвојила овај Извештај и, на основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи и члана 39. Статута града, донела је Одлуку као у диспозитиву. 

 
 
 

Број 06-5/21- I 
У Лесковцу, 14. септембра 2021. године 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
На основу члана 59. став 1. у вези са чланом 66. став 7. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 
39. став 1. тачка 7. Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 
28/18), Скупштина града Лесковца на 12. седници одржаној 14. септембра 2021. године, 
донела је 

 
 

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ  
О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о Градској управи града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, 
бр. 2/17 и 29/17) у члану 8. став 1. тачка 13. мења се и гласи: 
 

„13) Одељење комуналне милиције“. 
 
 

Члан 2. 
 
Члан 24. мења се и гласи: 
 
„ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ обавља следеће послове: 
 

1) одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну 
делатност;  
2) вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области 
комуналне и других делатности из надлежности јединице локалне самоуправе;  
3) остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у 
складу са законом и прописима јединице локалне самоуправе;  
4) заштита животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних 
објеката од значаја за јединицу локалне самоуправе;  
5) подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у 
јединици локалне самоуправе, очување добара и извршавање других задатака из 
надлежности јединице локалне самоуправе;  
6) вршење контроле над применом закона којим се уређују државни симболи, осим у односу 
на државне органе, органе територијалне аутономије, јединица локалне самоуправе и 
имаоце јавних овлашћења;  
7) друге послове, у складу са законом.  

Одржавањем реда из става 1. тачка 1) овог члана сматра се одржавање реда, 
нарочито, у областима, односно питањима: снабдевања водом; одвођења отпадних и 
атмосферских вода; јавне чистоће; превоза и депоновања земље и осталог растреситог 
материјала; превоза и депоновања комуналног и другог отпада; улица, општинских и 
некатегорисаних путева; саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања; превоза путника 
у градском и приградском, односно локалном саобраћају; такси превоза; постављања 
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привремених пословних објеката; заштите од буке у животној средини; контроле радног 
времена субјеката надзора; одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, 
зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката, у складу са 
законом.  

Послови из става 1. тачка 2) и става 2. овог члана не односе се на надлежности 
инспекције утврђене законом којим се уређују комуналне делатности и законом којим се 
уређују путеви.  

Комунална милиција у обављању послова сарађује са комуналном милицијом других 
јединица локалне самоуправе, размењује податке и обавештења и остварује друге облике 
заједничког рада у оквиру узајамног пружања стручне помоћи.  

Послови комуналне милиције обављају се организованим присуством комуналних 
милиционара на местима одржавања реда, предузимањем других превентивних мера и 
применом законом предвиђених овлашћења комуналне милиције“. 

 

Члан 3. 

У члану 34. став 1. тачка 1. речи 
 
„Одељења комуналне полиције“ замењују се речима  
„Одељења комуналне милиције“ 
 
а речи „начелник комуналне полиције“, замењује се речима 
„начелник комуналне милиције“. 
 

Члан 4. 

У осталом делу Одлука о Градској управи града Лесковца („Службени гласник града 
Лесковца“, бр. 2/17 и 29/17) остаје непромењена. 

Члан 5. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
града Лесковца“. 
 
 Број: 06-5/21-I 
У Лесковцу, 14. септембра 2021. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 
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На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), члана 2. 

и 4. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских 

установа и акта о мрежи јавних основних школа („Службени гласник РС“, број 

21/2018), члана 39. Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, 

број 28/18), Скупштина града Лесковца на 12. седници одржаној 14. септембра 2021. 

године, донела је 

 

ОДЛУКУ О  

ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

 Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на територији града 
Лесковца 

 

Члан 1. 

Члан 2. став 4. Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на територији 

града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 10/2019) мења се и гласи: 

„Предшколска установа „Вукица Митровић“ са седиштем у Лесковцу, улица 

Масариков трг С12/1, која обухвата 11 објеката који имају статус вртића,  од тога 

осам у граду, по један у Грделици, Вучју и Братмиловцу, као и 49 наменских 

простора  у школама где се обавља припремни предшколски програм“. 

 

Члан 2. 

Члан 2. у табеларном делу под 

б) Припремне групе при основним школама ван Лесковца 

допуњује се на тај начин што се у табели додаје редни број 38. са следећим 

садржајем: 

38. 
ОШ „Вук Караџић“ Печењевце – 

издвојено одељење 
Чекмин 50 

ПП програм и различити програми 

и облци у предшколском 

васпитању и образовању 
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 Додавањем редног броја 38. у табели под б) Припремне групе при основним 

школама ван Лесковца врши се померање наредних сходно редоследу закључно са 

редним бројем 49. 

Члан 3. 

У осталом делу Одлука о мрежи јавних предшколских установа на територији 

града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 10/2019) остаје 

непромењена. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику града Лесковца“. 

 

Број: 06-5/21-I 

У Лесковцу, 14. септембра 2021. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Александар Ђуровић, с.р. 
 



На основу члана 3. став 1. и члана 4. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, 
бр.42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона и 83/14-др.закон), члана 
55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18-
др.закон, 10/19, 27/18-др.закон и 6/20), члана 32. став 1.тачка 8. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 39. став 1.тачка 
13. Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), Скупштина града 
Лесковца на 12. седници одржаној дана 14. септембра 2021. године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ 
 

Члан 1. 

 У Одлуци о оснивању Центра за стручно усавршавање у образовању („Службени гласник 
града Лесковца“, бр.14/09, 15/09, 2/11 и 5/15) члан 12. мења се и гласи: 

Управни одбор Центра именује и разрешава оснивач. 
Управни одбор Центра има 5 чланова од којих је један председник Управног одбора. 
Управни одбор чине: један представник оснивача, један представник установа из области 

основног образовања, један представник установа из области средњег образовања, један 
представник Школске управе и један представник из реда запослених у Установи. 

 
Члан 2. 

Члан 14. мења се и гласи: 

Надзорни одбор Центра именује и разрешава оснивач. 
Надзорни одбор Центра има 3 члана од којих је један председник Надзорног одбора. 
Надзорни одбор чини: један представник оснивача, један представник из реда истакнутих 

радника из области образовања и један представник из реда запослених у Установи. 
 

Члан 3. 

 У осталом делу Одлука о оснивању Центра за стручно усавршавање у образовању остаје 
непромењена. 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Лесковца“. 

          Број: 06-5/21-I 
  У Лесковцу, 14. септембра 2021. године  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
 
 
 
 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. и 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон,101/16 – др. 
закон и 47/18) и члана 39. став 1. тачка 15. Статута  града Лесковца  („Службени 
гласник града Лесковца“, број 28/18), Скупштина града Лесковца, на 12. 
седници, одржаној 14. септембра 2021. године, донела је       

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 
I 
 

 Даје се сагласност на измене и допуне Статута Народног музеја 
Лесковац, усвојенe на седници Управног одбора број 661-2 од 07.9.2021. године.  

 
 

II 
 

Решење доставити Народном музеју Лесковац. 
 
 
 
 Број: 06-5/21-I   
У Лесковцу, 14. септембра 2021. године       
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 

На основу члана 4, 10, 14. и 15. Закона о планском систему Републике Србије 
(„Службени гласник РС“, број 30/18), члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 39. 
Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), Скупштина града 
Лесковца на 12. седници одржаној 14. септембра 2021. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ГАСИФИКАЦИЈЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА  

ПЕРИОД 2021.-2025. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

 Доноси се Програм гасификације града Лесковца за период 2021.-2025. године, као 
документ јавне политике. 

 

Члан 2. 

 Саставни део ове Одлуке је Програм гасификације града Лесковца. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
града Лесковца“ 

 

Број: 06-5/21-I 
У Лесковцу 14. септембра 2021. године 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 На основу члана 32. и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, и 101/16-др.закон и 47/18), члана 39. Статута 
Града Лесковца („Службени гласник Града Лесковца„ број 28/18), Скупштина града 
Лесковца на 12. седници одржаној 14. септембра, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 1. Именује се Комисија за избор стратешког партнера за извођење радова у 
складу са Програмом гасификације града Лесковца у следећем саставу: 

1)Милош Илић, члан Градског већа, председник комисије 

2)Александра Стојилковић, енергетски менаџер града Лесковца, члан  

3)Милош Мичић, маш.инг, ЈКП Топлана Лесковац, члан 

4)Милан Стојановић, ГУ Одељење за јавне набавке, члан 

5)Милан  Китановић, ГУ Одељење за јавне набавке, члан. 

 2. Задатак комисије је да спроведе поступак избора стратешког партнера који ће 
имати улогу извођача свих радова у области пројектовања и изградње објеката за 
гасификацију града Лесковца. 

 3. Административне послове за потребе Комисије вршиће Градска управа града 
Лесковца-Одељење за друштвене делатности и локални развој. 

 4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Програм гасификације града Лесковца представља један од стратешких 
докумената Града, који треба да омогући да природни гас као еколошки чист енергент 
стигне до сваког домаћинства и привредног субјекта на територији града Лесковца. 
Циљ Програма гасификације је предузимање мера и активности у вези реализације 
пројеката за изградњу енергетских објеката за природан гас, како би се обезбедили 
услови за прикључење крајњих купаца на даљинску гасификациону мрежу. Доношења 
овог акта је једна од мера и активности у оквиру релизације Програма гасификације 
града Лесковца. 

 Овим актом образује се Комисија за избор стратешког партнера за извођење 
радова у складу са Програмом гасификације града Лесковца, као једна од првих 
активности на реализацији Програма гасификације града.  

 Задатак Комисије је да спроведе поступак избора стратешког партнера који ће 
имати улогу извођача свих радова у области пројектовања и изградње објеката за 
гасификацију града Лесковца. 



 У складу са напред наведеним, а на основу члана 32. и 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи и члана 39. Статута Града Лесковца,Скупштина је донела напред 
наведено Решење. 

 

 Број: 06-5/21-I 
 У Лесковцу, 14. септембра 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
 

На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.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), члана 39. Статута града 
Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', бр.28/18) и  члана 12. Правилника о начину и 
поступку избора чланова комисије за стручну контролу планских докумената, комисије за 
контролу усклађености планских докумената, комисије за планове јединице локалне 
самоуправе и комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, праву  и висини накнаде 
члановима комисије, као и условима и начину рада комисија (''Сл.гласник РС'' бр.32/19), 
Скупштина града Лесковца на 12. седници одржаној  14. септембра 2021. године, донела је  
 

РЕШЕЊЕ 
O ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

 
I 

 Образује се Комисија за планове Града Лесковца (у даљем тексту: Комисија) у следећем 
саставу: 

 За  ПРЕДСЕДНИКА:  

1. Ивана Јоксимовић, дипл.инж.арх. из Лесковца,  лиценца бр.200024903, Главни 
урбаниста Града Лесковца, који је по функцији председник Комисије за планове 
Града Лесковца,  

 За ЧЛАНОВЕ: 

2. Бранимир Ћирић,  дипл.инж.арх. из Ниша, лиценце ИКС бр:200080104 и 300D87606, 
именован по предлогу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 

 
3.  Чедомир Марковић, дипл.инж.арх. из Врања, лиценца ИКС бр:300117403, именован 

по   предлогу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
 

4. Милијана Костић Петковић, дипл.инж.пејз.арх. из Ниша, лиценце ИКС бр:100019312 
и 201098907, именованa по предлогу Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, 

 
5. Александар Ђорђевић, дипл.инж.арх. из Лесковца, лиценце бр.200144214 и 

300К27811, 
 
6. Миленко Миленковић, дипл.инж.арх. из Лесковца, лиценца бр.200162018, 
 
7. Ненад Стефановић, дипл. инж.ел. из Лесковца, лиценца бр.453F02310 и 353Ј07310, 
 
8. Новица Стојановић, дипл. инж. маш. из Лесковца, лиценца бр.330G98608 и 
 
9. Сузана Гребенаревић, дипл.инж.арх. из Лесковца, лиценце бр.381104313, 300627603 

и 400I21114. 
 

II 
 

Комисија се образује ради  обављања стручних послова у поступку израде и спровођења 
планских докумената, стручне провере усклађености урбанистичког пројекта са планским 
документом и законом, као и давања стручног мишљења по захтеву надлежних органа управе. 
 
 



 
III 

 
Комисија има заменика председника и секретара који обавља административно-техничке 

послове припремања и одржавања седница Комисије, који се именују из редова чланова 
Комисије. 

  
IV 
 

Мандат председника и чланова Комисије траје 4 (четири) године. 
 
V 

 
Начин рада и одлучивање Комисије утврђује се Пословником о раду Комисије, који се 

доноси већином гласова од укупног броја чланова Комисије. 
 
VI 
 

Административно-техничке послове за потребе Комисије обавља Одељење за урбанизам  
Градске управе Града Лесковца. 

 
VII 
 

 Председнику, заменику председника, секретару и члановима Комисије за рад у 
Комисији припада право на накнаду и покриће путних трошкова за сваку седницу. 

Висина накнаде за рад чланова  Комисије предложених од старне Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије по једној одржаној седници 
износи 20% од износа просечне републичке нето зараде према подацима за последњи месец 
објављеним у ''Службеном гласнику Републике Србије ''. 

Председник и чланови Комисије именовани испред локалне самоуправе добијају 
накнаду за рад у Комисији за сваку одржану седницу у висини накнаде коју добијају одборници 
Скупштине града Лесковца. 

Накнада за рад Комисије исплаћује се из буџета Града Лесковца. 
 

VIII 
 

  Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за планове 
Града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', бр.21/13, 19/14, 23/14, 7/15, 27/15, 16/17, 
29/17, 15/19, 30/20 и 47/20). 

 
       IX 

 
      Ово Решење ступа на снагу даном доношења. Решење објавити у ''Службеном гласнику 
града Лесковца'').  

 
 

 Број: 06-5/21-I 
 У Лесковцу, 14. септембра 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 
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На основу чл. 32, 46. став 1. тачка 5б) и члана 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи  ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14 – др.закон,  101/16 
– др. закон и 47/18), члана 63. Закона о јавим предузећима („Службени гласник Републике 
Србије, број 15/16 и 88/19) и члана 39. и 71. став 1. тачка 13) Статута града Лесковца 
(„Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), Скупштина града Лесковца, на 12. 
седници, одржаној 14. септембра 2021. године, донела је 
 
 

 
О Д Л У К У 

 
I 

 
 Усваја се Тромесечни извештај за други квартал о праћењу рада јавних и јавно-
комуналних предузећа кроз анализу рада и мишљења за период од 01.01.2021. до 
30.06.2021. године, под бројем 1681/2021-III-12 од 16.08.2021. године, усвојен на 34. 
седници Градског већа, број 061-19/21-II од 06.09.2021. године. 
 

II 
 

   Одлуку доставити Градском већу града Лесковца, Градској управи – Одељењу за 
комунално-стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру и  јавним и јавно-комуналним 
предузећима. 

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 Чланом 46. став 1. тачка 5б) Закона о локалној самоуправи прописано је да 
Општинско веће „подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини 
општине, ради даљег извештавања у складу са Законом којим се уређује правни положај 
јавних предузећа“. 
 Чланом 63. Закона о јавим предузећима прописано је: 
„Јавно предузеће чији је оснивач Република Србије дужно је да Министарству достави 
тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања. 
Јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајна или јединица локалне самоуправе 
извештај из става један овог члана доставља надлежном органу аутономне покрајне, 
односно јединице локалне самоуправе“.  
 Чланом 71. став 1. тачка 13) Статута града Лесковца прописано је да Градско веће 
„подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини града ради даљег 
извештавања у складу са Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа“. 
 Чланом 16. став 1. тачка 6. Одлуке о Градској управи града Лесковца прописано је 
да Градска управа – Одељење за комунално-стамбене послове, саобраћај и 
инфраструктуру обавља послове праћења рада јавних и јавно комуналних предузећа у 



2 
 

комуналној области и других субјеката којима су поверене комуналне делатности кроз 
анализу рада и мишљење о извештајима о раду са предлогом мера. 
 Градска управа – Одељење за комунално-стамбене послове, саобраћај и 
инфраструктуру доставило је Градском већу Тромесечни извештај за други квартал о 
праћењу рада јавних и јавно-комуналних предузећа кроз анализу рада и мишљења за 
период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године, под бројем 1681/2021-III-12 од 16.08.2021. 
године. 
 Градско веће је разматрало и усвојило Тромесечни извештај за други квартал о 
праћењу рада јавних и јавно-комуналних предузећа кроз анализу рада и мишљења за 
период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године на 34. седници одржаној 06.09.2021. године и 
доставило га Скупштини на разматрање и изјашњавање. 
 Скупштина града је на 12. седници одржаној  14. септембра 2021. године, разматрала 
Тромесечни извештај за други квартал о праћењу рада јавних и јавно-комуналних 
предузећа кроз анализу рада и мишљења за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године и, 
на основу члана 32, 46. став 1. тачка 5б) и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, 
члана 63. Закона о јавним предузећима и члана 39. и 71. став 1. тачка 13) Статута града 
Лесковца, донела је Одлуку као у диспозитиву.  

 
 

 Број: 06-5/21-I 
У Лесковцу, 14. септембра 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
 На основу члана 32. став 1. тачка 19. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 др. закон, 101/16 – др.закон 
и 47/18) и члана 39. став 1. тачка 58. Статута града Лесковца („Службени гласник 
града Лесковца“, број 28/18), Скупштина града Лесковца, на 12. седници одржаној 
14. септембра 2021. године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

 Даје се сагласност привредним субјектима „PREDUZEĆE STEFANELI 
INTERNACIONAL DOO LESKOVAC“, МБ: 17530933, ПИБ: 103170694, Индустријска 
10, 16000, и „HOME CENTAR VERA d.o.o. LESKOVAC“, МБ: 21280003, ПИБ: 
109986020, Станоја Главаша 9, 16000 на  употребу имена града Лесковца у називу 
привредног субјекта којег ће основати и који ће се бавити пружањем услуга у области 
угоститељства и хотелијерства.  
 

II 
 Решење доставити привредним субјектима „PREDUZEĆE STEFANELI 
INTERNACIONAL DOO LESKOVAC“ и „HOME CENTAR VERA d.o.o. 
LESKOVAC“, Градском већу, Градској управи – Одељењу за друштвене делатности 
и локални развој и А/А. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  

Привредни субјекти „PREDUZEĆE STEFANELI INTERNACIONAL DOO 
LESKOVAC“ и „HOME CENTAR VERA d.o.o. LESKOVAC“ су се обратили 03. 
септембра 2021. године Скупштини града Лесковца захтевом за употребу имена 
града Лесковца у називу привредног субјекта којег ће основати и који ће се бавити 
пружањем услуга у области угоститељства и хотелијерства.  
 С обзиром да је Статутом Града прoписана обавеза давања сагласности 
Скупштине Града за употребу имена Града Лесковца и да подносиоци захтева имају 
намеру да хотел који ће основати у свом називу садржи име Града Лесковца, како би 
могли да употребљавају име Града Лесковца у називу хотела и како би га у ту сврху 
могли званично истицати на јавним местима и користити на друге начине у 
обављању пословне делатности, на основу члана 39. став 1. тачка 58. Статута града 
Лесковца затражили су сагласност за употребу имена града Лесковца у називу хотела 
који ће основати. 
 Градско веће града Лесковца разматрало је захтев привредних субјеката 
„PREDUZEĆE STEFANELI INTERNACIONAL DOO LESKOVAC“ и „HOME 
CENTAR VERA d.o.o. LESKOVAC“  на 34. седници одржаној 6. септембра 2021. 
године и упутило га Скупштини на разматрање и одлучивање. 
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 Скупштина града Лесковца на 12. седници одржаној 14. септембра 2021. године 
разматрала је захтев привредних субјеката „PREDUZEĆE STEFANELI 
INTERNACIONAL DOO LESKOVAC“ и „HOME CENTAR VERA d.o.o. LESKOVAC“ 
за употребу имена града Лесковца у називу хотела. 
 Чланом 32. став 1. тачка 19. Закона о локалној самоуправи и чланом 39. став 
1. тачка 58. Статута града Лесковца прописано је да Скупштина града, у складу са 
Законом, даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја града. 
 У складу са напред наведеним, Скупштина града је на 12. седници одржаној 
14. септембра 2021. године донела Решење као у диспозитиву. 
 

 
 
Број: 06-5/21-I 

У Лесковцу 14. септембра 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



На основу члана 35. став 2. до  4.  Закона о култури („Службени гласник РС“, број 
72/09, 13/16, 30/16-испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон и 47/18) 
и члана 39. Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“ број 28/18) 
Скупштина града Лесковца, на  12. седници одржаној 14. септембра 2021. године, донела је  

 
 

ОДЛУКУ 
 
I 
 

 Даје се сагласност Управном одбору Народног музеја  у Лесковцу, за расписивање и 
спровођење Јавног конкурса за именовање директора Народног музеја. 
 

II 
 

 Одлуку доставити  Народном музеју Лесковац, Одељењу за друштвене делатности и 
локални развој и а/а. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
   

 
 Управни одбор Народног музеја у Лесковцу  је 30.08. 2021. године доставио 
Скупштини града Лесковца захтев за добијање претходне сагласности оснивача за 
расписивање и спровођење Јавног конкурса за избор и именовање директора Народног 
музеја Лесковац. 
 У захтеву Управног одбора је, поред осталог, наведено да је директор Народног 
музеја у Лесковцу, Мира Ниношевић, именована Решењем Скупштине града Лесковца, дана 
29.11. 2017. године, на период од 4 године и да јој мандат истиче 28.11. 2021. године. 
 Надлежно Одељење за друштвене делатности и локални развој Градске управе града 
Лесковца је, с тим у вези, Градском већу града Лесковца и Скупштини града Лесковца 
доставило Предлог одлуке о давању сагласности Управном одбору Народног музеја у 
Лесковцу, за расписивање и спровођење јавног конкурса за именовање директора Народног 
музеја.  
 Чланом 35. Закона о култури: 
 -ставом 1. прописано је да се директор установе чији је оснивач Република Србија, 
аутономна покрајина односно јединица локалне самоуправе, именује на основу претходно 
спроведеног јавног конкурса, на период од 4 године и може бити поново именован 
 -ставом 2. прописано је да јавни конкурс из става 1. овог члана расписује и спроводи 
управни одбор установе уз претходну сагласност оснивача 
 -ставом 3. прописано је да, када је оснивач Република Србија, јавни конкурс из става 
1. овог члана расписује и спроводи управни одбор установе уз претходну сагласност 
министра надлежног за културу 
 -ставом 4. прописано је да се јавни конкурс из става 1. овог члана расписује 
најкасније 60 дана пре истека мандата директора.  



 Градско веће града Лесковца на 34. седници одржаној 6. септембра 2021. године 
разматрало је и прихватило Предлог одлуке о давању сагласности Управном одбору 
Народног музеја у Лесковцу, за расписивање и спровођење јавног конкурса за именовање 
директора Народног музеја и упутило га Скупштини града Лесковца на разматрање и 
изјашњавање.  
 Административни одбор Скупштине града на 9. седници одржаној 10. септембра 
2021. године, разматрао је и прихватио  наведени Предлог одлуке и упутио га  Скупштини 
града Лесковца  на разматрање и изјашњавање. 
 На основу  члана 35. став 2. до 4. Закона о култури, члана 32. и члана 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи и члана 39. Статута града Лесковца,   Скупштина града 
Лесковца  је донела  Одлуку  као у диспозитиву.  

 
Број: 06-5/21-I 

У Лесковцу,  14. септембра 2021. године. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 
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На основу члана 41. став 2. и 3, члана  42. став 5. и члана 44а став 1. Закона о култури 
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16-испр. 6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. и 
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-
др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 12. Одлуке о оснивању Народне библиотеке у 
Лесковцу ( („Службени гласник града Лесковца“, број 46/20)  и члана 39. став 1. тачка 15. 
Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“ број 28/18) Скупштина града 
Лесковца, на  12. седници одржаној 14. септембра 2021. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ ДВА  ЧЛАНА  УПРАВНОГ ОДБОРА  НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 
БИБЛИОТЕКЕ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ У ЛЕСКОВЦУ 

 
I 
 

            Разрешавају се функције чланова Управног одбора Народне библиотеке „Радоје 
Домановић“ у Лесковцу, као представници  оснивача: 
            - Снежана Јовановић, проф. разредне наставе 
 - Марија Рајковић, мастер професор српског језика и књижевности 
         
                                                                            II 
 
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
 Народна библиотека „Радоје Домановић“ је доставила обавештење, број 337 од 14. 
јуна 2021. године, надлежном Одељењу  за друштвене делатности и локални развој Градске 
управе града Лесковца у коме је, поред осталог, наведено следеће: Решењем Скупштине 
града, број 06-8/20-I од 10. децембра 2020. године именован је састав Управног одбора 
Народне библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу. Том приликом су из реда запослених 
а на предлог синдикалне организације Народне библиотеке, именоване две запослене, 
Марија Југовић и Драгана Миленковић. На предлог оснивача именоване су три чланице: 
Кристина Васиљковић, Снежана Јовановић и Марија Рајковић.  
 Чланом 43. Статута Народне Библиотеке прописано да састав Управног одбора 
Библиотеке треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање 
заступљеног пола. Тренутни састав Управног одбора сачињавају представнице женског 
пола и потребно је изменити састав Управног одбора, како би био усклађен са Законом.  
 Надлежно Одељење за друштвене делатности и локални развој је Скупштини града 
упутило захтев  којим је, поред осталог, затражило  да овлашћени предлагач достави 
предлог за два нова члана Управног одбора мушког пола, а уз захтев је достављено и напред 
наведено обавештење Народне библиотеке. 
 Имајући у виду да састав Управног одбора није усклађен са одредбама члана 42. став 
5. Закона о култури, овлашћени предлагач је  доставио  Скупштини града  и 
Административном одбору Предлог за разрешење  чланова  Управног одбора Народне 
библиотеке „Радоје Домановић у Лесковцу, као представника оснивача, и то: Снежане 
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Јовановић, проф. разредне наставе и Марије Рајковић, мастер професора српског језика и 
књижевности. 
 
 Чланом 41. Закона о култури: 
 -ставом 2. прописано је, поред осталог,  да   Управни одбор установе има 5 чланова  
 -ставом 3. прописано је да чланове управног одбора именује и разрешава оснивач, из 
реда стручњака и познавалаца културне делатности. 
 Чланом 42. став 5. Закона о култури  прописано је да састав Управног одбора треба 
да обезбеди заступљеност од најмање 40% представника мање заступљеног пола. 
 Чланом 44а став 1. истог Закона прописано је да дужност члана Управног одбора 
престаје истеком мандата и разрешењем. 
 
 Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина 
општине 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. 

Чланом 66. став 3. прописано је да се одредбе поменутог Закона које се односе на 
Скупштину општине примењују и на градску скупштину. 

 
Чланом 12. Одлуке о оснивању Народне библиотеке у Лесковцу: 
-ставом 2. прописано је да Управни одбор Библиотеке има пет чланова, од којих су 

два  из реда запослених. 
-ставом 3. прописано је да Управни одбор именује и разрешава Скупштина града као 

оснивач, из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности. 
-ставом 8. прописано је да састав Управног  одбора треба да обезбеди заступљеност 

од најмање 30% представника мање заступљеног пола. 
  

 Чланом 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца прописано је да Скупштина 
града 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. 
 
 Административни одбор Скупштине града  Лесковца, на 9. седници одржаној 10. 
септембра 2021. године, разматрао је и прихватио Предлог овлашћеног  предлагача за 
разрешење чланова Управног одбора  Народне библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу, 
као представника оснивача, и то:  Снежане  Јовановић, проф. разредне наставе и Марије 
Рајковић, мастер професора српског језика и књижевности  и упутио га Скупштини града 
Лесковца на разматрање и изјашњавање. 
 
 На основу члана 41. став 2. и 3, члана  42. став 5. и члана 44а став 1. Закона о култури, 
члана 32. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, члана 12. Одлуке о оснивању  
Народне библиотеке у Лесковцу  и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца, 
Скупштина града Лесковца је донела Решење као у диспозитиву. 
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Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути спор пред 

надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
 
Број: 06-5/21-I 

У Лесковцу, 14. септембра 2021. године. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 
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На основу члана 41. став 2. и 3.  и члана  42. став 1, 5. и 6.  Закона о култури 
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16-испр. 6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. и 
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-
др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 12. Одлуке о оснивању Народне библиотеке у 
Лесковцу ( („Службени гласник града Лесковца“, број 46/20)  и члана 39. став 1. тачка 15. 
Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“ број 28/18) Скупштина града 
Лесковца, на 12. седници  одржаној  14. септембра 2021. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ДВА  ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 
БИБЛИОТЕКЕ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ У ЛЕСКОВЦУ 

 
I 
 

 Именују се за члановеУправног одбора Народне библиотеке „Радоје Домановић“ у 
Лесковцу, као представници  оснивача: 
            - Миодраг Мазнић, дипл. музички педагог 
 - Војислав Николић, машински инжењер у информатици 
 

II 
 
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
 Народна библиотека „Радоје Домановић“ је доставила обавештење, број 337 од 14. 
јуна 2021. године, надлежном Одељењу  за друштвене делатности и локални развој Градске 
управе града Лесковца у коме је, поред осталог, наведено следеће: Решењем Скупштине 
града, број 06-8/20-I од 10. децембра 2020. године именован је састав Управног одбора 
Народне библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу. Том приликом су из реда запослених 
а на предлог синдикалне организације Народне библиотеке, именоване две запослене, 
Марија Југовић и Драгана Миленковић. На предлог оснивача именоване су три чланице: 
Кристина Васиљковић, Снежана Јовановић и Марија Рајковић. Чланом 43. Статута Народне 
Библиотеке прописано да састав Управног одбора Библиотеке треба да обезбеди 
заступљеност од најмање 30% представника мање заступљеног пола. Тренутни састав 
Управног одбора сачињавају представнице женског пола и потребно је изменити састав 
Управног одбора, како би био усклађен са Законом.  
 Надлежно Одељење за друштвене делатности и локални развој је Скупштини града 
упутило захтев  којим је, поред осталог, затражило  да овлашћени предлагач достави 
предлог за два нова члана Управног одбора мушког пола, а уз захтев је достављено и напред 
наведено обавештење Народне библиотеке. 
 Имајући у виду да састав Управног одбора није усклађен са одредбама члана 42. став 
5. Закона о култури, овлашћени предлагач је  доставио  Скупштини града и 
Административном одбору  Предлог за разрешење  чланова  Управног одбора Народне 
библиотеке „Радоје Домановић у Лесковцу, као представника оснивача и  Предлог за 
именовање  чланова  Управног одбора Народне библиотеке,  као представника оснивачаи 



2 
 

то: Миодрага Мазнића, дипл. музичког педагога  и Војислава Николића, машинског 
инжењера у информатици. 
 Чланом 41. Закона о култури: 
 -ставом 2. прописано је, поред осталог,  да   Управни одбор установе има 5 чланова  
 -ставом 3. прописано је да чланове управног одбора именује и разрешава оснивач, из 
реда стручњака и познавалаца културне делатности. 
 Чланом 42. истог Закона: 
 -ставом 1. прописано је, поред осталог да, ако је оснивач установе јединица локалне 
самоуправе, највише једна трећина чланова управног одбора именује се из реда запослених 
у установи. 
 -став 5. Закона о култури  прописано је да састав Управног одбора треба да обезбеди 
заступљеност од најмање 40% представника мање заступљеног пола. 
 -ставом 6. прописано је да се чланови управног одбора установе из става 1. овог 
члана именују на период од четири године и могу бити именовани највише два пута. 
 Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина 
општине 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. 

Чланом 66. став 3. прописано је да се одредбе поменутог Закона које се односе на 
Скупштину општине примењују и на градску скупштину. 

Чланом 12. Одлуке о оснивању Народне библиотеке у Лесковцу: 
-ставом 2. прописано је да Управни одбор Библиотеке има пет чланова, од којих су 

два  из реда запослених. 
-ставом 3. прописано је да Управни одбор именује и разрешава Скупштина града као 

оснивач, из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности. 
-ставом 8. прописано је да састав Управног  одбора треба да обезбеди заступљеност 

од најмање 30% представника мање заступљеног пола.  
 

 Чланом 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца прописано је да Скупштина 
града 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. 
 
 Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 9. седници одржаној  10. 
септембра 2021. године, разматрао је и прихватио Предлог овлашћеног  предлагача за 
именовање члановаУправног одбора Народне библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу, 
као представника оснивача, и то: Миодрага Мазнића, дипл. музичког педагога и Војислава 
Николића, машинског инжењера у информатици и упутио га Скупштини града Лесковца на 
разматрање и изјашњавање. 
 На основу члана 41. став 2. и 3. и члана  42. став 5. и 6. Закона о култури, члана 32. и 
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, члана 12. Одлуке о оснивању  Народне 
библиотеке у Лесковцу  и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца, Скупштина 
града Лесковца је донела Решење као у диспозитиву. 
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Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути спор пред 

надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
 
 
Број: 06-5/21-I 

У Лесковцу, 14. септембра  2021. године. 
 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



На основу члана 45. став 3, 4. и 5,  члана 46. став 1,  4, 5. и 7. и члана 48а. став 1. и 
став 2. тачка 1)  Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16-испр. 
6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 15. став 2, 3, 5, 7. и 
8. Одлуке о оснивању Народне библиотеке у Лесковцу ( („Службени гласник града 
Лесковца“, број 46/20)  и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца („Службени 
гласник града Лесковца“ број 28/18) Скупштина града Лесковца, на 12. седници одржаној 
14. септембра  2021. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ ОДБОРА  НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 
БИБЛИОТЕКЕ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ У ЛЕСКОВЦУ 

 
I 
 

 JЕЛЕНА ФИЛИПОВИЋ разрешава се функције члана Надзорног одбора Народне 
библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу, као представник оснивача, због подношења 
оставке.  
                                                                            II 
 
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
 Јелена Филиповић, која је за члана Надзорног одбора Нaродне библиотеке „Радоје 
Домановић“ у Лесковцу именована Решењем Скупштине града о именовању Надзорног 
одбора „Народне библиотеке „Радоје Домановић“, број 06-8/20-I  од 10. децембра 2020. 
године, као представник оснивача  је дана 27.05. 2021. године поднела оставку на функцију 
члана Надзорног одбора  и доставила је Народној библиотеци.  
 Народна библиотека „Радоје Домановић“ је, дописом број 336 од 14. јуна 2021. 
године, обавестила надлежно Одељење за друштвене делатности и локални развој Градске 
управе града Лесковца да  је Јелена Филиповић, члан Надзорног одбора библиотеке, 
именована на предлог оснивача, поднела оставку  дана 27.05. 2021. године и у прилогу 
дописа доставила оставку именоване, а надлежно Одељење за друштвене делатности и 
локални развој је наведено обавештење и оставку доставило Скупштини града Лесковца. 
 Овлашћени предлагач је, с тим у вези,  доставио  Скупштини града Предлог за 
разрешење Јелене Филиповић функције члана  Надзорног одбора Народне библиотеке 
„Радоје Домановић у Лесковцу, као представника оснивача, због подношења оставке. 
 Чланом 45. Закона о култури: 
 -ставом 3. прописано је да  надзорни одбор установе има најмање 3 члана 
 -ставом 4. прописано је да чланове надзорног одбора именује и разрешава оснивач, 
из реда стручњака и познавалаца културне делатности 
 -Чланом 46. Закона о култури: 
 -ставом 1. прописано је да, ако је оснивач установе Република Србија, аутономна 
покрајина односно јединица локалне самоуправе, највише 1/3 чланова надзорног  одбора 



именује се из реда запослених у установи, на предлог репрезентативног синдиката установе, 
а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених 
 -ставом 4. прописано је да састав надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност 
од најмање 40% представника мање заступљеног пола 
 -ставом 5. прописано је да се чланови надзорног одбора установе из става 1. овог 
члана именују на период од 4 године и могу бити именовани највише два пута. 
 -ставом 7. прописано је да за члана надзорног одбора не може бити именовано лице 
које је члан управног одбора установе. 
 Чланом 48а. истог Закона: 
 -ставом 1. прописано је да дужност члана надзорног одбора установе престаје 
истеком мандата или разрешењем 
 -ставом 2.  прописано је да ће оснивач установе разрешити члана Надзорног одбора, 
пре истека мандата 1) на личини захтев. 
 
 Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина 
општине 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. 

Чланом 66. став 3. прописано је да се одредбе поменутог Закона које се односе на 
Скупштину општине примењују и на градску скупштину. 

 
Чланом 15. Одлуке о оснивању Народне библиотеке у Лесковцу: 
-ставом 2. прописано је да Надзорни одбор Библиотеке има три члана, од којих је 

један из реда запослених. 
-ставом 3. прописано је да чланове Надзорног одбора именује и разрешава 

Скупштина града као  оснивач.  
-ставом 5. прописано је да се чланови Надзорног одбора именују на период од 4 

године и могу бити именовани највише два пута.  
-ставом 7. прописано је да чланови Надзорног одбора не могу бити лица која су 

чланови Управног одбора и обрнуто. 
-ставом 8. прописано је да састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност 

од најмање 30% представника мање заступљеног пола.  
 

 Чланом 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца прописано је да Скупштина 
града 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. 
 
 Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 9. седници одржаној  10. 
септембра 2021. године је констатовао оставку Јелене Филиповић, прихватио Предлог 
овлашћеног предлагача за разрешење  Јелене Филиповић функције члана Надзорног одбора 
Народне библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу, као представника оснивача, због 
подношења оставке и упутио га Скупштини града Лесковца на разматрање и изјашњавање. 
 
 На основу члана 45. став 3, 4. и 5,  члана 46. став 1, 4 , 5.  и 7. и члана 48а. став 1.  и 
став 2. тачка 1) Закона о култури, члана 32. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, 



члана 15. став 2, 3, 5, 7 и 8. Одлуке о оснивању  Народне библиотеке у Лесковцу  и члана 
39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца, Скупштина града Лесковца је донела Решење 
као у диспозитиву. 
 

Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути спор пред 
надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења. 

 
Број: 06-5/21-I 

У Лесковцу, 14. септембра 2021. године. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 
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На основу члана 45. став 3, 4. и 5. и члана 46. став 1, 4, 5. и 7. Закона о култури 
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16-испр. 6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. и 
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-
др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 15. став 2, 3, 5, 7. и 8.  Одлуке о оснивању Народне 
библиотеке у Лесковцу ( („Службени гласник града Лесковца“, број 46/20)  и члана 39. став 
1. тачка 15. Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“ број 28/18) 
Скупштина града Лесковца, на  12. седници одржаној  14. септембра  2021. године, донела 
је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ ОДБОРА  НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 
БИБЛИОТЕКЕ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ У ЛЕСКОВЦУ 

 
I 
 

 МАРИЈА РАЈКОВИЋ, мастер професор српског језика и књижевности,  именује се 
за члана Надзорног одбора Народне библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу, као 
представник оснивача. 
                                                                             II 
 
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Јелена Филиповић, која је за члана Надзорног одбора Нaродне библиотеке „Радоје 
Домановић“ у Лесковцу именована Решењем Скупштине града о именовању Надзорног 
одбора „Народне библиотеке „Радоје Домановић“, број 06-8/20-I  од 10. децембра 2020. 
године, као представник оснивача  је дана 27.05. 2021. године поднела оставку на функцију 
члана Надзорног одбора  и доставила је Народној библиотеци.  
 Народна библиотека „Радоје Домановић“ је, дописом број 336 од 14. јуна 2021. 
године, обавестила надлежно Одељење за друштвене делатности и локални развој Градске 
управе града Лесковца да  је Јелена Филиповић, члан Надзорног одбора библиотеке, 
именована на предлог оснивача, поднела оставку  дана 27.05. 2021. године и у прилогу 
дописа доставила оставку именоване, а надлежно Одељење за друштвене делатности и 
локални развој је наведено обавештење и оставку доставило Скупштини града Лесковца. 
 Овлашћени предлагач је, с тим у вези,  доставио  Скупштини града Предлог за 
разрешење Јелене Филиповић функције члана  Надзорног одбора Народне библиотеке 
„Радоје Домановић у Лесковцу, као представника оснивача, због подношења оставке и 
Предлог за именовање Марије Рајковић, мастер професора српског језика и књижевности, 
за члана Надзорног одбора, као представника оснивача. 
 Чланом 45. Закона о култури: 
 -ставом 3. прописано је да  надзорни одбор установе има најмање 3 члана 
 -ставом 4. прописано је да чланове надзорног одбора именује и разрешава оснивач, 
из реда стручњака и познавалаца културне делатности. 
 
 -Чланом 46. Закона о култури: 
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 -ставом 1. прописано је да, ако је оснивач установе Република Србија, аутономна 
покрајина односно јединица локалне самоуправе, највише 1/3 чланова надзорног  одбора 
именује се из реда запослених у установи, на предлог репрезентативног синдиката установе, 
а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених 
 -ставом 4. прописано је да састав надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност 
од најмање 40% представника мање заступљеног пола 
 -ставом 5. прописано је да се чланови надзорног одбора установе из става 1. овог 
члана именују на период од 4 године и могу бити именовани највише два пута. 
 -ставом 7. прописано је да за члана надзорног одбора не може бити именовано лице 
које је члан управног одбора установе. 
  
 Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина 
општине 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. 

Чланом 66. став 3. прописано је да се одредбе поменутог Закона које се односе на 
Скупштину општине примењују и на градску скупштину. 

 
Чланом 15. Одлуке о оснивању Народне библиотеке у Лесковцу: 
-ставом 2. прописано је да Надзорни одбор Библиотеке има три члана, од којих је 

један из реда запослених. 
-ставом 3. прописано је да чланове Надзорног одбора именује и разрешава 

Скупштина града као  оснивач.  
-ставом 5. прописано је да се чланови Надзорног одбора именују на период од 4 

године и могу бити именовани највише два пута.  
-ставом 7. прописано је да чланови Надзорног одбора не могу бити лица која су 

чланови Управног одбора и обрнуто. 
-ставом 8. прописано је да састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност 

од најмање 30% представника мање заступљеног пола.  
 Чланом 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца прописано је да Скупштина 
града 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. 
 Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 9. седници одржаној  10. 
септембра 2021. године, разматрао је и прихватио Предлог овлашћеног   предлагача за 
именовање Марије Рајковић, мастер професора српског језика и књижевности за члана 
Надзорног одбора Народне библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу, као представника 
оснивача и упутио га Скупштини града Лесковца на разматрање и изјашњавање. 
 На основу члана 45. став 3, 4. и 5. и  члана 46. став 1. и 4.  Закона о култури, члана 
32. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, члана 15. став 2, 3, 5, 7. и 8.  Одлуке о 
оснивању Народне библиотеке у Лесковцу  и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града 
Лесковца Скупштина града Лесковца је донела Решење као у диспозитиву.  
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Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути спор пред 
надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења. 

 
Број: 06-5/21-I 

У Лесковцу,  14. септембра  2021. године. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



1 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр.129/07, 83/14 – др.закон, 101/16 – др.закон и 
47/18), члана 14. Одлуке о оснивању Установе за спорт и физичку културу Спортско 
рекреативни центар „Дубочица“ Лесковац („Службени гласник града Лесковца“ бр. 39/16) 
и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, 
број 28/18), Скупштина града Лесковца, на 12. седници одржаној  14. септембра 2021. 
године, донела је 
  

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И 

ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ДУБОЧИЦА 
ЛЕСКОВАЦ“ 

 
I 
 

 МИОДРАГ СТОЈКОВИЋ, мастер  економиста, разрешава се функције председника   
Управног одбора Установе за спорт и физичку културу „Спортско рекреативни центар 
Дубочица Лесковац“,  као представник оснивача, због подношења оставке. 
  
                                                                      II 

 
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“.  
 
                                                       О б р а з л о ж е њ е 

 
 Миодраг Стојковић, мастер економиста је  дана 15. 07. 2021. године поднео оставку 
на функцију председника  Управног одбора Установе за спорт и физичку културу 
„Спортско рекреативни центар Дубочица Лесковац“ и доставио је Скупштини града 
Лесковца.  
 Овлашћени предлагач доставио је Скупштини града предлог за разрешење  
Миодрага Стојковића, мастер економисте, дужности председника Управног одбора 
Установе за спорт и физичку културу „Спортско рекреативни центар Дубочица Лесковац“, 
као  представника оснивача, због подношења оставке. 

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина 
општине  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. 

Чланом 66. став 3. прописано је да се одредбе поменутог Закона, које се односе на 
Скупштину општине, примењују и на Градску скупштину. 
 Чланом 14. Одлуке о оснивању Установе за спорт и физичку културу Спортско 
рекреативни центар „Дубочица“ Лесковац: 
 -ставом 1. прописано је да Управни одбор Установе именује и разрешава оснивач, 
 -ставом 2. прописано је, поред осталог,  да Управни одбор има 5 члана, односно 
председника и 4 члана. Два члана Управног одбора су из реда запослених радника Установе.  
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Чланом 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца прописано је, поред осталог,  да 
Скупштина града у складу са Законом: именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор 
и директора установе, организације и службе чији је оснивач. 
 Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 9. седници одржаној  10. 
септембра 2021. године, констатовао је оставку Миодрага Стојковића, прихватио  предлог 
овлашћеног предлагача за разрешење Миодрага Стојковића, мастер економисте,  функције 
председника  Управног одбора Установе за спорт и физичку културу „Спортско 
рекреативни центар Дубочица Лесковац“, због подношења оставке и упутио га Скупштини 
града  на разматрање и изјашњавање.   

  На основу члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи, члана 14. Одлуке о оснивању Установе за спорт и физичку културу Спортско 
рекреативни центар „Дубочица“ Лесковац и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града 
Лесковца, Скупштина града Лековца је  донела  Решење као у диспозитиву.  

Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути спор пред 
надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења.   

 
 

Број: 06-5/21-I  
У Лесковцу,  14. септембра 2021. године. 
 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр.129/07, 83/14 – др.закон, 101/16 – др.закон и 
47/18), члана 14. Одлуке о оснивању Установе за спорт и физичку културу Спортско 
рекреативни центар „Дубочица“ Лесковац („Службени гласник града Лесковца“ бр. 39/16) 
и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, 
број 28/18), Скупштина града Лесковца, на 12. седници одржаној 14. септембра 2021. 
године, донела је 
  

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ 

И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ДУБОЧИЦА 
ЛЕСКОВАЦ“ 

 
I 
 

 ИГОР СТОЈАНОВИЋ, дипломирани економиста, именује  се за председника   
Управног одбора Установе за спорт и физичку културу „Спортско рекреативни центар 
Дубочица Лесковац“,  као представник оснивача. 
  
                                                                      II 

 
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“.  
 
                                                       О б р а з л о ж е њ е 

 
 Миодраг Стојковић, мастер економиста је  дана 15. 07. 2021. године поднео оставку 
на функцију председника  Управног одбора Установе за спорт и физичку културу 
„Спортско рекреативни центар Дубочица Лесковац“ и доставио је Скупштини града 
Лесковца.  
 Овлашћени предлагач доставио је Скупштини града предлог за разрешење  
Миодрага Стојковића, мастер економисте, дужности председника Управног одбора 
Установе за спорт и физичку културу „Спортско рекреативни центар Дубочица Лесковац“, 
као  представника оснивача, због подношења оставке и именовање Игора Стојановића за 
председника Управног одбора ове Установе. 

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина 
општине  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. 

Чланом 66. став 3. прописано је да се одредбе поменутог Закона, које се односе на 
Скупштину општине, примењују и на Градску скупштину. 
 Чланом 14. Одлуке о оснивању Установе за спорт и физичку културу Спортско 
рекреативни центар „Дубочица“ Лесковац: 
 -ставом 1. прописано је да Управни одбор Установе именује и разрешава оснивач, 
 -ставом 2. прописано је, поред осталог,  да Управни одбор има 5 члана, односно 
председника и 4 члана. Два члана Управног одбора су из реда запослених радника Установе.  
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Чланом 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца прописано је, поред осталог,  да 
Скупштина града у складу са Законом: именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор 
и директора установе, организације и службе чији је оснивач. 
 Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 9. седници одржаној 10. 
септембра 2021. године је прихватио  предлог овлашћеног предлагача за именовање Игора 
Стојановића, дипл. економисте, за  председника  Управног одбора Установе за спорт и 
физичку културу „Спортско рекреативни центар Дубочица Лесковац“ и упутио га 
Скупштини града  на разматрање и изјашњавање.   

  На основу члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи, члана 14. Одлуке о оснивању Установе за спорт и физичку културу Спортско 
рекреативни центар „Дубочица“ Лесковац и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града 
Лесковца  Скупштина града Лесковца је донела  Решење као у диспозитиву.  

Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути спор пред 
надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења.   

 
 

Број: 06-5/21-I  
У Лесковцу, 14. септембра 2021. године. 
 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 
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На основу члана 41. став 2,  3. и 4, члана 42. став 1, 2, 5. и 6. и члана 44а. став 1. 
Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16-испр,  6/20, 47/21 и 
78/21), члана 32. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 21. став 2. 3.  и 4. и члана 24. став 
1. Одлуке о оснивању Историјског архива у Лесковцу („Службени гласник града Лесковца“, 
број 46/20)  и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца („Службени гласник града 
Лесковца“ број 28/18) Скупштина града Лесковца, на  12. седници одржаној 14. септембра 
2021. године, донела је  

 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
О  РАЗРЕШЕЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА  

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У ЛЕСКОВЦУ 
 
I 
 

 Разрешава се Управни одбор Историјског архива у Лесковцу,  због истека мандата,  
у саставу: 
 -представници оснивача: 
 1. Владимир Петковић, мастер историчар,  председник 
 2. Верољуб Трајковић, дипл. историчар, члан 
 3. Миодраг Анђелковић, дипл. историчар,  члан 
 -из реда запослених: 
 4. Небојша Мутавџић, члан  
 5. Нинослав Живковић,  члан. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Управном одбору Историјског архива  је истекао мандат. 
 Овлашћени предлагачи доставили су  Скупштини града предлог за разрешење  
Управног одбора Историјског архива у Лесковцу, због истека мандата, у саставу наведеном 
у ставу I диспозитива овог Решења, због истека мандата.  
 Чланом 41. Закона о култури: 
 -ставом 2. прописано је да управни одбор установе има најмање 3 члана 
 -ставом 3. прописано је да чланове управног одбора именује и разрешава оснивач, из 
реда стручњака и познавалаца културне делатности 
 -ставом 4. прописано је да председника управног одбора именује оснивач, из реда 
чланова Управног одбора 
  Чланом 42. Закона о култури: 
 -ставом 1. прописано је да, ако је оснивач установе Република Србија, аутономна 
покрајина односно јединица локалне самоуправе, највише 1/3 чланова управног одбора 



2 
 

именује се из реда запослених у установи, на предлог репрезентативног синдиката установе, 
а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених 
 -ставом 2. прописано је да најмање један од чланова управног одбора из реда 
запослених мора да буде из реда носилаца основне програмске делатности 
 -ставом 5. прописано је да састав управног одбора треба да обезбеди заступљеност 
од најмање 40% представника мање заступљеног пола 
 -ставом 6. прописано је да се чланови управног одбора установе из става 1. овог 
члана именују на период од 4 године и могу бити именовани највише два пута. 
 Чланом 44а. став 1. истог Закона прописано је да дужност члана управног одбора 
установе престаје истеком мандата или разрешењем. 
 Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина 
општине 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. 

Чланом 66. став 3. прописано је да се одредбе поменутог Закона које се односе на 
Скупштину општине примењују и на градску скупштину. 

Чланом 21. Одлуке о оснивању Историјског архива у Лесковцу: 
-ставом 2. прописано је, поред осталог,  да Управни одбор Архива има председника 

и четири члана. Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач, из 
реда истакнутих стручњака и познавалаца културе. Највише једна трећина чланова 
Управног одбора именује се из реда запослених у Архиву, на предлог репрезентативног 
синдиката Архива, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине 
запослених. Најмање један од чланова Управног одбора из реда запослених мора да буде из 
реда носилаца основне, програмске делатности.  

-ставом 3. прописано је да састав Управног одбора треба да обезбеди заступљеност 
од најмање 30% представника мање заступљеног пола 

-ставом 4. прописано је, поред осталог, да се чланови Управног одбора Архива 
именују на период од 4 године и могу бити именовани највише два пута.  

Чланом 24. став 1. Одлуке о оснивању Историјског архива у Лесковцу прописано је 
да дужност члана Управног одбора установе престаје истеком мандата и разрешењем.  
 Чланом 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца прописано је да Скупштина 
града 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. 
 Административни одбор Скупштине града  Лесковца, на 9. седници одржаној  10. 
септембра 2021. године, разматрао је и прихватио Предлог овлашћених  предлагача за 
разрешење Управног одбора Историјског архива у Лесковцу, у саставу наведеном у ставу I 
диспозитива овог Решења, због истека мандата и упутио  га Скупштини града на разматрање 
и изјашњавање.  
 На основу члана 41. став 2,  3. и 4, члана 42. став 1, 2, 5. и 6. и члана 44а. став 1. 
Закона о култури, члана 32. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи,  члана 21. став 
2. 3.  и 4. и члана 24. став 1.  Одлуке о оснивању Историјског архива у Лесковцу   и члана 
39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца Скупштина града Лесковца донела је Решење 
као у диспозитиву.  
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Поука о правном леку: Против овог решења може се покренути спор пред 

надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
 

 
Број: 06-5/21-I 

У Лесковцу, 14. септембра 2021. године. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 
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На основу члана 45. став 3, 4 и   5,  члана 46. став 1, 4, 5. и 7.  и члана 48а. став 1.  
Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16-испр. 6/20, 47/21 и 
78/21), члана 32. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 25. став 2. 3.  и 4. и члана 28. став 
1. Одлуке о оснивању Историјског архива у Лесковцу („Службени гласник града Лесковца“, 
број 46/20)  и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца („Службени гласник града 
Лесковца“ број 28/18) Скупштина града Лесковца, на  12. седници одржаној  14. септембра 
2021. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У ЛЕСКОВЦУ 
 
I 
 

 Разрешава се Надзорни одбор Историјског  архива у Лесковцу, због истека мандата,   
у саставу: 
 -представници оснивача: 
 1. Вања Хубач, дипл. економиста, председник  
 2. Милена Кнежевић, адвокат, члан 
 -из реда запослених: 
 3. Данијела Симић,  архивиста, члан 
  
                                                                            II 
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Надзорном одбору Историјског архива је истекао мандат. 
 Овлашћени предлагачи доставили су  Скупштини града Предлог за разрешење  
Надзорног одбора Историјског архива у Лесковцу, у саставу наведеном у ставу I 
диспозитива овог Решења, због истека мандата.  
 Чланом 45. Закона о култури: 
 -ставом 3. прописано је да  надзорни одбор установе има најмање 3 члана 
 -ставом 4. прописано је да чланове надзорног одбора именује и разрешава оснивач, 
из реда стручњака и познавалаца културне делатности 
 -ставом 5. прописано је да председника надзорног  одбора именује оснивач, из реда 
чланова Управног одбора 
  -Чланом 46. Закона о култури: 
 -ставом 1. прописано је да, ако је оснивач установе Република Србија, аутономна 
покрајина односно јединица локалне самоуправе, највише 1/3 чланова надзорног  одбора 
именује се из реда запослених у установи, на предлог репрезентативног синдиката установе, 
а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених 
 -ставом 4. прописано је да састав надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност 
од најмање 40% представника мање заступљеног пола 
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 -ставом 5. прописано је да се чланови надзорног одбора установе из става 1. овог 
члана именују на период од 4 године и могу бити именовани највише два пута. 
 -ставом 7. прописано је да за члана надзорног одбора не може бити именовано лие 
које је члан управног одбора установе. 
 Чланом 48а. став 1. истог Закона прописано је да дужност члана надзорног одбора 
установе престаје истеком мандата или разрешењем. 
 Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина 
општине 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. 

Чланом 66. став 3. прописано је да се одредбе поменутог Закона које се односе на 
Скупштину општине примењују и на градску скупштину. 

Чланом 25. Одлуке о оснивању Историјског архива у Лесковцу: 
-ставом 2. прописано је да Надзорни одбор има три члана. Председника и чланове 

Надзорног одбора именује и разрешава оснивач. Један члан Надзорног одбора именује се 
из реда запослених у Архиву, на предлог репрезентативног синдиката Архива, а уколико не 
постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених.  

-ставом 3. прописано је да састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност 
од најмање 30% представника мање заступљеног пола.  

-ставом 4. прописано је да се чланови Надзорног одбора Архива именују на период 
од четири године и могу бити именовани највише два пута. За члана Надзорног одбора не 
може бити именовано лице које је члан Управног одбора установе.  

Чланом 28. став 1. Одлуке о оснивању Историјског архива  прописано је, поред 
осталог, да дужност члана Надзорног одбора Архива престаје истеком мандата и 
разрешењем. 

  
 Чланом 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца прописано је да Скупштина 
града 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. 
 Административни одбор Скупштине града Лесковца,  на 9. седници одржаној 10. 
септембра  2021. године, разматрао је и прихватио Предлог овлашћених  предлагача за 
разрешење Надзорног одбора Историјског архива у Лесковцу, у саставу наведеном у ставу 
I диспозитива овог Решења, због истека мандата и упутио га  Скупштини града на 
разматрање и изјашњавање.  
 
 На основу члана 45. став 3, 4, 5 и 6,  члана 46. став 1, 4, 5. и 7.  и члана 48а. став 1.  
Закона о култури, члана 32. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, члана 25. став 
2. 3.  и 4. и члана 28. став 1. Одлуке о оснивању Историјског архива у Лесковцу  и члана 39. 
став 1. тачка 15. Статута града Лесковца, Скупштина града Лесковца је донела Решење као 
у диспозитиву.  
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Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути спор пред 

надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
 
Број: 06-5/21-I 

У Лесковцу,  14. септембра  2021. године. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 
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На основу члана 41. став 2,  3. и 4. и  члана 42. став 1, 2, 5. и 6. Закона о култури 
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16-испр,  6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. и 
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-
др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 21. став 2. 3.  и 4. Одлуке о оснивању Историјског 
архива у Лесковцу ( („Службени гласник града Лесковца“, број 46/20)  и члана 39. став 1. 
тачка 15. Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“ број 28/18) 
Скупштина града Лесковца, на 12.  седници одржаној 14. септембра 2021. године, донела је 

 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
О  ИМЕНОВАЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА  
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У ЛЕСКОВЦУ 

 
I 

 Именује се Управни одбор Историјског архива у Лесковцу,  у саставу: 
 -представници оснивача: 
 1. Владимир Петковић, мастер историчар, за председника 
 2. Миодраг Анђелковић, дипл. историчар, за  члана 
 3. Немања Цветковић, мастер историчар, за  члана 
 -из реда запослених: 
 4. Наташа Марјановић, економиста за менаџмент, виши архивски помоћник, за члана  
 5. Данијела Симић, професор историје,  архивиста, за члана. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Управном одбору Историјског архива  је истекао мандат. 
 Овлашћени предлагачи доставили су  Скупштини града предлог за разрешење  
Управног одбора Историјског архива у Лесковцу, , због истека мандата  и предлог за 
именовање Управног одбора, у саставу наведеном у ставу I диспозитива овог Решења, због 
истека мандата.  
 Чланом 41. Закона о култури: 
 -ставом 2. прописано је да управни одбор установе има најмање 3 члана 
 -ставом 3. прописано је да чланове управног одбора именује и разрешава оснивач, из 
реда стручњака и познавалаца културне делатности 
 -ставом 4. прописано је да председника управног одбора именује оснивач, из реда 
чланова Управног одбора 
  -Чланом 42. Закона о култури: 
 -ставом 1. прописано је да, ако је оснивач установе Република Србија, аутономна 
покрајина односно јединица локалне самоуправе, највише 1/3 чланова управног одбора 
именује се из реда запослених у установи, на предлог репрезентативног синдиката установе, 
а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених 
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 -ставом 2. прописано је да најмање један од чланова управног одбора из реда 
запослених мора да буде из реда носилаца основне програмске делатности 
 -ставом 5. прописано је да састав управног одбора треба да обезбеди заступљеност 
од најмање 40% представника мање заступљеног пола 
 -ставом 6. прописано је да се чланови управног одбора установе из става 1. овог 
члана именују на период од 4 године и могу бити именовани највише два пута. 
 Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина 
општине 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. 

Чланом 66. став 3. прописано је да се одредбе поменутог Закона које се односе на 
Скупштину општине примењују и на градску скупштину. 

 
Чланом 21. Одлуке о оснивању Историјског архива у Лесковцу: 
-ставом 2. прописано је, поред осталог,  да Управни одбор Архива има председника 

и четири члана. Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач, из 
реда истакнутих стручњака и познавалаца културе. Највише једна трећина чланова 
Управног одбора именује се из реда запослених у Архиву, на предлог репрезентативног 
синдиката Архива, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине 
запослених. Најмање један од чланова Управног одбора из реда запослених мора да буде из 
реда носилаца основне, програмске делатности.  

-ставом 3. прописано је да састав Управног одбора треба да обезбеди заступљеност 
од најмање 30% представника мање заступљеног пола 

-ставом 4. прописано је, поред осталог, да се чланови Управног одбора Архива 
именују на период од 4 године и могу бити именовани највише два пута. 

  
 Чланом 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца прописано је да Скупштина 
града 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. 
 
 Административни одбор Скупштине града на 9. седници одржаној 10. септембра 
2021. године, разматрао је и прихватио Предлог овлашћених  предлагача за именовање 
Управног одбора Историјског архива у Лесковцу, у саставу наведеном у ставу I диспозитива 
овог Решења и упутио  га Скупштини града на разматрање и изјашњавање.  
 На основу члана 41. став 2,  3. и 4. и  члана 42. став 1, 2, 5. и 6. Закона о култури, 
члана 32. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи,  члана 21. став 2. 3.  и 4. Одлуке 
о оснивању Историјског архива у Лесковцу   и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града 
Лесковца Скупштина града Лесковца донела је Решење као у диспозитиву. 
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Поука о правном леку: Против овог решења може се покренути спор пред 
надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења. 

 
Број: 06-5/21-I 

У Лесковцу, 14. септембра 2021. године. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



1 
 

 
 
На основу члана 45. став 3, 4. и 5. и  члана 46. став 1, 4, 5. и 7. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16-испр. 6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. и 
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-
др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 25. став 2. 3.  и 4. Одлуке о оснивању Историјског 
архива у Лесковцу („Службени гласник града Лесковца“, број 46/20)  и члана 39. став 1. 
тачка 15. Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“ број 28/18) 
Скупштина града Лесковца, на  12. седници одржаној  14. септембра  2021. године, донела 
је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ   НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У 
ЛЕСКОВЦУ 

 
I 
 

 Именује  се Надзорни одбор Историјског  архива у Лесковцу,   у саставу: 
 -представници оснивача: 
 1. Вања Хубач, дипл. економиста, за председника  
 2.  Снежана Јовановић, професор разредне наставе, за члана 
 -из реда запослених: 
 3. Иван Стаменковић, електроинжењер, виши архивски помоћник прве врсте, за  
члана 
  
                                                                            II 
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 Надзорном одбору Историјског архива је истекао мандат. 
 Овлашћени предлагачи доставили су  Скупштини града Предлог за разрешење  
Надзорног одбора Историјског архива у Лесковцу, због истека мандата и Предлог за 
именовање Надзорног одбора, у саставу наведеном у ставу I диспозитива овог Решења. 
 Чланом 45. Закона о култури: 
 -ставом 3. прописано је да  надзорни одбор установе има најмање 3 члана 
 -ставом 4. прописано је да чланове надзорног одбора именује и разрешава оснивач, 
из реда стручњака и познавалаца културне делатности 
 -ставом 5. прописано је да председника надзорног  одбора именује оснивач, из реда 
чланова Управног одбора 
  -Чланом 46. Закона о култури: 
 -ставом 1. прописано је да, ако је оснивач установе Република Србија, аутономна 
покрајина односно јединица локалне самоуправе, највише 1/3 чланова надзорног  одбора 
именује се из реда запослених у установи, на предлог репрезентативног синдиката установе, 
а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених 
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 -ставом 4. прописано је да састав надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност 
од најмање 40% представника мање заступљеног пола 
 -ставом 5. прописано је да се чланови надзорног одбора установе из става 1. овог 
члана именују на период од 4 године и могу бити именовани највише два пута. 
 -ставом 7. прописано је да за члана Надзорног одбора не може бити именовано лице 
које је члан управног одбора установе. 
 Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина 
општине 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. 

Чланом 66. став 3. прописано је да се одредбе поменутог Закона које се односе на 
Скупштину општине примењују и на градску скупштину. 

Чланом 25. Одлуке о оснивању Историјског архива у Лесковцу: 
-ставом 2. прописано је да Надзорни одбор има три члана. Председника и чланове 

Надзорног одбора именује и разрешава оснивач. Један члан Надзорног одбора именује се 
из реда запослених у Архиву, на предлог репрезентативног синдиката Архива, а уколико не 
постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених.  

-ставом 3. прописано је да састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност 
од најмање 30% представника мање заступљеног пола.  

-ставом 4. прописано је да се чланови Надзорног одбора Архива именују на период 
од четири године и могу бити именовани највише два пута. За члана Надзорног одбора не 
може бити именовано лице које је члан Управног одбора установе.  
 Чланом 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца прописано је да Скупштина 
града 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. 
 Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 9. седници одржаној 10. 
септембра  2021. године, разматрао је и прихватио Предлог овлашћених  предлагача за 
именовање Надзорног одбора Историјског архива у Лесковцу, у саставу наведеном у ставу 
I диспозитива овог Решења и упутио га  Скупштини града на разматрање и изјашњавање.  
 На основу члана 45. став 3, 4. и 5. и члана 46. став 1, 4, 5. и 7. Закона о култури, члана 
32. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, члана 25. став 2. 3.  и 4. Одлуке о 
оснивању Историјског архива у Лесковцу  и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града 
Лесковца, Скупштина града Лесковца је донела Решење као у диспозитиву.  

Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути спор пред 
надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења. 

 
Број: 06-5/21-I 

У Лесковцу, 14. септембра  2021. године. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 
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На основу члана 16. став 2,  члана 17. став 3.  и члана 21. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16 и 88/19 ), члана 32. став 1. тачка 9. и 66. став 
3.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-др.закон  и  47/18), чл. 40. став 1. и 2. и 44. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног  предузећа „Грделица“ из Грделице са Законом о јавним 
предузећима („Службени гласник града Лесковца“ број 39/16, 7/18, 15/19 и 30/20) и члана 
39. став 1. тачка 14. Статута града Лесковца („Сл.гласник града Лесковца“, бр. 28/18), 
Скупштина града Лесковца,  на  12. седници одржаној  14. септембра 2021. године, донела 
је  
 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ГРДЕЛИЦА“ У ГРДЕЛИЦИ 
 
I 
 

 Разрешава  се Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Грделица“ у Грделици, 
због истека мандата, у саставу: 
 1. Братислав Нешић, председник 
 2. Драгана Илић, члан 
 3. Ненад Тасић, члан, из реда запослених. 
 

II 
  

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Надзорни одбор ЈКП „Грделица“ у Грделици је именован 12. септембра 2017. године 
и истекао му је мандат.  
 Oвлашћени предлагачи су, с тим у вези, доставили  Скупштини града и 
Административном одбору Скупштине града Предлог за разрешење Надзорног одбора ЈКП 
„Грделица“ Грделица, због истека мандата, у саставу наведеном у ставу 1. диспозитива овог 
Решења. 
 Чланом 16. став 2. 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.  

Чланом 17. став 3. Закона о јавним предузећима 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 4 године од 
којих је један члан Надзорног одбора из реда запослених. 

Чланом 21. став 1. истог Закона прописано је да мандат председнику и члановима 
надзорног одбора  престаје истеком периода на који су именовани, оставком или 
разрешењем.  
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 Чланом  32. став 1. тачка 9. и 66. став 3.  Закона о локалној самоуправи прописано је 
да Скупштина града 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. 

 
Чланом  40. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању јавног предузећа Одлуке о 

усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног  предузећа „Грделица“ из Грделице са 
Законом о јавним предузећима прописано је: 

-ставом 1, да Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Грделица“ има 3 члана 
од којих је један председник,  

-ставом  2, да председника и чланове Надзорног одбора, од којих је један члан из 
реда запослених,  именује Скупштина града, на период од четири године, под условима, на 
начин и по поступку утврђеним Законом, Статутом града и овом Одлуком.  

Чланом 44. став 1.  исте Одлуке прописано је да мандат председнику и члановима 
Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или 
разрешењем.  
            Чланом 39. став 1. тачка 14. Статута града Лесковца прописано је, поред осталог,  да 
Скупштина града у складу са Законом: именује и разрешава надзорни одбор, именује  
директора јавног предузећа, чији је оснивач.  

 
 Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 9. седници одржаној 10. 
септембра 2021. године, прихватио је предлог овлашћених предлагача за разрешење  
Надзорног одбора ЈКП „Грделица“у  Грделици, због истека мандата, у саставу наведеном у 
ставу 1. диспозитива овог Решења и упутио га Скупштини града на разматрање и 
одлучивање.   

На основу  члана16. став 2, члана  17. став 3. и члана 21. став 1. Закона о јавним  
предузећима,  чл. 32. став 1. тачка 9. и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, чл. 40. став 
1. и 2.  и 44. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног  предузећа 
„Грделица“ из Грделице са Законом о јавним предузећима и члана 39. став 1. тачка 14. 
Статута града Лесковца, Скупштина града Лесковца донела је Решење као у диспозитиву. 
 

Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути спор пред 
надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
 
 

Број: 06-5/21-I 
У Лесковцу, 14. септембра 2021. године. 
 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 
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На основу чл. 16. став 2. и 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр.15/16 и 88/19 ), члана 32. став 1. тачка 9. и 66. став 3.  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон  и  47/18), 
члaна. 40. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног  предузећа 
„Грделица“ из Грделице са Законом о јавним предузећима („Службени гласник града 
Лесковца“ број 39/16, 7/18, 15/19 и 30/20) и члана 39. став 1. тачка 14. Статута града 
Лесковца („Сл.гласник града Лесковца“, бр. 28/18), Скупштина града Лесковца,  на  12.  
седници одржаној  14. септембра 2021. године, донела је  
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ГРДЕЛИЦА“ У ГРДЕЛИЦИ 
 
I 
 

 Именује се Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Грделица“ у Грделици, у 
саставу: 
 1. Александра Младеновић, дипл. правник, за председника 
 2. Марија Костић, дипл. правник, за члана 
 3. Ненад Тасић, дипл. инж. исхране,  за члана, из реда запослених. 
 

II 
  

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Надзорни одбор ЈКП „Грделица“ у Грделици је именован 12. септембра 2017. године 
и истекао му је мандат.  
 Oвлашћени предлагачи су, с тим у вези, доставили  Скупштини града и 
Административном одбору Скупштине града Предлог за разрешење Надзорног одбора ЈКП 
„Грделица“ Грделица, због истека мандата и Предлог за именовање Надзорног одбора овог 
предузећа, у саставу наведеном у ставу 1. диспозитива овог Решења. 
 Чланом 16. став 2. 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.  

Чланом 17. став 3. Закона о јавним предузећима 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 4 године од 
којих је један члан Надзорног одбора из реда запослених. 
 Чланом  32. став 1. тачка 9. и 66. став 3.  Закона о локалној самоуправи прописано је 
да Скупштина града 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. 
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Чланом  40. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању јавног предузећа Одлуке о 
усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног  предузећа „Грделица“ из Грделице са 
Законом о јавним предузећима прописано је: 

-ставом 1, да Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Грделица“ има 3 члана 
од којих је један председник,  

-ставом  2, да председника и чланове Надзорног одбора, од којих је један члан из 
реда запослених,  именује Скупштина града, на период од четири године, под условима, на 
начин и по поступку утврђеним Законом, Статутом града и овом Одлуком.  

-ставом 3. прописано је да се члан надзорног одбора из реда запослених предлаже на 
начин и по поступку који је утврђен Статутом Јавног комуналног предузећа „Грделица“. 
            Чланом 39. став 1. тачка 14. Статута града Лесковца прописано је, поред осталог,  да 
Скупштина града у складу са Законом: именује и разрешава надзорни одбор, именује  
директора јавног предузећа, чији је оснивач.  

 
 Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 9. седници одржаној 10. 
септембра 2021. године, прихватио је предлог овлашћених предлагача за именовање  
Надзорног одбора ЈКП „Грделица“у  Грделици, у саставу наведеном у ставу 1. диспозитива 
овог Решења и упутио га Скупштини града на разматрање и одлучивање.   

На основу  чл. 16. став 2. и 17. тав 3. Закона о јавним  предузећима чл. 32. став 1. 
тачка 9. и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, члана 40.  Одлуке о усклађивању Одлуке 
о оснивању Јавног комуналног  предузећа „Грделица“ из Грделице са Законом о јавним 
предузећима и члана 39. став 1. тачка 14. Статута града Лесковца, Скупштина града 
Лесковца донела је Решење као у диспозитиву. 
 

Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути спор пред 
надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
 
 

Број: 06-5/21-I 
У Лесковцу,  14. септембра 2021. године.  
 
 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 
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На основу члана 16. став 2,  члана 17. став 3.  и члана 21. став 1. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16 и 88/19 ), члана 32. став 1. тачка 9. и 66. став 
3.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-др.закон  и  47/18), чл. 50. став 1. и 2. и 54. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног  предузећа „Водовод“ из Лесковца  са Законом о јавним 
предузећима („Службени гласник града Лесковца“ број 39/16) и члана 39. став 1. тачка 14. 
Статута града Лесковца („Сл.гласник града Лесковца“, бр. 28/18), Скупштина града 
Лесковца,  на  12.  седници одржаној  14. септембра 2021. године, донела је  
 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ВОДОВОД“  ЛЕСКОВАЦ 
 
I 
 

 Разрешава  се Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа  „ Водовод“  Лесковац, 
због истека мандата, у саставу: 
 1. Славиша Здравковић, председник 
 2. Милан Димитријевић, члан 
 3. Војислав Станковић, члан, из реда запослених. 
 

II 
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  ЈКП „Водовод“ је надлежном Одељењу за комунално-стамбене послове, саобраћај 
и инфраструктуру  Градске управе града Лесковца је 08.09. 2021. године, под бр. 6626, 
доставило Обавештење о истеку мандата члану Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ изи реда 
запослених истеком периода на који је именован и обавештење о престанку мандата 
Надзорном одбору ЈКП „Водовод“ Лесковац. Уз обавештење је достављен и предлог за 
члана Надзорног одбора из реда запослених. 
 Одељење за комунално-стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру  је дана 9. 
септембра 2021. године, дописом  бр. 1845/2021-III-12, обавестило Скупштину града о 
истеку мандата члану Надзорног одбора ЈКП „Водовод“, из реда запослених и у прилогу је 
достављено и обавештење ЈКП „Водовод“,као и предлог за именовање члана Надзорног 
одбора, из реда запослених. 
 
 Oвлашћени предлагач је, с тим у вези, доставио Скупштини града и 
Административном одбору Скупштине града Предлог за разрешење Надзорног одбора ЈКП 
„Водовод“ Лесковац, због истека мандата, у саставу наведеном у ставу 1. диспозитива овог 
Решења. 
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 Чланом 16. став 2. 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.  

Чланом 17. став 3. Закона о јавним предузећима 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 4 године од 
којих је један члан Надзорног одбора из реда запослених. 

Чланом 21. став 1. истог Закона прописано је да мандат председникu и члановима  
надзорног одбора престaje истеком периода на који су именовани, оставком или 
разрешењем. 

 
 Чланом  32. став 1. тачка 9. и 66. став 3.  Закона о локалној самоуправи прописано је 
да Скупштина града 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. 
 

Чланом  50. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању јавног предузећа Одлуке о 
усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног  предузећа „Водовод“ из Лесковца са 
Законом о јавним предузећима прописано је: 

-ставом 1, да Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа  има 3 члана од којих је 
један председник 

-ставом  2, да председника и чланове Надзорног одбора, од којих је један члан из 
реда запослених,  именује Скупштина града, на период од четири године, под условима, на 
начин и по поступку утврђеним Законом, Статутом града и овом Одлуком. Члан Надзорног 
одбора  из реда запослених предлаже се на начин и по поступку који је утврђен Статутом 
Јавно комуналног предузећа. 

Чланом 54. став 1.  исте Одлуке прописано је да мандат председнику и члановима 
Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или 
разрешењем.  
            Чланом 39. став 1. тачка 14. Статута града Лесковца прописано је, поред осталог,  да 
Скупштина града у складу са Законом: именује и разрешава надзорни одбор, именује  
директора јавног предузећа, чији је оснивач.  
 Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 9. седници одржаној 10. 
септембра 2021. године, прихватио је предлог овлашћеног  предлагача за разрешење  
Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Лесковац,  због истека мандата, у саставу наведеном у 
ставу 1. диспозитива овог Решења и упутио га Скупштини града на разматрање и 
одлучивање.   

На основу  члана 16. став 2, члана  17. став 3. и члана 21. став 1. Закона о јавним  
предузећима,  чл. 32. став 1. тачка 9. и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, чл. 50. став 
1. и 2.  и 54. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног  предузећа 
„Водовод“ из Лесковца са Законом о јавним предузећима и члана 39. став 1. тачка 14. 
Статута града Лесковца, Скупштина града Лесковца донела је Решење као у диспозитиву. 
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Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути спор пред 

надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
 
Број: 06-5/21-I 

У Лесковцу, 14. септембра 2021. године.  
 

 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 
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На основу чл. 16. став 2. и 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр.15/16 и 88/19 ), члана 32. став 1. тачка 9. и 66. став 3.  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон  и  47/18), 
члaна. 50. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног  предузећа 
„Водовод“ из Лесковца са Законом о јавним предузећима („Службени гласник града 
Лесковца“ број 39/16) и члана 39. став 1. тачка 14. Статута града Лесковца („Сл.гласник 
града Лесковца“, бр. 28/18), Скупштина града Лесковца,  на  12. седници одржаној  14. 
септембра 2021. године, донела је  
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ВОДОВОД“  ЛЕСКОВАЦ 
 
I 
 

 Именује се Надзорни од ЈКП „Водовод“ Лесковац, у саставу: 
 1. Славиша Здравковић,  дипл. економиста, за председника 
 2. Милан Димитријевић, дипл. инж. архитектруре, за члана 
 3. Војислав Станковић, дипл.инж.грађевинe, за члана, из реда запослених. 
 

II 
  

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 ЈКП „Водовод“ је надлежном Одељењу за комунално-стамбене послове, саобраћај и 
инфраструктуру  Градске управе града Лесковца је 08.09. 2021. године, под бр. 6626, 
доставило Обавештење о истеку мандата члану Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ из реда 
запослених истеком периода на који је именован и обавештење о престанку мандата 
Надзорном одбору ЈКП „Водовод“ Лесковац. Уз обавештење је достављен и предлог за 
члана Надзорног одбора из реда запослених. 
 Одељење за комунално-стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру  је дана 9. 
септембра 2021. године, дописом број 1845/2021-III-12, обавестило Скупштину града о 
истеку мандата члану Надзорног одбора ЈКП „Водовод“, из реда запослених и у прилогу је 
достављено и обавештење ЈКП „Водовод“, као и предлог за именовање члана Надзорног 
одбора, из реда запослених. 
 
 Oвлашћени предлагач је, с тим у вези, доставио Скупштини града и 
Административном одбору Скупштине града Предлог за разрешење Надзорног одбора ЈКП 
„Водовод“ Лесковац, због истека мандата и Предлог за именовање Надзорног одбора,  у 
саставу наведеном у ставу 1. диспозитива овог Решења. 
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 Чланом 16. став 2. 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.  

Чланом 17. став 3. Закона о јавним предузећима 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 4 године од 
којих је један члан Надзорног одбора из реда запослених. 

 
 Чланом  32. став 1. тачка 9. и 66. став 3.  Закона о локалној самоуправи прописано је 
да Скупштина града 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. 
 

Чланом  50. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању јавног предузећа Одлуке о 
усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног  предузећа „Водовод“ из Лесковца са 
Законом о јавним предузећима прописано је: 

-ставом 1, да Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа  има 3 члана од којих је 
један председник  

-ставом  2, да председника и чланове Надзорног одбора, од којих је један члан из 
реда запослених,  именује Скупштина града, на период од четири године, под условима, на 
начин и по поступку утврђеним Законом, Статутом града и овом Одлуком. Члан Надзорног 
одбора  из реда запослених предлаже се на начин и по поступку који је утврђен Статутом 
Јавно комуналног предузећа. 

 
            Чланом 39. став 1. тачка 14. Статута града Лесковца прописано је, поред осталог,  да 
Скупштина града у складу са Законом: именује и разрешава надзорни одбор, именује  
директора јавног предузећа, чији је оснивач.  
 
 Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 9.  седници одржаној 10. 
септембра 2021. године, прихватио је предлог овлашћеног  предлагача за именовање   
Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Лесковац, у саставу наведеном у ставу 1. диспозитива 
овог Решења и упутио га Скупштини града на разматрање и одлучивање. 
   

На основу  члана 16. став 2, члана  17. став 3. и члана 21. став 1. Закона о јавним  
предузећима,  чл. 32. став 1. тачка 9. и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, чл. 50. став 
1. и 2.  Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног  предузећа „Водовод“ 
из Лесковца са Законом о јавним предузећима и члана 39. став 1. тачка 14. Статута града 
Лесковца, Скупштина града Лесковца донела је Решење као у диспозитиву. 
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Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути спор пред 
надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења. 

 
Број: 06-5/21-I 

У Лесковцу,  14. септембра 2021. године. 
 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 
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На основу члана 32. а у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи  
(''Службени гласник РС'', бр.129/07, 83/14/-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), чл. 116. и 
117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 88/17, 27/18-др. закони, 10/19 и 6/20) и члана 39. Статута града 
Лесковца  (''Службени гласник града Лесковца'', број  28/18), Скупштина града Лесковца,  
на  12. седници одржаној 14. септембра  2021. године,  донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ГРДЕЛИЦИ 
 
I 

Разрешава се дужности члан Школског одбора Средње школе у Грделици из реда 
представника родитеља због престанка основа за именовање и то: 

 
1. Верица Стевановић из с. Дедина Бара, Лесковац. 

 
                                                     II 

Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“.  
 

                                                          О б р а з л о ж е њ е  
 
           Чланом 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања прописано 
је, поред осталог, да чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина 
јединице локалне самоуправе. 

Чланом 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања 
прописано је да ће скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре истека мандата, 
поједине чланове органа управљања установе, укључујући и председника или орган 
управљања установе,  у случају да се покрене иницијатива за разрешење члана органа 
управљања на предлог овлашћеног предлагача, односно због престанка основа по којем је 
именован у орган управљања. 

Овлашћени предлагач доставио је предлог за разрешење члана Школског одбора 
Средње школе у Грделици из реда представника родитеља у складу са Законом.  

 
           Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 9.  седници одржаној 10. 
септембра 2021. године, прихватио је  предлог овлашћеног  предлагача за разрешење члана 
Школског одбора Средње школе у Грделици, из реда представника родитеља и упутио га 
Скупштини на разматрање и изјашњавање. 
 
           На основу члана 32. а у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, чл. 116. 
и 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 39. 
Статута града Лесковца, Скупштина града Лесковца донела је  Решење као у диспозитиву. 
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Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути спор пред 
надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
 
 Број: 06-5/21-I 
У Лесковцу,  14. септембра 2021. године. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



На основу члана 32. а у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи  
(''Службени гласник РС'', бр.129/07, 83/14/-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), чл. 116. и 
117. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 88/17, 27/18-др. закони, 10/19 и 6/20) и члана 39. Статута града Лесковца  
(''Службени гласник града Лесковца'', број  28/18), Скупштина града Лесковца,  на  12. 
седници одржаној 14. септембра 2021. године,  донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ГРДЕЛИЦИ 
I 
 

Именује се за члана Школског одбора Средње школе у Грделици из реда 
представника родитеља и то: 

 
1. Снежана Величковић из Грделице, ул. 7. јула бр. 10. 

 
                                                     II 

Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“.  
 

                                                          О б р а з л о ж е њ е  
 Чланом 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања прописано 
је, поред осталог, да чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина 
јединице локалне самоуправе. 

Чланом 117. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања прописано 
је да мандат органа управљања траје 4 године.  

Овлашћени предлагач доставио је предлог за разрешење члана Школског одбора 
Средње школе у Грделици из реда представника родитеља због престанка основа за 
именовање, као и предлог за именовање новог члана Школског одбора Средње школе у 
Грделици,  у складу са Законом.  
           Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 9. седници одржаној 10. 
септембра 2021. године, прихватио је  предлог овлашћеног предлагача за именовање члана 
Школског одбора Средње школе у Грделици, из реда представника родитеља и упутио га 
Скупштини на разматрање и изјашњавање. 
           На основу члана 32. а у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, чл. 116. 
и 117. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 39. Статута града 
Лесковца, Скупштина града Лесковца донела је  Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути спор пред 
надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења. 

Број: 06-5/21-I 
У Лесковцу, 14. септембра 2021. године. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 
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На основу члана 32. и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. Закон и 47/18), члана 39. Статута града 
Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18) и члана 61. став 2. и 3. 
Пословника Скупштине града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, бр. 3/19 и 
4/19-испр.)  и предлога Одборничке групе Александар Вучић-За нашу децу, Скупштина 
града Лесковца, на 12.  седници одржаној  14. септембра 2021. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
 

О ПРЕСТАНКУ АНГАЖОВАЊА ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА  ОДБОРНИЧКЕ 
ГРУПЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ 

 
I 
 

 ЈЕЛЕНИ МИТРОВИЋ  престаје ангажовање  на пословима техничког секретара 
Одборничке групе Александар Вучић-За нашу децу, са  14. септембром 2021. године, као 
даном доношења ове Одлуке. 

 
II 
 

          Одлуку доставити: Јелени Митровић, Одборничкој групи  Александар Вучић-За 
нашу децу,  Градској управи-Служби за управљање кадровима и Одељењу за финансије и 
а/а. 
 
 
                                      О б р а з л о ж е њ е 
 
 Јелена Митровић је, на предлог Одборничке групе Александар Вучић-За нашу децу, 
на 2. седници Скупштине града Одлуком Скупштине града,  број 06-4/20-I од 11. септембра 
2020. године, ангажована за техничког секретара ове Одборничке групе. 
 Одборничка група Александар Вучић-За нашу децу је 10. септембра  2021. године 
доставила Скупштини града Лесковца и Административном одбору предлог за престанак 
ангажовања Јелене Митровић на пословима техничког секретара Одборничке групе 
Александар Вучић-За нашу децу.   
 Чланом 37. Пословника Скупштине града Лесковца:  
 -ставом 2. прописано је да за потребе одборничке групе, одборничка група има право 
да ангажује сарадника, односно техничког секретара, који права по основу ангажовања 
остварује у Скупштини града, о чему Скупштина града доноси посебну одлуку. 
 -ставом 3.  прописано је да простор за рад и техничка средства обезбеђује одборничка 
група. 
  
 Административни одбор Скупштине града Лесковца, на  10. седници одржаној 10. 
септембра 2021. године,  прихватио је предлог Одборничке групе Александар Вучић-За 
нашу децу, за престанак ангажовања Јелене Митровић на пословима техничког секретара 
ове Одборничке групе и упутио  упутио га Скупштини града Лесковца на разматрање и  
изјашњавање. 
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           На основу члана  32. и  члана 66. став  3. Закона о локалној самоуправи, члана  39. 
Статута града Лесковца и члана 61. став 2. и 3. Пословника Скупштине града Лесковца, 
Скупштина града Лесковца је донела Одлуку као у диспозитиву. 

 
Број: 06-5/21-I 

У Лесковцу, 14. септембра 2021. године. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 
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На основу члана 32. и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. Закон и 47/18), члана 39. Статута града 
Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18) и члана 61. став 2. и 3. 
Пословника Скупштине града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, бр. 3/19 и 
4/19-испр.) и предлога Одборничке групе Александар Вучић-За нашу децу, Скупштина 
града Лесковца,  на  12. седници одржаној  14. септембра 2021. године, донела је 

 
 

OДЛУКУ 
О АНГАЖОВАЊУ ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ  

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ 
 
I 
 

 АЛЕКСАНДРА МИЛЕТИЋ, професор музичке културе и грађанског васпитања,  
ангажује се за техничког секретара Одборничке групе Александар Вучић-За нашу децу  у 
Скупштини града Лесковца, ради обављања стручних и административно-техничких 
послова, за период трајања мандата овог сазива Скупштине града, почев од 15. септембра 
2021. године.  
 

II 
 Технички секретари немају статус лица у радном односу, с обзиром да се ради о 
пословима који нису систематизовани Правилником и права по основу ангажовања 
остварују у Скупштини града.  
 
 

III 
 Простор за рад и техничка средства обезбеђује Oдборничка група. 
 

IV 
 Накнаду за рад ангажованих техничких секретара одредиће Административни одбор 
Скупштине града. 
 

V 
 Одлуку доставити:  Александри Милетић, Одборничкој групи Александар Вучић-За 
нашу децу,  Градској управи-Служби за управљање кадровима и Одељењу за финансије и 
а/а.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одборничка група Александар Вучић-За нашу децу је  10.09.  2021. године доставила 
Скупштини града Лесковца и Административном одбору,  Предлог да Јелени Митровић 
престане ангажовање на пословима техничког секретара Одборничке групе Александар 
Вучић-За нашу децу  и Предлог да се за потребе ове Одборничке групе, за техничког 
секретара ангажује Александра Милетић.  
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 Чланом 37. Пословника Скупштине града Лесковца:  
 -ставом 2. прописано је да за потребе одборничке групе, одборничка група има право 
да ангажује сарадника, односно техничког секретара, који права по основу ангажовања 
остварује у Скупштини града, о чему Скупштина града доноси посебну одлуку. 
 -ставом 3 прописано је да простор за рад и техничка средства обезбеђује одборничка 
група. 
  
  Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 10. седници одржаној 10. 
септембра  2021. године прихватио је предлог Одборничке групе  Александар Вучић-За 
нашу децу,  за ангажовање Александре Милетић  за  техничког секретара Одборничке групе 
Александар Вучић-За нашу децу и упутио га Скупштини града на разматрање и 
изјашњавање. 
 Скупштина града Лесковца је прихватила наведени предлог и,  на основу члана  32. 
и 66. став  3. Закона о локалној самоуправи, члана 39. Статута града Лесковца и члана 61. 
став 2. и 3. Пословника Скупштине града Лесковца, донела Одлуку као у диспозитиву. 

 
Број: 06-5/21-I 

У Лесковцу, 14. септембра 2021. године. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК  
 Александар Ђуровић 
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