
ГРАД ЛЕСКОВАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧЕТРНАЕСТА СЕДНИЦА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лесковац, 18. новембар 2021. г. 
 



1 
 

ДОНЕТА АКТА 
ЧЕТРНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

18. новембар 2021. године (четвртак) 
 

1.  Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета града Лесковца за период 01.01.-
30.09.2021. године. 

2.  Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Лесковца за 2021. годину. 
3.  Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији 
града Лесковца. 

4.  Одлука о усвајању Измена и допуна бр.3 Плана набавки за 2021. годину. 
5.  Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма инвестиција 

и комуналних одржавања за потребе града Лесковца за 2021. годину са 
финансијским планом. 

6.  Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП 
„Грделица“ за 2021. годину. 

7.  Одлука о давању сагласности на Измене и допуне посебног Програма коришћења 
субвенција из буџета града Лесковца ЈКП „Грделица“ за 2021. годину. 

8.  Одлука о усвајању Тромесечног извештај за трећи квартал о праћењу рада јавних 
и јавно комуналних предузећа кроз анализу рада и мишљења за период од 
01.01.2021. године до 30.09.2021. године. 

9.1.  Одлука о усвајању Годишњег извештаја о раду Предшколске установе „Вукица 
Митровић“ за радну 2020/2021. годину. 

9.2.  Решење о усвајању Годишњег плана рада Предшколске установе „Вукица 
Митровић“ за радну 2020/2021. годину. 

10.  Одлука о усвајању Стратегије унапређења положаја младих града Лесковца за 
период 2021-2025. године. 

11.  Одлука о оснивању Савета за међунационалне односе у граду Лесковцу. 
12.  Одлука о накнадама одборника и чланова сталних радних тела Скупштине Града 

Лесковца. 
13.1.1.  Решење о разрешењу директора Народног музеја Лесковац, због истека мандата. 
13.1.2.  Решење о именовању директора Народног музеја Лесковац, по расписаном јавном 

конкурсу. 
13.2.1.  Решење о разрешењу Надзорног одбора ЈКП за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлана“ Лесковац, због истека мандата. 
13.2.2.  Решење о именовању Надзорног одбора ЈКП за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлана“ Лесковац. 
13.3.1.  Решење о разрешењу Управног одбора Дома културе у Грделици, због истека 

мандата. 
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13.3.2.  Решење о именовању Управног одбора Дома културе у Грделици. 
13.3.3.  Решење о разрешењу Надзорног одбора Дома културе у Грделици, због истека 

мандата. 
13.3.4.  Решење о именовању Надзорног одбора Дома културе у Грделици. 
13.4.1.  Решење о утврђивању престанка мандата председника Надзорног одбора Дома 

културе Рома у Лесковцу, као представника оснивача,  због смрти. 
13.4.2.  Решење о именовању председника Надзорног одбора Дома културе Рома у 

Лесковцу, као представника оснивача. 
13.5.1.  Решење о разрешењу члана Управног одбора Предшколске  установе „Вукица 

Митровић у Лесковцу, из реда представника родитеља. 
13.5.2.  Решење о именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Вукица 

Митровић“ у Лесковцу, из реда представника родитеља. 
13.6.1.  Решење о разрешењу чланова Савета за развој града Лесковца 
13.6.2.  Решење о избору чланова Савета за развој града Лесковца. 
13.7.  Решење о разрешењу и именовању појединих чланова Штаба за ванредне 

ситуације града Лесковца 
13.8.1.  Решење о разрешењу чланова и заменика чланова Савета родитеља града 

Лесковца, именованих за школску 2020/2021. годину, због истека мандата. 
13.8.2.  Решење о именовању чланова и заменика чланова Савета родитеља града 

Лесковца, за школску 2021/2022. годину. 
13.9.1.  Решење о разрешењу члана Школског одбора Трговинско-угоститељске школе у 

Лесковцу, из реда представника запослених, због престанка основа за именовање. 
13.9.2.  Решење о именовању члана Школског одбора Трговинско-угоститељске школе у 

Лесковцу, из реда представника запослених. 
13.10.1.  Решење о разрешењу члана Школског одбора Техничке школе „Раде Металац“ у 

Лесковцу, из реда представника родитеља, због престанка основа за именовање. 
13.10.2.  Решење о именовању члана Школског одбора Техничке школе „Раде Металац“ у 

Лесковцу, из реда представника родитеља. 
13.11.1.  Решење о разрешењу члана Школског одбора Музичке школе „Станислав 

Бинички“ у Лесковцу,  из реда представника родитеља, због престанка основа за 
именовање. 

13.11.2.  Решење о именовању члана Школског одбора Музичке школе „Станислав 
Бинички“ у Лесковцу, из реда представника родитеља. 

13.12.1.  Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Светозар 
Марковић“ у Лесковцу, из реда представника родитеља, због престанка основа за 
именовање. 

13.12.2.  Решење о именовању члана Школског одбора Основне  школе „Светозар 
Марковић“ у Лесковцу, из реда представника родитеља. 
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13.13.1.  Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Никола Скобаљић“ 
у Великом Трњану, из реда представника родитеља, због престанка основа за 
именовање. 

13.13.2.  Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Никола Скобаљић“ 
у Великом Трњану, из реда представника родитеља. 

13.14.1.  Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Славко 
Златановић“ у Мирошевцу, из реда представника родитеља, због престанка основа 
за именовање. 

13.14.2.  Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Славко 
Златановић“ у Мирошевцу, из реда представника родитеља. 

13.15.1.  Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ у 
Печењевцу, из реда представника родитеља, због престанка основа за именовање. 

13.15.2.  Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ у 
Печењевцу, из реда представника родитеља. 

13.16.1.  Решење о разрешењу чланова Школског одбора Школе за основно и средње 
образовање „11. октобар“ у Лесковцу, из реда представника родитеља, због 
престанка основа за именовање. 

13.16.2.  Решење о именовању чланова Школског одбора Школе за основно и средње 
образовање  „11. октобар“ у Лесковцу, из реда представника родитеља. 

13.17.1.  Решење о разрешењу члана Школског одбора Школе за текстил и дизајн у 
Лесковцу, из реда представника родитеља, због престанка основа за именовање. 

13.17.2.  Решење о именовању члана Школског одбора Школе за текстил и дизајн у 
Лесковцу, из реда представника родитеља. 

13.18.1.  Решење о разрешењу члана Школског одбора Oсновне школе „Јосиф Костић“ у 
Лесковцу, из реда представника запослених, због престанка основа за именовање. 

13.18.2.  Решење о именовању члана Школског одбора Oсновне школе „Јосиф Костић“ у 
Лесковцу, из реда представника запослених. 

13.19.1.  Решење о разрешењу члана Школског одбора Хемијско-технолошке школе 
„Божидар Ђорђевић Кукар“ у Лесковцу, из реда представника родитеља, због 
престанка основа за именовање. 

13.19.2.  Решење о именовању члана Школског одбора Хемијско-технолошке школе 
„Божидар Ђорђевић Кукар“ у Лесковцу, из реда представника родитеља. 

13.20.1.  Решење о разрешењу члана Школског одбора Oсновне школе “Вук Караџић“ у 
Великој Грабовници, из реда представника родитеља, због престанка основа за 
именовање. 

13.20.2.  Решење о именовању члана Школског одбора Oсновне школе “Вук Караџић“ у 
Великој Грабовници, из реда представника  родитеља. 

13.21.1.  Решење о разрешењу члана Школског одбора Пољопривредне школе у Лесковцу, 
из реда представника родитеља, због престанка основа за именовање. 

13.21.2.  Решење о именовању члана Школског одбора Пољопривредне школе у Лесковцу, 
из реда представника родитеља. 
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13.22.1.  Решење о разрешењу чланова Школског одбора Медицинске школе у Лесковцу, 
из реда представника родитеља, због престанка основа за именовање. 

13.22.2.  Решење о именовању чланова Школског одбора Медицинске школе у Лесковцу, 
из реда представника родитеља. 

13.23.1.  Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ у 
Лесковцу, из реда представника локалне самоуправе, због подношења оставке. 

13.23.2.  Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ у 
Лесковцу, из реда представника локалне самоуправе. 

13.24.1.  Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ у 
Великој Грабовници, из реда представника локалне самоуправе, због подношења 
оставке. 

13.24.2.  Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ у 
Великој Грабовници, из реда представника локалне самоуправе. 





























































































































































































































































































 
 
 
 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 8. 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“, број 28/18), Скупштина града Лесковца, на 14. седници одржаној 
18. новембра 2021. године, донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I 
 
Даје се сагласност на Годишњи план рада Предшколске установе „Вукица 

Митровић“ у Лесковцу за школску 2021/2022. годину, усвојен на седници Управног 
одбора ове Установе од  13.09.2021. године. 

 
 

II 
 
Решење доставити Предшколској установи „Вукица Митровић“ у Лесковцу. 
 
 
 
 

 Број: 06-7/20-I 
У Лесковцу, 18. новембра 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
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