
ГРАД ЛЕСКОВАЦ 
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШЕСНАЕСТА СЕДНИЦА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лесковац, 29. и 30. децембар 2021. године 
 



1 

 

ДОНЕТА АКТА 

ШЕСНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

29. и 30. децембар 2021. године (среда) 

1.1. Решење о разрешењу Милоша Илића, функције члана Градског већа због 

подношења оставке; 

1.2. Решење о избору Јелене Миљковић за члана Градског већа на сталном раду; 

2. Одлука о усвајању Плана и програма инвестиција и комуналних одржавања за 

потребе Града Лесковца за 2022. годину са финансијским планом; 

3. Одлука о давању сагласности на План набавки за 2022. годину; 

4. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП ,,Урбанизам и 

изградња Лесковац“ за 2022. годину; 

5. Решење о давању сагласности на Оперативни програм вршења услуге ЈП 

,,Урбанизам и изградња Лесковац“  за 2022. годину; 

6. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о уређивању међусобних 

права и обавеза у извршењу послова ЈП ,,Урбанизам и изградња Лесковац“ за 

2022. годину који се закључује између Града Лесковца и ЈП ,,Урбанизам и 

изградња Лесковац“; 

7. Одлука о давању сагласности за закључење Колективног уговора код 

послодавца ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“; 

8. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ,,Водовод“ Лесковац 

за 2022. годину; 

9. Одлука о давању сагласности на Програм коришћења средстава из буџета 

Града Лесковца за  ЈКП ,,Водовод“ Лесковац за 2022. годину; 

10. Решење о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и 

развоја ЈКП „Водовод“ Лесковац од 1.1.2022. до 31.12.2026. године; 

11. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о одржавању јавних чесми 

и фонтана на територији града Лесковца (осим на територији Грделице и 

Предејана) за 2022. годину са предлогом Оперативног програма одржавања 

јавних чесми и фонтана на територији града Лесковца и насељеног места Вучје 

за 2022. годину као саставним делом Уговора, који се закључује између Града 

Лесковца и ЈКП ,,Водовод“ Лесковац; 

12. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о одржавању подвожњака 

за 2022.годину са предлогом Оперативног програма одржавања подвожњака за 

2022. годину као саставним делом Уговора, који се закључује између Града 

Лесковца и ЈКП ,,Водовод“ Лесковац; 

13. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о одржавању уличних 

сливника на територији града Лесковца и насељеног места Вучје за 2022. 

годину са предлогом Оперативног програма одржавања уличних сливника на 

територији града Лесковца и насељеног места Вучје за 2022. годину  као 

саставним делом Уговора, који се закључује између Града Лесковца и ЈКП 

,,Водовод“ Лесковац; 

14. Решење о давању сагласности на Програм пословања и рада ЈКП ,,Топлана“ 

Лесковац за 2022. годину; 
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15. Решење о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и 

развоја ЈКП ,,Топлана“ Лесковац за период од 2022. до 2031. године; 

16. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Комуналац” 

Лесковац за 2022. годину; 

17. Одлука о давању сагласности на План коришћења субвенција из буџета Града 

Лесковца ЈКП ,,Комуналац“ Лесковац за 2022. годину; 

18. Решење о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и 

развоја ЈКП „Комуналац“ Лесковац од 1.1.2022. до 31.12.2026. године; 

19. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о одржавању зоохигијене 

на територији града Лесковца за 2022.годину са предлогом Оперативног 

програма о одржавању зоохигијене на територији града Лесковца за 2022. 

годину као саставним делом Уговора, који се закључује између Града 

Лесковца и ЈКП ,,Комуналац“ Лесковац; 

20. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о чишћењу снега и леда са 

површина јавне намене, осим коловоза пута у Лесковцу за 2022. годину са 

предлогом Оперативног програма чишћења снега и леда са површина јавне 

намене, осим коловоза пута у Лесковцу за 2022. годину као саставним делом 

Уговора, који се закључује између Града Лесковца и ЈКП ,,Комуналац“ 

Лесковац; 

21. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о одржавању јавних 

зелених површина на територији Града Лесковца (осим на територији 

Грделице и Предејана) за 2022. годину са предлогом Оперативног програма 

одржавања јавних зелених површина на територији града Лесковца (осим на 

територији Грделице и Предејана ) за 2022. годину као саставним делом 

Уговора, који се закључује између Града Лесковца и ЈКП ,,Комуналац“ 

Лесковац; 

22. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о одржавању чистоће на 

површинама јавне намене на територији града Лесковца и насељеног места 

Вучје за 2022. годину са предлогом Оперативног програма одржавања чистоће 

на површинама јавне намене на територији града Лесковца и насељеног места 

Вучје за 2022. годину као саставним делом Уговора, који се закључује између 

Града Лесковца и ЈКП ,,Комуналац“ Лесковац; 

23. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о одржавању 

хоризонталне саобраћајне сигнализације за 2022. годину са предлогом 

Оперативног програма одржавања хоризонталне саобраћајне сигнализације за 

2022. годину као саставним делом Уговора, који се закључује између Града 

Лесковца и ЈКП ,,Комуналац“ Лесковац; 

24. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о поткресивању грана 

дрвећа које се налази на путу,  кошење траве на путу, чишћење и уређење 

јаркова пута на територији града Лесковца (осим територије Грделице и 

Предејана) за 2022. годину са предлогом Оперативног програма поткресивања 

грана дрвећа које се налази на путу, кошења траве на путу, чишћења и уређења 

јаркова пута на територији града Лесковца (осим територије Грделице и 

Предејана) за 2022. годину као саставним делом Уговора, који се закључује 

између Града Лесковца и ЈКП ,,Комуналац“ Лесковац; 
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25. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о одржавању јавних 

тоалета у Лесковцу за 2022. годину са предлогом Оперативног програма 

одржавања јавних тоалетау Лесковцу за 2022. годину као саставним делом 

Уговора, који се закључује између Града Лесковца и ЈКП ,,Комуналац“ 

Лесковац; 

26. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ,,Грделица'' 

Грделица за 2022. годину; 

27. Одлука о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција из 

буџета Града Лесковца ЈКП ,,Грделица“ за 2022. годину; 

28. Решење о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и 

развоја ЈКП „Грделица“ Грделица од 1.1.2022. до 31.12.2026. године; 

29. Одлука о давању сагласности на Расподела добити ЈКП ,,Грделица“ Грделица 

за 2020. годину; 

30. Одлука о давању сагласности на закључење Колективног уговора код 

послодавца ЈКП „Грделица“ Грделица; 

31. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о одржавању чистоће на 

површинама јавне намене на територији насељених места Грделица и 

Предејане за 2022. годину са предлогом Оперативног програма одржавања 

чистоће на површинама јавне намене на територији насељених места Грделица 

и Предејане за 2022. годину као саставним делом Уговора, који се закључује 

између Града Лесковца и ЈКП ,,Грделица“ Грделица; 

32. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о одржавању јавних чесми 

и фонтана на територији насељених места Грделица и Предејане за 2022. 

годину са предлогом Оперативног програма одржавања јавних чесми и 

фонтана на територији насељених места Грделица и Предејане за 2022. годину 

као саставним делом Уговора, који се закључује између Града Лесковца и ЈКП 

,,Грделица“ Грделица; 

33. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о одржавању уличних 

сливника у насељеним местима Грделица и Предејане за 2022. годину са 

предлогом Оперативног програма одржавања уличних сливника у насељеним 

местима Грделица и Предејане за 2022. годину као саставним делом Уговора, 

који се закључује између Града Лесковца и ЈКП ,,Грделица“ Грделица; 

34. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о производњи и испоруци 

цветног садног материјала за 2022. годину са предлогом Оперативног 

програма производње и испоруке цветног садног материјала за 2022. годину 

као саставним делом Уговора, који се закључује између Града Лесковца и ЈКП 

,,Грделица“ Грделица; 

35. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о одржавању јавних 

зелених површина у насељеним местима Грделица и Предејане за 2022. годину 

са предлогом Оперативног програма одржавања јавних зелених површина у 

насељеним местима Грделица и Предејане за 2022. годину као саставним 

делом Уговора, који се закључује између Града Лесковца и ЈКП ,,Грделица“ 

Грделица; 
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36. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о чишћењу снега и леда са 

површина јавне намене, и коловоза пута, у Грделици и Предејану за 2022. 

годину са предлогом Оперативног програма чишћења снега и леда са 

површина јавне намене, и коловоза пута, у Грделици и Предејану за 2022. 

годину као саставним делом Уговора, који се закључује између Града 

Лесковца и ЈКП ,,Грделица“ Грделица; 

37. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о одржавању терена за 

мале спортове и мобилијар на територији града Лесковца за 2022. годину са 

предлогом Оперативног програма одржавања терена за мале спортове и 

мобилијар на територији града Лесковца за 2022. годину као саставним делом 

Уговора, који се закључује између Града Лесковца и ЈКП ,,Грделица“ 

Грделица; 

38. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о поткресивању грана 

дрвећа које се налази на путу, кошење траве на путу, чишћење и уређење 

јаркова пута на територији Грделице и Предејана за 2022. годину са  

предлогом Оперативног програма поткресивања грана дрвећа које се налази на 

путу, кошења траве на путу, чишћења и уређења јаркова пута на територији 

Грделице и Предејана за 2022. годину као саставним делом Уговора, који се 

закључује између Града Лесковца и ЈКП ,,Грделица“ Грделица; 

39. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП ,,Градска аутобуска 

станица Лесковац” за 2022. годину; 

40. Одлука о давању сагласности на Посебан програм ЈП „Градска аутобуска 

станица Лесковац“за коришћење субвенција из буџета Града Лесковца у 2022. 

години; 

41. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања и рада 

ЈП за стамбене услуге ,,Дом“ Лесковац за  2021. годину; 

42. Одлука о давању сагласности на Измену Програма коришћења субвенција из 

буџета Града Лесковца према ЈП „Дом“ – Лесковац за 2021. годину; 

43. Решење о давању сагласности на Програм пословања и рада ЈП за стамбене 

услуге ,,Дом“ Лесковац за  2022. годину; 

44. Одлука о давању сагласности на Програм коришћења субвенција из буџета 

ГрадаЛесковца ЈП „Дом“ Лесковац за 2022. годину; 

45. Решење о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања ЈП за 

стамбене услуге „Дом“ за период 2022-2024. године; 

46. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП ,,Пијаца“ Лесковац за 

2022. годину; 

47. Решење о давању сагласности на План и програм рада са финансијским 

планом Центра за социјални рад Лесковац за 2022. годину; 

48. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за стручно 

усавршавање у образовању Лесковац са финансијским планом за 2022. годину; 

49. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Центра за 

стручно усавршавање у образовању; 

50. Решење о давању сагласности на План и програм рада са финансијским 

планом пословања Народног позоришта Лесковац за 2022. годину; 
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51. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом 

Народног музеја у Лесковцу за 2022. годину; 

52. Решење о давању сагласности на План и програм рада са финансијским 

планом Народне библиотеке ,,Радоје Домановић“ Лесковац за 2022.годину; 

53. Одлука о изменама и допунама Одулуке о оснивању Народне библиотеке у 

Лесковцу; 

54. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом 

Историјског архива Лесковац за 2022. годину; 

55. Решење о давању сагласности на План и програм рада са финансијским 

планом Лесковачког културног центра за 2022. годину; 

56. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Дома 

културе ,,Вучје“ за 2022. годину; 

57. Решење о давању сагласности на Програм рада Дома културе у Грделици са 

финансијским планом за 2022. годину; 

58. Решење о давању сагласности на План и програм рада са финансијским 

планом Дома културе ,,Рома“ за 2022. годину; 

59. Решење о давању сагласности на План и програм рада Дома културе 

Печењевце са финансијским планом за 2022. годину; 

60. Решење о давању сагласности на План и програм рада са финансијским 

планом за 2022. годину Дома културе Брестовац; 

61. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом 

УСФК ,,СРЦ Дубочица Лесковац“ за 2022. годину; 

62. Решење о давању сагласности на План и програм рада са финансијским 

планом Туристичке организације града Лесковац за 2022.годину; 

63. Одлука о изменама Одлуке о оснивању Туристичке организације града 

Лесковца; 

64. Решење о давању сагласности на План рада са финансијским планом за 2022. 

годину Апотекарске установе Лесковац; 

65. Решење о давању сагласности на Финансијски план Дома здравља Лесковац за 

2022. годину; 

66. Решење о давању сагласности на План и програм са финансијским планом 

службе ванинституционалне заштите Установе за одрасле и старије Лесковац 

за 2022. годину; 

67. Решење о давању сагласности на План рада са финансијским планом Црвеног 

крста Лесковац за 2022. годину; 

68. Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације Града Лесковца; 

69.1.1. Решење о утврђивању престанка мандата директора ЈКП за производњу и 

дистрибуцију топлотне енергије „Топлана“ Лесковац, због подношења оставке; 

69.1.2. Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Топлана“ Лесковац; 

69.2.1. Решење о разрешењу Управног одбора Дома културе Рома у Лесковцу, због 

истека мандата; 
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69.2.2. Решење о разрешењу Надзорног одбора Дома културе Рома у Лесковцу, због 

истека мандата; 

69.2.3. Решење о именовању Управног одбора Дома културе Рома у Лесковцу; 

69.2.4. Решење о именовању Надзорног одбора Дома културе Рома у Лесковцу; 

69.3.1. Решење о разрешењу Управног одбора Дома културе „Вучје“ у Вучју, због 

истека мандата; 

69.3.2. Решење о разрешењу Надзорног одбора Дома културе „Вучје“ у Вучју, због 

истека мандата; 

69.3.3. Решење о именовању Управног одбора Дома културе „Вучје“ у Вучју; 

69.3.4. Решење о именовању Надзорног одбора Дома културе „Вучје“ у Вучју; 

69.4.1. Решење о разрешењу Управног одбора Дома културе „Тихомир Ракић-Вељко“ 

Печењевце, због истека мандата; 

69.4.2. Решење о разрешењу Надзорног одбора Дома културе „Тихомир Ракић-Вељко“ 

Печењевце, због истека мандата; 

69.4.3. Решење о именовању Управног одбора Дома културе „Тихомир Ракић-Вељко“ 

Печењевце; 

69.4.4. Решење о именовању Надзорног одбора Дома културе „Тихомир Ракић-Вељко“ 

Печењевце; 

69.5.1. Решење о разрешење Управног одбора Дома културе Брестовац, због истека 

мандата; 

69.5.2. Решење о разрешењу Надзорног одбора Дома културе Брестовац, због истека 

мандата; 

69.5.3. Решење о именовању Управног одбора Дома културе Брестовац; 

69.5.4. Решење о именовању Надзорног одбора Дома културе Брестовац; 

69.6. Решење о разрешењу члана Одбора за планирање, изградњу, комуналне и 

делатности од општег интереса и именовање члана Одбора за планирање, 

изградњу, комуналне и делатности од општег интереса; 

70. Одлука о организацији и раду Града Лесковца и јавних предузећа, јавних 

установа и других организација чији је оснивач Град Лесковац за време ратног 

или ванредног стања; 

71. Одборничка питања Ненада Здравковића достављена надлежним органима -16. 

седница СГЛ. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 12, члана 50. и члана 66. став 3. и 4. Закона о 
локалној  самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 - др.закон,  101/16-
др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 39. став 1. тачка 19. и члана 79. Статута града 
Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18) и члана 46. и 47. став 1. 
Пословника Скупштине града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, бр. 3/19 и 
4/19- испр.), Скупштина града Лесковца, на  16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 29. децембра 2021. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

 
Разрешава се функције члана Градског већа града Лесковца Милош Илић, 

дипл.инж.грађевинарства, који је обвљао функцију члана Градског већа града Лесковца за 
област - развој комуналне делатности, због подношења оставке. 
   

 
II 
 

 Ово Решење објавити  у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
 Милош Илић, дипл.инж.грађевинарства, који је обављао функцију члана Градског 
већа града Лесковца, за област - развој комуналне делатности, поднео је 22.12.2021. године 
оставку на функцију члана Градског већа града Лесковца. 
 Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи прописано је да 
Скупштина, у складу са Законом, на предлог председника општине, бира и разрешава 
чланове Општинског већа, а чланом 66. став 3. прописано је да одредбе овог Закона које се 
односе на Скупштину општине, примењују се на градску Скупштину. 
 Чланом 39. став 1. тачка 19. Статута града Лесковца прописано је да Скупштина 
града, у складу са Законом, на предлог градоначелника, бира и разрешава чланове Градског 
већа. 
 На основу овлашћења из члана 50. у вези са чланом 66. Закона о локалној 
самоуправи, члана 46. Пословника Скупштине града Лесковца и члана 79. Статута града 
Лесковца, градоначелник  др сци.мед. Горан Цветановић поднео је предлог да се на 16. 
седници Скупштине града разматра питање: 
 
 - Предлог за разрешење Милоша Илића, функције члана Градског већа због 
подношења оставке и 
 - Предлог за избор Јелене Миљковић, мастер правника унутрашњих послова, за 
члана Градског већа, на сталном раду. 
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   Чланом 47. став 1. Пословника Скупштине града, поред осталог, прописано је да се 
о поднетој оставци члана Градског већа не отвара расправа већ се престанак функције због 
поднете оставке само констатује, без гласања, тако што то чини председник Скупштине, у 
име Скупштине. 
 

Председник Скупштине је у име Скупштине констатовао оставку Милоша Илића на 
функцију члана Градског већа града Лесковца, а Скупштина града је, на основу члана 32. 
став 1. тачка 12, члана 50. и 66. Закона о локалној самоуправи, члана 39. став 1. тачка 19, 
члана 79. Статута града Лесковца и члана 46. Пословника Скупштине града Лесковца, 
донела Решење о разрешењу Милоша Илића функције члана Градског већа, због 
подношења оствке.   
 
 

Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути Управни спор пред 
надлежним судом у року од 60 дана од дана достављања Решења. 

 
 
Решење доставити: 
 

- Милошу Илићу 
- Градској управи – Одељењу за финансије 
- Градској управи – Служби за управљање кадровима и 
- а/а. 

 
 Број 06-9/2021-I 
 У Лесковцу, 29. децембра 2021. године   
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 12, чланова 45, 50. и 66. став 3, 4. и 5.  Закона о 
локалној  самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 - др. закон,  101/16 - др. 
закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 39. став 1. тачка 19, члана 69. и 79. Статута града 
Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18) и члана 43, а у вези са члановима  
од 21. до 31. и члана 46.  Пословника Скупштине града Лесковца („Службени гласник града 
Лесковца“ бр. 3/19 и 4/19 - испр.), Скупштина града Лесковца, на 16. седници одржаној 29. 
и 30. децембра 2021. године, дана 29. децембра 2021. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

 Бира се за члана Градског већа града Лесковца, на сталном раду у Граду Јелена 
Миљковић, мастер правник унутрашњих послова. 

II 

 Ово Решење објавити  у „Службеном гласнику града Лесковца“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Милош Илић, који је обављао функцију члана Градског већа града Лесковца,  поднео 
је оставку на ову функцију. 

На основу члана 50. и 66. Закона о локалној самоуправи, члана 79. Статута града 
Лесковца и члана 46. Пословника Скупштине града Лесковца, градоначелник града 
Лесковца  је упутио Скупштини града Предлог за  разрешење Милоша Илића, функције 
члана Градског већа града Лесковца, због подношења оставке, и Предлог за избор Јелене 
Миљковић, мастер правника унутрашњих послова за члана Градског већа града Лесковца, 
на сталном раду у Граду. 

 У складу са чланом 47. Пословника Скупштине града, на 16. седници одржаној 29. и 
30. децембра 2021. године, дана 29. децембра 2021. године, председник Скупштине, у име 
Скупштине, констатовао је престанак функције члана Градског већа Милошу Илићу, због 
подношења оставке. 

 Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи прописано је да 
Скупштина, у складу са Законом, на предлог председника општине, бира и разрешава 
чланове Општинског већа, а чланом 66. став 3. прописано је да одредбе овог Закона које се 
односе на Скупштину општине, примењују се на градску Скупштину. 
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 Чланом 39. став 1. тачка 19. Статута града Лесковца прописано је да Скупштина 
града, у складу са Законом, на предлог градоначелника, бира и разрешава чланове Градског 
већа. 

            Члановима 69. и 79. Статута града Лесковца и чланом 43, а у вези са члановима од 
21. до 31. Пословника Скупштине града прописан је поступак избора чланова Градског већа 
града Лесковца. 

            Након спроведеног поступка тајног гласања, у складу са одредбама Статута града 
Лесковца и Пословника Скупштине града Лесковца, за члана Градског Већа града Лесковца 
на сталном раду у Граду изабрана је Јелена Миљковић, мастер правник унутрашњих 
послова, већином гласова (57 „за“), од укупног броја одборника Скупштине града (75).  

 У складу са чланом 3. и 4. Одлуке о Градском већу града Лесковца, Јелена Миљковић 
као члан Градског већа биће задужена за област - развој комуналне делатности. 

           Скупштина града Лесковца је, на основу члана 32. став 1. тачка 12, чл. 45, 50. и 66. 
став 3. и 4. Закона о локалној  самоуправи, члана 43, а у вези са члановима  од 21. до 31., 
члана  39. став 1. тачка 19,  члана 69. и члана 79. Статута града Лесковца и члана  46. 
Пословника Скупштине града Лесковца, донела Решење као у диспозитиву.  

 

 Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути Управни спор пред 
надлежним судом у року од 60 дана од дана достављања Решења. 

 

Решење доставити: 
- Јелени Миљковић 
- Градској управи – Служби за управљање кадровима 
- Градској управи – Одељењу за финансије и 
- а/а 
 

 

Број 06-9/2021-I 
У Лесковцу, 29. децембра 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“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 
39. Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), Скупштина 
града Лесковца, на 16. седници  одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 29. 
децембра 2021. године, донела је 

О Д Л У К У 

I 

 Усваја се План и програм инвестиција и комуналних одржавања за потребе града 
Лесковца за 2022. годину са финансијским планом, израђен од стране Градске управе - 
Одељења за комунално-стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру, заведен под 
бројем 2705/20-III-12 од 22. децембра 2021. године и предложен од стране Градског већа 
града Лесковца са 43. седнице од 25. децембра 2021. године. 

II 

 Саставни део ове Одлуке је План и програм инвестиција и комуналних одржавања 
за потребе града Лесковца за 2022. годину са финансијским планом. 

III 

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

 О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 16. Одлуке о градској управи града Лесковца („Службени гласник града 
Лесковца“, број 2/17, 29/17 и 31/21) поред осталог прописано је да Градска управа-
Одељење за комунално-стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру израђује годишњи 
план и програм инвестиција и комуналног одржавања за потребе града Лесковца.  
 На основу напред наведеног и у складу са Одлуком о буџету града Лесковца за 
2022. годину и исказаним потребама за инвестиционим и комуналним одржавањем града 
Лесковца, Градска упрва - Одељење за комунално - стамбене послове, саобраћај и 
инфраструктуру израдило је План и програм инвестиција и комуналних одржавања за 
потребе града Лесковца за 2022. годину са финансијским планом, заведен под бројем 
2705/21-III-12 од 22. децембра 2021. године, који је достављен Градском већу и 
Скупштини града на разматрање и усвајање. 
 Градско веће је на 43. седници од 25. децембра 2021. године разматрало напред 
наведени План и Програм инвестиција и комуналних одржавања за потребе града 
Лесковца за 2022. годину са финансијским планом и доставило га Скупштини града на 
разматрање и усвајање. 
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 На основу члана 32. и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи и члана 39. Статута 
града Лесковца, Скупштина града Лесковца на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 
2021. године, дана 29. децембра 2021. године, донела је Одлуку о усвајању Плана и 
програма инвестиција и комуналних одржавања за потребе града Лесковца за 2022. годину 
са финансијским планом који је израђен од стране Градске управе - Одељења за 
комунално-стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру, заведен под бројем 2705/21-III-
12 од 22. децембра 2021. године и предложен од стране Градског већа града Лесковца са 
43. седнице од 25. децембра 2021. године. 

 
  
  
 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 29. децембра 2021. године  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
 
 
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, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 88. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник Републике Србије", брoj 91/19) и члана 39. Статута града 
Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), Скупштина града 
Лесковца, на 16. седници, одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 29. 
децембра 2021. године, донела је 
 

 
О Д Л У К У 

 
 
I 

 
 Усваја се План набавки града Лесковца за 2022. годину, заведен под 
бројем 2586-404/2021-11 од 24. децембра 2021. године код Градске управе града 
Лесковца - Одељења за јавне набавке. 
  
   

II 
 
 Одлуку  доставити Градској управи града Лесковца – Одељењу за јавне 
набавке. 
 
 
 
 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 29. децембра 2021. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



  
 
 

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, број 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8 и члана 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи  (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14-др. закон, 
101/16-др.закон, 47/18 и 111/21- др.закон) и члана 39. Статута града Лесковца 
(„Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), Скупштина града Лесковца, 
на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 29. децембра 
2021. године, донела је 

 
 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

 
 

I 
 
 Даје се сагласност на Програм пословања ЈП „Урбанизам и изградња 
Лесковац“ за 2022. годину, број 4404 од 29.11.2021. године, усвојен на седници 
40. седници Надзорног одбора овог предузећа, од 30.11.2021. године, под бројем 
4420/2. 
  
 

II 
 
 Решење доставити Јавном предузећу „Урбанизам и изградња Лесковац“. 

 
 
Број: 06-9/21-I 

У Лесковцу, 29. децембра 2021. године  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



  
 
 

 
На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

РС“, број 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8 и члана 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи  (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21- др.закон) и члана 39. Статута града Лесковца 
(''Службени гласник града Лесковца'', број 28/18), Скупштина града Лесковца, 
на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 29. децембра 
2021. године, донела је  

 
 

Р  Е  Ш  Е Њ   Е 
 
 

I 
 
Даје се сагласност на Оперативни програм вршења услуге ЈП 

„Урбанизам и изградња Лесковац“ у 2022. години, број 4404/1 од 29. новембра 
2021. године, усвојен на 40. седници Надзорног одбора овог предузећа, од 30. 
новембра 2021. године, под бројем 4420/3.  

  
 

II 
 

 
Решење доставити Јавном предузећу „Урбанизам и изградња Лесковац“. 
 
 
 
 
 Број: 06-9/21-I 

У Лесковцу, 29. децембра 2021. године  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



На основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закони, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), 
члана 39. Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, брoj 28/18), 
чланa 2. и члан 3. Одлуке о одређивању комуналних делатности и делатности од општег 
интереса на територији града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 
50/16), члан 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Дирекција 
за урбанизам и изградњу Лесковац“ са Законом о јавним предузећима („Службени 
гласник града Лесковца“, број 50/16) и члана 156. Пословника Скупштине града 
("Службени гласник града Лесковца“, бр. 3/19 и 4/19-испр.), Скупштина града Лесковца 
на 16. седници, одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 29. децембра 2021. године, 
донела је 

 
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност за закључење Уговора о уређивању међусобних права и обавеза 
у извршењу послова Јавног предузећа „Урбанизам и изградња Лесковац" за 2022. годину 
између града Лесковца и Јавног предузећа „Урбанизам и изградња Лесковац“, у тексту 
предложеном од стране Градског већа са 42. седнице од 21. децембра 2021. године. 

 
Члан 2. 

 
Саставни део Уговора из члана 1. ове Одлуке је Ценовник услуга Јавног предузећа  

„Урбанизам и изградња Лесковац“, број 12 од 20.12.2016. године. 
 

Члан 3. 
 

Овлашћује се шеф Одељења за комунално стамбене послове, саобраћај и 
инфраструктуру Данијел Стојковић да, за потребе и у име града Лесковца, закључи 
Уговор о уређивању међусобних права и обавеза у извршењу послова Јавног предузећа 
„Урбанизам и изградња Лесковац“ за 2022. годину са Јавним предузећем „Урбанизам и 
изградња Лесковац“.  

 
Члан 4. 

 
Одлуку доставити: Градском већу, Јавном предузећу „Урбанизам и изградња 

Лесковац", Градској управи града Лесковца: Одељењу за финансије, Одељењу за 
комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру и архиви. 

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
Чланом 2. Одлуке о одређивању комуналних делатности и делатности од општег 

интереса на територији града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 50/16) 
прописано је које су комуналне делатности и делатности од општег интереса на 
територији града Лесковца. 
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Чланом 3. став 6. исте Одлуке прописано је да је Јавно предузеће  „Урбанизам и 
изградња Лесковац“ основано ради трајног обезбеђивања услова за обављање комуналне 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца, које се 
финансирају из средстава буџета Града Лесковца. 

На основу члана 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
„Дирекција за урбанизам и изградњу Лесковац“ са Законом о јавним предузећима 
(„Службени гласник града Лесковца“, број 50/16), ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ 
има искључиво право обављања делатности: уређивања грађевинског земљишта, 
управљања јавним путевима, обезбеђивања јавног осветљења, географског 
информационог система града Лесковца, просторно и урбанистичког планирања, а 
посебно: 

-управљање јавним путевима у смислу вршења јавних овлашћења управљача пута-
заштита јавног пута, израда пројектно техничке документације потребне за изградњу и 
реконструкцију јавног пута; организовање и обављање стручних послова на изградњи, 
реконструкцији, одржавању, заштити и сигнализацији јавног пута, припрема 
документације потребне за уступање радова на одржавању јавног пута; вршење стручног 
надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем, сигнализацијом и заштитом 
јавног пута, планирање изградње, означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним 
путевима и саобраћајно - техничким подацима за те путеве, 

 -просторно и урбанистичко планирање - израда просторне и урбанистичке 
документације, 

-администрирање и одржавање Географског информационог система (ГИС-а), 
 -геодетске активности, 
-вршење  стручног надзора над извршењем послова обављања комуналних 

делатности и вршење стручног надзора над извођењем свих радова на објектима 
нискоградње и високоградње, 

-израда  потребне  техничке  документације  за  све   објекте  нискоградње  и 
високоградње, 

-спровођење поступака у оквиру обједињене процедуре за потребе и у име 
инвеститора, као и осталих поступака према надлежним органима, 

-вођење поступака привођења намени грађевинског земљишта који претходе 
пројектовању и грађењу, 

-учешће у изради планова и вођењу поступака јавних набавки који се односе на 
изградњу, реконструкцију, санацију и одржавање објеката,  

-управљање - руковођење инвестицијама, 
 -вршење консултантских услуга. 
Чланом 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Дирекција 

за урбанизам и изградњу Лесковац“ са Законом о јавним предузећима („Службени 
гласник града Лесковца“, број 50/16) прописани су циљеви оснивања овог Јавног 
предузећа. 

У ставу 1. истог члана одређено је да предузеће послује ради трајног обезбеђења 
услова за обављање комуналне делатности и делатности од општег интереса на 
територији града, које се финансирају из средстава буџета града Лесковца, и да предузеће 
има искључиво право обављања делатности одређених у овом ставу а које су одређене и 
у члану 3. став 6. Одлуке о одређивању комуналних делатности и делатности од  општег 
интереса на територији града Лесковца. 
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Чланом 3. став 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
„Дирекција за урбанизам и изградњу Лесковац“ са Законом о јавним предузећима 
прописано је да обављање поверених комуналних делатности и делатности од општег 
интереса за потребе града Лесковца предузеће врши у складу са Уговором који се 
закључује са Скупштином града Лесковца. 

Надзорни одбор ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“, на седници одржаној 
30.11.2021. године, усвојио је Оперативни програм вршења услуге Јавног предузећа 
„Урбанизам и изградња Лесковац“ за 2022. годину, број 4404/1 од 29.11.2021. године,  

Предлог Уговора о уређивању међусобних права и обавеза у извршењу послова 
ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ за 2022. годину између града Лесковца и ЈП 
„Урбанизам и изградња Лесковац“, Градско веће је на 42. седници, одржаној 29. 
децембра 2021. године, разматрало и предложило Скупштини града да донесе Одлуку о 
давању сагласности на закључење поменутог уговора између града Лесковца и Јавног 
предузећа „Урбанизам и изградња Лесковац“ са овлашћењем шефу одељења за 
комунално стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру Данијелу Стојковићу да, за 
потребе и у име града Лесковца закључи овај Уговор. 

Саставни део Уговора из члана 1. ове Oдлуке је Ценовник услуга Јавног предузећа 
„Урбанизам и изградња Лесковац“, број 12 од 20.12.2016. године, за услуге из Уговора. 
 Скупштина града је на 16. седници, одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 
29. децембра 2021. године, разматрајући предлог Уговора о уређивању међусобних права 
и обавеза у извршењу послова ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац" за 2022. годину 
између Града Лесковца и ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац", са Ценовником услуга 
ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац" за услуге из Уговора, као саставним делом 
Уговора, на основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, члана 39. 
Статута града Лесковца, члана 2. и 3. Одлуке о одређивању комуналних делатности и 
делатности од општег интереса на територији града Лесковца, члана 3. Одлуке о 
усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Дирекција за урбанизам и изградњу 
Лесковац“ са Законом о јавним предузећима и члана 156. Пословника Скупштине града, 
донела Одлуку о давању сагласности за закључење напред наведеног Уговора са 
овлашћењем шефу Одељења за комунално – стамбене послове, саобраћај и 
инфраструктуру да, за потребе и у име Града Лесковца, закључи напред наведени 
Уговор. 
 

 
Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 29. децембра 2021. године 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
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, 47/18 и 111/21- др.закон), члана 247. Закона о раду („Службени гласник 
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/18-
аутент.тумачење) и члана 39. Статута града Лесковца („Службени гласник града 
Лесковца“, број 28/18), Скупштина града Лесковца, на 16. седници одржаној 29. и 30. 
децембра 2021. године, дана 29. децембра 2021. године, донела је 

 
ОДЛУКУ 

О давању сагласности за закључење Колективног уговора  
код послодавца ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“  

 
 

Члан 1.  
 

Даје се сагласност за закључење Колективног уговора код послодавца ЈП 
„Урбанизам и изградња Лесковац“ између ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“, 
Репрезентативног синдиката код послодавца ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ и 
Скупштине града Лесковца као оснивача.  

 
Члан 2. 

 
Овлашћује се Александар Ђуровић, председник Скупштине града Лесковца, 

јединствени матични број 1406967740071, ЛК регистарски број 006713142, издата од 
стране ПУ Лесковац, адреса Ул. Озренска 10, Бобиште 16000 Лесковац, да закључи 
овај Уговор. 

 
Члан 3. 

 
Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
Члан 4. 

 
Одлуку доставити: председнику Скупштине, Градском већу, ЈП „Урбанизам и 

изградња Лесковац“, Репрезентативном синдикату код послодавца ЈП „Урбанизам и 
изградња Лесковац“ и А/А.  

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ доставило је Градском већу предлог 
Колективног уговора код послодавца ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“.  

Чланом 247. Закона о раду прописано је да: „Колективни уговор код послодавца 
за јавна предузећа, друштва капитала чији је оснивач јавно предузеће и јавне службе 
закључује оснивач, односно орган који он овласти, репрезентативни Синдикат код 
послодавца и послодавац. У име послодавца колективни уговор потписује лице 
овлашћено за заступање послодавца.“ 

 С тим у вези, Градско веће града Лесковца, на 43. седници одржаној 25. 
децембра 2021. године, утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности за 
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закључење Колективног уговора код послодавца ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ 
између између ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“, Репрезентативног синдиката код 
послодавца ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ и Скупштине града Лесковца као 
оснивача и упутило га Скупштини града на разматрање и одлучивање.   

На основу напред наведеног, Скупштина града је усвојила предлог Градског 
већа и, на основу члана 32. став 1. тачка 8. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи, члана 247. Закона о раду и члана 39. Статута града Лесковца, донела је 
Одлуку као у диспозитиву.  

 
Број: 06-9/21-I 

 У Лесковцу, 29. децембра 2021. године  
 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
 
 
 

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник 
Републике Србије“, број 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8. и члана 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07,  
83/14 -  др. закон, 101/16 – др.закон, 47/18 и 111/21- др.закон), члана 27. 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. Статута  града Лесковца  ("Службени гласник града 
Лесковца", број 28/18), Скупштина града Лесковца, на 16. седници одржаној 29. и 
30. децембра 2021. године, дана 29. децембра 2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

I 
 
Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Лесковац за 2022. 

годину, усвојен на седници Надзорног одбора овог предузећа, број 79/21 од 17. 
децембра 2021. године.  

 
 

II 
 
Решење доставити ЈКП „Водовод“ Лесковац. 
 
 
 
 Број: 06-9/21-I 

У Лесковцу, 29. децембра 2021. године  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



  
 

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, број 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8. и члана 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи  (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21- др.закон) и члана 39. Статута града Лесковца 
(''Службени гласник града Лесковца'', број  28/18), Скупштина града Лесковца, 
на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 29. децембра 
2021. године, донела је 

  
 

О Д Л У К У 
 
 

I 
 
Даје се сагласност на Програм о коришћењу средстава из буџета града 

Лесковца за ЈКП „Водовод“ Лесковац за 2022.годину, број 9803 од 16.12.2021. 
године, усвојен на седници Надзорног одбора овог предузећа, број 81/21 од 
17.12.2021. године. 

  
 

II 
 
 
Одлуку доставити Јавном комуналном предузећу „Водовод“ Лесковац. 
 
 
 
Број: 06-9/21-I 

У Лесковцу, 29. децембра 2021. године  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
 

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник 
Републике Србије“, број 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8. и члана 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07,  
83/14 -  др. закон, 101/16 – др.закон, 47/18 и 111/21- др.закон), члана 27. 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. Статута  града Лесковца  ("Службени гласник града Лесковца", број 28/18), 
Скупштина града Лесковца, на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, 
дана 29. децембра 2021. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I 
 
Даје се сагласност на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП 

„Водовод“ Лесковац од 01.01.2022. до 31.12.2026. године, број 9040 од 25. новембра 
2021. године, усвојен на седници Надзорног одбора овог предузећа, под бројем 67/21 
од 29. новембра 2021. године.  

 
 

II 
 
Решење доставити ЈКП „Водовод“. 
 
 
 
Број: 06-9/21-I 

У Лесковцу, 29. децембра 2021. године  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 На основу 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, 47/18 и 
111/21-др.закон), члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 39. Статута града Лесковца 
(„Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), члана 2. и члана 3. Одлуке о 
одређивању комуналних делатности и делатности од општег интереса на 
територији града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“,  број 50/16), 
Скупштина града Лесковца на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 29. децембра 2021. године, донела је  
 
 

 
О Д Л У К У  

 
I 

 Даје се сагласност за закључење Уговора о одржавању јавних чесми и 
фонтана на територији града Лесковца (осим на територији Грделице и 
Предејана) за 2022. годину, који се закључује између Града Лесковца и ЈКП 
„Водовод“ Лесковац, у тексту предложеном од стране Градског већа са 42. 
седнице од 21. децембра 2021. године. 
 

II 
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм одржавања јавних 
чесми и фонтана на територији града Лесковца и насељеног места Вучје за 2022. 
годину и Ценовник ЈКП „Водовод“ Лесковац, број 7825 од 23.10.2020. године. 
 

III 
 Одлуку доставити: Градском већу, ЈКП “Водовод“ Лесковац, ЈП 
„Урбанизам и изградња Лесковац", Градској управи града Лесковца: Одељењу  за 
комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру, Одељењу за 
финансије и архиви. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

  
 Чланом 9. став 1. Закона о комуналним делатностима прописано је да се 
под поверавањем обављања комуналне делатности подразумева временски 
орочено уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналне делатности 
или појединих послова из оквира комуналне делатности између јединице локалне 
самоуправе и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има пружање 
комуналних услуга на територији јединице локалне самоуправе или на делу 
територије јединице локалне самоуправе. 
 Чланом 2. Одлуке о одређивању комуналних делатности и делатности од 
општег интереса на територији града Лесковца прописано је које су комуналне 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца. 
 Чланом 3. исте Одлуке прописано је да је Јавно комунално предузеће 
„Водовод“ - Лесковац је основано ради обезбеђивања трајног обављања 
делатности снабдевања водом за пиће крајњих корисника, као и пружања услуга 
пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, као и редовног 
задовољавања потреба корисника производа и услуга. 
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 Градско веће је на 42. седници од 21. децембра 2021. године разматрало и 
прихватило предлог Уговора о одржавању јавних чесми и фонтана на територији 
града Лесковца (осим на територији Грделице и Предејана) за 2022. годину и 
предложило Скупштини града да донесе Одлуку о давању сагласности за 
закључење Уговора о одржавању јавних чесми и фонтана на територији града 
Лесковца (осим на територији Грделице и Предејана) за 2022. годину између 
Града Лесковца и ЈКП „Водовод“ Лесковац.  
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм одржавања јавних 
чесми и фонтана на територији града Лесковца и насељеног места Вучје за 2022. 
годину и Ценовник ЈКП “Водовод“ Лесковац, за услуге из Уговора. 
 На предлог Градског већа, на основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи, члана 9. Закона о комуналним делатностима,  члана 39. 
Статута града Лесковца, члана 2. и члана 3. Одлуке о одређивању комуналних 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца, 
Скупштина града је на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 
29. децембра 2022. године, донела Одлуку о давању сагласности за  закључење 
Уговора о одржавању јавних чесми и фонтана на територији града Лесковца 
(осим на територији Грделице и Предејана) за 2021. годину. 
 
 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 29. децембра 2021. године  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА  
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 На основу 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, 47/18 и 
111/21-др.закон), члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 39. Статута града Лесковца 
(''Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), члана 2. и члана 3. Одлуке о 
одређивању комуналних делатности и делатности од општег интереса на 
територији града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“,  број 50/16), 
Скупштина града Лесковца на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 29. децембра 2021. године, донела је  
 

 
О Д Л У К У  

 
I 

 Даје се сагласност за закључење Уговора о одржавању подвожњака у 
Лесковцу за 2022. годину, који се закључује између Града Лесковца и ЈКП 
„Водовод“ Лесковац, у тексту предложеном од стране Градског већа са 42. 
седнице од 21. децембра 2021. године. 
 

II 
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм одржавања 
подвожњака у Лесковцу за 2022. годину и Ценовник ЈКП „Водовод“ Лесковац, 
број 7825 од 23.10.2020. године. 
 

III 
 Одлуку доставити: Градском већу, ЈКП “Водовод“ Лесковац, ЈП 
„Урбанизам и изградња Лесковац", Градској управи града Лесковца: Одељењу  за 
комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру, Одељењу за 
финансије, и архиви. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  
 Чланом 9. став 1. Закона о комуналним делатностима прописано је да се 
под поверавањем обављања комуналне делатности подразумева временски 
орочено уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналне делатности 
или појединих послова из оквира комуналне делатности између јединице локалне 
самоуправе и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има пружање 
комуналних услуга на територији јединице локалне самоуправе или на делу 
територије јединице локалне самоуправе. 
 Чланом 2. Одлуке о одређивању комуналних делатности и делатности од 
општег интереса на територији града Лесковца прописано је које су комуналне 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца. 
 Чланом 3. исте Одлуке прописано је да је Јавно комунално предузеће 
„Водовод“ - Лесковац је основано ради обезбеђивања трајног обављања 
делатности снабдевања водом за пиће крајњих корисника, као и пружања услуга 
пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, као и редовног 
задовољавања потреба корисника производа и услуга. 
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 Градско веће је на 42. седници од 21. децембра 2021. године разматрало и 
прихватило предлог Уговора о одржавању подвожњака у Лесковцу за 2022. 
годину и предложило Скупштини града да донесе Одлуку о давању сагласности 
за закључење Уговора о одржавању подвожњака у Лесковцу за 2022. годину 
између Града Лесковца и ЈКП „Водовод“ Лесковац.  
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм одржавања 
подвожњака у Лесковцу за 2022. годину и Ценовник ЈКП “Водовод“ Лесковац, за 
услуге из Уговора. 
 На предлог Градског већа, на основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи, члана 9. Закона о комуналним делатностима,  члана 39. 
Статута града Лесковца, члана 2. и члана 3. Одлуке о одређивању комуналних 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца, 
Скупштина града је на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 
29. децембра 2021. године, донела Одлуку о давању сагласности за закључење 
Уговора о одржавању подвожњака у Лесковцу за 2022. годину. 
 
 
 Број: 06-9/22-I 
У Лесковцу, 29. децембра 2021. године  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА  
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 На основу 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, 47/18 и 
111/21-др.закон), члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 39. Статута града Лесковца 
(''Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), члана 2. и члана 3. Одлуке о 
одређивању комуналних делатности и делатности од општег интереса на 
територији града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“,  број 50/16), 
Скупштина града Лесковца на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 29. децембра 2021. године, донела је  
 

 
О Д Л У К У  

 
I 

 Даје се сагласност за закључење Уговора о одржавању уличних сливника 
на територији града Лесковца и насељеног места Вучје за 2022. годину, који се 
закључује између Града Лесковца и ЈКП „Водовод“ Лесковац, у тексту 
предложеном од стране Градског већа са 42. седнице од 21. децембра 2021. 
године.. 
 

II 
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм одржавања уличних 
сливника на територији града Лесковца и насељеног места Вучје за 2022. годину 
и Ценовник ЈКП „Водовод“ Лесковац, број 7825 од 23.10.2020. године. 
 

III 
 Одлуку доставити: Градском већу, ЈКП “Водовод“ Лесковац, ЈП 
„Урбанизам и изградња Лесковац", Градској управи града Лесковца: Одељењу  за 
комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру, Одељењу за 
финансије и архиви. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

  
 Чланом 9. став 1. Закона о комуналним делатностима прописано је да се 
под поверавањем обављања комуналне делатности подразумева временски 
орочено уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналне делатности 
или појединих послова из оквира комуналне делатности између јединице локалне 
самоуправе и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има пружање 
комуналних услуга на територији јединице локалне самоуправе или на делу 
територије јединице локалне самоуправе. 
 Чланом 2. Одлуке о одређивању комуналних делатности и делатности од 
општег интереса на територији града Лесковца прописано је које су комуналне 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца. 
 Чланом 3. исте Одлуке прописано је да је Јавно комунално предузеће 
„Водовод“ - Лесковац је основано ради обезбеђивања трајног обављања 
делатности снабдевања водом за пиће крајњих корисника, пружања услуга 
пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, као и редовног 
задовољавања потреба корисника производа и услуга. 
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 Градско веће је на 42. седници од 21. децембра 2021. године разматрало и 
прихватило предлог Уговора о одржавању уличних сливника на територији града 
Лесковца и насељеног места Вучје за 2022. годину и предложило Скупштини 
града да донесе Одлуку о давању сагласности за закључење Уговора о одржавању 
уличних сливника на територији града Лесковца и насељеног места Вучје за 2022. 
годину између Града Лесковца и ЈКП „Водовод“ Лесковац.  
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм одржавања уличних 
сливника на територији града Лесковца и насељеног места Вучје за 2022. годину 
и Ценовник ЈКП “Водовод“ Лесковац, за услуге из Уговора. 
 На предлог Градског већа, на основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи, члана 9. Закона о комуналним делатностима,  члана 39. 
Статута града Лесковца, члана 2. и члана 3. Одлуке о одређивању комуналних 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца, 
Скупштина града је на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 
29. децембра 2021. године, донела Одлуку о давању сагласности за  закључење 
Уговора о одржавању уличних сливника на територији града Лесковца и 
насељеног места Вучје за 2022. годину. 
 
 
 
 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 29. децембра 2021. године  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА  
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



На основу члана 59. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике 
Србије“, број 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8. 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 26. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању ЈКП за производњу 
и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана“ Лесковац са Законом о јавним предузећима 
(„Службени гласник града Лесковца“; бр. 39/16 и 16/17) и члана 39. Статута града Лесковца 
(„Службени гласник града Лесковца“, број 28/18 ), Скупштина града Лесковца, на 16. седници, 
одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 29. децембра 2021. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 
I 

 
Даје се сагласност на Програм пословања и рада ЈКП  „Топлана“ Лесковац за 2022. 

годину, број 6721/3 од 30.11.2021. године, усвојен на 47. седници Надзорног одбора овог 
предузећа,  од 30.11. 2021. године, под бројем  6721/3. 

 
 

II 
 
Решење доставити ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана“ 

Лесковац. 
 

 
 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 29. децембра 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



основу члана 59. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике 
Србије“, број 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14 - др.закон , 101/16 - 
др.закон, 47/18 и 111/21-др. закон), члана 26. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању ЈКП 
за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана“ Лесковац са Законом о јавним 
предузећима („Службени гласник града Лесковца“; бр. 39/16 и 16/17) и члана 39 Статута  
града Лесковца  ("Службени гласник града Лесковца", број 28/18), Скупштина града Лесковца,   
на 16. седници, одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 29. децембра 2021. године, донела је  
 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I 

 
Даје се сагласност на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП за 

производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана“ Лесковац, за период  од 2022. до 
2031. године,  усвојен на 47.  седници Надзорног одбора овог предузећа од 30. новембра 
2021. године, под бројем 6721/2. 

 
 

II 
 
Решење доставити ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана“ 

Лесковац. 
 
 

 
Број: 06-9/21-I 

У Лесковцу, 29. децембра 2021. године. 
 

 
  

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



На основу члана 59. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике 
Србије“, број 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14 -  др. закон, 101/16 
– др.закон, 47/18 i 11/21), члана 26. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању ЈКП 
„Комуналац“ Лесковац са Законом о јавним предузећима („Службени гласник града 
Лесковца“; број 39/16) и члана 39. Статута  града Лесковца  ("Службени гласник града 
Лесковца", број 28/18), Скупштина града Лесковца, на 16. седници, одржаној 29. и 30. децембра 
2021. године, дана 29. децембра 2021. године, донела је  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 
I 

 
Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Лесковац за 2022. 

годину, број 5580 од 15. децембра 2021. године, усвојен на седници Надзорног одбора овог 
предузећа од 16. децембра 2021. године, под бројем 5589. 

 
II 

 
Решење доставити ЈКП „Комуналац“ Лесковац. 
 
 
 

 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 29. децембра 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи  
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21) и 
члана 39. Статута града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', број 28/18), 
Скупштина града Лесковца, на 16. седници одржаној  29. и 30. децембра 2021. године, дана 
29. децембра 2021. године, донела је       

 
 

О Д Л У К У 
 
 

I 
 
 Даје се сагласност на План коришћења субвенција ЈКП „Комуналац“ Лесковац из 
буџета града Лесковца за 2022. годину, број 5581 од 15. децембра 2021. године, усвојен на 
седници Надзорног одбора овог Предузећа од  16. децембра 2021. године, под бројем 5590. 
 

II 
 
 
 Одлуку доставити Јавном комуналном предузећу „Комуналац“ Лесковац. 
 
 
 
 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 29. децембра 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 На основу члана 59. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник 
Републике Србије“, број 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8. и члана 66. став 3. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14 -  др. 
закон, 101/16 – др.закон, 47/18 и 111/21), члана 26. Одлуке о усклађивању Одлуке о 
оснивању ЈКП „Комуналац“ Лесковац са Законом о јавним предузећима („Службени 
гласник града Лесковца“; број 39/16) и члана 39. Статута  града Лесковца  ("Службени 
гласник града Лесковца", број  28/18), Скупштина града Лесковца, на 16. седници, одржаној 29. 
и 30. децембра 2021. године, дана 29. децембра 2021. године, донела је  
 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 
I 

 
Даје се сагласност на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП 

„Комуналац“ Лесковац од 01.01.2022. до 31.12.2026. године, број 5582 од 15. децембра 2021. 
године, усвојен на седници Надзорног одбора овог предузећа од  16. децембра 2021. године, 
под бројем 5591. 

 
 

II 
 
Решење доставити ЈКП „Комуналац“ Лесковац. 
 
 
 
Број: 06-9/21-I 

У Лесковцу, 29. децембра 2021. године  
 

  
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 На основу 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, 47/18 и 
111/21-др.закон), члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 39. Статута града Лесковца 
(''Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), члана 2. и члана 3. Одлуке о 
одређивању комуналних делатности и делатности од општег интереса на 
територији града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“,  број 50/16), 
Скупштина града Лесковца на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 29. децембра 2021. године, донела је  
 

 
О Д Л У К У  

 
I 

 Даје се сагласност за закључење Уговора о одржавању зоохигијене на 
територији града Лесковца за 2021. годину, који се закључује између Града 
Лесковца и ЈКП „Комуналац“ Лесковац, у тексту предложеном од стране 
Градског већа са 42. седнице од 21. децембра 2021. године. 
 

II 
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм одржавања 
зоохигијене на територији града Лесковца за 2021. годину и Ценовник ЈКП 
“Комуналац“ Лесковац, број 750 од 2.3.2011. године. 
 

III 
 Одлуку доставити: Градском већу, ЈКП “Комуналац“ Лесковац, ЈП 
„Урбанизам и изградња Лесковац", Градској управи града Лесковца: Одељењу  
за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру, Одељењу за 
финансије, и архиви. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  
 Чланом 9. став 1. Закона о комуналним делатностима прописано је да се 
под поверавањем обављања комуналне делатности подразумева временски 
орочено уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналне 
делатности или појединих послова из оквира комуналне делатности између 
јединице локалне самоуправе и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има 
пружање комуналних услуга на територији јединице локалне самоуправе или на 
делу територије јединице локалне самоуправе. 
 Чланом 2. Одлуке о одређивању комуналних делатности и делатности од 
општег интереса на територији града Лесковца прописано је које су комуналне 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца. 
 Чланом 3. исте Одлуке прописано је да је Јавно комунално предузеће 
„Комуналац“ Лесковац основано ради обезбеђивања трајног обављања 
делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба 
корисника производа и услуга и дефинисане су комуналне делатности и 
делатности од општег интереса које су поверене овом јавном предузећу.  
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 Градско веће је на 42. седници од 21. децембра 2021. године разматрало 
и прихватило предлог Уговора о одржавању зоохигијене на територији града 
Лесковца за 2022. годину и предложило Скупштини града да донесе Одлуку о 
давању сагласности за закључење Уговора о одржавању зоохигијене на 
територији града Лесковца за 2021. годину између Града Лесковца и ЈКП 
„Комуналац“ Лесковац.  
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм одржавања 
зоохигијене на територији града Лесковца за 2022. годину и Ценовник ЈКП 
“Комуналац“ Лесковац, за услуге из Уговора. 
 На предлог Градског већа, на основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона 
о локалној самоуправи, члана 9. Закона о комуналним делатностима,  члана 39. 
Статута града Лесковца, члана 2. и члана 3. Одлуке о одређивању комуналних 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца, 
Скупштина града је на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, 
дана 29. децембра 2021. године, донела Одлуку о давању сагласности за 
закључење Уговора о одржавању зоохигијене на територији града Лесковца за 
2021. годину. 
 
 
 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 29. децембра 2021. године  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА  
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 На основу 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, 47/18 и 
111/21-др.закон), члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 39. Статута града Лесковца 
(''Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), члана 2. и члана 3. Одлуке о 
одређивању комуналних делатности и делатности од општег интереса на 
територији града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 50/16), 
Скупштина града Лесковца на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 29. децембра 2021. године, донела је  
 

 
О Д Л У К У  

 
I 

 Даје се сагласност за закључење Уговора о чишћењу снега и леда са 
површина јавне намене, осим коловоза пута, у Лесковцу за 2022. годину, који се 
закључује између Града Лесковца и ЈКП „Комуналац“ Лесковац, у тексту 
предложеном од стране Градског већа са 42. седнице од 21. децембра 2021. 
године. 
 

II 
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм чишћења снега и леда 
са површина јавне намене, осим са коловоза пута, у Лесковцу за 2022. годину и 
Ценовник ЈКП “Комуналац“ Лесковац, број 9195 од 30.12.2015. године. 
 

III 
 Одлуку доставити: Градском већу, ЈКП „Комуналац“ Лесковац, ЈП 
„Урбанизам и изградња Лесковац“, Градској управи града Лесковца: Одељењу  
за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру, Одељењу за 
финансије, и архиви. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  
 Чланом 9. став 1. Закона о комуналним делатностима прописано је да се 
под поверавањем обављања комуналне делатности подразумева временски 
орочено уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналне 
делатности или појединих послова из оквира комуналне делатности између 
јединице локалне самоуправе и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има 
пружање комуналних услуга на територији јединице локалне самоуправе или на 
делу територије јединице локалне самоуправе. 
 Чланом 2. Одлуке о одређивању комуналних делатности и делатности од 
општег интереса на територији града Лесковца прописано је које су комуналне 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца. 
 Чланом 3. исте Одлуке прописано је да је Јавно комунално предузеће 
„Комуналац“ Лесковац основано ради обезбеђивања трајног обављања 
делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба 
корисника производа и услуга и дефинисане су комуналне делатности и 
делатности од општег интереса које су поверене овом јавном предузећу.  
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 Градско веће је на 42. седници од 21. децембра 2021. године разматрало 
и прихватило предлог Уговора о чишћењу снега и леда са површина јавне 
намене, осим коловоза пута, у Лесковцу за 2022. годину и предложило 
Скупштини града да донесе Одлуку о давању сагласности за закључење 
Уговора о чишћењу снега и леда са површина јавне намене, осим коловоза пута, 
у Лесковцу за 2022. годину између Града Лесковца и ЈКП „Комуналац“ 
Лесковац.  
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм чишћења снега и леда 
са површина јавне намене, осим са коловоза пута, у Лесковцу за 2022. годину и 
Ценовник ЈКП „Комуналац“ Лесковац, за услуге из Уговора. 
 На предлог Градског већа, на основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона 
о локалној самоуправи, члана 9. Закона о комуналним делатностима,  члана 39. 
Статута града Лесковца, члана 2. и члана 3. Одлуке о одређивању комуналних 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца, 
Скупштина града је на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, 
дана 29. децембра 2021. године, донела Одлуку о давању сагласности за  
закључење Уговора о чишћењу снега и леда са површина јавне намене, осим 
коловоза пута, у Лесковцу за 2022. годину. 
 
 
 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 29. децембра 2021. године  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА  
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 На основу 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, 47/18 и 
111/21-др.закон), члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 39. Статута града Лесковца 
(„Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), члана 2. и члана 3. Одлуке о 
одређивању комуналних делатности и делатности од општег интереса на 
територији града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 50/16), 
Скупштина града Лесковца на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 29. децембра 2021. године, донела је  
 

 
О Д Л У К У  

 
I 

 Даје се сагласност за закључење Уговора о одржавању јавних зелених 
површина на територији града Лесковца (осим на територији Грделице и 
Предејана) за 2022. годину, који се закључује између Града Лесковца и ЈКП 
„Комуналац“ Лесковац, у тексту предложеном од стране Градског већа са 42. 
седнице од 21. децембра 2021. године. 
 

II 
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм одржавања јавних 
зелених површина на територији града Лесковца (осим на територији Грделице 
и Предејана) за 2022. годину и Ценовник ЈКП „Комуналац“ Лесковац, број 6624 
од 15.12.2014. године. 
 

III 
 Одлуку доставити: Градском већу, ЈКП “Комуналац“ Лесковац, ЈП 
„Урбанизам и изградња Лесковац", Градској управи града Лесковца: Одељењу  
за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру, Одељењу за 
финансије, и архиви. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

  
 Чланом 9. став 1. Закона о комуналним делатностима прописано је да се 
под поверавањем обављања комуналне делатности подразумева временски 
орочено уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналне 
делатности или појединих послова из оквира комуналне делатности између 
јединице локалне самоуправе и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има 
пружање комуналних услуга на територији јединице локалне самоуправе или на 
делу територије јединице локалне самоуправе. 
 Чланом 2. Одлуке о одређивању комуналних делатности и делатности од 
општег интереса на територији града Лесковца прописано је које су комуналне 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца. 
 Чланом 3. исте Одлуке прописано је да је Јавно комунално предузеће 
„Комуналац“ Лесковац основано ради обезбеђивања трајног обављања 
делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба 
корисника производа и услуга и дефинисане су комуналне делатности и 
делатности од општег интереса које су поверене овом јавном предузећу.  
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 Градско веће је на 42. седници од 21. децембра 2021. године разматрало 
и прихватило предлог Уговора о одржавању јавних зелених површина на 
територији града Лесковца (осим на територији Грделице и Предејана) за 2022. 
годину и предложило Скупштини града да донесе Одлуку о давању сагласности 
за закључење Уговора о одржавању јавних зелених површина на територији 
града Лесковца (осим на територији Грделице и Предејана) за 2022. годину 
између Града Лесковца и ЈКП „Комуналац“ Лесковац.  
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм одржавања јавних 
зелених површина на територији града Лесковца (осим на територији Грделице 
и Предејана) за 2022. годину и Ценовник ЈКП “Комуналац“ Лесковац, за услуге 
из Уговора. 
 На предлог Градског већа, на основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона 
о локалној самоуправи, члана 9. Закона о комуналним делатностима,  члана 39. 
Статута града Лесковца, члана 2. и члана 3. Одлуке о одређивању комуналних 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца, 
Скупштина града је на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, 
дана 29. децембра 2021. године, донела Одлуку о давању сагласности за 
закључење Уговора о одржавању јавних зелених површина на територији града 
Лесковца (осим на територији Грделице и Предејана) за 2022. годину. 
 
 
 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 29. децембра 2021. године  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА  
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 На основу 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, 47/18 и 
111/21-др.закон), члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 39. Статута града Лесковца 
(''Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), члана 2. и члана 3. Одлуке о 
одређивању комуналних делатности и делатности од општег интереса на 
територији града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 50/16), 
Скупштина града Лесковца на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 29. децембра 2021. године, донела је  
 

 
О Д Л У К У  

 
I 

 Даје се сагласност за закључење Уговора о одржавању чистоће на 
површинама јавне намене на територији града Лесковца и насељеног места 
Вучје за 2022. годину, који се закључује између Града Лесковца и ЈКП 
„Комуналац“ Лесковац, у тексту предложеном од стране Градског већа са 42. 
седнице од 21. децембра 2021. године. 
 

II 
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм одржавања чистоће 
на површинама јавне намене на територији града Лесковца и насељеног места 
Вучје за 2022. годину и Ценовник ЈКП „Комуналац“ Лесковац, број 6624 од 
15.12.2014. године. 
 

III 
 Одлуку доставити: Градском већу, ЈКП „Комуналац“ Лесковац, ЈП 
„Урбанизам и изградња Лесковац“, Градској управи града Лесковца: Одељењу  
за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру, Одељењу за 
финансије, и архиви. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  
 Чланом 9. став 1. Закона о комуналним делатностима прописано је да се 
под поверавањем обављања комуналне делатности подразумева временски 
орочено уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналне 
делатности или појединих послова из оквира комуналне делатности између 
јединице локалне самоуправе и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има 
пружање комуналних услуга на територији јединице локалне самоуправе или на 
делу територије јединице локалне самоуправе. 
 Чланом 2. Одлуке о одређивању комуналних делатности и делатности од 
општег интереса на територији града Лесковца прописано је које су комуналне 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца. 
 Чланом 3. исте Одлуке прописано је да је Јавно комунално предузеће 
„Комуналац“ Лесковац основано ради обезбеђивања трајног обављања 
делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба 
корисника производа и услуга и дефинисане су комуналне делатности и 
делатности од општег интереса које су поверене овом јавном предузећу.  
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 Градско веће је на 42. седници од 21. децембра 2021. године разматрало 
и прихватило предлог Уговора о одржавању чистоће на површинама јавне 
намене на територији града Лесковца и насељеног места Вучје за 2022. годину и 
предложило Скупштини града да донесе Одлуку о давању сагласности за 
закључење Уговора о одржавању чистоће на површинама јавне намене на 
територији града Лесковца и насељеног места Вучје за 2022. годину између 
Града Лесковца и ЈКП „Комуналац“ Лесковац.  
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм одржавања чистоће 
на површинама јавне намене на територији града Лесковца и насељеног места 
Вучје за 2022. годину и Ценовник ЈКП “Комуналац“ Лесковац, за услуге из 
Уговора. 
 На предлог Градског већа, на основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона 
о локалној самоуправи, члана 9. Закона о комуналним делатностима,  члана 39. 
Статута града Лесковца, члана 2. и члана 3. Одлуке о одређивању комуналних 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца, 
Скупштина града је на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, 
дана 29. децембра 2021. године, донела Одлуку о давању сагласности за  
закључење Уговора о одржавању чистоће на површинама јавне намене на 
територији града Лесковца и насељеног места Вучје за 2022. годину. 
 
 
 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 29. децембра 2021. године  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА  
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 На основу 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, 47/18 и 
111/21-др.закон), члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 39. Статута града Лесковца 
(''Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), члана 2. и члана 3. Одлуке о 
одређивању комуналних делатности и делатности од општег интереса на 
територији града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 50/16), 
Скупштина града Лесковца на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 29. децембра 2021. године, донела је  

 
О Д Л У К У  

 
I 
 

 Даје се сагласност за закључење Уговора о одржавању хоризонталне 
саобраћајне сигнализације за 2022. годину, који се закључује између Града 
Лесковца и ЈКП „Комуналац“ Лесковац, у тексту предложеном од стране 
Градског већа са 42. седнице од 21. децембра 2021. године. 
 

II 
 

 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм одржавања 
хоризонталне саобраћајне сигнализације у Лесковцу за 2022. годину и Ценовник 
ЈКП “Комуналац“ Лесковац, за услуге из Уговора. 
 

III 
 

 Одлуку доставити: Градском већу, ЈКП „Комуналац“ Лесковац, ЈП 
„Урбанизам и изградња Лесковац“, Градској управи града Лесковца: Одељењу  
за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру, Одељењу за 
финансије, и архиви. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  
 Чланом 9. став 1. Закона о комуналним делатностима прописано је да се 
под поверавањем обављања комуналне делатности подразумева временски 
орочено уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналне 
делатности или појединих послова из оквира комуналне делатности између 
јединице локалне самоуправе и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има 
пружање комуналних услуга на територији јединице локалне самоуправе или на 
делу територије јединице локалне самоуправе. 
 Чланом 2. Одлуке о одређивању комуналних делатности и делатности од 
општег интереса на територији града Лесковца прописано је које су комуналне 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца. 
 Чланом 3. исте Одлуке прописано је да је Јавно комунално предузеће 
„Комуналац“ Лесковац основано ради обезбеђивања трајног обављања 
делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба 
корисника производа и услуга и дефинисане су комуналне делатности и 
делатности од општег интереса које су поверене овом јавном предузећу.  
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 Градско веће је на 42. седници од 21. децембра 2021. године разматрало 
и прихватило предлог Уговора о одржавању хоризонталне саобраћајне 
сигнализације за 2022. годину и предложило Скупштини града да донесе 
Одлуку о давању сагласности за закључење Уговора o одржавању хоризонталне 
саобраћајне сигнализације за 2022. годину између Града Лесковца и ЈКП 
„Комуналац“ Лесковац.  
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм одржавања 
хоризонталне саобраћајне сигнализације у Лесковцу за 2022. годину и Ценовник 
ЈКП “Комуналац“ Лесковац, за услуге из Уговора. 
 На предлог Градског већа, на основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона 
о локалној самоуправи, члана 9. Закона о комуналним делатностима,  члана 39. 
Статута града Лесковца, члана 2. и члана 3. Одлуке о одређивању комуналних 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца, 
Скупштина града је на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, 
дана 29. децембра 2021. године, донела Одлуку о давању сагласности за  
закључење Уговора о одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације за 
2022. годину. 
 
 
 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 29. децембра 2021. године  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА  
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 На основу 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, 47/18 и 
111/21-др.закон), члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 39. Статута града Лесковца 
(''Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), члана 2. и члана 3. Одлуке о 
одређивању комуналних делатности и делатности од општег интереса на 
територији града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 50/16), 
Скупштина града Лесковца на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 29. децембра 2021. године, донела је  
 

 
О Д Л У К У  

 
I 

 Даје се сагласност за закључење Уговора о поткресивању грана дрвећа 
које се налази на путу, кошење траве на путу, чишћење и уређeње јаркова пута 
на територији града Лесковца (осим територије Грделице и Предејана) за 2022. 
годину, који се закључује између Града Лесковца и ЈКП „Комуналац“ Лесковац, 
у тексту предложеном од стране Градског већа са 42. седнице од 21. децембра 
2021. године. 
 

II 
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм поткресивања грана 
дрвећа које се налази на путу, кошење траве на путу, чишћење и уређeње 
јаркова пута на територији града Лесковца (осим територије Грделице и 
Предејана) за 2022. годину и Ценовник ЈКП “Комуналац“ Лесковац, број 9196 
од 30.12.2015. године. 
 

III 
 Одлуку доставити: Градском већу, ЈКП “Комуналац“ Лесковац, ЈП 
„Урбанизам и изградња Лесковац", Градској управи града Лесковца: Одељењу  
за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру, Одељењу за 
финансије, и архиви. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  
 Чланом 9. став 1. Закона о комуналним делатностима прописано је да се 
под поверавањем обављања комуналне делатности подразумева временски 
орочено уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналне 
делатности или појединих послова из оквира комуналне делатности између 
јединице локалне самоуправе и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има 
пружање комуналних услуга на територији јединице локалне самоуправе или на 
делу територије јединице локалне самоуправе. 
 Чланом 2. Одлуке о одређивању комуналних делатности и делатности од 
општег интереса на територији града Лесковца прописано је које су комуналне 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца. 
 Чланом 3. исте Одлуке прописано је да је Јавно комунално предузеће 
„Комуналац“ Лесковац основано ради обезбеђивања трајног обављања 
делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба 
корисника производа и услуга и дефинисане су комуналне делатности и 
делатности од општег интереса које су поверене овом јавном предузећу.  
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 Градско веће је на 42. седници од 21. децембра 2021. године разматрало 
и прихватило предлог Уговора о поткресивању грана дрвећа које се налази на 
путу, кошење траве на путу, чишћење и уређeње јаркова пута на територији 
града Лесковца (осим територије Грделице и Предејана) за 2022. годину и 
предложило Скупштини града да донесе Одлуку о давању сагласности за 
закључење Уговора о поткресивању грана дрвећа које се налази на путу, 
кошење траве на путу, чишћење и уређeње јаркова пута на територији града 
Лесковца (осим територије Грделице и Предејана) за 2022. годину између Града 
Лесковца и ЈКП „Комуналац“ Лесковац.  
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм поткресивања грана 
дрвећа које се налази на путу, кошење траве на путу, чишћење и уређeње 
јаркова пута на територији града Лесковца (осим територије Грделице и 
Предејана) за 2022. годину и Ценовник ЈКП “Комуналац“ Лесковац, за услуге из 
Уговора. 
 На предлог Градског већа, на основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона 
о локалној самоуправи, члана 9. Закона о комуналним делатностима,  члана 39. 
Статута града Лесковца, члана 2. и члана 3. Одлуке о одређивању комуналних 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца, 
Скупштина града је на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, 
дана 29. децембра 2021. године, донела Одлуку о давању сагласности за  
закључење Уговора о поткресивању грана дрвећа које се налази на путу, 
кошење траве на путу, чишћење и уређeње јаркова пута на територији града 
Лесковца (осим територије Грделице и Предејана) за 2022. годину. 
 
 
 
 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 29. децембра 2021. године  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА  
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 На основу 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, 47/18 и 
111/21-др.закон), члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 39. Статута града Лесковца 
(''Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), члана 2. и члана 3. Одлуке о 
одређивању комуналних делатности и делатности од општег интереса на 
територији града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 50/16), 
Скупштина града Лесковца на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 29. децембра 2021. године, донела је  
 

 
О Д Л У К У  

 
I 

 Даје се сагласност за закључење Уговора о одржавању јавних тоалета у 
Лесковцу за 2022. годину, који се закључује између Града Лесковца и ЈКП 
„Комуналац“ Лесковац, у тексту предложеном од стране Градског већа са 42. 
седнице од 21. децембра 2021. године. 
 

II 
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм одржавања јавних 
тоалета у Лесковцу за 2022. годину и Ценовник ЈКП „Комуналац“ Лесковац, 
број 6624 од 15.12.2014. године. 
 

III 
 Одлуку доставити: Градском већу, ЈКП “Комуналац“ Лесковац, ЈП 
„Урбанизам и изградња Лесковац", Градској управи града Лесковца: Одељењу  
за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру, Одељењу за 
финансије, и архиви. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  
 Чланом 9. став 1. Закона о комуналним делатностима прописано је да се 
под поверавањем обављања комуналне делатности подразумева временски 
орочено уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналне 
делатности или појединих послова из оквира комуналне делатности између 
јединице локалне самоуправе и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има 
пружање комуналних услуга на територији јединице локалне самоуправе или на 
делу територије јединице локалне самоуправе. 
 Чланом 2. Одлуке о одређивању комуналних делатности и делатности од 
општег интереса на територији града Лесковца прописано је које су комуналне 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца. 
 Чланом 3. исте Одлуке прописано је да је Јавно комунално предузеће 
„Комуналац“ Лесковац основано ради обезбеђивања трајног обављања 
делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба 
корисника производа и услуга и дефинисане су комуналне делатности и 
делатности од општег интереса које су поверене овом јавном предузећу.  
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 Градско веће је на 42. седници од 21. децембра 2021. године разматрало 
и прихватило предлог Уговора о одржавању јавних тоалета у Лесковцу за 2022. 
годину и предложило Скупштини града да донесе Одлуку о давању сагласности 
за закључење Уговора о одржавању јавних тоалета у Лесковцу за 2022. годину 
између Града Лесковца и ЈКП „Комуналац“ Лесковац.  
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм одржавања јавних 
тоалета у Лесковцу за 2022. годину и Ценовник ЈКП „Комуналац“ Лесковац, за 
услуге из Уговoра. 
 На предлог Градског већа, на основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона 
о локалној самоуправи, члана 9. Закона о комуналним делатностима,  члана 39. 
Статута града Лесковца, члана 2. и члана 3. Одлуке о одређивању комуналних 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца, 
Скупштина града је на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, 
дана 29. децембра 2021. године, донела Одлуку о давању сагласности за  
закључење Уговора о одржавању јавних тоалета у Лесковцу за 2022. годину. 
 
 
 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 29. децембра 2021. године  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА  
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
На основу члана 59. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике 

Србије“, број 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14 -  др. закон,101/16 – 
др.закон, 47/18 и 111/21), члана 26. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа „Грделица“ Грделица са Законом о јавним предузећима („Службени 
гласник града Лесковца“, број 39/16, 7/18, 15/19 и 30/20) и члана 39. Статута  града Лесковца  
("Службени гласник града Лесковца", број 28/18), Скупштина града Лесковца, на 16. седници 
одржаној  29. и 30. децембра 2021. године, дана 29. децембра 2021. године, донела је       

 
 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

I 
 
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Грделица" 

Грделица за 2022. годину, број 4012 од 16.12.2021. године, усвојен на 5. седници Надзорног 
одбора овог предузећа од 17.12.2021. године, под бројем 4031. 

 
 

II 
 
Решење доставити ЈКП "Грделица" Грделица.  
 
 
 

 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 29. децембра 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
 На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи  
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон , 47/18 и 111/21-
др.закон) и члана 39. Статута града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', број 
28/18), Скупштина града Лесковца на 16. седници одржаној  29. и 30. децембра 2021. године, 
дана 29. децембра 2021. године, донела је       

 
 

О Д Л У К У 
 
 

I 
 
 Даје се сагласност на Посебан програм коришћења субвенција ЈКП „Грделица“ 
Грделица из буџета града Лесковца за 2022. годину, број 4013, од 16.12.2021. године, 
усвојен на 5. седници Надзорног одбора овог Предузећа од 17.12.2021. године, под бројем 
4032.  
  
 

II 
 
 
 Одлуку доставити Јавном комуналном предузећу „Грделица“ Грделица. 
 
 
 
 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 29. децембра 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 На основу члана 59. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике 
Србије“, број 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14 -  др. закон, 101/16 
– др.закон, 47/18  и 111/21-др. закон), члана 26. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа „Грделица“ Грделица са Законом о јавним предузећима 
(„Службени гласник града Лесковца“, број 39/167/18, 15/19 и 30/20) и члана 39. Статута  
града Лесковца  ("Службени гласник града Лесковца", број 28/18), Скупштина града 
Лесковца, на 16. седници одржаној  29. и 30. децембра 2021. године, дана 29. децембра 2021. 
године, донела је       

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I 
 
Даје се сагласност на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног 

комуналног предузећа "Грделица" Грделица од 01.01.2022. до 31.12.2026. године, број 4015 
од 16.12. 2021. године, усвојен на 5. седници Надзорног одбора овог предузећа, од  17. 12. 
2021. године, под бројем 4034.  

 
 

II 
 
Решење доставити ЈКП "Грделица" Грделица.  
 
 
 
Број: 06-9/21-I 

У Лесковцу, 29. децембра 2021. године 
 
 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 На основу члана 22. став 1. тачка 9. и став 3. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'', број 15/16 и 88/19), 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, 47/18 и 
111/21-др.закон) и члана 39. Статута града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'' 
број 28/18), Скупштина града Лесковца, на 16. седници одржаној  29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 29. децембра 2021. године, донела је       

 
 

 
 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ  

ЈКП „ГРДЕЛИЦА“ ГРДЕЛИЦА 
 
I 
 

 Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Грделица“ Грделица, број 2080 од 
17.06. 2021. године да се исказани  износ нето добити за распоређивање остварен у 2020. години, у 
исносу од 3.748.365,38 динара,   искористи  за покриће губитака из ранијих година. 

 
II 
 

 Одлуку доставити ЈКП „Грделица“ Грделица. 
 

 
 

 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 29. децембра 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



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, 47/18 
и 111/21- др.закон), члана 247. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/18-аутент.тумачење) и члана 39. Статута 
града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), Скупштина града Лесковца, 
на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 29. децембра 2021. године, донела је 

 
ОДЛУКУ 

О давању сагласности за закључење Колективног уговора  
код послодавца ЈKП „Грделица“ Грделица 

 
 

Члан 1.  
 

Даје се сагласност за закључење Колективног уговора код послодавца ЈКП  
„Грделица“ Грделица  између ЈКП „Грделица“ Грделица, Репрезентативног синдиката код 
послодавца ЈКП „Грделица“ Грделица и Скупштине града Лесковца као оснивача.  

 
Члан 2. 

 
Овлашћује се Александар Ђуровић, председник Скупштине града Лесковца, 

јединствени матични број 1406967740071, ЛК регистарски број 006713142, издата од стране 
ПУ Лесковац, адреса Ул. Озренска 10, Бобиште 16000 Лесковац, да закључи овај Уговор. 

 
Члан 3. 

 
Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
Члан 4. 

 
Одлуку доставити: председнику Скупштине, Градском већу, ЈКП „Грделица“ 

Грделица, Репрезентативном синдикату код послодавца ЈКП „Грделица“ Грделица и А/А.  
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

ЈКП „Грделица“ Грделица доставило је Градском већу предлог Колективног уговора 
код послодавца ЈКП „Грделица“ Грделица.  

Чланом 247. Закона о раду прописано је да: „Колективни уговор код послодавца за 
јавна предузећа, друштва капитала чији је оснивач јавно предузеће и јавне службе закључује 
оснивач, односно орган који он овласти, репрезентативни Синдикат код послодавца и 
послодавац. У име послодавца колективни уговор потписује лице овлашћено за заступање 
послодавца.“ 

 С тим у вези, Градско веће града Лесковца, на 42. седници одржаној 21. децембра 
2021. године, утврдило је Предлог одлуке о давању сагласности за закључење Колективног 
уговора код послодавца ЈКП „Грделица“ Грделица,  између између ЈКП „Грделица“ 
Грделица, Репрезентативног синдиката код послодавца ЈКП „Грделица“ Грделица  и 



Скупштине града Лесковца као оснивача и упутило га Скупштини града на разматрање и 
одлучивање.   

На основу напред наведеног, Скупштина града је усвојила предлог Градског већа и, 
на основу члана 32. став 1. тачка 8. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, члана 
247. Закона о раду и члана 39. Статута града Лесковца, донела је Одлуку као у диспозитиву.  

 
Број: 06-9/21-I 

 У Лесковцу, 29. децембра 2021. године  
 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 На основу 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, 47/18 и 
111/21-др.закон), члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 39. Статута града Лесковца 
(''Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), члана 2. и члана 3. Одлуке о 
одређивању комуналних делатности и делатности од општег интереса на 
територији града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 50/16), 
Скупштина града Лесковца на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 29. децембра 2021. године, донела је  
 

О Д Л У К У  
 
I 

 Даје се сагласност за закључење Уговора о одржавању чистоће на 
површинама јавне намене на територији насељених места Грделица и Предејане 
за 2022. годину, који се закључује између Града Лесковца и ЈКП „Грделица“ 
Грделица, у тексту предложеном од стране Градског већа са 42. седнице од 21. 
децембра 2021. године. 
 

II 
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм одржавања чистоће 
на површинама јавне намене на територији насељених места Грделица и 
Предејане за 2022. годину, и Ценовник ЈКП „Грделица“ Грделица, број 3717 од 
6.12.2019. године. 
 

III 
 Одлуку доставити: Градском већу, ЈКП „Грделица“ Грделица, ЈП 
„Урбанизам и изградња Лесковац", Градској управи града Лесковца: Одељењу  за 
комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру, Одељењу за 
финансије, и архиви. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 9. став 1. Закона о комуналним делатностима прописано је да се 
под поверавањем обављања комуналне делатности подразумева временски 
орочено уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналне 
делатности или појединих послова из оквира комуналне делатности између 
јединице локалне самоуправе и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има 
пружање комуналних услуга на територији јединице локалне самоуправе или на 
делу територије јединице локалне самоуправе. 
 Чланом 2. Одлуке о одређивању комуналних делатности и делатности од 
општег интереса на територији града Лесковца прописано је које су комуналне 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца. 
 Чланом 3. исте Одлуке прописано је да је Јавно комунално предузеће 
„Грделица“ Грделица основано ради обезбеђивања трајног обављања 
делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба 
корисника производа и услуга и дефинисане су комуналне делатности и 
делатности од општег интереса које су поверене овом јавном предузећу. 
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 Градско веће је на 42. седници од 21. децембра 2021. године разматрало 
и прихватило предлог Уговора о одржавању чистоће на површинама јавне 
намене на територији насељених места Грделица и Предејане за 2022. годину и 
предложило Скупштини града да донесе Одлуку о давању сагласности за 
закључење Уговора о одржавању чистоће на површинама јавне намене на 
територији насељених места Грделица и Предејане за 2022. годину између 
Града Лесковца и ЈКП „Грделица“ Грделица.  
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм одржавања чистоће 
на површинама јавне намене на територији насељених места Грделица и 
Предејане за 2022. годину и Ценовник ЈКП “Грделица“ Грделица, за услуге из 
Уговора. 
 На предлог Градског већа, на основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона 
о локалној самоуправи, члана 9. Закона о комуналним делатностима,  члана 39. 
Статута града Лесковца, члана 2. и члана 3. Одлуке о одређивању комуналних 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца, 
Скупштина града је на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, 
дана 29. децембра 2021. године, донела Одлуку о давању сагласности за  
закључење Уговора о одржавању чистоће на површинама јавне намене на 
територији насељених места Грделица и Предејане за 2022. годину. 
 
 
 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 29. децембра 2021. године  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА  
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 На основу 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, 47/18 и 
111/21-др.закон), члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 39. Статута града Лесковца 
(''Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), члана 2. и члана 3. Одлуке о 
одређивању комуналних делатности и делатности од општег интереса на 
територији града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 50/16), 
Скупштина града Лесковца на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 29. децембра 2021. године, донела је  
 

О Д Л У К У  
 
I 

 Даје се сагласност за закључење Уговора о одржавању јавних чесми и 
фонтана на територији насељених места Грделица и Предејане за 2022. годину, 
који се закључује између Града Лесковца и ЈКП „Грделица“ Грделица, у тексту 
предложеном од стране Градског већа са 42. седнице од 21. децембра 2021. 
године. 
 

II 
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм одржавања јавних 
чесми и фонтана на територији насељених места Грделица и Предејане за 2022. 
годину и Ценовник ЈКП “Грделица“ Грделица, број 3717 од 6.12.2019. године. 
 

III 
 Одлуку доставити: Градском већу, ЈКП “Грделица“ Грделица, ЈП 
„Урбанизам и изградња Лесковац", Градској управи града Лесковца: Одељењу  
за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру, Одељењу за 
финансије, и архиви. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  
 Чланом 9. став 1. Закона о комуналним делатностима прописано је да се 
под поверавањем обављања комуналне делатности подразумева временски 
орочено уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналне 
делатности или појединих послова из оквира комуналне делатности између 
јединице локалне самоуправе и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има 
пружање комуналних услуга на територији јединице локалне самоуправе или на 
делу територије јединице локалне самоуправе. 
 Чланом 2. Одлуке о одређивању комуналних делатности и делатности од 
општег интереса на територији града Лесковца прописано је које су комуналне 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца. 
 Чланом 3. исте Одлуке прописано је да је Јавно комунално предузеће 
„Грделица“ Грделица основано ради обезбеђивања трајног обављања 
делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба 
корисника производа и услуга и дефинисане су комуналне делатности и 
делатности од општег интереса које су поверене овом јавном предузећу. 
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Градско веће је на 42. седници од 21. децембра 2021. године разматрало 
и прихватило предлог Уговора о одржавању јавних чесми и фонтана на 
територији насељених места Грделица и Предејане за 2022. годину и 
предложило Скупштини града да донесе Одлуку о давању сагласности за 
закључење Уговора о одржавању јавних чесми и фонтана на територији 
насељених места Грделица и Предејане за 2022. годину између Града Лесковца 
и ЈКП „Грделица“ Грделица.  
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм одржавања јавних 
чесми и фонтана на територији насељених места Грделица и Предејане за 2021. 
годину и Ценовник ЈКП “Грделица“ Грделица, за услуге из Уговора. 
 На предлог Градског већа, на основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона 
о локалној самоуправи, члана 9. Закона о комуналним делатностима,  члана 39. 
Статута града Лесковца, члана 2. и члана 3. Одлуке о одређивању комуналних 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца, 
Скупштина града је на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, 
дана 29. децембра 2021. године, донела Одлуку о давању сагласности за  
закључење Уговора о одржавању јавних чесми и фонтана на територији 
насељених места Грделица и Предејане за 2022. годину. 
 
 
 
 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 29. децембра 2021. године  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА  
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 На основу 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, 47/18 и 
111/21-др.закон), члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 39. Статута града Лесковца 
(''Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), члана 2. и члана 3. Одлуке о 
одређивању комуналних делатности и делатности од општег интереса на 
територији града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 50/16), 
Скупштина града Лесковца на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 29. децембра 2021. године, донела је  
 

О Д Л У К У  
 
I 

 Даје се сагласност за закључење Уговора о одржавању уличних сливника 
у насељеним местима Грделица и Предејане за 2022. годину, који се закључује 
између Града Лесковца и ЈКП „Грделица“ Грделица, у тексту предложеном од 
стране Градског већа са 42. седнице од 21. децембра 2021. године. 
 

II 
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм одржавања уличних 
сливника у насељеним местима Грделица и Предејане за 2022. годину и 
Ценовник ЈКП “Грделица“ Грделица, број 3717 од 6.12.2019. године. 
 

III 
 Одлуку доставити: Градском већу, ЈКП “Грделица“ Грделица, ЈП 
„Урбанизам и изградња Лесковац", Градској управи града Лесковца: Одељењу  
за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру, Одељењу за 
финансије, и архиви. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

  
 Чланом 9. став 1. Закона о комуналним делатностима прописано је да се 
под поверавањем обављања комуналне делатности подразумева временски 
орочено уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналне 
делатности или појединих послова из оквира комуналне делатности између 
јединице локалне самоуправе и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има 
пружање комуналних услуга на територији јединице локалне самоуправе или на 
делу територије јединице локалне самоуправе. 
 Чланом 2. Одлуке о одређивању комуналних делатности и делатности од 
општег интереса на територији града Лесковца прописано је које су комуналне 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца. 
 Чланом 3. исте Одлуке прописано је да је Јавно комунално предузеће 
„Грделица“ Грделица основано ради обезбеђивања трајног обављања 
делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба 
корисника производа и услуга и дефинисане су комуналне делатности и 
делатности од општег интереса које су поверене овом јавном предузећу. 
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 Градско веће је на 42. седници од 21. децембра 2021. године разматрало 
и прихватило предлог Уговора о одржавању уличних сливника у насељеним 
местима Грделица и Предејане за 2022. годину и предложило Скупштини града 
да донесе Одлуку о давању сагласности за закључење Уговора о одржавању 
уличних сливника у насељеним местима Грделица и Предејане за 2022. годину 
између Града Лесковца и ЈКП „Грделица“ Грделица.  
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм одржавања уличних 
сливника у насељеним местима Грделица и Предејане за 2022. годину и 
Ценовник ЈКП “Грделица“ Грделица, за услуге из Уговора. 
 На предлог Градског већа, на основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона 
о локалној самоуправи, члана 9. Закона о комуналним делатностима,  члана 39. 
Статута града Лесковца, члана 2. и члана 3. Одлуке о одређивању комуналних 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца, 
Скупштина града је на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, 
дана 29. децембра 2021. године, донела Одлуку о давању сагласности за  
закључење Уговора о одржавању уличних сливника у насељеним местима 
Грделица и Предејане за 2022. годину. 
 
 
 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 29. децембра 2021. године  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА  
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 На основу 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, 47/18 и 
111/21-др.закон), члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 39. Статута града Лесковца 
(''Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), члана 2. и члана 3. Одлуке о 
одређивању комуналних делатности и делатности од општег интереса на 
територији града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“,  број 50/16), 
Скупштина града Лесковца на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 29. децембра 2021. године, донела је  
 

 
О Д Л У К У  

 
I 

 Даје се сагласност за закључење Уговора о производњи и испоруци 
цветног садног материјала за 2022. годину, који се закључује између Града 
Лесковца и ЈКП „Грделица“ Грделица, у тексту предложеном од стране 
Градског већа са 42. седнице од 21. децембра 2021. године. 
 

II 
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм за производњу и 
испоруку цветног садног материјала за 2022. годину, и Ценовник ЈКП 
“Грделица“ Грделица, број 3717 од 6.12.2019. године. 
 

III 
 

 Одлуку доставити: Градском већу, ЈКП “Грделица“ Грделица, ЈП 
„Урбанизам и изградња Лесковац", Градској управи града Лесковца: Одељењу  
за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру, Одељењу за 
финансије, и архиви. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  
 Чланом 9. став 1. Закона о комуналним делатностима прописано је да се 
под поверавањем обављања комуналне делатности подразумева временски 
орочено уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналне 
делатности или појединих послова из оквира комуналне делатности између 
јединице локалне самоуправе и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има 
пружање комуналних услуга на територији јединице локалне самоуправе или на 
делу територије јединице локалне самоуправе. 
 Чланом 2. Одлуке о одређивању комуналних делатности и делатности од 
општег интереса на територији града Лесковца прописано је које су комуналне 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца. 
 Чланом 3. исте Одлуке прописано је да је Јавно комунално предузеће 
„Грделица“ Грделица основано ради обезбеђивања трајног обављања 
делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба 
корисника производа и услуга и дефинисане су комуналне делатности и 
делатности од општег интереса које су поверене овом јавном предузећу. 
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 Градско веће је на 42. седници од 21. децембра 2021. године разматрало 
и прихватило предлог Уговора о производњи и испоруци цветног садног 
материјала за 2022. годину и предложило Скупштини града да донесе Одлуку о 
давању сагласности за закључење Уговора о производњи и испоруци цветног 
садног материјала за 2022. годину између Града Лесковца и ЈКП „Грделица“ 
Грделица.  
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм за производњу и 
испоруку цветног садног материјала за 2022. годину и Ценовник ЈКП 
“Грделица“ Грделица, за услуге из Уговора. 
 На предлог Градског већа, на основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона 
о локалној самоуправи, члана 9. Закона о комуналним делатностима,  члана 39. 
Статута града Лесковца, члана 2. и члана 3. Одлуке о одређивању комуналних 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца, 
Скупштина града је на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, 
дана 29. децембра 2021. године, донела Одлуку о давању сагласности за  
закључење Уговора о производњи и испоруци цветног садног материјала за 
2022. годину. 
 
 
 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 29. децембра 2021. године  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА  
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 На основу 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, 47/18 и 
111/21-др.закон), члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 39. Статута града Лесковца 
(''Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), члана 2. и члана 3. Одлуке о 
одређивању комуналних делатности и делатности од општег интереса на 
територији града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“,  број 50/16), 
Скупштина града Лесковца на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 29. децембра 2021. године, донела је  
 

 
О Д Л У К У  

 
I 

 Даје се сагласност за закључење Уговора о одржавању јавних зелених 
површина у насељеним местима Грделица и Предејане за 2022. годину, који се 
закључује између Града Лесковца и ЈКП „Грделица“ Грделица, у тексту 
предложеном од стране Градског већа са 42. седнице од 21. децембра 2021. 
године. 
 

II 
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм одржавања јавних 
зелених површина у насељеним местима Грделица и Предејане за 2022. годину, 
и Ценовник ЈКП “Грделица“ Грделица, број 3717 од 6.12.2019. године. 
 

III 
 Одлуку доставити: Градском већу, ЈКП “Грделица“ Грделица, ЈП 
„Урбанизам и изградња Лесковац", Градској управи града Лесковца: Одељењу  
за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру, Одељењу за 
финансије, и архиви. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  
 Чланом 9. став 1. Закона о комуналним делатностима прописано је да се 
под поверавањем обављања комуналне делатности подразумева временски 
орочено уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналне 
делатности или појединих послова из оквира комуналне делатности између 
јединице локалне самоуправе и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има 
пружање комуналних услуга на територији јединице локалне самоуправе или на 
делу територије јединице локалне самоуправе. 
 Чланом 2. Одлуке о одређивању комуналних делатности и делатности од 
општег интереса на територији града Лесковца прописано је које су комуналне 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца. 
 Чланом 3. исте Одлуке прописано је да је Јавно комунално предузеће 
„Грделица“ Грделица основано ради обезбеђивања трајног обављања 
делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба 
корисника производа и услуга и дефинисане су комуналне делатности и 
делатности од општег интереса које су поверене овом јавном предузећу. 
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 Градско веће је на 42. седници од 21. децембра 2021. године разматрало 
и прихватило предлог Уговора о одржавању јавних зелених површина у 
насељеним местима Грделица и Предејане за 2022. годину и предложило 
Скупштини града да донесе Одлуку о давању сагласности за закључење 
Уговора o одржавању јавних зелених површина у насељеним местима Грделица 
и Предејане за 2022. годину између Града Лесковца и ЈКП „Грделица“ 
Грделица.  
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм одржавања јавних 
зелених површина у насељеним местима Грделица и Предејане за 2022. годину 
и Ценовник ЈКП “Грделица“ Грделица, за услуге из Уговора. 
 На предлог Градског већа, на основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона 
о локалној самоуправи, члана 9. Закона о комуналним делатностима,  члана 39. 
Статута града Лесковца, члана 2. и члана 3. Одлуке о одређивању комуналних 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца, 
Скупштина града је на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, 
дана 29. децембра 2021. године, донела Одлуку о давању сагласности за  
закључење Уговора о одржавању јавних зелених површина у насељеним 
местима Грделица и Предејане за 2022. годину. 
 
 
 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 29. децембра 2021. године  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА  
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 На основу 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, 47/18 и 
111/21-др.закон), члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 39. Статута града Лесковца 
(''Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), члана 2. и члана 3. Одлуке о 
одређивању комуналних делатности и делатности од општег интереса на 
територији града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 50/16), 
Скупштина града Лесковца на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 29. децембра 2021. године, донела је  
  

 
О Д Л У К У  

 
I 

 Даје се сагласност за закључење Уговора о чишћењу снега и леда са 
површина јавне намене и коловоза пута, у Грделици и Предејану за 2022. 
годину,  који се закључује између Града Лесковца и ЈКП „Грделица“ Грделица, 
у тексту предложеном од стране Градског већа са 42. седнице од 21. децембра 
2021. године. 
 

II 
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм чишћењe снега и леда 
са површинe јавне намене и коловоза пута, у Грделици и Предејану за 2022. 
годину и Ценовник ЈКП “Грделица“ Грделица, број 3717 од 6.12.2019. године. 
 

III 
 Одлуку доставити: Градском већу, ЈКП “Грделица“ Грделица, ЈП 
„Урбанизам и изградња Лесковац",Градској управи града Лесковца: Одељењу  
за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру, Одељењу за 
финансије, и архиви. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  
 Чланом 9. став 1. Закона о комуналним делатностима прописано је да се 
под поверавањем обављања комуналне делатности подразумева временски 
орочено уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналне 
делатности или појединих послова из оквира комуналне делатности између 
јединице локалне самоуправе и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има 
пружање комуналних услуга на територији јединице локалне самоуправе или на 
делу територије јединице локалне самоуправе. 
 Чланом 2. Одлуке о одређивању комуналних делатности и делатности од 
општег интереса на територији града Лесковца прописано је које су комуналне 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца. 
 Чланом 3. исте Одлуке прописано је да је Јавно комунално предузеће 
„Грделица“ Грделица основано ради обезбеђивања трајног обављања 
делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба 
корисника производа и услуга и дефинисане су комуналне делатности и 
делатности од општег интереса које су поверене овом јавном предузећу. 
 
 



2 
 

 Градско веће је на 42. седници од 21. децембра 2021. године разматрало 
и прихватило предлог Уговора о чишћењу снега и леда са површина јавне 
намене и коловоза пута, у Грделици и Предејану за 2022. годину и предложило 
Скупштини града да донесе Одлуку о давању сагласности за закључење 
Уговора о чишћењу снега и леда са површина јавне намене и коловоза пута, у 
Грделици и Предејану за 2022. годину између Града Лесковца и ЈКП „Грделица“ 
Грделица.  
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм чишћења снега и леда 
са површина јавне намене и коловоза пута, у Грделици и Предејану за 2022. 
годину и Ценовник ЈКП “Грделица“ Грделица, за услуге из Уговора. 
 На предлог Градског већа, на основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона 
о локалној самоуправи, члана 9. Закона о комуналним делатностима,  члана 39. 
Статута града Лесковца, члана 2. и члана 3. Одлуке о одређивању комуналних 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца, 
Скупштина града је на 16. седници, одржаној  29. и 30. децембра 2020. године, 
дана 29. децембра 2021. године донела Одлуку о давању сагласности за  
закључење Уговора о чишћењу снега и леда са површина јавне намене и 
коловоза пута, у Грделици и Предејану за 2022. годину. 
 
 
 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 29. децембра 2021. године  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА  
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 На основу 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, 47/18 
111/21-др.закон), члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 39. Статута града Лесковца 
(''Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), члана 2. и члана 3. Одлуке о 
одређивању комуналних делатности и делатности од општег интереса на 
територији града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 50/16), 
Скупштина града Лесковца на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2020. 
године, дана 29. децембра 2021. године, донела је  
  

 
О Д Л У К У  

 
I 

 Даје се сагласност за закључење Уговора о одржавању терена за мале 
спортове и мобилијарa на територији града Лесковца за 2022. годину, који се 
закључује између Града Лесковца и ЈКП „Грделица“ Грделица, у тексту 
предложеном од стране Градског већа са 42. седнице од 21. децембра 2021. 
године. 
 

II 
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм за одржавање терена 
за мале спортове и мобилијарe на територији града Лесковца за 2022. годину и 
Ценовник ЈКП “Грделица“ Грделица, број 2852 од 7.7.2015. године. 
 

III 
 Одлуку доставити: Градском већу, ЈКП “Грделица“ Грделица, ЈП 
„Урбанизам и изградња Лесковац", Градској управи града Лесковца: Одељењу  
за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру, Одељењу за 
финансије, и архиви. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
  
 Чланом 9. став 1. Закона о комуналним делатностима прописано је да се 
под поверавањем обављања комуналне делатности подразумева временски 
орочено уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналне 
делатности или појединих послова из оквира комуналне делатности између 
јединице локалне самоуправе и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има 
пружање комуналних услуга на територији јединице локалне самоуправе или на 
делу територије јединице локалне самоуправе. 
 Чланом 2. Одлуке о одређивању комуналних делатности и делатности од 
општег интереса на територији града Лесковца прописано је које су комуналне 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца. 
 Чланом 3. исте Одлуке прописано је да је Јавно комунално предузеће 
„Грделица“ Грделица основано ради обезбеђивања трајног обављања 
делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба 
корисника производа и услуга и дефинисане су комуналне делатности и 
делатности од општег интереса које су поверене овом јавном предузећу. 
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 Градско веће је на 42. седници од 21. децембра 2021. године разматрало 
и прихватило предлог Уговора о одржавању терена за мале спортове и 
мобилијара на територији града Лесковца за 2022. годину и предложило 
Скупштини града да донесе Одлуку о давању сагласности за закључење 
Уговора о одржавању терена за мале спортове и мобилијара на територији града 
Лесковца за 2022. годину између Града Лесковца и ЈКП „Грделица“ Грделица.  
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм за одржавање терена 
за мале спортове и мобилијара на територији града Лесковца за 2022. годину и 
Ценовник ЈКП “Грделица“ Грделица, за услуге из Уговора. 
 На предлог Градског већа, на основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона 
о локалној самоуправи, члана 9. Закона о комуналним делатностима,  члана 39. 
Статута града Лесковца, члана 2. и члана 3. Одлуке о одређивању комуналних 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца, 
Скупштина града је на 16. седници, одржаној  29. и 30. децембра 2021. године, 
дана 29. децембра 2021. године донела Одлуку о давању сагласности за  
закључење Уговора о одржавању терена за мале спортове и мобилијара на 
територији града Лесковца за 2022. годину. 
 
 
 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 29. децембра 2021. године  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА  
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 На основу 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, 47/18 и 
111/21 др.закон), члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 39. Статута града Лесковца 
(''Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), члана 2. и члана 3. Одлуке о 
одређивању комуналних делатности и делатности од општег интереса на 
територији града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 50/16), 
Скупштина града Лесковца на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 29. децембра 2021. године, донела је  
 

 
О Д Л У К У  

 
I 

 Даје се сагласност за закључење Уговора о поткресивању грана дрвећа 
које се налази на путу, кошење траве на путу, чишћење и уређење јаркова пута 
на територији Грделице и Предејана за 2022. годину, који се закључује између 
Града Лесковца и ЈКП „Грделица“ Грделица, у тексту предложеном од стране 
Градског већа са 42. седнице од 21. децембра 2021. године. 
 

II 
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм за поткресивање 
грана дрвећа које се налази на путу, кошење траве на путу, чишћење и уређење 
јаркова пута на територији Грделице и Предејана за 2022. годину и Ценовник 
ЈКП “Грделица“ Грделица, број 3717 од 6.12.2019. године. 
 

III 
 Одлуку доставити: Градском већу, ЈКП “Грделица“ Грделица, ЈП 
„Урбанизам и изградња Лесковац", Градској управи града Лесковца: Одељењу  
за комунално – стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру, Одељењу за 
финансије, и архиви. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
  
 Чланом 9. став 1. Закона о комуналним делатностима прописано је да се 
под поверавањем обављања комуналне делатности подразумева временски 
орочено уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналне 
делатности или појединих послова из оквира комуналне делатности између 
јединице локалне самоуправе и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има 
пружање комуналних услуга на територији јединице локалне самоуправе или на 
делу територије јединице локалне самоуправе. 
 Чланом 2. Одлуке о одређивању комуналних делатности и делатности од 
општег интереса на територији града Лесковца прописано је које су комуналне 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца. 
 Чланом 3. исте Одлуке прописано је да је Јавно комунално предузеће 
„Грделица“ Грделица основано ради обезбеђивања трајног обављања 
делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба 
корисника производа и услуга и дефинисане су комуналне делатности и 
делатности од општег интереса које су поверене овом јавном предузећу. 
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 Градско веће је на 42. седници од 21. децембра 2021. године разматрало 
и прихватило предлог Уговора о поткресивању грана дрвећа које се налази на 
путу, кошење траве на путу, чишћење и уређење јаркова пута на територији 
Грделице и Предејана за 2022. годину и предложило Скупштини града да 
донесе Одлуку о давању сагласности за закључење Уговора о поткресивању 
грана дрвећа које се налази на путу, кошење траве на путу, чишћење и уређење 
јаркова пута на територији Грделице и Предејана за 2022. годину између Града 
Лесковца и ЈКП „Грделица“ Грделица.  
 Саставни део овог Уговора су Оперативни програм за поткресивање 
грана дрвећа које се налази на путу, кошење траве на путу, чишћење и уређење 
јаркова пута на територији Грделице и Предејана за 2022. годину и Ценовник 
ЈКП “Грделица“ Грделица, за услуге из Уговора. 
 На предлог Градског већа, на основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона 
о локалној самоуправи, члана 9. Закона о комуналним делатностима,  члана 39. 
Статута града Лесковца, члана 2. и члана 3. Одлуке о одређивању комуналних 
делатности и делатности од општег интереса на територији града Лесковца, 
Скупштина града је на 16. седници, одржаној 29.  и 30. децембра 2021. године, 
дана 29. децембра 2021. године донела Одлуку о давању сагласности за  
закључење Уговора о поткресивању грана дрвећа које се налази на путу, 
кошење траве на путу, чишћење и уређење јаркова пута на територији Грделице 
и Предејана за 2022. годину. 
 
 
 Број: 06-9/20-I 
У Лесковцу, 29. децембра 2021. године  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА  
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



На основу члана 59. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике 
Србије“, број 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14 -  др. закон, 101/16 
– др.закон,47/18 и 111/21-др. закон), члана 26. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа „Градска аутобуска станица Лесковац“ са Законом о јавним предузећима 
(„Службени гласник града Лесковца“, број 39/16) и члана 39. Статута  града Лесковца  
("Службени гласник града Лесковца", број 28/18), Скупштина града Лесковца, на 16. 
седници одржаној  29. и 30. децембра 2021. године, дана 30. децембра 2021. године, донела 
је    

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I 
 
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа „Градска аутобуска 

станица Лесковац“ за 2022. годину,  број 2113 од  01. 12. 2021. године, усвојен на 25. 
седници Надзорног одбора овог Предузећа од 2. децембра 2021. године, под бројем 2115. 

 
 

II 
 
Решење доставити ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“. 
 
 
 

 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 30. децембра 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи  
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21-др. 
закон) и члана 39. Статута града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', број  
28/18), Скупштина града Лесковца, , на 16. седници одржаној  29. и 30. децембра 2021. године, 
дана 30. децембра 2021. године, донела је    

 
 

О Д Л У К У 
 
 

I 
 
 Даје се сагласност на Посебан програм  ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“ 
Лесковац, за коришћење субвенција из буџета  града Лесковца у 2022. години,  усвојен на 
седници Надзорног одбора овог предузећа, број 2116 од 02.12.2021. године. 
  
 

II 
 
 Одлуку доставити ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“ Лесковац. 
 
 
 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 30. децембра 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



На основу члана 59. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике 
Србије“, број 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 –
др. закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 26. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа за стамбене услуге „Дом“ са Законом о јавним предузећима („Службени 
гласник града Лесковца“, број 39/16  и 27/17) и члана 39. Статута  града Лесковца 
("Службени гласник града Лесковца", број 28/18), Скупштина града Лесковца, на 16. седници 
одржаној  29. и 30. децембра 2021. године, дана 30. децембра 2021. године, донела је    

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

I 
 
Даје се сагласност на Измене и допуне  Програма  пословања и рада Јавног предузећа 

за стамбене услуге „Дом“ Лесковац за 2021. годину,  усвојене на седници Надзорног одбора 
овог предузећа од 17.12.2021. године, под бројем 1935/2. 

 
II 

 
Решење доставити ЈП за стамбене услуге „Дом“ Лесковац.  
 
 
 

 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 30. децембра 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи  
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон,  47/18 и 111/21-
др. закон) и члана 39. Статута града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', број 
28/18), Скупштина града Лесковца, на 16. седници одржаној  29. и 30. децембра 2021. године, 
дана 30. децембра 2021. године, донела је    

 
 

 
О Д Л У К У 

 
I 

 
 Даје се сагласност на Измену Програма коришћења субвенција из буџета града 
Лесковца према ЈП „Дом“ Лесковац, за 2021. годину,  усвојену на седници Надзорног 
одбора овог Предузећа број 1968/1 од 23.12. 2021. године.    
 

II 
 
 Одлуку доставити Јавном предузећу за стамбене услуге „Дом“. 
 
 
 
 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 30. децембра 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
На основу члана 59. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике 

Србије“, број 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 –
др. закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 26. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа за стамбене услуге „Дом“ са Законом о јавним предузећима („Службени 
гласник града Лесковца“, број 39/16  и 27/17) и члана 39. Статута  града Лесковца 
("Службени гласник града Лесковца", број 28/18), Скупштина града Лесковца, на 16. седници 
одржаној  29. и 30. децембра 2021. године, дана 30. децембра 2021. године, донела је    

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

I 
 
Даје се сагласност на Програм пословања и рада Јавног предузећа за стамбене услуге 

„Дом“ Лесковац за 2022. годину, број 1935/3 од 01.12.2021. године,  усвојен на седници 
Надзорног одбора овог предузећа од 17.12.2021. године, под бројем 1935/3. 

 
II 

 
Решење доставити ЈП за стамбене услуге „Дом“ Лесковац.  
 
 
 

 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 30. децембра 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи  
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон,  47/18 и 111/21-
др. закон) и члана 39. Статута града Лесковца (''Службени гласник града Лесковца'', број 
28/18), Скупштина града Лесковца, на 16. седници одржаној  29. и 30. децембра 2021. године, 
дана 30. децембра 2021. године, донела је    

 
 

 
О Д Л У К У 

 
I 

 
 Даје се сагласност на Програм коришћења субвенција из буџета града Лесковца,  
Јавног предузећа за стамбене услуге „Дом“ Лесковац   у 2022. години, усвојен на седници 
Надзорног одбора овог Предузећа број 1935/4 од 17.12.2021. године.    
 

II 
 
 Одлуку доставити Јавном предузећу за стамбене услуге „Дом“. 
 
 
 
 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 30. децембра 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



На основу члана 59. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике 
Србије“, број 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 –
др. закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 26. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа за стамбене услуге „Дом“ са Законом о јавним предузећима („Службени 
гласник града Лесковца“, број 39/16  и 27/17) и члана 39. Статута  града Лесковца 
("Службени гласник града Лесковца", број 28/18), Скупштина града Лесковца, на 16. седници 
одржаној  29. и 30. децембра 2021. године, дана 30. децембра 2021. године, донела је    

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

I 
 
Даје се сагласност на Трогодишњи програм пословања  Јавног предузећа за стамбене 

услуге „Дом“ Лесковац за период 2022-2024. године, број 1935/5 од 17.12. 2021. године,  
усвојен на седници Надзорног одбора овог предузећа од 17.12.2021. године, под бројем 
1935/5. 

 
II 

 
Решење доставити ЈП за стамбене услуге „Дом“ Лесковац.  
 
 
 

 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 30. децембра 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
На основу члана 59. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике 

Србије“, број 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14 -  др. закон, 101/16 
– др.закон, 47/18  и 111/21-др. закон), члана 26. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа за пружање пијачних услуга „Пијаца“ Лесковац са Законом о јавним 
предузећима („Службени гласник града Лесковца“, бр. 39/16, 51/16, 1/17 и 30/18) и члана 
39. Статута града Лесковца  ("Службени гласник града Лесковца", број 28/18), Скупштина 
града Лесковца, на 16. седници одржаној  29. и 30. децембра 2021. године, дана 30. децембра 
2021. године, донела је       

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I 
 
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за пружање пијачних 

услуга „Пијаца“ Лесковац за 2022. годину, број 4811/4-1 од 30.11.2021. године, усвојен на 
седници Надзорног одбора овог предузећа, број 4811/4 од 30.11.2021. године. 

 
II 

 
Решење доставити ЈП за пружање пијачних услуга „Пијаца“ Лесковац.  
 
 
 

 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 30. децембра 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
 
 
 
 
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 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 39. став 1. тачка 51. 
Статута  града Лесковца  („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), 
Скупштина града Лесковца, на 16. седници, одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 30. децембра 2021. године, донела је 

 
 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I 
 
Даје се сагласност на План и програм рада и Финансијски план Центра за 

социјални рад Лесковац за 2022. годину, који су усвојени на седници Управног 
одбора ове установе број 864/21 и 866/21 од 24. децембра 2021. године. 

 
 

II 
 
Решење доставити Центру за социјални рад Лесковац. 
 
 
 

 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 30. децембра 2021. године 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
 
 
 
 
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, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 39. став 1. тачка 51. 
Статута  града Лесковца  („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), 
Скупштина града Лесковца, на 16. седници, одржаној 29. и 30. децембра 2022. 
године, дана 30. децембра 2021. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I 
 
Даје се сагласност на Програм рада са Финансијским планом Центра за 

стручно усавршавање у образовању Лесковац за 2022. годину, број 963 од 
23.12.2021. године, усвојен на седници Управног одбора ове Установе број 
962/2021 од 23.12.2021. године и на седници Надзорног одбора, број 960/2021 од 
23.12.2021. године. 

 
 

II 
 
Решење доставити Центру за стручно усавршавање у образовању 

Лесковац. 
 
 
 
 

 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 30. децембра 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, 
47/18 и 111/21-др. закон), члана 39. став 1.тачка 13. Статута града Лесковца 
(„Службени гласник града Лесковца“, број 28/18) и Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о оснивању Центра за стручно усавршавање у образовању 
(„Службени гласник града Лесковца, број 31/21), Скупштина града Лесковца на 
16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 30. децембра 2021. 
године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 
 
I 

 Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута Центра за стручно 
усавршавање у образовању, усвојену на 72. седници Управног одбора ове 
Установе, број 881/2021 од 07.12.2021. године. 

 

II 

 Решење доставити Центру за стручно усавршавање у образовању у 
Лесковцу. 

 

 

     Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 30. децембра 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
 
 

 
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, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 39. став 1. тачка 51. 
Статута  града Лесковца  („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), 
Скупштина града Лесковца, на 16. седници, одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 30. децембра 2021. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I 
 
Даје се сагласност на План и програм рада са Финансијским планом за 

2022. годину Народног позоришта Лесковац,  број 549 од 23.12.2021. године, 
усвојен на седници Управног одбора ове установе од 23.12.2021. године, број 
550. 

 
 

II 
 
Решење доставити Народном позоришту у Лесковцу. 
 
 
 
 

 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 30. децембра 2021. године 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
 
 
 
 
 
 
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, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 39. став 1. тачка 51. 
Статута  града Лесковца  („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), 
Скупштина града Лесковца, на 16. седници, одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 30. децембра 2021. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I 
 
Даје се сагласност на Програм рада са Финансијским планом Народног 

музеја у Лесковцу за 2022. годину, број 1082-2 од 23.12.2021. године, усвојен на 
седници Управног одбора ове установе од 23.12.2021. године, број 1082-3. 

 
 

II 
 
Решење доставити Народном музеју Лесковац. 
 
 
 

 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 30. децембра 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
 
 
 
 

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, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 39. став 1. тачка 51. 
Статута  града Лесковца  („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), 
Скупштина града Лесковца, на 16. седници, одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 30. децембра 2021. године, донела је 

  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

Даје се сагласност на План и програм рада и Финансијски план Народне 
библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу за 2022. годину који су усвојени на 
седници Управног одбора ове Установе број 727 од 23.12.2021. године и 
седници Надзорног одбора број 725 од 23.12.2021. године.  

 
 

II 
 
Решење доставити Народној библиотеци „Радоје Домановић“ у 

Лесковцу. 
 
 
 

     Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 30. децембра 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



На основу члана 1. и 4. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 42/91, 
71/94, 79/05-др.закон, 81/05-др.закон, 83/05-исправка др.закон и 83/2014-др.закон),члана 
44. Закона о култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка , 6/20, 47/2021 и 
78/2021), Закона о библиотечко - информационој делатности („Сл. гласник РС“ бр. 52/11 
и 78/2021), и члана 39. Статута града Лесковца („Сл. гласник града Лесковца бр. 28/18), 
Скупштина града Лесковца на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, 
дана 30. децембра 2021. године, донела је 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У ЛЕСКОВЦУ 

Члан 1. 

У одлуци о оснивању Народне библиотеке у Лесковцу („Сл. гласник града 
Лесковца бр.46/2020), члан 4. мења се и гласи: 

Основна делатност Библиотеке је 91.01 - Делатност библиотека и архива. 
Ради остваривања библиотечко-информационе делатности, Библиотека обавља и друге 
делатности у складу са Законом и то: 
18.14 Умножавање, копирање, услуге повезивања 
47.61 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама 
58.11 Издавање књига 
58.14 Издавање часописа и периодичних издања 
58.19 Остала издавачка делатност 
63.12 Веб портали 
72.20 Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама 
82.30 Организовање састанака и сајмова 
90.01 Извођачка уметност 
90.02 Друге уметничке делатности у оквиру извођачке делатности 
90.03 Уметничко стваралаштво 
90.04 Рад уметничких Установа 
Библиотека у оквиру основне делатности обавља следеће послове: 
- прикупља, обрађује, чува и заштићује библиотечку грађу 
- израђује каталоге, библиографије и базе података о фондовима 
- даје библиотечку грађу на коришћење читаоцима 
- прати текућу домаћу и страну издавачку продукцију и набавља грађу 
- ради истрживања у оквиру библиотечко-информационе делатности 
- организује књижевне вечери, литерарне сусрете, трибине, књижевне фестивале и 
конкурсе, предавања у циљу популарисања писане речи 
- размењује грађу са другим библиотекама 
- обавља матичну функцију у Јабланичком округу 
- развија издавачку делатност издавањем књига и периодичних издања 
- евидентира и истржује стару и ретку књигу и завичајну грађу, обрађује и штити исту. 

Члан 2. 

У члану 9. став 3. речи: „три године“ замењују се речима: „пет година“. 



  У ставу 5. после речи „Библиотеке“ додаје се , и речи: „уз претходну сагласност 
оснивача“. 

Члан 3. 

У члану 12. став 8. број „30“ замењује се бројем „40“ 

Члан 5. 

У члану 15. став 8. број „30“ замењује се бројем „40“. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 6. 

Библиотека је дужна да усклади Статут са одредбама ове Одлуке у року од 30 
дана од дана доношења ове Одлуке. 

Члан 7. 

У осталом делу Одлука о оснивању Народне библиотеке у Лесковцу остаје на 
снази. 

Члан 8. 

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

                 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 30. децембра 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
 
 
 
 
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, 47/18 и 111/21 др.закон) и члана 39. став 1. тачка 51. 
Статута  града Лесковца  („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), 
Скупштина града Лесковца, на 16. седници, одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 30. децембра 2021. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I 
 
Даје се сагласност на Програм рада за 2022. годину Историјског архива 

Лесковац,  усвојен на седници Управног одбора ове установе број 751 од 14. 
јула 2021. године и Финансијски план Историјског архива за 2022. годину, 
усвојен на седници Управног одбора ове установе број 1359 од 23. децембра 
2021. године. 

 
 

II 
 
Решење доставити Историјском архиву Лесковац. 
 
 
 
 

 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 30. децембра 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
 
 

 
 
 
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, 47/18 и 111/21 др.закон) и члана 39. став 1. тачка 51. 
Статута  града Лесковца  („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), 
Скупштина града Лесковца, на 16. седници, одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 30. децембра 2021. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

I 
 
Даје се сагласност на План и Програм рада са Финансијским планом за 

2022. годину Лесковачког културног центра, усвојен на седници Управног 
одбора ове установе број 975/3 од 23.12.2021. године. 

 
II 

 
Решење доставити Лесковачком културном центру. 
 
 
 
 

 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 30. децембра 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
 
 

 
 
 
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, 47/18 и 111/21 др.закон) и члана 39. став 1. тачка 51. 
Статута  града Лесковца  („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), 
Скупштина града Лесковца, на 16. седници, одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 30. децембра 2021. године, донела је 

  
 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I 

 
Даје се сагласност на Програм рада са Финансијским планом за 2022. 

годину Дома културе „Вучје“, усвојен на седници Управног одбора ове установе 
број 103 од 23.12. 2021. године и седници Надзорног одбора, број 104 од 23.12 
2021. године. 

 
 

II 
 
Решење доставити Дому културе „Вучје“. 
 
 
 
  
 

 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 30. децембра 2021. године  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
 
 

 
 
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, 47/18 и 111/21 др.закон) и члана 39. став 1. тачка 51. 
Статута  града Лесковца  („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), 
Скупштина града Лесковца, на 16. седници, одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 30. децембра 2021. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I 
 
Даје се сагласност на Програм рада са Финансијским планом за 2022. 

годину Дома културе Грделица, усвојен на седници Управног одбора ове 
установе број 534/2 од 23.12.2021. године и седници Надзорног одбора број 
535/2 од 23.12.2021. године. 

 
 

II 
 
Решење доставити Дому културе Грделица. 
 
 
 
 
 

 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 30. децембра 2021. године 
  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
 
 
 
 

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, 47/18 и 111/21 др.закон) и члана 39. став 1. тачка 
51. Статута  града Лесковца  („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), 
Скупштина Града Лесковца, на 16. седници, одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 30. децембра 2021. године,  донела је 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

I 
 
Даје се сагласност на План и Прoграм рада са Финансијским планом за 

2022. годину Дома културе Рома, усвојен на седници Управног одбора ове 
Установе, број 138/21  од 23.12.2021. године и седници Надзорног одбора, број 
139/21 од 23.12.2021. године. 

 
  

II 
 
Решење доставити Дому културе Рома. 
 
 
 

 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 30. децембра 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
 
 

 
 
 
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, 47/18 и 111/21 др.закон) и члана 39. став 1. тачка 51. 
Статута  града Лесковца  („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), 
Скупштина града Лесковца, на 16. седници, одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 30. децембра 2021. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I 
 
Даје се сагласност на План и Програм рада са Финансијским планом за 

2022. годину Дома културе „Тихомир Ракић - Вељко“ Печењевце, усвојен на 
седници Управног одбора ове установе, број 452 од 23.12.2021. године и 
седници Надзорног одбора, број 453 од 23.12.2021. године. 

 
 

II 
 
Решење доставити Дому културе „Тихомир Ракић - Вељко“ Печењевце. 
 
 
  
 

 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 30. децембра 2021. године 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
 
 

 
 
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, 47/18 и 111/21 др.закон) и члана 39. став 1. тачка 51. 
Статута  града Лесковца  („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), 
Скупштина града Лесковца, на 16. седници, одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, 30. децембра 2021. године, донела је 

  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I 
 
Даје се сагласност на План и Програм рада са Финансијским планом за 

2022. годину Дома културе Брестовац, усвојен на седници Управног одбора ове 
установе, број 328 од 23. децембра 2021. године и седници Надзорног одбора, 
број 329 од 23. децембра 2021. године. 

 
 

II 
 
Решење доставити Дому културе Брестовац. 
 
 
 
 

 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 30. децембра 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
 
 

 
 
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, 47/18 и 111/21 др.закон) и члана 39. став 1. тачка 51. 
Статута  града Лесковца  („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), 
Скупштина града Лесковца, на 16. седници, одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 30. децембра 2021. године, донела је 

 
  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I 
 
Даје се сагласност на Програм рада са Финансијским планом за 2022. 

годину Установе за спорт и физичку културу „Спортско рекреативни центар 
Дубочица Лесковац“, усвојен на седници Управног одбора ове установе број 
1017 од 22.12.2021. године. 

 
 

II 
 
Решење доставити Установи за спорт и физичку културу „Спортско 

рекреативни центар Дубочица  Лесковац“. 
  
 
 

 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 30. децембар 2021. године 
  
 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
  
 
 

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, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 39. Статута града 
Лесковца  („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), Скупштина града 
Лесковца, на 16. седници, одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 30. 
децембра 2021. године, донела је 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

I 
 
Даје се сагласност на План и Програм рада са финансијским планом 

Туристичке организације града Лесковца за 2022. годину, број 958 од 
22.12.2021. године, усвојен на седници Управног одбора ове установе број 957 
од 22.12.2021. године и седници Надзорног одбора број 957/1 од 22.01.2021. 
године. 

 
II 

 
Решење доставити Туристичкој организацији града Лесковца. 
  
 
 
 

 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 30. децембра 2021. године  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



1 
 

На основу члана 3.члана 4. Закона о јавним службама ("Сл. 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 41. и члана 42. Закона о туризму („Сл. гласник РС“ бр. 17/19), члана 32. став 1. тачка 
8, члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-
др.закон, 101/16 -др.закон 47/18 и 111/21 др.закон) и члана 39. Статута града Лесковца  ( 
Службени гласник града Лесковца бр. 28/18), Скупштина града Лесковца, на 16. седници 
одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 30. децембра 2021. године, донела је 

ОДЛУКУ 

        о изменама Одлуке о оснивању Туристичке организације града Лесковца 

Члан 1.  

Овом одлуком врше се измене Одлуке о оснивању Туристичке организације града 
Лесковца („Сл. гласник општине Лесковац“ бр.11/95, 3/97, „Сл.гласник града Лесковца“ бр. 
11/09). 

Члан 2. 

У одлуци о оснивању Туристичке организације града Лесковца члан 4. мења се и 
гласи:  

''Члан 4. 

Туристичка организација града Лесковца обавља послове: 

1) промоције и развоја туризма јединице града Лесковца; 

2) координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у 
туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоцији туризма и 
на програмима едукације и усавршавања вештина запослених у туризму; 

3) доношења годишњег програма рада и плана промотивних активности у складу са 
Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима ТОС-а; 

4) обезбеђивања и унапређивања информативно-пропагандног материјала којим се 
промовишу туристичке вредности јединице локалне самоуправе (штампане публикације, 
аудио и видео промотивни материјал, он лине средства промоције - интернет презентација, 
друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, сувенири, итд.); 

5) прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на 
својој територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма; 

6) организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, 
спортских, културних и других скупова и манифестација; 
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7) организовања туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање 
бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања 
туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних 
органа са притужбама туриста и др.); 

8) управљача туристичког простора; 

9) посредовања у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком 
домаћинству; 

10) подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и 
уређења простора; 

11) израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката 
из области туризма; 

12) припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других 
информација; 

13) у вези са обављањем привредне делатности, као и друге активности у складу са 
законом, оснивачким актом и статутом“. 

 
Основна и друге делатности Туристичке организације града Лесковца уређују се Статутом 
у складу са прописима којима се уређује класификација делатности и регистар јединица 
разврставања.“ 

Члан 3. 

Члан 10. мења се и гласи: 

„ Члан 10. 

Директора именује и разрешава Скупштина града Лесковца. 

Избор директора ТОГ Лесковца врши се у складу са прописима који се односе на 
запослене из области јавних служби. 

Директор представља и заступа ТОГ Лесковца, организује и руководи радом ТОГ 
Лесковца, доноси правилник о организацији и систематизацији послова, предлаже акте које 
доноси управни одбор, извршава одлуке управног одбора и предузима мере за њихово 
спровођење, стара се о законитости рада, одговара за коришћење и располагање имовином 
и врши друге послове утврђене законом и статутом. 
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Директор ТОГ Лесковца мора да поседује: 

1) стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

2) радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим 
пословима; 

3) активно знање најмање једног страног језика. 

 

Члан 4. 

Члан 11. мења се и гласи: 

„Члан 11. 

 Управни одбор има пет чланова. 

У управни одбор именују се по један представник оснивача и представник 
запослених, а остали чланови управног одбора именују се из реда научних и стручних лица 
из области туризма, као и из привредних субјеката и других организација које обављају 
делатност из области туризма. 

Скупштина града именује председника и чланове Управног одбора за период од 
четири године.” 

 
Члан 5. 

Члан 12 мења се и гласи: 

„Члан 12. 

Управни одбор: 

1) доноси статут ТОГ Лесковца; 

2) доноси пословник о свом раду; 

3) усваја годишњи програм рада са финансијским планом; 

4) усваја годишњи извештај о пословању и завршни рачун; 

5)  доноси правилник о раду; 

6) обавља и друге послове утврђене законом и статутом. 
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Акта из тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана доносе се уз сагласност Скупштине града 
Лесковца“. 

      

Члан 6. 

 Члан 13 мења се и гласи: 

„Члан 13 

Надзорни одбор има три члана, од којих је један представник оснивача. 

Скупштина града именује председника и чланове Надзорног одбора на период од 
четири године. 

Надзорни одбор ТОГ Лесковца врши надзор над пословањем, прегледа извештај о 
пословању и завршни рачун и утврђује да ли су сачињени у складу са прописима, доноси 
пословник о свом раду и врши друге послове у складу са законом и статутом.“ 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 
града Лесковца“. 

 

     Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 30. децембар 2021. године  
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
 
 

 
 
 
 
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, 47/18 и 111/21 др.закон) и члана 39. став 1. тачка 51. 
Статута  града Лесковца  („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), 
Скупштина града Лесковца, на 16. седници, одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 30. децембра 2021. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I 
 

Даје се сагласност на План рада са Финансијким планом за 2022. годину 
Апотекарске установе Лесковац, усвојен на седници Управног одбора ове 
Установе, број 1974 од 21. децембра 2021. године. 

 
 

II 
 
Решење доставити Апотекарској установи Лесковац. 
 
 
  

 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 30. децембра 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
 
 

 
 
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, 47/18 и 111/21 др.закон) и члана 39. став 1. тачка 51. 
Статута  града Лесковца  („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), 
Скупштина града Лесковца, на 16. седници, одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 30. децембра 2021. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I 

 
Даје се сагласност на Финансијски план Дома здравља Лесковац за 2022. 

годину број 4221 од 22.12.2021. године, који се односи на део средстава који се 
обезбеђује у буџету града Лесковца. 

 
 

 II  
 
Решење доставити Дому здравља Лесковац. 
 
 
 
 

 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 30. децембар 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
 
 
 
 
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, 47/18 и 111/21 др.закон) и члана 39. став 1. тачка 51. 
Статута  града Лесковца  („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), 
Скупштина Града Лесковца, на 16. седници, одржаној 29. и 30. децембра 2021. 
године, дана 30. децембра 2021. године, донела је  

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

 
Даје се сагласност на План и Програм рада и Финансијски план Службе 

ванинституционалне  заштите - Установе за одрасле и старије „Лесковац“ за 
2022. годину који су усвојени на седници Управног одбора ове установе број 
2160 од 16.12.2021. године, на средства која се обезбеђују из буџета града 
Лесковца.   

  
II 

 
Решење доставити Служби ванинституционалне  заштите - Установи за 

одрасле и старије „Лесковац“. 
 

 
   

 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 30. децембар 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
 
 

 
 
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, 47/18 и 111/21 др.закон) и члана 39. став 1. тачка 51. Статута  града 
Лесковца  („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), Скупштина града 
Лесковца, на 16. седници, одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 30. 
децембра 2021. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I 

 
Даје се сагласност на План рада и Финансијски план за 2022. годину 

Црвеног крста Лесковац број 112 од 24.12.2021. године, који се односи на део 
средстава који се обезбеђује у буџету града Лесковца. 

 
 

 II  
 
Решење доставити Црвеном крсту Лесковац. 
 
 
 
 

 Број: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 30. децембар 2021. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
На основу члана 29. став 1. тачка 11.  и  члана 43. став 1. тачка 12. Закона о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 
87/2018), члана 15. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне 
ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020), члана 8. став 1. тачка 11, члана 17. и члана 
18. Одлуке о образовању штаба за ванредне ситуације града Лесковца („Службени гласник 
РС“,број 46/2020), члана 5. став 3. и 4. и члана 6. Пословника о раду штаба за ванредне 
ситуације града Лесковца („Службени гласник РС“ , број 7/2021), члана 39. став 1. тачка 68. 
Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 28/2018), Штаб за 
ванредне ситуације града Лесковца, на седници одржаној 14.12.2021.  године израдио је и 
донео предлог Годишњег плана рада, а Скупштина града Лесковца, на 16. седници одржаној 
29. и 30. децембра 2021. године, дана 30. децембра 2021. године усвојила је 

 
 
 

Г О Д И Ш Њ И   П Л А Н    Р А Д А  
 Штаба за ванредне ситуације града Лесковца  

за 2022. годину 
 
 

 
          Годишњим планом рада Штаба за ванредне ситуације града Лесковца  обухвата 
период  јануар – децембар 2022. године и у основи се заснива на постојећим законским 
прописима и стеченом искуству и пракси којом располаже.  
         Поред наведених задатака, по налогу Републичког штаба за ванредне ситуације, 
Окружног штаба за ванредне ситуације,  Штаб за ванредне ситуације града Лесковца  ће у 
2022.  години извршавати и друге задатке који нису саставни део овог плана.  
 
 
 

ТЕЖИШНИ ЗАДАЦИ  
 Штаба за ванредне ситуације  града Лесковца 

за 2022. годину 
 
 

1. Задаци који су прописани позитивним прописима и где су утврђене непосредне 
изворне надлежности Штаба, а  који се односе на: 
 

• Разматрање организације,  опремања и обучавања јединица цивилне 
заштите опште намене, специјализоване јединице цивилне заштите за 
узбуњивање и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање,  

• Ангажује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање 
на територији града Лесковца, ако за тим постоји потреба,   

• Измене и допуне Закључака о образовању стручно-оперативних тимова 
за специфичне задатке заштите и спасавања  

• Подношење Скупштини града Лесковца  на усвајање предлог годишњег 
плана рада и годишњег извештај о раду.  



2.  Задаци где Штаб  за ванредне ситуације града Лесковца  учествује 
као координатор, предлагач и иницијатор:  

• Разматрање и давање мишљењa на предлог Процене угрожености и 
предлоге Планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама ,   

 
• Руковођење и координисање радом субјеката система заштите и 

спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на 
спровођењу утврђених задатака и  

• Руковођење и координисање на спровођењу мера и задатака цивилне 
заштите.  

3.  Информисање Штаба о реализацији задатака и израда извештаја и 
анализа:  

• Предузимању превентивних и других  мера одбране од поплава, пожара, 
града и др.  

• Праћењу опасности, информисању  и обавештавању становништва о  
опасностима, ризицима који угрожавају становништво, материјална 
добра и животну средину, и предузетим превентивним мерама за 
смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа,  

• Активностима у вези довођења система за јавно узбуњивање у функцију 
и стања система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и 
узбуњивања, из надлежности града ,  

• Обуци Штаба, јединица, повереника  и активности стручно оперативних 
тимова Штаба,  

• Информисању Штаба о стању израђености Процене угрожености, 
Планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, као и Планова  
заштите од удеса  у граду Лесковцу.  

4.  Разматрање Информације о стању, предузетим мерама и 
проблемима у реализацији задатака у области заштите од пожара, и 
рад ватрогасно-спасилачких јединица на територији града 
Лесковца.  

 

ОПЕРАТИВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ПЛАНА  

1. Разматрање и утврђивање извешаја о раду за 2021. годину Штаба 
за ванредне ситуације града Лесковца и достављање Скупштини 
града Лесковца на усвајање.  
Носилац:  Штаб за ванредне ситуације града Лесковца  
Сарађује:  Градска управа града Лесковца  
Рок:  I квартал  2022. године  

 



2. Ангажовање оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање на 
територији града Лесковца, ако за тим постоји потреба.  
Носилац:  Штаб за ванредне ситуације града Лесковца  
Сарађује:  Градска управа града Лесковца  
Рок:  У току календарске 2022. године  

 
3.  Измене и допуне Закључака о образовању стручно – оперативних 

тимова за специфичне задатке заштите и спасавања  
Носилац:  Штаб за ванредне ситуације града Лесковца  
Сарађује:  Градска управа града Лесковца  
Рок:  У току календарске 2022. године  

 
4.  Разматрање и давање мишљења на предлог Процене угрожености и 

предлог Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама  
Носилац:  Штаб за ванредне ситуације града Лесковца   
Сарађује:  Градска управа града Лесковца  
Рок:  У току 2022. календарске године  
 

5.  Разматрање и функционисањe ДВД Лесковац на територији града 
Лесковца.  
Носилац:  Председник ДВД Лесковац  
Сарађује:  Штаб за ванредне ситуације града Лесковца ,  Градска управа 
града Лесковца, МУП –Одељење за ВС Лесковац  
Рок:  У току календарске  2022. године  

 
 

6.  Извештај о кретању заразних болести на територији града 
Лесковца.  
Носилац:  ЗЗЈЗ Лесковац  
Сарађује:  Штаб за ванредне ситуације града Лесковца ,  Градска управа 
града Лесковца, МУП –Одељење за ВС Лесковац  
Рок:  У току 2022. календарске године  
 

7.  Разматрање о организацији и функционисању система одбране од 
града на територији града Лесковца.  
Носилац:  РХМЗ, Радарски центар „Кукавица“, МУП –Одељење за ВС 
Лесковац  
Сарађује:  Штаб за ванредне ситуације града Лесковца   
Рок:  II квартал  2022. године  
 

8.  Извештај о стању, спремности и капацитетима Црвеног крста на 
подручју града Лесковца, као и спремност за деловање у ванредним 
ситуацијама.  
Носилац:  Штаб за ванредне ситуације града Лесковца  
Сарађује:  Црвени   крста Града Лесковца  
Рок:  II квартал  2022. године  

 



9. Актуелна питања која се односе на предузимање превентивних и других мера 
у реализацији задатака цивилне заштите (снабдевање и квалитет пијеће воде) 
Носилац:  Штаб за ванредне ситуације града Лесковца   
Сарађује:  ЈКП Водовод Лесковац  
Рок:  II квартал и у току календарске  2022. године ако постоје потребе  
 
 

10. Разматрање Извештаја о стању и довођењу система за јавно 
узбуњивање (сирена) у функцију.  
Носилац:  Штаб за ванредне ситуације града Лесковца  
Сарађује:  Градска управа града Лесковца  
Рок:  II квартал  2022. године  
 

11.  Разматрање Извештаја о предузимању мера у области одбране од поплава из 
надлежности града Лесковца. 
Носилац:  Штаб за ванредне ситуације града Лесковца  
Сарађује:  Градска управа града Лесковца, ЈВП Србјаводе  
Рок:  II квартал 2022. године (У случају поплава – одмах)  
 

12.  Активности на попуни људством јединица цивилне заштите опште 
намене  и специјализовене јединице цивилне заштите за узбуњивање  
у граду Лесковцу.  
Носилац:  Штаб за ванредне ситуације града Лесковца  
Сарађује:  Градска управа града Лесковца, начелник Штаба, Центар 
Министарства одбране Лесковац  
Рок:  III квартал  2022. године  
 

13.  Информација о стању израђености Процене угрожености и Плана 
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама од елементарних 
непогода и других  несрећа на територији града Лесковца  
Носилац:  Штаб за ванредне ситуације града Лесковца  
Сарађује:  МУП –Одељење за ВС Лесковац, Градска управа града 
Лесковца  
Рок:  III квартал 2022. године  
 

14.  Разматрање Извештаја о спровођењу превентивних мера заштите 
стрних  усева од пожара и спаљивања биљних остатака на 
отвореном простору.  
Носилац:  Штаб за ванредне ситуације града Лесковца  
Сарађује:  МУП –Одељење за ВС Лесковац, Градски инспекцијски 
органи  
Рок:  III квартал  2022. године   
 

15. Разматрање Информације о свим видовима обучавања субјеката из 
области заштите и спасавања у граду.  
Носилац:  Штаб за ванредне ситуације града Лесковца  
Сарађује:  Градска управа града Лесковца  
Рок:  III квартал 2022. године  



 
16. Утврђивање задатака и приоритета у вези са стањем, спремности 

и припремама јавних комуналних система за зимски период на 
територији града Лесковца .  
Носилац:  Штаб за ванредне ситуације града Лесковца   
Сарађује:  ЈП Урбанизам и изградња Лесковац  
Рок:  IV квартал 2022. године  
 

 
17.  Предлог Годишњег плана рада штаба за ванредне ситуације града 

Лесковца за  2023. годину, достављање Скупштини града Лесковца 
на усвајање.  
Носилац:  Штаб за ванредне ситуације града Лесковца   
Сарађује:  Градска управа града Лесковца   
Рок:  IV квартал 2022. године  
 

 
Носиоци реализације наведних активности је Штаб за ванредне ситуације града 

Лесковца уз сарадњу са Градском управом града Лесковца, МУП – Одељење за ВС 
Лесковац и других носиоца који су у систему заштите и спасавања на 
територији града Лесковца . 

 
 

Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације града Лесковца за 2022. годину, 
објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца“. 

 
 

 
Број: 06-9/21-I  
У Лесковцу, 30. децембра 2021. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 
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На основу члана 46. 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, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 58. 

став 1. и 59. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за 

производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана“ Лесковац са Законом о јавним 

предузећима („Службени гласник града Лесковца“ број 39/16 и 16/17) и члана 39. став 1. 

тачка 14. Статута града Лесковца („Сл.гласник града Лесковца“, број 28/18), Скупштина 

града Лесковца, на 16.  седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 30. децембра  

2021. године, донела је       

 

Р Е Ш Е Њ Е 

  
I 

           УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата директора ЈКП за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије ''Топлана''  Лесковац Новици Стојановићу, дипломираном инжењеру 

машинства, због подношења оставке. 

II 

 Ово Решење објавити  у „Службеном гласнику града Лесковца“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

Новица Стојановић, који је на функцију директора ЈКП  за производњу и 

дистрибуцију топлотне енергије „Топлана“ именован Решењем Скупштине града, број 06-

2/21-I, од 2. априла 2021. године, дана 22. децембра 2021. године, Скупштини града 

Лесковца поднео је, у писаној форми, оставку на функцију директора овог Предузећа.   

Овлашћени предлагач је доставио Предлог за утврђивање престанка мандата 

директора ЈКП  за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана“, због 

подношења оставке. 

Чланом 46.  став 1.  Закона o јавним предузећима прописано је да мандат директора 

престаје истеком периода на који је именован, оставком и разрешењем.   

Чланом 47. истог Закона прописано је да се оставка у писаној форми подноси органу 

надлежном за именовање директора јавног предузећа. 

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

између осталог, да директора Јавног предузећа именује и разрешава Скупштина града. 

 Чланом 58. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног 

предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана“ Лесковац, прописано 

је да мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или 

разрешењем. 

 Чланом 59. исте Одлуке прописано је да се оставка у писаној форми подноси 

Скупштини града Лесковца. 

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 и директора 

јавног предузећа чији је оснивач. 
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   Административни одбор Скупштине града је, на 13. седници одржаној 28. децембра   

2021. године, прихватио предлог овлашћеног предлагача за утврђивање престанка мандата 

директора ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана“ Лесковац 

Новици Стојановићу, због подношења оставке и упутио га Скупштини града на разматрање 

и одлучивање.  

На основу члана 46. Закона о јавним предузећима, члана 32. став 1. тачка 9. и 66. став 

3. Закона о локалној самоуправи, члана 58. став 1. и 59. Одлуке о усклађивању Одлуке о 

оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије 

„Топлана“ Лесковац 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 60 дана од дана достављања Решења.    

 

 

Број: 06-9/21-I 

У Лесковцу, 30. децембра 2021. године.  

 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Александар Ђуровић, с.р. 
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На основу чл. 24. и 52. став 1, 2. и 4, у вези са чланом 25. 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, 
47/18 и 111/21-др.закон), члана 48. став 1. и 63. став 1, 2. и 4. Одлуке о усклађивању Одлуке 
о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије 
„Топлана“ Лесковац са Законом о јавним предузећима („Службени гласник града Лесковца“ 
број 39/16 и 16/17) и члана 39. став 1. тачка 14. Статута града Лесковца („Сл.гласник града 
Лесковца“, број 28/18), Скупштина града Лесковца, на 16. седници одржаној  29. и 30. 
децембра 2021. године, дана 30. децембра 2021. године, донела је       
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I 

 МИЛОШ ИЛИЋ, дипломирани грађевински инжењер и мастер професор технике 
и информатике, именује се за вршиоца дужности директора ЈКП за производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије ''Топлана''  Лесковац. 

 
II 

  Ово Решење објавити  у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  

Новица Стојановић, који је на функцију директора ЈКП  за производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије „Топлана“ именован Решењем Скупштине града, број 06-
2/21-I, од 2. априла 2021. године, дана 22. децембра 2021. године, Скупштини града 
Лесковца поднео је, у писаној форми, оставку на функцију директора овог Предузећа.   

Чланом 46.  став 1. Закона о јавним предузећима и чланом 58. Одлуке о усклађивању 
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне 
енергије „Топлана“ Лесковац са Законом о јавним предузећима, прописано је да мандат 
директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и разрешењем.   
 Скупштина града Лесковца, као орган који га је именовао, на 16. седници оржаној 
29. и 30. децембра 2021. године, дана 30. децембра 2021. године, утврдила је престанак 
мандата директора ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије ''Топлана''  
Лесковац Новици Стојановићу, дипломираном инжењеру машинства, због подношења 
оставке. 

 У складу са чл. 46, а у вези са чл. 66. Закона о локалној самоуправи, чланом 46. и 52. 
у вези са чланом 25. Закона о јавним предузећима и чл. 71. Статута града Лесковца, Градско 
веће града Лесковца, као овлашћени предлагач, доставило је Скупштини града Предлог за 
именовање Милоша Илића, дипломираног грађевинског инжењера и мастер професора 
технике и информатике, за вршиоца дужности директора ЈКП за производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије ''Топлана''  Лесковац. 

 Уз предлог је достављена биографија Милоша Илића и документација којом се 
доказује испуњеност услова истог за именовање на функцију вршиоца дужности директора 
ЈКП „Топлана“ Лесковца. 
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 Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је, да директора Јавног 
предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен Статутом 
јединице локалне самоуправе, на основу спроведеног Јавног конкурса. 
 Чланом 25. став 1. Закона о јавним предузећима прописани су услови за именовање 
директора јавног предузећа.  

Чланом 52. истог Закона: 
           -ставом 1. прописано је да се вршилац дужности  директора може именовати до 
именовања директора Јавног предузећа по спроведеном Јавном конкурсу 

-ставом 2. прописано је да период обављања функције вршиоца дужности директора 
не може бити дужи од једне године. 

-ставом 4. прописано је да вршилац дужности директора мора испуњавати услове за 
именовање директора јавног предузећа из члана 25. став 1. овог Закона. 

Чланом. 32. став 1. тачка 9.  и  66. став 3. Закона о локалној самоуправи прописано је, 
између осталог, да директора Јавног предузећа именује и разрешава Скупштина града. 
 Чланом 48. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана“ Лесковац са Законом 
о јавним предузећима, прописано је да директора ЈКП „Топлана“ Лесковац, именује 
Скупштина града Лесковца на период од 4. године, а на основу спроведеног јавног конкурса. 
 Чланом 50. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана“ Лесковац са Законом 
о јавним предузећима, прописани су услови за именовање директора ЈКП „Топлана“ 
Лесковац. 
 Чланом 63. исте Одлуке: 

-ставом 1. прописано је да, се вршилац дужности  директора може именовати до 
именовања директора Јавног предузећа по спроведеном Јавном конкурсу 

-ставом 2. прописано је да период обављања функције вршиоца дужности директора 
не може бити дужи од једне године. 

- ставом 4. прописано је да вршилац дужности директора мора испуњавати услове за 
именовање директора јавног предузећа из члана 50. став 1. ове Одлуке. 

 Кандидат Милош Илић испуњава све услове за именовање за в.д.директора ЈКП 
„Топлана“, који су прописани чл. 25. став 1. и 52. став 4. Закона о јавним предузећима и чл. 
50. став 1. и 63. став 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана“ Лесковац са Законом 
о јавним предузећима. 

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 и директора 
јавног предузећа чији је оснивач. 
 Административни одбор Скупштине града је, на  13. седници одржаној 28. децембра  
2021. године, прихватио предлог овлашћеног предлагача за именовање  Милоша Илића, 
дипломираног грађевинског инжењера и мастер професора технике и информатике, за 
вршиоца дужности директора ЈКП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије 
''Топлана''  Лесковац и  доставио га Скупштини града на разматрање и одлучивање.   
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На основу чл. 24. и 52. став 1, 2. и 4. Закона о јавним предузећима, члана 32. став 1. 
тачка 9. и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи,  члана 48. став 1. и 63. став 1, 2. и 4. 
Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије „Топлана“ Лесковац 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 60 дана од дана достављања Решења.    
 
 

Број 06-9/21-I  
У Лесковцу, 30. децембра 2021. године. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



1 
 

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, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 39. став 1. 
тачка 15. Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“ број 28/18) 
Скупштина града Лесковца, на 16. седници одржаној 29. и  30. децембра 2021. године, дана 
30. децембра 2021. године,  донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА  ДОМА КУЛТУРЕ  РОМА У ЛЕСКОВЦУ  

 
I 
 

 Разрешава се Управни одбор Дома културе Рома у Лесковцу, због истека мандата, у 
саставу:  
 -представници оснивача: 
 1. Мата Елезовић, председник 
 2. Васип Еминовић, члан 
 3. Мевлида Демић, члан 
 4. Марија Мустафић, члан 
 5. Срба Бактеровић, члан, из реда запослених. 
   
                                                                            II 
 
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

            Управном одбору Дома културе Рома у Лесковцу, који је именован Решењем 
Скупштине града, број 06-1/18-I од 31. јануара 2018. године,  мандат истиче  31. јануара 
2022. године.   
 Овлашћени предлагачи су, с тим у вези, Скупштини града и Административном 
одбору доставили  предлог за разрешење  Управног одбора Дома културе Рома у Лесковцу, 
због истека мандата,  у саставу наведеном у ставу I диспозитива овог Решења.  
  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  одбора именује и разрешава 
оснивач, из реда истакнутих  стручњака и познавалаца културне делатности. 
 -ставом 4. прописано је да председника управног одбора именује оснивач, из реда 
чланова Надзорног 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, тј. 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 надзорног одбора установе из става 1. овог 
члана именују на период од 4 године и могу бити именовани највише два пута. 
  Чланом 44а. став 1. Закона о култури прописано је, поред осталог,  да дужност члана 
управног одбора установе престаје истеком мандата.  
  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 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 13. седници одржаној  28. 
децембра 2021. године, разматрао је и прихватио предлог овлашћених предлагача за 
разрешење  Управног одбора Дома културе Рома у Лесковцу, због истека мандата, у саставу 
наведеном у ставу I диспозитива овог Решења и  упутио га Скупштини града на разматрање 
и изјашњавање.   
   Скупштина града Лесковца је прихватила наведени предлог и, 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  и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града 
Лесковца, 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: 06-9/21-I 

У Лесковцу,  30. децембра 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, 47/18 и 111/21-др. закон) и члана 39. став 1. 
тачка 15. Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“ број 28/18) 
Скупштина града Лесковца, на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 
30. децембра 2021. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ДОМА КУЛТУРЕ  РОМА У ЛЕСКОВЦУ  
 
I 
 

 Разрешава се Надзорни  одбор Дома културе Рома у Лесковцу, због истека мандата, 
у саставу: 
 -представници оснивача: 
 1. Саша Демировић, председник 
 2. Рајко Елезовић, члан  
 3. Наза Демић, члан  из реда запослених 
   
                                                                            II 
 
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Надзорном одбору Дома културе Рома у Лесковцу, који је именован Решењем 
Скупштине града, број 06-1/18-I од 31. јануара 2018. године, мандат истиче 31. јануара 2022. 
године. 
 Овлашћени предлагачи  су, с тим у вези, Скупштини града и Административном 
одбору доставили   предлог за разрешење  Надзорног одбора Дома културе Рома у Лесковцу, 
због истека мандата, у саставу наведеном у ставу I диспозитива овог Решења.  
 
 Чланом 45. Закона о култури: 
 -ставом 3. прописано је да  надзорни одбор установе има  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 Надзорног 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 лице 
које је члан управног одбора установе. 
 Чланом 48а. став 1. Закона о култури прописано је, поред осталог, да дужност члана 
надзорног одбора установе престаје истеком мандата.  
 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 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 13. седници одржаној 28. 
децембра  2021. године, разматрао је и прихватио предлог овлашћених предлагача  за 
разрешење Надзорног одбора Дома културе Рома у Лесковцу, због истека мандата, у саставу 
наведеном у ставу I диспозитива овог Решења и упутио га Скупштини града на разматрање 
и изјашњавање. 
 Скупштина града Лесковца је прихватила наведени предлог и, 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  и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града 
Лесковца, 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: 06-9/21-I 

У Лесковцу, 30. децембра  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. 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, 47/18, 111/21-др.закон) и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града 
Лесковца („Службени гласник града Лесковца“ број 28/18) Скупштина града Лесковца, на 
16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 30. децембра 2021. године, 
донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ИМЕНОВАЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА  ДОМА КУЛТУРЕ  РОМА У ЛЕСКОВЦУ  

 
I 
 

 Именује се Управни одбор Дома културе Рома у Лесковцу, у саставу:  
 -представници оснивача: 
 1. Шериф Бакић, проф. музичког васпитања,  за председника 
 2. Мевлида Демић, медицинска сестра,  за члана 
 3. Мирослав Демировић, машински техничар, за члана 
 -из реда запослених: 
 4. Наза Демић, за члана 
 5. Срба Бактеровић, за члана. 
   
                                                                            II 
 
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

            Управном одбору Дома културе Рома у Лесковцу, који је именован Решењем 
Скупштине града, број 06-1/18-I од 31. јануара 2018. године,  мандат истиче  31. јануара 
2022. године.   
 Овлашћени предлагачи  су, с тим у вези, Скупштини града и Административном 
одбору доставили  предлог за разрешење  Управног одбора Дома културе Рома у Лесковцу, 
због истека мандата и предлог за именовање Управног одбора Дома културе Рома, у саставу 
наведеном у ставу I диспозитива овог Решења.  
             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  одбора именује и разрешава 
оснивач, из реда истакнутих  стручњака и познавалаца културне делатности. 
 -ставом 4. прописано је да председника управног одбора именује оснивач, из реда 
чланова Надзорног 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, тј. 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 надзорног 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 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 13. седници одржаној 28. 
децембра  2021. године, разматрао је и прихватио предлог  овлашћених   предлагача  за 
именовање Управног одбора Дома културе Рома у Лесковцу, у саставу наведеном у ставу I 
диспозитива овог Решења и упутио га Скупштини града на разматрање и изјашњавање.  
 Скупштина града Лесковца је прихватила наведени предлог и,  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  и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца, 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: 06-9/21-I 

У Лесковцу, 30. децембра 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.   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, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 39. став 1. тачка 15. Статута 
града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“ број 28/18) Скупштина града 
Лесковца, на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 30. децембра 2021. 
године, донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ИМЕНОВАЊУ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ДОМА КУЛТУРЕ  РОМА У 

ЛЕСКОВЦУ  
 
I 
 

 Именује се Надзорни  одбор Дома културе Рома у Лесковцу, у саставу: 
 -представници оснивача: 
 1. Саша Демировић, текстилни техничар, за председника 
 2. Дијана Амзић, израђивач хемијских производа, члан  
 -из реда запослених: 
 3. Александар Бакић, члан. 
   
                                                                            II 
 
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Надзорном одбору Дома културе Рома у Лесковцу, који је именован Решењем 
Скупштине града, број 06-1/18-I од 31. јануара 2018. године, мандат истиче 31. јануара 2022. 
године. 
 Овлашћени предлагачи  су, с тим у вези, Скупштини града и Административном 
одбору доставили  предлог за разрешење Надзорног одбора Дома културе Рома 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  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 Надзорног 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 
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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 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 13. седници одржаној 28. 
децембра 2021. године, разматрао је и прихватио предлог овлашћеног предлагача за  
именовање  Надзорног одбора Дома културе Рома у Лесковцу,  у саставу наведеном у ставу 
I диспозитива овог Решења и упутио га Скупштини града  на разматрање и изјашњавање 
 Скупштина града Лесковца је прихватила наведени предлог и, на основу члана 45. 
став 3, 4, 5 и 6. и  члана 46. став 1, 4, 5. и 7.  Закона о култури, члана 32. и члана 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи  и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца, 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: 06-9/21-I 

У Лесковцу, 30. децембра  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, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 39. став 1. 
тачка 15. Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“ број 28/18) 
Скупштина града Лесковца, на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 
30. децембра 2021. године, донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА  ДОМА КУЛТУРЕ  „ВУЧЈЕ“ У ВУЧЈУ 

 
I 
 

 Разрешава се Управни одбор Дома културе „Вучје“ у Вучју, због истека мандата, у 
саставу:  
 -представници оснивача: 
 1. Дејан Пешић, председник 
 2. др Марина Михајловић, члан 
 3. Душан Петровић, члан, из реда запослених. 
   
                                                                            II 
 
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

            Управном одбору Дома културе „Вучје“ у Вучју, који је именован Решењем 
Скупштине града, број 06-1/18-I од 31. јануара 2018. године,  мандат истиче  31. јануара 
2022. године.   
 Овлашћени предлагачи су, с тим у вези, Скупштини града и Административном 
одбору доставили  предлог за разрешење  Управног одбора Дома културе „Вучје“ у Вучју, 
због истека мандата,  у саставу наведеном у ставу I диспозитива овог Решења.  
  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  одбора именује и разрешава 
оснивач, из реда истакнутих  стручњака и познавалаца културне делатности. 
 -ставом 4. прописано је да председника управног одбора именује оснивач, из реда 
чланова Надзорног 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. 
 -ставом 2. прописано је да најмање један од чланова управног одбора из реда 
запослених мора да буде из реда носилаца основне, тј. програмске делатности. 
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 -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 надзорног одбора установе из става 1. овог 
члана именују на период од 4 године и могу бити именовани највише два пута. 
  Чланом 44а. став 1. Закона о култури прописано је, поред осталог,  да дужност члана 
управног одбора установе престаје истеком мандата.  
  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 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 13. седници одржаној 28. 
децембра 2021. године, разматрао је и прихватио предлог овлашћених предлагача за 
разрешење  Управног одбора Дома културе „Вучје“ у Вучју, због истека мандата, у саставу 
наведеном у ставу I диспозитива овог Решења и  упутио га Скупштини града на разматрање 
и изјашњавање.   
   Скупштина града Лесковца је прихватила наведени предлог и, 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  и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града 
Лесковца, 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: 06-9/21-I 

У Лесковцу, 30. децембра 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, 47/18 и 111/21-др. заакон) и члана 39. став 1. 
тачка 15. Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“ број 28/18) 
Скупштина града Лесковца, на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 
30. децембра 2021. године, донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ДОМА КУЛТУРE „ВУЧЈЕ“ У ВУЧЈУ 

 
I 
 

 Разрешава се Надзорни  одбор Дома културе „Вучје“ у Вучју, због истека мандата, у 
саставу: 
 -представници оснивача: 
 1. Драган Ђорђевић, председник 
 2. Сузана Стевановић, члан  
 3. Иван Гавриловић, члан  из реда запослених. 
   
                                                                            II 
 
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Надзорном одбору Дома културе „Вучје“ у Вучју, који је именован Решењем 
Скупштине града, број 06-1/18-I од 31. јануара 2018. године, мандат истиче 31. јануара 2022. 
године. 
 Овлашћени предлагачи  су, с тим у вези, Скупштини града и Административном 
одбору доставили   предлог за разрешење  Надзорног одбора Дома културе „Вучје“ у Вучју,  
због истека мандата, у саставу наведеном у ставу I диспозитива овог Решења.  
 
 Чланом 45. Закона о култури: 
 -ставом 3. прописано је да  надзорни одбор установе има  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 Надзорног 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 48а. став 1. Закона о култури прописано је, поред осталог, да дужност члана 
надзорног одбора установе престаје истеком мандата.  
 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 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 13. седници одржаној 28. 
децембра 2021. године, разматрао је и прихватио предлог овлашћених предлагача  за 
разрешење Надзорног одбора Дома културе „Вучје“ у Вучју, због истека мандата, у саставу 
наведеном у ставу I диспозитива овог Решења и упутио га Скупштини града на разматрање 
и изјашњавање. 
 Скупштина града Лесковца је прихватила наведени предлог и, 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  и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града 
Лесковца, 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: 06-9/21-I 

У Лесковцу, 30. децембра 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. 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, 47/18, 111/21-др.закон) и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града 
Лесковца („Службени гласник града Лесковца“ број 28/18) Скупштина града Лесковца, на 
16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 30. децембра 2021. године, 
донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ИМЕНОВАЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА  ДОMA КУЛТУРЕ „ВУЧЈЕ“ У ВУЧЈУ 

 
I 
 

 Именује се Управни одбор Дома културе „Вучје“ у Вучју, у саставу:  
 -представници оснивача: 
 1. Дејан Пешић, дипл.технолог, за председника 
 2. Злата Марковић,  за члана 
 3. Тања Стојановић, за члана 
 -из реда запослених: 
 4. Душан Петровић, за члана 
 5. Небојша Крстић, за члана. 
   
                                                                            II 
 
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

            Управном одбору Дома културе „Вучје“ у Вучју, који је именован Решењем 
Скупштине града, број 06-1/18-I од 31. јануара 2018. године,  мандат истиче  31. јануара 
2022. године.   
 Овлашћени предлагачи  су, с тим у вези, Скупштини града и Административном 
одбору доставили  предлог за разрешење  Управног одбора Дома културе „Вучје“ у Вучју, 
због истека мандата и предлог за именовање Управног одбора Дома културе Вучје, у 
саставу наведеном у ставу I диспозитива овог Решења.  
             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  одбора именује и разрешава 
оснивач, из реда истакнутих  стручњака и познавалаца културне делатности. 
 -ставом 4. прописано је да председника управног одбора именује оснивач, из реда 
чланова Надзорног 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 
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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, тј. 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 надзорног 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 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 13. седници одржаној 28. 
децембра 2021. године, разматрао је и прихватио предлог  овлашћених   предлагача  за 
именовање Управног одбора Дома културе „Вучје“ у Вучју, у саставу наведеном у ставу I 
диспозитива овог Решења и упутио га Скупштини града на разматрање и изјашњавање.  
 Скупштина града Лесковца је прихватила наведени предлог и,  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  и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца, 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: 06-9/21-I 

У Лесковцу, 30. децембра  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.   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, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 39. став 1. тачка 15. Статута 
града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“ број 28/18) Скупштина града 
Лесковца, на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 30. децембра 2021. 
године, донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ИМЕНОВАЊУ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ДОМА КУЛТУРЕ  „ВУЧЈЕ“ У ВУЧЈУ 

 
I 
 

 Именује се Надзорни  одбор Дома културе „Вучје“ у Вучју, у саставу: 
 -представници оснивача: 
 1. Зоран Николић, дипл. педагог физичке културе,  за председника 
 2. Снежана Станојевић, проф. разредне наставе, за члана  
 -из реда запослених: 
 3. Новица Живковић, за члана. 
   
                                                                           II 
 
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Надзорном одбору Дома културе „Вучје“ у Вучју, који је именован Решењем 
Скупштине града, број 06-1/18-I од 31. јануара 2018. године, мандат истиче 31. јануара 2022. 
године. 
 Овлашћени предлагачи  су, с тим у вези, Скупштини града и Административном 
одбору доставили  предлог за разрешење Надзорног одбора Дома културе „Вучје“ у Вучју, 
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  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 Надзорног 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 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 13. седници одржаној 28. 
децембра 2021. године, разматрао је и прихватио предлог овлашћеног предлагача за  
именовање  Надзорног одбора Дома културе „Вучје“ у Вучју,  у саставу наведеном у ставу 
I диспозитива овог Решења и упутио га Скупштини града  на разматрање и изјашњавање 
 Скупштина града Лесковца је прихватила наведени предлог и, на основу члана 45. 
став 3, 4, 5 и 6. и  члана 46. став 1, 4, 5. и 7.  Закона о култури, члана 32. и члана 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи  и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца, 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: 06-9/21-I 

У Лесковцу, 30. децембра  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, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 39. став 1. 
тачка 15. Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“ број 28/18) 
Скупштина града Лесковца, на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 
30. децембра  2021. године, донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА  ДОМА КУЛТУРЕ   

„TИХОМИР РАКИЋ-ВЕЉКО“ ПЕЧЕЊЕВЦЕ 
 
I 
 

 Разрешава се Управни одбор Дома културе „Тихомир Ракић-Вељко“ Печењевце, 
због истека мандата, у саставу:  
 -представници оснивача: 
 1. Јелена Крстић, председник 
 2. Милица Младеновић, члан 
 3. Дејан Здравковић, члан, из реда запослених. 
   
                                                                            II 
 
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

            Управном одбору Дома културе „Тихомир Ракић-Вељко“ Печењевце, који је 
именован Решењем Скупштине града, број 06-1/18-I од 31. јануара 2018. године,  мандат 
истиче  31. јануара 2022. године.   
 Овлашћени предлагачи су, с тим у вези, Скупштини града и Административном 
одбору доставили  предлог за разрешење  Управног одбора Дома културе „Тихомир Ракић-
Вељко“ Печењевце, због истека мандата,  у саставу наведеном у ставу I диспозитива овог 
Решења.  
  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  одбора именује и разрешава 
оснивач, из реда истакнутих  стручњака и познавалаца културне делатности. 
 -ставом 4. прописано је да председника управног одбора именује оснивач, из реда 
чланова Надзорног 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, тј. 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 надзорног одбора установе из става 1. овог 
члана именују на период од 4 године и могу бити именовани највише два пута. 
  Чланом 44а. став 1. Закона о култури прописано је, поред осталог,  да дужност члана 
управног одбора установе престаје истеком мандата.  
  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 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 13. седници одржаној 28. 
децембра 2021. године, разматрао је и прихватио предлог овлашћених предлагача за 
разрешење  Управног одбора Дома културе „Тихомир Ракић-Вељко“ Печењевце, због 
истека мандата, у саставу наведеном у ставу I диспозитива овог Решења и  упутио га 
Скупштини града на разматрање и изјашњавање.   
   Скупштина града Лесковца је прихватила наведени предлог и, 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  и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града 
Лесковца, 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: 06-9/21-I 

У Лесковцу, 30. децембра 2021. године. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



1 
 

 
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, 47/18 и 111/21-др. закон) и члана 39. став 1. 
тачка 15. Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“ број 28/18) 
Скупштина града Лесковца, на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 
30. децембра 2021. године, донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ДОМА КУЛТУРE  

„TИХОМИР РАКИЋ-ВЕЉКО“ ПЕЧЕЊЕВЦЕ 
 
I 
 

 Разрешава се Надзорни  одбор Дома културе „Тихомир Ракић-Вељко“ Печењевце, 
због истека мандата, у саставу: 
 -представници оснивача: 
 1. Јелена Стојковић Тасић, председник 
 2. Немања Димитријевић, члан  
 3. Игор Ранђеловић, члан  из реда запослених. 
   
                                                                            II 
 
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Надзорном одбору Дома културе „Тихомир Ракић-Вељко“ Печењевце, који је 
именован Решењем Скупштине града, број 06-1/18-I од 31. јануара 2018. године, мандат 
истиче 31. јануара 2022. године. 
 Овлашћени предлагачи  су, с тим у вези, Скупштини града и Административном 
одбору доставили   предлог за разрешење  Надзорног одбора Дома културе „Тихомир Ракић-
Вељко“ Печењевце,  због истека мандата, у саставу наведеном у ставу I диспозитива овог 
Решења.  
 
 Чланом 45. Закона о култури: 
 -ставом 3. прописано је да  надзорни одбор установе има  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 Надзорног 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 
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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. став 1. Закона о култури прописано је, поред осталог, да дужност члана 
надзорног одбора установе престаје истеком мандата.  
 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 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 13. седници одржаној 28. 
децембра  2021. године, разматрао је и прихватио предлог овлашћених предлагача  за 
разрешење Надзорног одбора Дома културе „Тихомир Ракић-Вељко“ Печењевце, због 
истека мандата, у саставу наведеном у ставу I диспозитива овог Решења и упутио га 
Скупштини града на разматрање и изјашњавање. 
 Скупштина града Лесковца је прихватила наведени предлог и, 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  и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града 
Лесковца, 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: 06-9/21-I 

У Лесковцу, 30. децембра 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. 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, 47/18, 111/21-др.закон) и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града 
Лесковца („Службени гласник града Лесковца“ број 28/18) Скупштина града Лесковца, на 
16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 30. децембра  2021. године, 
донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ИМЕНОВАЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА  ДОMA КУЛТУРЕ  

 „ТИХОМИР  РАКИЋ-ВЕЉКО“ ПЕЧЕЊЕВЦЕ 
 
I 
 

 Именује се Управни одбор Дома културе „Тихомир Ракић-Вељко“ Печењевце, у 
саставу:  
 -представници оснивача: 
 1. Јелена Крстић, економиста, за председника 
 2. Милица Младеновић, мастер учитељ,  за члана 
 3. Андријана Анђелковић, проф. разредне наставе, за члана 
 -из реда запослених: 
 4. Александар Филиповић, за члана 
 5. Дејан Здравковић, за члана. 
   
                                                                            II 
 
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

            Управном одбору Дома културе „Тихомир Ракић-Вељко“ Печењевце, који је 
именован Решењем Скупштине града, број 06-1/18-I од 31. јануара 2018. године,  мандат 
истиче  31. јануара 2022. године.   
 Овлашћени предлагачи  су, с тим у вези, Скупштини града и Административном 
одбору доставили  предлог за разрешење  Управног одбора Дома културе „Тихомир Ракић-
Вељко“ Печењевце, због истека мандата и предлог за именовање Управног одбора Дома 
културе „Тихомир Ракић-Вељко“ Печењевце, у саставу наведеном у ставу I диспозитива 
овог Решења.  
             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  одбора именује и разрешава 
оснивач, из реда истакнутих  стручњака и познавалаца културне делатности. 
 -ставом 4. прописано је да председника управног одбора именује оснивач, из реда 
чланова Надзорног одбора. 
  -Чланом 42. Закона о култури: 



2 
 

 -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. 
 -ставом 2. прописано је да најмање један од чланова управног одбора из реда 
запослених мора да буде из реда носилаца основне, тј. 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 надзорног 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 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 13. седници одржаној  28. 
децембра 2021. године, разматрао је и прихватио предлог  овлашћених   предлагача  за 
именовање Управног одбора Дома културе „Tихомир Ракић-Вељко“ Печењевце, у саставу 
наведеном у ставу I диспозитива овог Решења и упутио га Скупштини града на разматрање 
и изјашњавање.  
 Скупштина града Лесковца је прихватила наведени предлог и,  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  и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града 
Лесковца, 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: 06-9/21-I 

У Лесковцу, 30. децембра 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.   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, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 39. став 1. тачка 15. Статута 
града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“ број 28/18) Скупштина града 
Лесковца, на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 30. децембра 2021. 
године, донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ИМЕНОВАЊУ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ДОМА КУЛТУРЕ   

„ТИХОМИР РАКИЋ-ВЕЉКО“ ПЕЧЕЊЕВЦЕ 
 
I 
 

 Именује се Надзорни  одбор Дома културе „Тихомир Ракић-Вељко“ Печењевце, у 
саставу: 
 -представници оснивача: 
 1. Јелена Стојковић Тасић, проф. историје, за председника 
 2. Бранимир Стевановић, спец. струк. студија, за члана  
 -из реда запослених: 
 3. Игор Ранђеловић, за члана. 
   
                                                                            II 
 
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Надзорном одбору Дома културе „Тихомир Ракић-Вељко“ Печењевце“, који је 
именован Решењем Скупштине града, број 06-1/18-I од 31. јануара 2018. године, мандат 
истиче 31. јануара 2022. године. 
 Овлашћени предлагачи  су, с тим у вези, Скупштини града и Административном 
одбору доставили  предлог за разрешење Надзорног одбора Дома културе „Тихомир Ракић-
Вељко“ Печењевце, 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  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 Надзорног 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 
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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 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 13. седници одржаној 28. 
децембра  2021. године, разматрао је и прихватио предлог овлашћеног предлагача за  
именовање  Надзорног одбора Дома културе „Tихомир Ракић-Вељко“ Печењевце,  у саставу 
наведеном у ставу I диспозитива овог Решења и упутио га Скупштини града  на разматрање 
и изјашњавање 
 Скупштина града Лесковца је прихватила наведени предлог и, на основу члана 45. 
став 3, 4, 5 и 6. и  члана 46. став 1, 4, 5. и 7.  Закона о култури, члана 32. и члана 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи  и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца, 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: 06-9/21-I 
У Лесковцу, 30. децембра 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, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 39. став 1. 
тачка 15. Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“ број 28/18) 
Скупштина града Лесковца, на  16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 
30. децембра 2021. године, донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА  ДОМА КУЛТУРЕ  БРЕСТОВАЦ  

 
I 
 

 Разрешава се Управни одбор Дома културе Брестовац, због истека мандата, у 
саставу:  
 -представници оснивача: 
 1. Владица Јовић, председник 
 2. Мирослав Марковић, члан 
 3. Ирена Димчић, члан, из реда запослених. 
   
                                                                            II 
 
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

            Управном одбору Дома културе Брестовац, који је именован Решењем Скупштине 
града, број 06-1/18-I од 31. јануара 2018. године,  мандат истиче  31. јануара 2022. године.   
 Овлашћени предлагачи су, с тим у вези, Скупштини града и Административном 
одбору доставили  предлог за разрешење  Управног одбора Дома културе Брестовац, због 
истека мандата,  у саставу наведеном у ставу I диспозитива овог Решења.  
  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  одбора именује и разрешава 
оснивач, из реда истакнутих  стручњака и познавалаца културне делатности. 
 -ставом 4. прописано је да председника управног одбора именује оснивач, из реда 
чланова Надзорног 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. 
 -ставом 2. прописано је да најмање један од чланова управног одбора из реда 
запослених мора да буде из реда носилаца основне, тј. програмске делатности. 
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 -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 надзорног одбора установе из става 1. овог 
члана именују на период од 4 године и могу бити именовани највише два пута. 
  Чланом 44а. став 1. Закона о култури прописано је, поред осталог,  да дужност члана 
управног одбора установе престаје истеком мандата.  
  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 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 13. седници одржаној 28. 
децембра  2021. године, разматрао је и прихватио предлог овлашћених предлагача за 
разрешење  Управног одбора Дома културе Брестовац због истека мандата, у саставу 
наведеном у ставу I диспозитива овог Решења и  упутио га Скупштини града на разматрање 
и изјашњавање.   
   Скупштина града Лесковца је прихватила наведени предлог и, 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  и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града 
Лесковца, 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: 06-9/21-I 

У Лесковцу, 30. децембра 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, 47/18 и 111/21-др. заакон) и члана 39. став 1. 
тачка 15. Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“ број 28/18) 
Скупштина града Лесковца, на  16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 
30. децембра 2021. године, донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ДОМА КУЛТУРE БРЕСТОВАЦ  

 
I 
 

 Разрешава се Надзорни  одбор Дома културе Брестовац, због истека мандата, у 
саставу: 
 -представници оснивача: 
 1. Немања Симић, председник 
 2. Предраг Ђорђевић, члан  
 3. Дејан Цветановић, члан  из реда запослених. 
   
                                                                            II 
 
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Надзорном одбору Дома културе Брестовац, који је именован Решењем Скупштине 
града, број 06-1/18-I од 31. јануара 2018. године, мандат истиче 31. јануара 2022. године. 
 Овлашћени предлагачи  су, с тим у вези, Скупштини града и Административном 
одбору доставили   предлог за разрешење  Надзорног одбора Дома културе Брестовац, због 
истека мандата, у саставу наведеном у ставу I диспозитива овог Решења.  
 
 Чланом 45. Закона о култури: 
 -ставом 3. прописано је да  надзорни одбор установе има  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 Надзорног 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 лице 
које је члан управног одбора установе. 
 Чланом 48а. став 1. Закона о култури прописано је, поред осталог, да дужност члана 
надзорног одбора установе престаје истеком мандата.  
 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 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 13. седници одржаној 28. 
децембра 2021. године, разматрао је и прихватио предлог овлашћених предлагача  за 
разрешење Надзорног одбора Дома културе Брестовац, због истека мандата, у саставу 
наведеном у ставу I диспозитива овог Решења и упутио га Скупштини града на разматрање 
и изјашњавање. 
 Скупштина града Лесковца је прихватила наведени предлог и, 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  и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града 
Лесковца, 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: 06-9/21-I 

У Лесковцу, 30. децембра 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. 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, 47/18, 111/21-др.закон) и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града 
Лесковца („Службени гласник града Лесковца“ број 28/18) Скупштина града Лесковца, на 
16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 30. децембра  2021. године, 
донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ИМЕНОВАЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА  ДОMA КУЛТУРЕ БРЕСТОВАЦ 

 
I 
 

 Именује се Управни одбор Дома културе  Брестовац, у саставу:  
 -представници оснивача: 
 1. Јелена Јовић, дипл. васпитач, за председника 
 2. Сања Тачић, васпитач,  за члана 
 3. Милан Аврамовић, доктор медицине, за члана 
 -из реда запослених: 
 4. Ирена Димчић, за члана 
 5. Саша Тодоровић, за члана. 
   
                                                                            II 
 
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

            Управном одбору Дома културе Брестовац, који је именован Решењем Скупштине 
града, број 06-1/18-I од 31. јануара 2018. године,  мандат истиче  31. јануара 2022. године.   
 Овлашћени предлагачи  су, с тим у вези, Скупштини града и Административном 
одбору доставили  предлог за разрешење  Управног одбора Дома културе Брестовац, због 
истека мандата и предлог за именовање Управног одбора Дома културе Брестовац, у саставу 
наведеном у ставу I диспозитива овог Решења.  
             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  одбора именује и разрешава 
оснивач, из реда истакнутих  стручњака и познавалаца културне делатности. 
 -ставом 4. прописано је да председника управног одбора именује оснивач, из реда 
чланова Надзорног 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. 



2 
 

 -ставом 2. прописано је да најмање један од чланова управног одбора из реда 
запослених мора да буде из реда носилаца основне, тј. 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 надзорног 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 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 13. седници одржаној  28. 
децембра 2021. године, разматрао је и прихватио предлог  овлашћених   предлагача  за 
именовање Управног одбора Дома културе Брестовац, у саставу наведеном у ставу I 
диспозитива овог Решења и упутио га Скупштини града на разматрање и изјашњавање.  
 Скупштина града Лесковца је прихватила наведени предлог и,  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  и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца, 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: 06-9/21-I 

У Лесковцу, 30. децембра  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.   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, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 39. став 1. тачка 15. Статута 
града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“ број 28/18) Скупштина града 
Лесковца, на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, дана 30. децембра 2021. 
године, донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ИМЕНОВАЊУ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ДОМА КУЛТУРЕ  БРЕСТОВАЦ 

 
I 
 

 Именује се Надзорни  одбор Дома културе „Брестовац“, у саставу: 
 -представници оснивача: 
 1. Сузана Ћирић, дипл економиста, за председника 
 2. Миодраг Петровић, за члана  
 -из реда запослених: 
 3. Зоран Милошевић, за члана. 
   
                                                                            II 
 
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Надзорном одбору Дома културе Брестовац, који је именован Решењем Скупштине 
града, број 06-1/18-I од 31. јануара 2018. године, мандат истиче 31. јануара 2022. године. 
 Овлашћени предлагачи  су, с тим у вези, Скупштини града и Административном 
одбору доставили  предлог за разрешење Надзорног одбора Дома културе Брестовац, због 
истека мандата и предлог за именовање Надзорног одбора Дома културе Брестовац, у 
саставу наведеном у ставу I диспозитива овог Решења.  
 
 Чланом 45. Закона о култури: 
 -ставом 3. прописано је да  надзорни одбор установе има  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 Надзорног 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 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 13. седници одржаној 28. 
децембра 2021. године, разматрао је и прихватио предлог овлашћеног предлагача за  
именовање  Надзорног одбора Дома културе Брестовац,  у саставу наведеном у ставу I 
диспозитива овог Решења и упутио га Скупштини града  на разматрање и изјашњавање 
 Скупштина града Лесковца је прихватила наведени предлог и, на основу члана 45. 
став 3, 4, 5 и 6. и  члана 46. став 1, 4, 5. и 7.  Закона о култури, члана 32. и члана 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи  и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца, 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: 06-9/21-I 

У Лесковцу, 30. децембра 2021. године. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 
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 На основу члана 36. став 1. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14- др.закон, 101/16 – др.закон, 47/18 и 111/21), 

члана 43. став 1, 2. и 3. Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“ број 

28/18), члана 62. став 1. и 3, члана 63, члана 65. став 3. и 4 и чл. 67. и 77. став 1. 

Пословника Скупштине града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, бр. 3/19 и  

4/19-испр.), Скупштина града Лесковца, на 16. седници одржаној 29. и 30. децембра 2021. 

године, дана 30. децембра 2021. године, донела је   

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

I 

 

  ЖАК ИЛИЋ, разрешава се дужности члана Одбора за планирање, изградњу, 

комуналне и делатности од општег интереса Скупштине града Лесковца. 

 

II 

 

 ПРЕДРАГ МИТРОВИЋ именује  се за члана Одбора за  планирање, изградњу, 

комуналне и делатности од општег интереса Скупштине града Лесковца. 

 

III 

 

 Ово Решење објавити  у ''Службеном гласнику града Лесковца''. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 Одборничка група За Лесковац-ЗАЈЕДНО, као  овлашћени предлагач је, у складу 

са чланом 63. Пословника Скупштине града Лесковца,  доставила  Скупштини града 

Лесковца  предлог за разрешење  Жака Илића дужности члана Одбора за планирање, 

изградњу, комуналне и делатности од општег интереса Скупштине града Лесковца и 

именовање Предрага Митровића  за члана Одбора. 

Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина општине 

оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности.  

Чланом 66. став 3. прописано је да се одредбе поменутог Закона које се односе на 

Скупштину општине примењују и на градску скупштину.  

Чланом 43. Статута града Лесковца: 

-ставом 1. прописано је да Скупштина града оснива стална и повремена радна тела 

за разматрање питања из њене надлежности 

- ставом 2 прописано је да радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука 

које доноси Скупштина града и обављају друге послове утврђене овим Статутом и 

Пословником Скупштине града 

- ставом 3. прописано је да се Пословником Скупштине града ближе утврђују број 

и задаци сталних радних тела, избор, права и дужности председника и чланова сталних 

радних тела, као и друга питања од значаја за рад сталних радних тела. 
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 Чланом 62.Пословника Скупштине града Лесковца прописано је: 

 - ставом 1. да се за разматрање појединих питања из надлежности Скупштине,  

давање мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и вршење других 

послова у складу са Статутом, одлукама Скупштине града и овим Пословником, образују 

стална радна тела Скупштине. 

 - ставом 3. прописно је да се чланови сталних радних тела бирају из реда одборника 

и грађана, на мандатни период за који су изабрани и одборници Скупштине.  

 Чланом 63. Пословника Скупштине града  Лесковца прописано је следеће:  

 Чланове сталних радних тела предлажу политичке странке, коалиције странака, 

политичке организације или групе грађана које су освојиле одборничке мандате у 

Скупштини града.  

Предлагање чланова сталних радних тела врши се сразмерно броју освојених одборничких 

мандата у Скупштини града. 

          Поред одборника, чланови сталних радних тела Скупштине могу бити и грађани, 

стручњаци за поједине области, с тим да њихов број мора бити мањи од броја чланова који 

су одборници.  

          Чланом 65. Пословника Скупштине града Лесковца: 

         -ставом 3. прописано је да се председник и заменик председника сталног радног тела 

бирају из реда одборника Скупштине града. 

         -ставом 4. прописано је да број председника и заменика председника сталних радних 

тела припада политичким странкама, коалицијама политичких странака, политичким 

организацијама или групама грађана, сразмерно броју освојених одборничких мандата .  

          Чланом  67. Пословника Скупштине града Лесковца прописано је следеће: 

 -ставом 1, да Скупштина може, и пре истека времена на који су изабрани, 

разрешити поједине чланове сталних радних тела и изабрати нове путем појединачног 

предлагања и избора. 

          - ставом 2, да предлог за разрешење члана сталног радног тела могу поднети   

политичке странке, коалиције странака, политичке организације или групе грађана које су 

освојиле одборничке мандате у Скупштини града Лесковца и на чији је предлог члан 

радног тела изабран. 

 -ставом 3, да је члан сталног радног тела разрешен када за то гласа већина 

одборника који присуствују седници Скупштине. 

            Чланом 77. став 1. Пословника Скупштине града прописано је, поред осталог, да се 

стална радна тела образују као Одбори и одређени су називи, број радних тела, 

надлежност и број чланова сваког од њих. 

            Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 13. седници  одржаној 28. 

децембра 2021. године, прихватио је предлог  овлашћеног предлагача за разрешење Жака 

Илића дужности члана Одбора за планирање, изградњу, комуналне и делатности од 

општег интереса Скупштине града Лесковца и именовање Предрага Митровића  за члана 

Одбора и доставио га Скупштини града Лесковца  на разматрање и одлучивање. 

 

 На основу напред наведеног, у складу са чланом 36. став 1. и 66. став 3. Закона о 

локалној самоуправи, чланом 43. став 1, 2. и 3 Статута града Лесковца, члана 62 став 1. и 

3. и чл. 63, 67. и 77. став 1. Пословника Скупштине града, 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: 06-9/21-I  

У Лесковцу, 30. децембра 2021. године. 

 

 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Александар Ђуровић, с.р. 

 

 



ДОКУМЕНТ ЈЕ ДЕО ПЛАНА ОДБРАНЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА И НОСИ ОЗНАКУ 

 

 

 



Република Србија 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

Број 06-9/21-I 

27. јануар 2022. године 

Л е с к о в а ц 

 

JП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „ДОМ“ ЛЕСКОВАЦ 

 

                                                                                                                           Л  Е С К О В А Ц 

 

На основу члана 183. став 1. Пословника Скупштине града Лесковца (''Службени 

гласник града Лесковца'', број 3/19 и 4/19 -испр.), достављамо Вам одборничко питање које 

је на 16. седници Скупштине града Лесковца, одржаној 29. и 30. децембра 2021. године, 

дана 30. децембра 2021. године,  оквиру обједињене расправе по  тачкама  дневног реда које 

се односе на Програм пословања и рада ЈП за стамбене услуге „Дом“ Лесковац, поставио 

одборник  Ненад Здравковић: 

 

„Моје прво одборничко питање је – да се достави, јер желим да пођемо прво од нас 

политичких субјеката, да ми се достави списак свих политичких странака, закупљених 

локала са њихове стране и колико су дужни. То је прво одборничко питање и ја ћу, без 

обзира био „Дом“ на дневном реду седнице или не, увек прозвати сваку политичку партију 

која не измирује своја дуговања. 

 Друго питање моје, а то смо већ постављали, - да ми се да списак свих станова, 

гаража и локала којима газдује „Дом“, са именима закупца и дуговањима. 

 

 Ја сам, уважени господине директоре, навео проблеме које има „Дом“. Надам се да 

сте део њих исправили. А проблеми су који? Издавање локала у подзакуп. Па, од вас 

очекујем, а ја зато тражим ове спискове, да јасно лоцирамо људе или хуманитарна 

предузећа, лепо сте ви употребили израз, као што их има, па преко пројеката добијају 

паре...овде не мислим ја на удружења болесних, слепих, дистрофичара и тако даље, а 

причаћу о томе ко из СНС-а добија паре на тај начин и прави хуманитарна предузећа и где 

господин Бобан Илић дели и шаком и капом пројекте, као председник те комисије. То ћемо 

сви данас да чујемо, кад дође на ред тачка Центар за социјални рад, наравно. Значи, да ми 

јасно видимо, ко је од вас узео у закуп локал и да ли се он или његово предузеће налази у 

њему, или је то дао у подзакуп даље. Што би га он давао у подзакуп? Он у подзакуп може 

да га да само ако има пословну логику, а пословна логика је да то уради за већу кирију од 

онога коју плаћа вама. Па ћемо ми тај уговор од вас да очекујемо да раскинете и да ви дате 

у подзакуп коме треба. Ето начина да повећате приходе. Оно што је ту врло битно, никада 

нисмо добили адекватан попис.  

 

 Елем, мислим да ћемо вам помоћи и да ће упошљеници „Дома“ бити задовољни 

ангажовањем групе грађана „За Лесковац Заједно“, јер нам је циљ да ви, пре свега, 

обезбедите функционисање вашег предузећа, да то радите на нормалан, културан, 

цивилизован начин, без претњи и уцењивања, а ми ћемо вам, као одборничка група, помоћи 

и рећи и именовати сваког кога ви не смете. И не очекујемо од вас да нам кажете кога ви не 

смете да именујете, то ћемо ми видети из папира, довољно знамо да читамо.“ 



                                                                       *** 

 Молимо Вас, да у складу са одредбама члана 183. став 5. Пословника Скупштине 

града Лесковца, одговор на напред наведено одборничко питање доставите одборнику у 

писаном облику. 

 

 

 

                                                                                                    СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 

                                                                                                     Зоран Вукашиновић с.р. 
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