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ДОНЕТА АКТА 

СЕДАМНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

10. фебруар 2022. године (четвртак) 

1.  Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног 

рачуна буџета града Лесковца за 2021. годину. 

2.  Одлука о усвајању Извештаја о раду и пословању Буџетског Фонда за 

заштиту животне средине града Лесковца за 2021. годину. 

3.  Решење о давању сагласности на Програм коришћења средстава 

Буџетског фонда за заштиту животне средине града Лесковца за 2022. 

годину. 

4.  Одлука о усвајању Краткорочног акционог плана за заштиту ваздуха на 

територији града Лесковца. 

5.  Одлука о усвајању Извештаја о реализацији Програма коришћења 

средстава Буџетског фонда заразвој пољопривреде на територији града 

Лесковца за период од 01.01. – 31.12.2021. године. 

6.  Решење о давању сагласности на Програм коришћења средстава 

Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца за 

2022.годину 

7.  Одлука о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације града 

Лесковца. 

8.  Одлука о изградњи и постављању споменика Драгану Павловићу Пелагији 

у Предејану. 

9.1.  Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Градске 

изборне комисије града Лесковца у сталном саставу. 

9.2.  Одлука о давању сагласности Управном одбору Дома културе у Грделици, 

за расписивање и спровођење Јавног конкурса за именовање директора 

Дома културе у Грделици. 

9.3.1.  Решење о утврђивању престанка мандата директора ЈКП „Грделица“ 

Грделица, због подношења оставке. 

9.3.2.  Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Грделица“ 

Грделица. 

9.4.  Решење о разрешењу и именовању члана Штаба за ванредне ситуације 

града Лесковца. 

9.5.1.  Решење о разрешењу Управног одбора Центра за стручно усавршавање у 

образовању. 

9.5.2.  Решење о именовању Управног одбора Центра за стручно усавршавање у 

образовању. 

9.5.3.  Решење о разрешењу Надзорног одбора Центра за стручно усавршавање у 

образовању. 

9.5.4.  Решење о именовању Надзорног одбора Центра за стручно усавршавање 

у образовању. 
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9.6.1.  Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Радоје 

Домановић“ у Манојловцу, из реда представника родитеља, због 

престанка основа за именовање. 

9.6.2.  Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Радоје 

Домановић“ у Манојловцу, из реда представника родитеља. 

9.7.1.  Решење о разрешењу члана Школског одбора школе за основно 

образовање одраслих „Доситеј Обрадовић“ у Лесковцу, из реда 

представника локалне самоуправе, због подношења оставке. 

9.7.2.  Решење о именовању члана Школског одбора школе за основно 

образовање одраслих „Доситеј Обрадовић“ у Лесковцу, из реда 

представника локалне самоуправе. 

9.8.1.  Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Вук 

Караџић“ у Великој Грабовници, из реда представника локалне 

самоуправе, због подношења оставке. 

9.8.2.  Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Вук 

Караџић“ у Великој Грабовници, из реда представника локалне 

самоуправе. 

9.9.1.  Решење о разрешењу члана Школског одбора Гимназије у Лесковцу, из 

реда представника локалне самоуправе, због подношења оставке. 

9.9.2.  Решење о именовању члана Школског одбора Гимназије у Леесковцу, из 

реда представника локалне самоуправе. 



 
 

На основу  члана 92. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 
68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 
118/21- др.закон), 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 17. седници, 
одржаној 10. фебруара 2022. године, донела је    

 
 

 
О Д Л У К У 

 
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 

 За обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Лесковца 
за 2021. годину, уз сагласност Државне ревизорске институције, ангажоваће се 
лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских 
извештаја прописане Законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. 
 

Члан 2. 
 

 Овлашћује се Градска управа - Одељење за финансије  да спроведе ову 
Одлуку. 
 

Члан 3. 
 

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

   Број: 06-1/22-I 
У Лесковцу 10. фебруара 2022. 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 78. став 1. тачка 2. Закона о буџетском 
систему ("Службени гласник Републике Србије", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21- др.закон), члана 39. став 1. 
тачка 51. Статута  града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 
28/18), члана 5. став 1. тачка 7. Одлуке о фонду за заштиту животне средине 
града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“ бр. 18/09 и 7/17), 
Скупштина града Лесковца, на 17. седници, одржаној 10. фебруара 2022. 
године, донела је    

 
О Д Л У К У 

 
    I 

 
Усваја се Извештај Буџетског фонда за заштиту животне средине града 

Лесковца о раду и пословању за временски период од 01.01.2021. до 31.12.2021. 
године, број 40/22-09 од 28. јануара 2022. године. 

 
II 
 

 Одлуку доставити Буџетском фонду за заштиту животне средине града 
Лесковца. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Буџетски фонд за заштиту животне средине града Лесковца доставио је 
Градском већу Извештај о раду и пословању за временски период од 01.01.2021. 
до 31.12. 2021. године. 
 Градско веће је разматрало и усвојило овај Извештај о раду на 45. 
седници одржаној 1. фебруара 2022. године и доставило га Скупштини на даљу 
надлежност. 
 Скупштина града је, на 17. седници, одржаној 10. фебруара 2022. године, 
разматрала Извештај Буџетског фонда за заштиту животне средине града 
Лесковца о раду и пословању за временски период од 01.01.2021. до 31.12.2021. 
године и, на основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, 
члана 78. став 1. тачка 2. Закона о буџетском систему, члана 39. став 1. тачка 51. 
Статута  града Лесковца и члана 5. став 1. тачка 7. Одлуке о фонду за заштиту 
животне средине града Лесковца, донела је Одлуку као у диспозитиву.   
 
 Број: 06-1/22-I 
У Лесковцу 10. фебруара 2022. 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 50. Закона о буџетском систему 
("Службени гласник Републике Србије", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 
31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21- др.закон), члана 39. став 1. тачка 51. 
Статута  града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18) и 
члана 7. Одлуке о фонду за заштиту животне средине града Лесковца 
(„Службени гласник града Лесковца“, бр. 18/09 и 7/17), Скупштина града 
Лесковца, на 17. седници, одржаној 10. фебруара 2022. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

  Даје се сагласност на Програм коришћења средстава Буџетског фонда за 
заштиту животне средине града Лесковца за 2022. годину, који је донет на 45. 
седници Градског већа од 1. фебруара 2022. године. 

 
II 

  Решење доставити Буџетском фонду за заштиту животне средине града 
Лесковца и Градској управи - Одељењу за заштиту животне средине града 
Лесковца. 

       III 
  Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
  Градско веће је, након добијања сагласности на Предлог програма од 

надлежног Министарства заштите животне средине, број 401-00-35/22-02 од 10. 
јануара 2022. године, разматрало и донело Програм коришћења средстава 
Буџетског фонда за заштиту животне средине града Лесковца за 2022. годину на 
45. седници одржаној 1. фебруара 2022. године и доставило га Скупштини на 
даљу надлежност. 
 Скупштина града је на 17. седници одржаној 10. фебруара 2022. године, 
разматрала Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине града Лесковца за 2022. годину и, на основу члана 32. и члана 66. став 
3. Закона о локалној самоуправи, члана 50. Закона о буџетском систему, члана 
39. став 1. тачка 51. Статута  града Лесковца и члана 7. Одлуке о Фонду за 
заштиту животне средине града Лесковца, донела Решење као у диспозитиву. 

 
 
   Број: 06-1/22-I 

У Лесковцу 10. фебруара 2022. године  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА  
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 



На основу чл. 26. и 33. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 36/09,10/13 и 26/21-др. закон), Сагласности Министарства 
заштите животне средине Републике Србије, број 353-01-00331/1/2021-03 од 23. 
септембра 2021. године, чл. 23, 32. став 1. тач. 6) и 20), 46. став 1. тач. 1) и 8) и 52. 
став 1. тач. 1), 5) и 6) 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), чл. 2, 7. и 16. Одлуке о Градском већу града Лесковца („Службени 
гласник града Лесковца“, број 15/08) и чл. 13, 14, 39. став 1. тач. 6), 30) и 68), 71. 
став 1. тач. 1) и 39), 82, 83. став 1. тач. 1) и 5), 150. и 151. Статута града Лесковца 
(„Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), Скупштина града Лесковца, на 
17. седници одржаној 10. фебруара 2022. године, донела је 

 
 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ КРАТКОРОЧНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 
ЗАШТИТУ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

Члан 1. 

 Усваја се Краткорочни акциони план за заштиту ваздуха на територији 
Града Лесковца. 

Члан 2. 

 Саставни део ове Одлуке је текст Краткорочног акционог плана за заштиту 
ваздуха на територији Града Лесковца са акционим планом. 

Члан 3. 

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

   Број: 06-1/22-I 
У Лесковцу 10. фебруара 2022. 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 17. 
седници, одржаној 10. фебруара 2022. године, донела је    

 
 
 
 

О Д Л У К У 
 
I 
 

   Усваја се Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског 
фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца за период од 01.01.2021. до 
31.12.2021. године, усвојен на седници Комисије Буџетског фонда за развој 
пољопривреде на триторији града Лесковца, број 6/22-04/1 од 28.01.2022. године. 
 

II 
 
   Одлуку доставити Буџетском фонду за развој пољопривреде на територији 

града Лесковца. 
    

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 Чланом 39. став 1. тачка 51. Статута града Лесковца прописано је да Скупштина 
града, у складу са Законом, разматра извештаје и даје сагласност на програме рада 
корисника буџета. 
 Буџетски фонд за развој пољопривреде на територији града Лесковца поднео је 
Градском већу Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског 
фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца за период од 01.01.2021. 
до 31.12.2021. године. 
 Градско веће је разматрало и усвојило овај Извештај на 46. седници одржаној 
07.02.2022. године и доставило га Скупштини на разматрање и изјашњавање. 
 Скупштина града је на 17. седници, одржаној 10. фебруара 2022. године 
разматрала Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за 
развој пољопривреде на територији града Лесковца за период од 01.01.2021. до 
31.12.2021. године и, на основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи  и члана 39. став 1. тачка 51. Статута града Лесковца, донела је Одлуку као 
у диспозитиву. 

 
 
   Број: 06-1/22-I 

У Лесковцу, 10. фебруара 2022. 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 50. Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник Републике Србије", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-
испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 
149/20, 118/21 и 118/21- др.закон), члана 39. став 1. тачка 51. Статута града 
Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), члана 6. став 1. Одлуке 
о оснивању буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца 
(„Службени гласник града Лесковца“, број 50/16), Скупштина града Лесковца, на 
17. седници, одржаној 10. фебруара 2022. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

Даје се сагласност на Програм коришћења средстава Буџетског фонда за 
развој пољопривреде на територији града Лесковца за 2022. годину, који је 
израдила Комисија Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града 
Лесковца на седници одржаној 28. јануара 2022. године и који је утврђен од стране 
Градског већа на 46. седници од 7. фебруара 2022. године. 
 

II 
Решење доставити Буџетском фонду за развој пољопривреде на територији 

града Лесковца. 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Комисија Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града 
Лесковца, на седници одржаној 28. јануара 2022. године, израдила је Програм 
коришћења средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града 
Лесковца за 2022. годину. 

  Градско веће је разматрало и утврдило Програм коришћења средстава 
Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца за 2022. 
годину на 46. седници одржаној 7. фебруара 2022. године и доставило га 
Скупштини на даљу надлежност. 
 Скупштина града је на 17. седници одржаној 10. фебруара 2022. године 
разматрала Програм коришћења средстава Буџетског фонда за развој 
пољопривреде на територији града Лесковца за 2022. годину и, на основу члана 32. 
и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, члана 50. Закона о буџетском 
систему, члана 39. став 1. тачка 51. Статута  града Лесковца и члана 6. став 1. 
Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града 
Лесковца, донела Решење као у диспозитиву. 

 
   Број: 06-1/22-I 

У Лесковцу, 10. фебруара 2022. 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 8. став 1. тачка 11 и члана 20. Одлуке о образовању штаба за ванредне 
ситуације града Лесковца, ("Службени гласник града Лесковца", број 46/2020), члана 32. и 
66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – 
др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон) и члана 39. став 1. Статута 
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 28/2018), Скупштина града 
Лесковца на 17. седници одржаној 10.фебруара 2022. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У  

 

I 

УСВАЈА СЕ  годишњи Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације града 
Лесковца за 2021. годину у чијем је саставу и годишњи извештај o раду Штаба за ванредне 
ситуације града Лесковца за 2020. годину, чији је Предлог израђен на седници Штаба за 
ванредне ситуације града Лесковца од 31.1.2022.године, број 82-3/2022-IV и саставни је део 
ове Одлуке. 

II 

Одлуку доставити Штабу за ванредне ситуације града Лесковца, Градској управи 
града Лесковца, Одељењу за општу управу и заједничке послове и а/а. 

 

III 

Ову Одлуку објавити у "Службеном гласнику града Лесковца". 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

Чланом 29. став 1. тачка 11.  Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама прописано је да једница локалне самоуправе у оквиру својих 
надлежности, у области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним 
ситуацијама, усваја годишњи план рада и годишњи извештај о раду Штаба за ванредне 
ситуације. 

 
Чланом 43. став 1. тачка 12. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама  прописано је да Штаб за ванредне ситуације израђује предлог 
годишњег плана рада и предлог годишњег извештаја о раду и доставља надлежном органу 
на усвајање. 



 
Такође, чланом 8. став 1. тачка 11. Одлуке о образовању штаба за ванредне ситуације 

града Лесковца, прописано је да Штаб израђује предлог годишњег плана рада и предлог 
годишњег извештаја о рада и доставља Скупштини града на усвајање. Чланом 20. исте 
Одлуке, прописано је да се извештај о раду за претходну годину, разматра на првој редовној 
седници у текућој години. Извештај о раду доставља се на усвајање Скупштини града. 

Штаб за ванредне ситуације града Лесковца израдио је предлог годишњег Извештај 
о раду Штаба за ванредне ситуације града Лесковца за 2021. годину у чијем је саставу и 
годишњи извештај o раду Штаба за ванредне ситуације града Лесковца за 2020. годину и 
упутио га Скупштини града Лесковца на усвајање. 

Скупштина града Лесковца на 17. седници одржаној 10. фебруара 2022. године, 
разматрала је годишњи Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације града Лесковца за 
2021. годину у чијем је саставу и годишњи извештај o раду Штаба за ванредне ситуације 
града Лесковца за 2020. годину и донела Одлуку као у диспозитиву. 

 

Број: 06-1/22-I 
У Лесковцу, 10. фебруара 2022. 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 
146. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-
испр.,64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), члана 39. Статута града Лесковца („Службени гласник града 
Лесковца“, бр. 12/28.), чл. 4. и 8. Одлуке о подизању и одржавању споменика и спомен 
обележја на територији града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 18/15), 
Скупштина града Лесковца на 17. седници одржаној 10. фебруара 2022. године, донела је 
 

 
 

ОДЛУКУ 
О изградњи и постављању споменика Драгану Павловићу Пелагији у Предејану 

 
 
 

Члан 1. 
Приступа се изградњи и постављању споменика Драгану Павловићу Пелагији у 

Предејану, на кп.бр.507/5 и делове кп.бр.507/3 и 507/7 КО Предејане варош. 
 

Члан 2. 
 Средства за подизање споменика из члана 1. обезбедиће се из донације пријатеља и 
поштоваоца Драгана Павловића Пелагије. 
 

Члан 3. 
Образује се Комисија која ће се старати о спровођењу Одлуке о изградњи и 

постављању споменика Драгану Павловићу Пелагији у Предејану у следећем саставу: 
1. Данијел Стојковић, представник Градске управе, шеф одељења за комунално 

стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру,  председник Комисије, 
2. Драган Марковић, представник ЈКП „Грделица“ Грделица- члан Комисије и 
3. Игор Стојиљковић, председник Савета МЗ „Предејане“ - члан Комисије. 

 
Члан 4. 

 Одлуку објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Савет месне заједнице Предејане доставио је граду Лесковцу – Градском већу 
захтев за уступање земљишта ради подизања споменика Драгану Павловићу – Пелагији, 
дугогодишњем власнику мотела „Победа“ у Предејану. У свом захтеву, поред осталог, 
наводе да је Драган Павловић био добитник Октобарске награде града Лесковца, велики 
хуманиста и да је у великој мери допринео развоју Предејана и околине. 
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Одлуком о подизању и одржавању споменика и спомен обележја на територији 
града Лесковца предвиђено је да се иницијатива за подизање споменика  и спомен 
обележја подноси Одбору за планирање, изградњу, комуналне и делатности од општег 
интереса Скупштине Града Лесковца. Иницијатива може да садржи и предлог локације за 
изградњу, односно постављање споменика. Одбор разматра иницијативу за подизање 
споменика и у поступку разматрања иницијативе прибавља стручно мишљење ЈП 
,,Урбанизам и изградња“ Лесковац. 

         Уколико одбор након добијања стручног мишљења ЈП ,,Урбанизам и изградња“ 
Лесковац прихвати иницијативу, Одлука о подизању споменика се доставља 
Министарству културе и информисања Републике Србије ради добијања претходне 
сагласности, након чега се Предлог одлуке о изградњи и постављању споменика доставља 
Скупштини града на разматрање и изјашњавање. 

       Скупштина града доноси Одлуку о изградњи и постављању споменика и 
истовремено са доношењем Одлуке образује Комисију за спровођење Одлуке. 

У складу са чланом 6. Одлуке о подизању и одржавању споменика и спомен 
обележја на територији града Лесковца у поступку разматрања иницијативе за подизање 
споменика, Одбор за планирање, изградњу, комуналне и делатности од општег интереса 
поднео је ЈП „Урбанизам и изградња“ Лесковац захтев за достављање стручног мишљења 
поводом поднете иницијативе. 

ЈП „Урбанизам и изградња“ Лесковац доставило је позитивно мишљење на 
постављање споменика и заузеће површине јавне намене у парку у насељеном месту 
Предејане, према условима прописаним Одлуком о подизању и одржавању споменика и 
спомен обележја на територији града Лесковца, број 261/1 од 25.1.2022.године. 

Одбор за планирање, изградњу, комуналне и делатности од општег интереса 
Скупштине града Лесковца, на седници одржаној 27. јануара 2022. године донео је Одлуку 
о прихватању иницијативе за подизање споменика Драгану Павловићу Пелагији, 
дугогодишњем власнику Мотела „Предејане“, великом хуманисти и добитнику 
Октобарске награде града Лесковца, у насељеном месту Предејане. 

Наведеном Одлуком предвиђено је да Одлуку и комплетну документацију 
доставити Министарству културе и информисања са захтевом за добијање претходне 
сагласности за подизање споменика, сагласно одредби члана 146. став 4. Закона о 
планирању и изградњи и члана 6. став 3. Одлуке Скупштине града о подизању и 
одржавању споменика и спомен обележја на територији града Лесковца. 

По добијању сагласности надлежног Министарства, Одлуком је прописано да ће  
Одбор Предлог одлуке упутити Скупштини града на разматрање и изјашњавање. 

У складу са чланом 146. став 4. Закона о планирању и изградњи којим је прописано 
да изградњу и постављање споменика и спомен обележја на површинама јавне намене 
обезбеђује и уређује јединица локалне самоуправе уз предходно прибављену сагласност 
Министарства надлежног за послове културе, поднет је захтев Министарству културе и 
информисања за давање сагласности за изградњу и постављање споменика Драгану 
Павловићу Пелагији у насељеном месту Предејане.  

 



3 
 

Министарство културе и информисања доставило је Скупштини града сагласност, 
број 633-00-00021/22-01 од 7.2.2022.године, за постављање споменика Драгану Павловићу 
Пелагији у насељеном месту Предејане, на кп.бр.507/5 и делове кп.бр.507/3 и 507/7 КО 
Предејане варош, на површини јавне намене. 

 
По добијеној сагласности Министарства културе и информисања у складу са 

Одлуком, број 06-1-14/22-I од 27. јануара 2022. године, Одбор за планирање, изградњу, 
комуналне и делатности од општег интереса Скупштине града Лесковца упутио је 
Скупштини града Предлог одлуке о изградњи и постављању споменика Драгану 
Павловићу Пелагији у Предејану са комплетном документацијом. 

 
На основу члана 32. и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, члана 146. став 4. 

Закона о планирању и изградњи, члана 39. Статута града Лесковца, члана 4. и 8. Одлуке о 
подизању и одржавању споменика и спомен обележја на територији града Лесковца, 
Скупштина града на 17. седници одржаној 10. фебруара 2022. године донела је Одлуку о 
изградњи и постављању споменика Драгану Павловићу Пелагији у Предејану. 

 
 
 
Број: 06-1/22- I 

У Лесковцу, 10. фебруара 2022. године 
 
 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



  На основу члана 18, 20. и 96. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“, број 14/22), 

 Скупштина града Лесковца, на 17. седници одржаној 10. фебруара 2022. 
године, донела је 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА 

ГРАДСКЕ  ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА У СТАЛНОМ 
САСТАВУ 

 
I 

 Разрешавају се чланства у Градској изборној комисији града  
Лесковца, у сталном саставу: 

1. Милош Стевановић,  председник (Александар Вучић-за нашу децу) 

    Наташа Јовановић,  заменик председника (Александар Вучић-За нашу децу) 

2. Миљана Ристић,  члан (Александар Вучић-За нашу децу) 

    Мирослав Крстић, заменик члана( Александар Вучић-За нашу децу) 

3. Милица Димитријевић, члан (Александар Вучић-За нашу децу) 

    Драгана Андрејевић,   заменик  члана (Александар Вучић-За нашу децу) 

4. Данијел Стојковић, члан (Александар Вучић-За нашу децу) 

    Томица Јовановић, заменик члана (Александар Вучић-За нашу децу) 

5. Милан Ничић,  члан (Александар Вучић-За нашу децу) 

    Бранислав Станковић,  заменик члан (Александар Вучић-За нашу децу) 

6. Марија Јовановић,  члан (Александар Вучић-За нашу децу) 

    Бобан Илић, заменик члана (Александар Вучић-За нашу децу) 

7.Снежана Крстовић Здравковић,  члан (Александар Вучић-За нашу децу) 

    Чедомир Стојковић, заменик члана (Александар Вучић-За нашу децу) 

 8. Бојан Ђорђевић,  члан (Социјалистичка партија Србије (СПС)-Ивица Дачић) 

     Јасмина Трајковић,  заменик члана (Социјалистичка партија Србије (СПС)-    
Ивица  Дачић) 

 9.Иван Тошић,  члан (Социјалистичка партија Србије (СПС)-Ивица Дачић) 

    Маја Станојевић,  заменик члана (Социјалистичка партија Србије (СПС)-Ивица 
Дачић) 

10. Душан Милошевић, члан (Социјалистичка партија Србије (СПС)-Ивица 
Дачић)              

      Милева Милчић, заменик члана (Социјалистичка партија Србије (СПС)-
Ивица Дачић) 
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11.Надица Младеновић,  члан (Јединствена Србија-Драган Марковић-Палма                      

      Горан Мишић, заменик члана (Јединствена Србија-Драган Марковић-Палма) 

 12. Славица Крагујевић,   члан (Јединствена Србија-Драган Марковић-Палма) 

        Бојан Илић,  заменик члана (Јединствена Србија-Драган Марковић-Палма)                             

 13.Слободан Цветковић,   члан  (Јединствена Србија-Драган Марковић-Палма)                             

       Иван Јовић,  заменик члана (Јединствена Србија-Драган Марковић-Палма) 

 14.Жак Илић,  члан  (За Лесковац-Заједно) 

       Филип Димитријевић, заменик члана (За Лесковац-Заједно) 

15.  Иван Младеновић,  члан (За Лесковац-Заједно) 

         Горан Илић,   заменик члана (За Лесковац-Заједно) 

   16. Зоран Вукашиновић, секретар 

        Владимир Бранковић,  заменик  секретара  

  

II 

 У Градску изборну комисију града Лесковца у сталном саставу 
именују се: 

 за председника, Милош Стевановић, дипл. правник, (Одборничка група 
Александар Вучић-За нашу децу) 

 - за заменика председника, Наташа Јовановић, дипл. правник, 
(Одборничка група Александар Вучић-За нашу децу) 

 1) за 1. члана Миљана Ристић-Ђорђевић, (Одборничка група 
Александар Вучић-За нашу децу) 

 - за заменика 1. члана Чедомир Стојковић, (Одборничка група 
Александар Вучић-За нашу децу) 

 2) за 2. члана Милица Димитријевић, (Одборничка група Александар 
Вучић-За нашу децу) 

 - за заменика 2. члана Драгана Андрејевић, (Одборничка група 
Александар Вучић-За нашу децу) 

 3) за 3. члана Томица Јовановић, (Одборничка група Александар Вучић-
За нашу децу) 

 - за заменика 3. члана Бобан Илић, (Одборничка група Александар 
Вучић-За нашу децу) 

 4) за 4. члана Милан Ничић, (Одборничка група Александар Вучић-За 
нашу децу) 

 - за заменика 4. члана Бранислав Станковић, (Одборничка група 
Александар Вучић-За нашу децу) 
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 5) за 5. члана Бојан Ђорђевић, (Одборничка група Социјалистичка 
партија Србије) 

 - за заменика 5. члана Јасмина Трајковић, (Одборничка група 
Социјалистичка партија Србије) 

 6) за 6. члана Милева Милчић, (Одборничка група Социјалистичка 
партија Србије) 

 - за заменика 6. члана Горан Томић, (Одборничка група Социјалистичка 
партија Србије) 

 7) за 7. члана Надица Младеновић, (Одборничка група Јединствена 
Србија) 

 - за заменика 7. члана Горан Мишић, (Одборничка група Јединствена 
Србија) 

 8) за 8. члана Иван Јовић, (Одборничка група Јединствена Србија) 

 - за заменика 8. члана Наташа Денић, (Одборничка група Јединствена 
Србија) 

 9) за 9. члана Жак Илић, (Одборничка група За Лесковац-Заједно) 

 - за заменика 9. члана Марина Стефановић-Момчиловић, (Одборничка 
група За Лесковац-Заједно) 

 10) за 10. члана Иван Младеновић, (Одборничка група За Лесковац-
Заједно) 

 - за заменика 10. члана Небојша Стојановић, (одборник појединац) 

  -за секретара Зоран Вукашиновић, дипл. правник, (на предлог 
председника Скупштине града) 

   за заменика секретара Владимир Бранковић, дипл. правник, (на 
предлог председника Скупштине града). 

III 

 Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
„Службеном гласнику града Лесковца“ и на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
  
 Правни основ за доношење одлуке садржан је у члану 18. став 2. Закона 
о локалним изборима којим је прописано да председника, чланове, заменика 
председника и заменике чланова изборне комисије именује скупштина јединице 
локалне самоуправе. 
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 Чланом 96. Закона о локалним изборима прописано је да скупштина 
образује изборну комисију у складу са овим законом у року од седам дана од 
његовог ступања на снагу. Закон о локалним изборима је ступио на снагу 8. 
фебруара 2022. године, односно наредног дана од дана када је објављен у 
„Службеном гласнику Републике Србије“, број 14/22 од 7. фебруара 
2022.године). 

 Чланом 11. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да орган за 
спровођење локалних избора чине председник и други чланови органа за 
спровођење локалних избора и њихови заменици. 

 С обзиром на то да у граду Лесковцу на дан ступања на снагу Закона има 
115. 916  бирача уписаних у Јединствени бирачки списак, Градску изборну 
комисију, у складу са чланом 18. став 1. Закона, чине председник, 10 чланова, 
заменик председника и 10 заменика чланова. 

 Чланом 19. Закона о лоалним изборима прописано је да за председника и 
заменика председника изборне комисије може да буде именовано само оно лице 
које има високо образовање у области правних наука. 

 У складу са чланом 20. Закона о локалним изборима, чланови и заменици 
чланова изборне комисије у сталном саставу именују се на предлог одборничких 
група сразмерно њиховој заступљености у укупном броју одборника који 
припадају одборничким групама, с тим да ниједна одборничка група не може да 
предложи више од половине чланова и заменика чланова изборне комисије у 
сталном саставу. 

 У складу са наведеним, право да предложе лица у Градску изборну 
комисију припада следећим одборничким групама: Одборничкој групи 
Александар Вучић - За нашу децу са 48 одборника, Одборничкој групи 
Социјалистичка партија Србије са 11 одборника, Одборничкој групи Јединствена 
Србија са 9 одборника, Одборничкој групи За Лесковац Заједно са 6 одборника. 
 

С обзиром на то да Одборничка група Александар Вучић-За нашу децу 
има 48 одборника, односно више од половине од укупног броја одборника 
Скупштине града Лесковца, она има право да предложи председника, заменика 
председника, 4 члана и 4 заменика члана Градске изборне комисије. 

 Остале чланове и заменике чланова у изборној комисији предлажу остале 
одборничке групе сразмерно њиховој заступљености у укупном броју одборника 
који припадају одборничким групама, и то: 

 -Одборничка група Социјалистичка партија Србије предлаже 2 члана и 2 
заменика члана,  
            -Одборничка група Јединствена Србија предлаже 2 члана и 2 заменика 
            -Одборничка група За Лесковац Заједно предлаже 2 члана и 1 заменика 
члана. 
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Право да предложи члана или заменика члана у Градској изборној 
комисији припада и одборнику појединцу Драгану Савићу са Изборне листе 
Милан Стаматовић-Здраво да победи-Драган Јовановић-Боља Србија-Здрава 
Србија у складу са чланом 20. став 4. Закона о локалним изборима. 
 
 -Одборник појединац предлаже 1 заменика члана. 
 

 У складу са наведеним, Одборничка група Александар Вучић-За нашу децу 
је у Градску изборну комисију предложила  

  за председника, Милоша Стевановића, дипл. правник,  

 - за заменика председника Наташу Јовановић, дипл. правник,  

 1) за члана Миљану Ристић-Ђорђевић,  

 - за заменика члана Чедомира Стојковића,  

 2) за члана Милицу Димитријевић,  

 - за заменика члана Драгану Андрејевић, 

 3) за члана Томицу Јовановића, 

 - за заменика члана Бобана Илића,  

 4) за члана Милана Ничића,  

 - за заменика члана Бранислава Станковића.  

 Одборничка група Социјалистичка партија Србије је у Градску изборну 
комисију предложила 

 1) за члана Бојана Ђорђевића,  

 - за заменика члана Јасмину Трајковић, 

 2) за члана Милеву Милчић, 

 - за заменика члана Горана Томића. 

 Одборничка група Јединствена Србија је у Градску изборну комисију 
предложила 

 1) за члана Надицу Младеновић, 

 - за заменика члана Горана Мишића, 

 2) за члана Ивана Јовића,  

 - за заменика члана Наташу Денић.  

 Одборничка група За Лесковац-Заједно је у Градску изборну комисију 
предложила 

 1) за члана Жака Илића,  

 - за заменика члана Марину Стефановић-Момчиловић,  

 2) за члана Ивана Младеновића.  
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 Одборник појединац је у Градску изборну комисију предложио  

 за заменика члана Небојшу Стојановића. 

 У складу са чланом 22. Закона о локалним изборима, учесници у раду 
изборне комисије без права одлучивања су секретар изборне комисије и заменик 
секретара изборне комисије, које именује скупштина на предлог председника 
скупштине, при чему за секретара и заменика секретара могу да буду именовани 
секретар скупштине, заменик секретара скупштине, начелник општинске, 
односно градске управе, заменик начелника  општинске, односно градске управе 
или лице из реда запослених у општинској, односно градској управи које има 
високо образовање у области правних наука. 

 Председник Скупштине града је за секретара Градске изборне комисије 
предложио Зорана Вукашиновића, секретара Скупштине града а за заменика 
секретара Владимира Бранковића, заменика секретара Скупштине града. 

 На основу напред наведеног у складу са члановима 18, 20. и 96. Закона о 
локалним изборима Скупштина града Лесковца на 17. седници одржаној 10. 
фебруара 2022. године донела је Одлуку о разрешењу и именовању чланова и 
заменика чланова Градске изборне комисије града Лесковца 

 У складу са чланом 18. став 3. Закона о локалним изборима Одлука о 
именовању чланова и заменика чланова Градске изборне комисије града 
Лесковца биће објављена на веб-презентацији Републичке изборне комисије. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке сваки 
подносилац изборне листе која је освојила мандате у постојећем сазиву 
Скупштине града може поднети жалбу Управном суду у року од седам дана од 
објављивања ове одлуке на веб-презентацији Републичке изборне комисије 

 
 Број: 06-1/22-I 
У Лесковцу, 10. фебруара 2022. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 
 



На основу члана 35. став 2. до  4.  Закона о култури („Службени гласник РС“, број 
72/09, 13/16, 30/16-испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. и члана 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. 
закон, 47/18 111/21) и члана 39. Статута града Лесковца („Службени гласник града 
Лесковца“ број 28/18) Скупштина града Лесковца, на 17. седници одржаној 10. фебруара 
2022. године, донела је  

 
ОДЛУКУ 

 
I 
 

 Даје се сагласност Управном одбору Дома културе у Грделици, за расписивање и 
спровођење Јавног конкурса за именовање директора  Дома културе у Грделици. 
 
 

II 
 

 Одлуку доставити Дому културе у Грделици, Одељењу за друштвене делатности 
и локални развој и а/а. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Управни одбор Дома културе у Грделици  је  доставио Скупштини града 
Лесковца захтев за добијање претходне сагласности оснивача за расписивање и 
спровођење Јавног конкурса за избор и именовање директора Дома културе у Грделици. 
 У захтеву Управног одбора је наведено следеће:  Вршилац дужности директора 
Дома културе у Грделици, Марко Тривунић, именован је Решењем Скупштине града 
Лесковцца, дана 29.06. 2016. године. 
  Чланом  35.  Закона о култури:  
 -ставом 1. прописано је да се директор установе чији је оснивач Република 
Србија, аутономна покрајина односно јединица локалне самоуправе, именује на основу 
претходно спроведеног јавног конкурса, на период од 4 године и може бити поново 
именован 
 -ставом 2. прописано је да јавни конкурс из става 1. овог члана расписује и 
спроводи управни одбор установе уз претходну сагласност оснивача 
 -ставом 3. прописано је да,  када је оснивач Република Србија, јавни конкурс из 
става 1. овог члана расписује и спроводи управни одбор установе уз претходну 
сагласност министра надлежног за културу. 
 
 Градско веће града Лесковца, на 45. седници одржаној 1. фебруара 2022. године 
разматрало је и прихватило Предлог одлуке о давању сагласности Управном одбору 
Дома културе у Грделици, за расписивање и спровођење јавног конкурса за именовање 
директора Дома културе у Грделици и упутило га Скупштини града Лесковца на 
разматрање и изјашњавање.  
 
 Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 14. седници  одржаној 9. 
фебруара 2022. године, разматрао је и прихватио  наведени Предлог одлуке и упутио га  
Скупштини града Лесковца  на разматрање и изјашњавање. 



 На основу  члана 35. став 2. до 4. Закона о култури, члана 32. и члана 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи и члана 39. Статута града Лесковца,   Скупштина града 
Лесковца  је донела  Одлуку  као у диспозитиву.  

 
Број: 06-1/22-I 

У Лесковцу, 10. фебруара 2022. године. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 
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На основу члана 46. и 47. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 
бр.15/16 и 88/19), а у вези са чл. 220. став 2, 396. и 426. Закона о привредним друштвима 
(„Службени гласник РС“,  бр. 36/11, 99/11, 83/14-др.закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 
109/21), 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  
„Грделица“ из Грделице са Законом о јавним предузећима („Службени гласник града 
Лесковца“ број 39/16, 7/18, 15/19 и 30/20) и члана 39. став 1. тачка 14. Статута града 
Лесковца („Сл.гласник града Лесковца“, број 28/18), Скупштина града Лесковца, на 17.  
седници одржаној 10. фебруара  2022. године,  донела је       
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  

I 
           УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата директора Јавног комуналног предузећа 
„Грделица“ Грделица Зорану Јовићу, дипломираном економисти, због подношења 
оставке. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
  

Зоран Јовић, дипл. економиста, који је на функцију директора ЈКП  „Грделица“ 
Грделица именован Решењем Скупштине града, број 06-5/19-I, од 6. септембра  2019. 
године, по спроведеном јавном конкурсу,  дана  30.  децембра  2021. године  је 
Скупштини града Лесковца  и Градском већу града Лесковца поднео, у писаној форми, 
оставку на функцију директора овог Предузећа.   

Уз оставку, именовани је доставио Градском већу и градоначелнику и 
обавештење у коме је, поред осталог,  навео следеће: 

Дана 30.12. 2021. године је Скупштини града Лесковца, која га је именовала за 
директора ЈКП „Грделица“ Грделица, поднео оставку на функцију директора. 

Према  члану 46. став 1. Закона о јавним предузећима мандат директора јавног 
предузећа престаје истеком периода на који је именован, оставком и разрешењем. 

Оставка коју је он дао на функцију директора ЈКП „Грделица“ Грделица,  
самостални је основ за престанак мандата директора овог јавног комуналног предузећа. 

Према члану 76. Закона о јавним предузећима, на јавна предузећа се примењују 
одредбе Закона о привредним друштвима, предвиђена за друштва са ограниченом 
одговорношћу.  

Према члану 220. став 2. Закона о привредним друштвима, за оставку директора 
друштва са ограниченом одговорношћу важе норме које важе за оставку директора 
акционарског друштва. 

Члан 396. Закона о привредним друштвима уређује оставку директора 
акционарског друштва. Овај члан предвиђа да директор може дати оставку у свако доба. 

Оставка производи правно дејство даном подношења. 
У јавном предузећу постоји само један директор, те је битна и одредба става 5. 

напред наведеног члана која важи за ситуацију када нема бар још једног директора. 
Према овој одредби, директор који је дао оставку има обавезу да настави да предузима 
послове који не трпе одлагање, до именовања вршиоца дужности директора или новог 
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директора, али не дуже од 30 дана од дана регистрације те оставке, у складу са Законом 
о регистрацији.  

Када је реч о регистрацији оставке директора јавног предузећа, битан је и члан 5а 
став 2. тачка 2) Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре. Овај 
члан овлашћује директора који је дао оставку да поднесе пријаву за регистрацију 
оставке, не чекајући да то учини јавно предузеће.  

Дакле, из наведених прописа произилази следеће: 
Директор јавног предузећа може да да оставку у свако време и не мора да наводи 

разлоге за оставку.  
Оставка је основ за престанак његовог мандата, те није потребно да оснивач 

јавног предузећа доноси одлуку о разрешењу, већ  ће на првој наредној седници од дана 
подношења оставке Скупштина града утврдити престанак мандата директора ЈКП 
„Грделица“ из Грделице, због подношења оставке, јер мандат престаје по основу оставке 
и не може престати још једном на основу разрешења. 

Када у јавном предузећу постоји само један директор, као што је у ЈКП 
„Грделица“ из Грделице, он је дужан и има право да врши послове директора иако му је 
престао мандат, али само оне који не трпе одлагање. 

На основу напред наведеног, директор који је поднео оставку  је дужан и има 
право да до ступања на функцију вршиоца дужности директора или новог директора, 
иако му је престао мандат, врши послове директора који не трпе одлагање“. 

 
 С тим у вези Градско веће града Лесковца, као овлашћени предлагач,  на 45. 
седници одржаној 1. фебруара 2022. године,  одлучило је да Скупштини града упути 
Предлог за утврђивање престанка мандата директора Јавног комуналног 
предузећа„Грделица“ Грделица Зорану Јовићу, дипломираном економисти, због 
подношења оставке, на разматрање и одлучивање. 
 

Чланом 46.  став 1.  Закона о 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 „Грделица“ из Грделице са Законом о јавним предузећима 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. 
 Административни одбор Скупштине града  Лесковца је, на 14. седници одржаној 9. 
фебруара  2022. године, прихватио предлог Градског већа, као овлашћеног предлагача, за 
утврђивање престанка мандата директора ЈКП  „Грделица“ Грделица Зорану Јовићу, дипл. 
економисти, због подношења оставке и упутио га Скупштини града на разматрање и 
одлучивање.  

На основу члана 46. и 47. Закона о јавним предузећима, а у вези са чл. 220. став 
2, 396. и 426. Закона о привредним друштвима, 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 
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оснивању Јавног комуналног предузећа „Грделица“ из Грделице са Законом о јавним 
предузећима и члана 39. став 1. тачка 14. Статута града Лесковца, Скупштина града 
Лесковца донела је Решење као у диспозитиву.  
       

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

Број: 06-1/22-I 
У Лесковцу, 10. фебруара 2022. 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, члана 50.  и члана  63. став 1, 

2. и 4, у вези са чланом 50. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног 

предузећа  „Грделица“ из Грделице  са Законом о јавним предузећима („Службени 

гласник града Лесковца“ број 39/16, 7/18, 15/19 и 30/20) и члана 39. став 1. тачка 14. 

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

Лесковца, на  17. седници одржаној 10. фебруара  2022. године, донела је       

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 Братислав Цветковић, дипл. правник,  именује се за вршиоца дужности 

директора Јавног комуналног предузећа  „Грделица“ Грделица. 

 

II 

  Ово Решење објавити  у „Службеном гласнику града Лесковца“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

Зоран Јовић, дипл. економиста, који је на функцију директора ЈКП  „Грделица“ 

Грделица именован Решењем Скупштине града, број 06-5/19-I, од 6. септембра  2019. 

године, по спроведеном јавном конкурсу,  дана  30.  децембра  2021. године  је 

Скупштини града Лесковца  и Градском већу града Лесковца поднео, 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 прeдузећа „Грделица“ из Грделице  

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 је, на 17. седници 

одржаној 10. фебруара 2022. године, утврдила престанак мандата директора Јавног 

комуналног предузећа „Грделица“  из Грделице Зорану Јовићу, дипл. економисти, због 

подношења оставке. 

 Градско веће града Лесковца,  као овлашћени предлагач, на 45. седници, одржаној 

1. фебруара 2022. године,  у складу са чл. 46, а у вези са чл. 66. Закона о локалној 

самоуправи, чланом 52. у вези са чланом 25. Закона о јавним предузећима и чл. 71. 

Статута града Лесковца,  одлучило је да Скупштини града упути Предлог за именовање 

Братислава Цветковића, дипл. правника,  за вршиоца дужности директора Јавног 

комуналног предузећа „Грделица“  из Грделице. 

 Уз предлог је достављена  и биографија предложеног кандидата за вршиоца 

дужности директора и документација којом се доказује испуњеност услова истог за 

именовање на функцију вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа 

„Грделица“   Грделица. 

 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: 
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           -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 усклађивању одлуке о оснивању 

Јавног комуналног предузећа „Грделица“ из Грделице са Законом о јавним предузећима, 

прописано је да директора предузећа именује Скупштина града Лесковца на период од 4. 

године, а на основу спроведеног јавног конкурса. 

 Чланом 50. Одлуке о усклађивању Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању Јавног 

комуналног предузећа „Грделица“ из Грделице са Законом о јавним предузећима, 

прописани су услови за именовање директора ЈКП „Грделица“ Грделица. 

 Чланом 63. исте Одлуке: 

-ставом 1. прописано је, поред осталог,  да Скупштина града Лесковца може 

именовати вршиоца дужности  директора до именовања директора јавног комуналног 

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.  ове Одлуке. 

 Кандидат  Братислав Цветковић  испуњава све услове за именовање за 

в.д.директора ЈКП „Грделица“ Грделица, који су прописани чл. 25. став 1. и 52. став 4. 

Закона о јавним предузећима и чл. 50.  и 63. став 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о 

оснивању Јавног комуналног предузећа „Грделица“ из Грделице 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 14. седници одржаној 9. фебруара 

2022. године, прихватио предлог овлашћеног предлагача за именовање Братислава 

Цветковића, дипл. правника,  за вршиоца дужности директора и  доставио га Скупштини 

града на разматрање и одлучивање.   

На основу чл. 24. и 52. став 1, 2. и 4, у вези са чланом 25. 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, у вези са чланом 50. Одлуке о усклађивању Одлуке о 

оснивању Јавног комуналног предузећа „Грделица“ из Грделице са Законом о јавним 

предузећима и члана 39. став 1. тачка 14. Статута града Лесковца, Скупштина града 

Лесковца донела је Решење као у диспозитиву.  

      Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути спор пред 

надлежним судом у року од 60 дана од дана достављања Решења.    

Број 06-1/22-I  

У Лесковцу, 10. фебруара 2022. 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 29. став 1. тачка 3 и  члана 41. став 1. тачка 4. Закона о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18), 
члана 5. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације 
(„Сл.гласник РС“,број 27/20),чл. 4, 5 и 6. Одлуке о образовању Штаба за ванредне 
ситуације града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 46/20) и члана 39. 
став 1. тачка 40) Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца, број 
28/18), Скупштина града Лесковца, на 17. седници одржаној  10. фебруара 2022. године, 
донела је 

 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 
 

 Разрешава се  функције члана  Штаба за ванредне ситуације града Лесковца  као 
оперативног стручног тела за праћење активности на смањењу ризика од катастрофа и 
координацију и руковођење у ванредним ситуацијама и то: 

 
 -Новица Стојановић, дипл. инж. машинства,  који је за члана Штаба за ванредне 
ситуације града Лесковца био именован као руководилац јавног предузећа у чијем су 
делокругу  послови даљинског грејања, због подношења оставке на функцију 
директора ЈКП „Топлана“ и престанка мандата  директора ЈКП „Топлана“ Лесковац. 
 
                                                                 II 

 
 Именује се за члана  Штаба за ванредне ситуације града Лесковца  као 
оперативног стручног тела за праћење активности на смањењу ризика од катастрофа и 
координацију и руковођење у ванредним ситуацијама и то: 
 

 -Милош Илић, дипл. грађевински инжењер и мастер професор технике и 
информатике, вршилац дужности директора ЈКП „Топлана“ Лесковац, као 
руководилац јавног предузећа у чијем су делокругу рада послови даљинског грејања. 
  

III 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 

Образложење 
 

 Градоначелник града Лесковца, као овлашћени предлагач, у складу са Одлуком 
о образовању Штаба за ванредне ситуације града Лесковца је дана 24.01. 2022. године 
доставио Скупштини града Лесковца и Административном одбору Скупштине града 
Лесковца  Предлог за разрешење и именовање члана Штаба за ванредне ситуације града 
Лесковца, и то:  

 -Предлог за разрешење Новице Стојановића, члана Штаба за ванредне ситуације 
града Лесковца, као руководиоца  јавног предузећа у чијем су делокругу  послови 
даљинског грејања, због подношења оставке на функцију директора ЈКП „Топлана“ и 
престанка мандата  директора ЈКП „Топлана“ Лесковац и 
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 -Предлог за именовање Милоша Илића, вршиоца дужности директора ЈКП 
„Топлана“ Лесковац,  за члана Штаба за ванредне ситуације града Лесковца, као 
руководиоца јавног предузећа у чијем су делокругу рада послови даљинског грејања. 
 Чланом 29. став 1. тачка 3) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама прописано је да јединица локалне самоуправе у оквиру својих 
надлежности, у области смањења ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама образује 3) штаб за ванредне ситуације. 

 Чланом 41. став 1. тачка 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама прописано је да се за праћење активности  на смањењу ризика 
од катастрофа и координацију и руковођење у ванредним ситуацијама образују штабови 
за ванредне ситуације, и то: 4) за територију града-градски штаб за ванредне ситуације. 
 Чланом 5. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне 
ситуације прописано је, поред осталог: 
           „Градски штаб за ванредне ситуације чине командант, заменик команданта, 
начелник и чланови штаба 
           Командант  Штаба је градоначелник 
           Заменик команданта Штаба је заменик градоначелника, помоћник 
градоначелника или члан Градског већа 
           Начелник Штаба је представник организационе јединице надлежне службе на 
територији града 
           Чланови Градског штаба су: 
            1) представници органа града у чијем делокругу су послови из области: одбране; 
информисања; инспекције; комуналне делатности; стамбених послова; здравства; 
пољопривреде; водопривреде; шумарства; рада; социјалне политике; заштите животне 
средине; образовања; урбанизма; грађевинарства; саобраћаја; енергетике и други, у 
складу са предлогом градске управе и надлежне службе. 
            2)руководиоци јавних предузећа; привредних друштава; представници 
Министарства унутрашњих послова; представници Војске Србије; Црвеног крста 
Србије; удружења грађана; других правних лица и установа у складу са предлогом 
градске управе и надлежне службе. 
           Чланом 4. Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације града Лесковца 
прописано је: 

„За праћење активности на смањењу ризика од катастрофа и координацију и 
руковођење у ванредним ситуацијама образује  Штаб за ванредне ситуације града 
Лесковца. 

Штаб чине командант, заменик команданта, начелник и чланови штаба“. 
 
Чланом 5. Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације града Лесковца 

прописано је: 
„Командант Штаба је Градоначелник. 
Заменик команданта Штаба језаменик градоначелника, помоћник 

градоначелника или члан Градског већа. 
Начелник Штаба је  представник организационе јединице Министарства у чијем 

делокругу рада су послови заштите и спасавања од катастрофа (у даљем тексту-
организациона јединица Надлежне службе). 

Чланови Штаба су: 
1) начелник Градске управе града Лесковца; 
2) представник организационе јединице Градске управе у чијем су делокругу рада 

послови цивилне заштите, за обављање оперативно-планских послова и послове 
узбуњивања; 
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            3)руководилац организационе јединице Градске управе у чијем су делокругу рада 
послови друштвених делатности и образовања, за послове евакуације; 

4)руководилац организационе јединице Градске управе у чијем су делокругу рада 
су послови инспекције, за послове заштите и спасавања на неприступачним 
теренима; 

5)руководилац организационе јединице Градске управе у чијем су делокругу рада 
послови из области урбанизма, за послове заштите и спасавања из рушевина; 

6)руководилац организационе јединице Градске управе у чијем су делокругу рада 
послови из области водопривреде и пољопривреде, за послове заштите и спасавања од 
поплава и несрећа на води и под водом; 

7)руководилац организационе јединице Градске управе у чијем су делокругу рада 
послови из области стамбено-комуналних питања и саобраћаја, за послове саобраћаја; 

8)руководилац организационе јединице Градске управе у чијем су делокругу рада 
послови заштите животне средине, за послове заштите од техничко-технолошких 
несрећа; 

9)представник организационе јединице Надлежне службе, за послове заштите и 
спасавања од пожара и експлозија; 

10)руководилац јавног предузећа у чијем су делокругу рада послови урбанизма и 
изградње, за послове склањања људи и материјалних добара; 

11)представник Црвеног крста Србије,организациона јединица Лесковац, за 
послове збрињавања угрожених и настрадалих; 

12)руководилац јавне здравствене установе у чијем су делокругу рада послови 
примарне здравствене заштите, за послове прве медицинске помоћи; 

 13)руководилац јавне здравствене установе у чијем су делокругу рада послови 
секундарне здравствене заштите; 

14)представник Завода за јавно здравље Лесковац,за послове радиолошке, 
хемијске и биолошке заштите; 

15)руководилац организационе јединице Градске управе у чијем су делокругу 
рада послови месних заједница, за послове везе са месним заједницама и друге 
оперативне и евиденционе послове; 

16)представник Војске Србије,за послове координације са Војском Србије; 
      17)представник организационе јединице Министарства унутрашњих послова, за 
послове координације са организационом јединицом министарства у Лесковцу; 

18)руководилац организационе јединице Градске управе у чијем су делокругу 
рада послови финансија; 

19)руководилац организационе јединице Градске управе у чијем су делокругу 
рада послови комуналне милиције; 

20)представник организационе јединице Градске управе у чијем су делокругу 
рада послови одбране; 

21)представник организационе јединице Електропривреде Србије у Лесковцу; 
22)руководилац Центра за социјални рад у Лесковцу; 
23)руководилац јавног предузећа у чијем су делокругу рада послови 

водоснабдевања; 
24)руководилац јавног предузећа у чијем су делокругу рада послови даљинског 

грејања; 
25)руководилац јавног предузећа у чијем су делокругу рада послови одржавања 

хигијене и зоохигијене; 
26)председник Скупштине града Лесковца. 
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Чланови Штаба могу бити и друга лица у складу са предлогом Градоначелника и 
организационе јединице Надлежне службе“. 

Чланом 6. Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације града Лесковца 
прописано је да чланове Штаба именује Скупштина града Лесковца, на предлог 
Градоначелника. 
 Чланом 39. став 1. тачка 40) Статута града Лесковца прописано је да Скупштина 
града, у складу са Законом образује Штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм 
развоја система заштите и спасавања. 

 Административни одбор Скупштине града је, на 14. седници, одржаној 9. 
фебруара 2022. године, разматрао и прихватио предлог градоначелника за разрешење 
Новице Стојановића, функције  члана Штаба за ванредне ситуације града Лесковца, као 
руководиоца  јавног предузећа у чијем су делокругу  послови даљинског грејања, због 
подношења оставке на функцију директора ЈКП „Топлана“ и престанка мандата  
директора ЈКП „Топлана“ Лесковац и  именовање Милоша Илића, вршиоца дужности 
директора ЈКП „Топлана“ Лесковац за члана Штаба за ванредне ситуације града 
Лесковца, као руководиоца јавног предузећа у чијем су делокругу рада послови 
даљинског грејања и упутио га  Скупштини града на разматрање и изјашњавање.  

 Скупштина града Лесковца је прихватила овај предлог и, на основу члана  32. и 
66. став 3. Закона о локалној самоуправи,  члана 29. став 1. тачка 3. и члана 41. став 1. 
тачка 4.  Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама,  
члана 5. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације, 
чл. 4, 5. и 6. Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације града Лесковца и члана 
39. став 1. тачка 40) Статута града Лесковца, донела Решење као у диспозитиву. 
 
 Поука о правном леку: Против ових решења може се покренути спор пред 
надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења.  
 

Број: 06-1/22-I  
У Лесковцу, 10. фебруара 2022. године.   
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 
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На основу члана 20. став 1, 2. и 3.  Закона о јавним службама („Службени гласник 
РС“, број 42/91, 71/94, 79/05-др. Закон, 81/05-испр. другог закона,  83/05-испр.другог 
закона и 83/14-др.закон), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16-
др.закон,  47/18 и 111/21-др. закон), члана 12. Одлуке о оснивању Центра за стручно 
усавршавање у образовању („Службени гласник града Лесковца“ бр. 14/09, 15/09, 2/11, 
5/15 и 31/21)  и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца („Службени гласник 
града Лесковца“, број 28/18), Скупштина града Лесковца, на 17. седници одржаној 10. 
фебруара 2022. године, донела јe 

 
                                                      Р Е Ш Е Њ Е 

     О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ 

 
                                                                            I 
 

 РАЗРЕШАВА СЕ Управни одбор  Центра за стручно усавршавање у 
образовању, у саставу: 

 1.Марина Ђокић, дипл.маш.инж, као представник оснивача 
 2.Предраг Јовић, дипл. менаџер,као представник оснивача 
 3.Милена Ђурић, наставник хемије, као представник основног образовања 
 4.Марија Јовановић, мастер математичар, као представник средњег 

образовања 
 5.Марина Илић, руководилац Школске управе, као представник Школске 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Управни одбор Центра за стручно усавршавање у образовању је именован 
Решењем Скупштине града, број 06-2/21- I од  2. априла 2021. године. 

Центар за стручно усавршавање у образовању је дана 24.01. 2022. године,  
доставио Градској управи-Одељењу за друштвене делатности Обавештење број 60/2022 
у коме је, поред осталог, наведено да је, због промене Статута (члана 14.) у циљу   
његовог усаглашавања  са Одлуком о оснивању Центра за стручно усавршавање у 
образовању, у погледу  састава Управног одбора, потребно разрешити стари и именовати 
нови Управни одбор.  

Уз обавештење, достављени су и предлози  за именовање чланова Управног 
одбора који су овлашћени предлагачи у складу са Одлуком о оснивању и Статутом 
Центра за стручно усавршавање у образовању, доставили  Центру за стручно 
усавршавање у образовању,  (из реда представника основних, средњих школа, Школске 
управе и из реда запослених у Установи),  са пратећим материјалима.  

Одељење за друштвене делатности и локални развој је Скупштини града 
Лесковца и Одељењу за послове Скупштине града и Градског већа доставило допис број 
193/2022-05 од 27.01. 2022. године у коме је, поред осталог, затражило да, с обзиром да 
је један члан Управног одбора представник локалне самоуправе, овлашћени предлагач 
достави предлог за именовање члана Управног одбора, представника локалне 
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самоуправе, како би се Скупштини доставио обједињени предлог за разрешење и 
именовање чланова Управног одбора Центра за стручно усавршавање у образовању.  

Уз овај допис, достављено је наведено Обавештење Центра за стручно 
усавршавање у образовању, са предлозима овлашћених предлагача и пратећом 
документацијом. 
 С тим у вези, овлашћени предлагач члана Управног одбора из реда представника 
оснивача је, у циљу усаглашавања састава Управног одбора са Статутом Центра и 
Одлуком о оснивању Центра за стручно усавршавање у образовању, доставио предлог 
за разрешење Управног одбора Центра за стручно усавршавање у образовању, у саставу 
наведеном  у ставу I диспозитива овог Решења. 

Чланом 20. Закона о јавним службама: 
-ставом 1. прописано је да Управни  одбор установе именује и разрешава оснивач 
-ставом 2. прописано је да Управни одбор установе има најмање 3 члана 
-ставом 3. прописано је, поред осталог да се број чланова и састав Управног 

одбора  утврђује актом о оснивању. 
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да 

Скупштина општине  именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и 
разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач 
и даје сагласност на њихове статуте.  

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

Чланом 12. Одлуке о оснивању Центра за стручно усавршавање у образовању: 
- ставом 1.  прописано је  да Управни одбор Центра именује и разрешава оснивач. 
-ставом 2. прописано је да Управни одбор Центра има 5 чланова од којих је један 

председник Управног одбора. 
-ставом 3. прописано је да Управни одбор чине:  један представник оснивача, 

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

 
Чланом 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца прописано је, поред осталог,  

да Скупштина града у складу са Законом: именује и разрешава управни одбор, надзорни 
одбор и директора установае, организације и службе чији је оснивач. 

 
Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 14. седници одржаној 9. 

фебруара 2022. године,  прихватио је предлог овлашћеног предлагача  за разрешење  
Управног одбора Центра за стручно усавршавање у образовању, у саставу наведеном у 
ставу 1. диспозитива овог Решења  и упутио га Скупштини града на разматрање и 
изјашњавање.  

 
Скупштина града Лесковца је прихватила наведени предлог и, на основу члана 

20. став 1, 2. и 3. Закона о јавним службама,  члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи,  члана 12. Одлуке о оснивању Центра за стручно 
усавршавање у образовању и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца, донела 
је Решење као у диспозитиву. 
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Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути спор пред 

надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења.   
 
Број: 06-1/22-I 
У Лесковцу, 10. фебруара  2022. године. 
 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 
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На основу члана 20. став 1, 2. и 3.  Закона о јавним службама („Службени гласник 
РС“, број 42/91, 71/94, 79/05-др. Закон, 81/05-испр. другог закона,  83/05-испр.другог 
закона и  83/14-др.закон), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16-
др.закон,  47/18 и 111/21-др.закон), члана 12. Одлуке о оснивању Центра за стручно 
усавршавање у образовању („Службени гласник града Лесковца“ бр. 14/09, 15/09, 2/11, 
5/15 и 31/21)  и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца („Службени гласник 
града Лесковца“, број 28/18), Скупштина града Лесковца, на 17. седници одржаној 10. 
фебруара 2022. године, донела јe 

  
                                                      Р Е Ш Е Њ Е 

     О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ 

 
                                                                            I 
 

 ИМЕНУЈЕ  СЕ Управни одбор  Центра за стручно усавршавање у 
образовању, у саставу: 

 1.Костадинка Петровић, дипл. правник,  за председника, као представник 
оснивача 

 2.Жарко Матић, професор информатике, за члана, као представник 
основног образовања 

 3.Марија Јовановић, мастер математичар, за члана, као представник 
средњег  образовања 

 4.Марина Илић, руководилац Школске управе, за члана, као представник 
Школске управе 

 5.Иван Крстић, саветник за пројекте и људске ресурсе, за члана, као  
представник запослених. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Управни одбор Центра за стручно усавршавање у образовању је именован 
Решењем Скупштине града, број 06-2/21- I од  2. априла 2021. године. 

Центар за стручно усавршавање у образовању је дана 24.01. 2022. године,  
доставио Градској управи-Одељењу за друштвене делатности Обавештење број 60/2022 
у коме је, поред осталог, наведено да је, због промене Статута (члана 14.) у циљу његовог 
усаглашавања  са Одлуком о оснивању Центра за стручно усавршавање у образовању, у 
погледу  састава Управног одбора, потребно разрешити стари и именовати нови управни 
одбор.  

Уз обавештење, достављени су и предлози  за именовање чланова Управног 
одбора који су овлашћени предлагачи у складу са Одлуком о оснивању и Статутом 
Центра за стручно усавршавање у образовању, доставили  Центру за стручно 
усавршавање у образовању,  (из реда представника основних, средњих школа, Школске 
управе и из реда запослених у Установи),  са пратећим материјалима.  

Одељење за друштвене делатности и локални развој је Скупштини града 
Лесковца и Одељењу за послове Скупштине града и Градског већа доставило допис број 
193/2022-05 од 27.01. 2022. године у коме је, поред осталог, затражило да, с обзиром да 
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је један члан Управног одбора представник локалне самоуправе, овлашћени предлагач 
достави предлог за именовање члана Управног одбора, представника локалне 
самоуправе, како би се Скупштини доставио обједињени предлог за разрешење и 
именовање чланова Управног одбора Центра за стручно усавршавање у образовању.  

Уз овај допис, достављено је наведено Обавештење Центра за стручно 
усавршавање у образовању, са предлозима овлашћених предлагача и пратећом 
документацијом. 
 С тим у вези, овлашћени предлагач члана Управног одбора из реда представника 
оснивача је, на основу предлога и осталих овлашћених предлагача из Одлуке о оснивању 
Центра и Статута Центра, доставио обједињени  предлог за именовање Управног одбора 
Центра за стручно усавршавање у образовању, у саставу наведеном  у ставу I 
диспозитива овог Решења. 

Чланом 20. Закона о јавним службама: 
-ставом 1. прописано је да Управни  одбор установе именује и разрешава оснивач 
-ставом 2. прописано је да Управни одбор установе има најмање 3 члана 
-ставом 3. прописано је, поред осталог да се број чланова и састав Управног 

одбора  утврђује актом о оснивању. 
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да 

Скупштина општине  именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и 
разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач 
и даје сагласност на њихове статуте.  

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

Чланом 12. Одлуке о оснивању Центра за стручно усавршавање у образовању: 
- ставом 1.  прописано је  да Управни одбор Центра именује и разрешава оснивач. 
-ставом 2. прописано је да Управни одбор Центра има 5 чланова од којих је један 

председник Управног одбора. 
-ставом 3. прописано је да Управни одбор чине:  један представник оснивача, 

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

  
Чланом 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца прописано је, поред осталог,  

да Скупштина града у складу са Законом: именује и разрешава управни одбор, надзорни 
одбор и директора установае, организације и службе чији је оснивач. 

Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 14. седници одржаној 9. 
фебруара 2022. године,  прихватио је предлог овлашћеног предлагача  за именовање  
Управног одбора Центра за стручно усавршавање у образовању, у саставу наведеном у 
ставу 1. диспозитива овог Решења  и упутио га Скупштини града на разматрање и 
изјашњавање.  

Скупштина града Лесковца је прихватила наведени предлог и, на основу члана 
20. став 1, 2. и 3. Закона о јавним службама,  члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи,  члана 12. Одлуке о оснивању Центра за стручно 
усавршавање у образовању и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца, донела 
је Решење као у диспозитиву. 
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Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути спор пред 
надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења.   

 
Број: 06-1/22-I 
У Лесковцу, 10. фебруара  2022. године. 
 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 
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На основу члана 22. став 1. и 2.  Закона о јавним службама („Службени гласник 
РС“, број 42/91, 71/94, 79/05-др. Закон, 81/05-испр. другог закона,  83/05-испр.другог 
закона и 83/14-др.закон), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16-
др.закон,  47/18 и 111/21-др.закон), члана 14. Одлуке о оснивању Центра за стручно 
усавршавање у образовању („Службени гласник града Лесковца“ бр. 14/09, 15/09, 2/11, 
5/15 и 31/21)  и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца („Службени гласник 
града Лесковца“, број 28/18), Скупштина града Лесковца, на 17. седници одржаној 10. 
фебруара 2022. године, донела јe 

  
                                                     Р Е Ш Е Њ Е 

     О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ  ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ 

 
                                                                            I 
 

 РАЗРЕШАВА СЕ Надзорни одбор  Центра за стручно усавршавање у 
образовању, у саставу: 

 1. Јелена Митровић, дипл. инж.пољ, 
 2. Милош Игњатовић, мастер професор историје, 
 3. Марко Ђорђевић, дипл. економиста. 
 
 
                                                               II 
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“.   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Надзорни одбор Центра за стручно усавршавање у образовању је именован 
Решењем Скупштине града, број 06-2/21- I од  2. априла 2021. године. 

Центар за стручно усавршавање у образовању је дана 24.01. 2022. године,  
доставио Градској управи-Одељењу за друштвене делатности Обавештење број 60/2022 
у коме је, поред осталог, наведено да је, због промене Статута (члана 19.) у циљу   
његовог усаглашавања  са Одлуком о оснивању Центра за стручно усавршавање у 
образовању, у погледу  састава  Надзорног одбора, потребно разрешити стари и 
именовати нови Надзорни  одбор.  

Уз обавештење, достављени су и предлози  за именовање чланова Надзорног 
одбора који су овлашћени предлагачи у складу са Одлуком о оснивању и Статутом 
Центра за стручно усавршавање у образовању, доставили  Центру за стручно 
усавршавање у образовању,  (из реда представника образовања и из реда запослених у 
Установи),  са пратећим материјалима.  

Одељење за друштвене делатности и локални развој је Скупштини града 
Лесковца и Одељењу за послове Скупштине града и Градског већа доставило допис број 
193/2022-05 од 27.01. 2022. године у коме је, поред осталог, затражило да, с обзиром да 
је један члан Надзорног  одбора представник локалне самоуправе, овлашћени предлагач 
достави предлог за именовање члана Надзорног одбора, представника локалне 
самоуправе, како би се Скупштини доставио обједињени предлог за разрешење и 
именовање чланова Управног одбора Центра за стручно усавршавање у образовању.  
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Уз овај допис, достављено је наведено Обавештење Центра за стручно 
усавршавање у образовању, са предлозима овлашћених предлагача и пратећом 
документацијом. 
 С тим у вези, овлашћени предлагач члана Надзорног  одбора из реда 
представника оснивача је, у циљу усаглашавања састава Надзорног  одбора са Статутом 
Центра и Одлуком о оснивању Центра за стручно усавршавање у образовању, доставио 
предлог за разрешење Надзорног одбора Центра за стручно усавршавање у образовању, 
у саставу наведеном  у ставу I диспозитива овог Решења. 

Чланом 22. Закона о јавним службама: 
-ставом 1. прописано је да Надзорни  одбор установе именује и разрешава 

оснивач  
-ставом 2. прописано је  да се број чланова и састав Надзорног одбора, као и 

његова права и обавезе,  утврђују актом о оснивању. У Надзорни одбор именују се и 
чланови из реда запослених у установи. 

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да 
Скупштина општине  именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и 
разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач 
и даје сагласност на њихове статуте.  

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

Чланом 14. Одлуке о оснивању Центра за стручно усавршавање у образовању: 
- ставом 1.  прописано је  да Надзорни  одбор Центра именује и разрешава 

оснивач. 
-ставом 2. прописано је да Надзорни  одбор Центра има три члана,  од којих је 

један председник Надзорног одбора. 
-ставом 3. прописано је да Надзорни  одбор чине:  један представник оснивача, 

један представник  из реда истакнутих радника из области образовања  и један 
представник из реда запослених у установи.  

Чланом 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца прописано је, поред осталог,  
да Скупштина града у складу са Законом: именује и разрешава управни одбор, надзорни 
одбор и директора установае, организације и службе чији је оснивач. 

Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 14. седници одржаној 9. 
фебруара 2022. године,  прихватио је предлог овлашћеног предлагача  за разрешење 
Надзорног одбора Центра за стручно усавршавање у образовању, у саставу наведеном у 
ставу 1. диспозитива овог Решења  и упутио га Скупштини града на разматрање и 
изјашњавање.  

Скупштина града Лесковца је прихватила наведени предлог и, на основу члана 
22. став 1. и 2. Закона о јавним службама,  члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи,  члана 14. Одлуке о оснивању Центра за стручно 
усавршавање у образовању и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца, донела 
је Решење као у диспозитиву. 

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

Број: 06-1/22-I 
У Лесковцу, 10. фебруара 2022. године. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 
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На основу члана 22. став 1. и  2. Закона о јавним службама („Службени гласник 
РС“, број 42/91, 71/94, 79/05-др. Закон, 81/05-испр. другог закона,  83/05-испр.другог 
закона и  83/14-др.закон), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16-
др.закон,  47/18 и 111/21-др.закон), члана 14. Одлуке о оснивању Центра за стручно 
усавршавање у образовању („Службени гласник града Лесковца“ бр. 14/09, 15/09, 2/11, 
5/15 и 31/21)  и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца („Службени гласник 
града Лесковца“, број 28/18), Скупштина града Лесковца, на 17. седници одржаној 10. 
фебруара  2022. године, донела јe 

 
  
                                                         Р Е Ш Е Њ Е 

     О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ 

 
                                                                            I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор  Центра за стручно усавршавање у 
образовању,    у саставу: 

 1. Марко Ђорђевић, дипл. економиста,  за председника, као представник 
оснивача 

 2. Милош Игњатовић, мастер професор историје, за члана, као 
представник  области образовања 

 3. Милена Ристић, стручни сарадник за финансије, за члана, као 
представник запослених. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Надзорни одбор Центра за стручно усавршавање у образовању је именован 
Решењем Скупштине града, број 06-2/21- I од  2. априла 2021. године. 

Центар за стручно усавршавање у образовању је дана 24.01. 2022. године,  
доставио Градској управи-Одељењу за друштвене делатности Обавештење број 60/2022 
у коме је, поред осталог, наведено да је, због промене Статута (члана 19.) у циљу његовог 
усаглашавања  са Одлуком о оснивању Центра за стручно усавршавање у образовању, у 
погледу  састава  Надзорног одбора, потребно разрешити стари и именовати нови 
Надзорни одбор.  

Уз обавештење, достављени су и предлози  за именовање чланова Надзорног 
одбора који су овлашћени предлагачи у складу са Одлуком о оснивању и Статутом 
Центра за стручно усавршавање у образовању, доставили  Центру за стручно 
усавршавање у образовању (из реда представника за област образовања и из реда 
запослених). 

Одељење за друштвене делатности и локални развој је Скупштини града 
Лесковца и Одељењу за послове Скупштине града и Градског већа доставило допис број 
193/2022-05 од 27.01. 2022. године у коме је, поред осталог, затражило да, с обзиром да 
је један члан Надзорног  одбора представник локалне самоуправе, овлашћени предлагач 
достави предлог за именовање члана Надзорног  одбора, представника локалне 
самоуправе, како би се Скупштини доставио обједињени предлог за разрешење и 
именовање чланова Надзорног  одбора Центра за стручно усавршавање у образовању.  
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Уз овај допис, достављено је наведено Обавештење Центра за стручно 
усавршавање у образовању, са предлозима овлашћених предлагача и пратећом 
документацијом. 
 С тим у вези, овлашћени предлагач члана Надзорног одбора из реда представника 
оснивача је, на основу предлога и осталих овлашћених предлагача из Одлуке о оснивању 
Центра и Статута Центра, доставио обједињени  предлог за именовање Надзорног 
одбора Центра за стручно усавршавање у образовању, у саставу наведеном  у ставу I 
диспозитива овог Решења. 

Чланом 22. Закона о јавним службама: 
-ставом 1. прописано је да Надзорни  одбор установе именује и разрешава 

оснивач  
-ставом 2. прописано је  да се број чланова и састав Надзорног одбора, као и 

његова права и обавезе,  утврђују актом о оснивању. У Надзорни одбор именују се и 
чланови из реда запослених у установи. 

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да 
Скупштина општине  именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и 
разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач 
и даје сагласност на њихове статуте.  

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

Чланом 14. Одлуке о оснивању Центра за стручно усавршавање у образовању: 
- ставом 1.  прописано је  да Надзорни  одбор Центра именује и разрешава 

оснивач. 
-ставом 2. прописано је да Надзорни  одбор Центра има три члана,  од којих је 

један председник Надзорног одбора. 
-ставом 3. прописано је да Надзорни  одбор чине:  један представник оснивача, 

један представник  из реда истакнутих радника из области образовања  и један 
представник из реда запослених у установи.  

Чланом 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца прописано је, поред осталог,  
да Скупштина града у складу са Законом: именује и разрешава управни одбор, надзорни 
одбор и директора установае, организације и службе чији је оснивач. 

Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 14. седници одржаној 9. 
фебруара 2022. године,  прихватио је предлог овлашћеног предлагача  за именовање  
Надзорног  одбора Центра за стручно усавршавање у образовању, у саставу наведеном 
у ставу 1. диспозитива овог Решења  и упутио га Скупштини града на разматрање и 
изјашњавање.  

Скупштина града Лесковца је прихватила наведени предлог и, на основу члана 
22. став 1. и  2. Закона о јавним службама,  члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи,  члана 14. Одлуке о оснивању Центра за стручно 
усавршавање у образовању и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца, донела 
је Решење као у диспозитиву. 

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

Број: 06-1/22-I 
У Лесковцу, 10. фебруара  2022. године. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 



На основу члана 32. а у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи  
(''Службени гласник РС'', бр.129/07, 83/14/-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18и 111/21-
др.закон), чл. 116. и 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник Републике Србије'', број 88/17, 27/18-др. закони, 10/19, 
6/20 и 129/21) и члана 39. Статута града Лесковца  (''Службени гласник града Лесковца'', 
број  28/18), Скупштина града Лесковца,  на  17. седници одржаној 10. фебруара 2022. 
године,  донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ'' У МАНОЈЛОВЦУ 
I 

Разрешава се дужности члан Школског одбора Основне школе ''Радоје 
Домановић'' у Манојловцу из реда представника родитеља због престанка основа за 
именовање и то: 

 
1. Марјан Михајловић из с. Велика Биљаница, Лесковац. 

                                                     II 
Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“.  

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

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

Овлашћени предлагач доставио је предлог за разрешење члана Школског одбора 
Основне школе ''Радоје Домановић'' у Манојловцу из реда представника родитеља у 
складу са Законом.  
           Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 14. седници одржаној 9. 
фебруара  2022. године, прихватио је  предлог овлашћеног  предлагача за разрешење 
члана Школског одбора Основне школе ''Радоје Домановић'' у Манојловцу, из реда 
представника родитеља и упутио га Скупштини на разматрање и изјашњавање. 
           На основу члана 32. а у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, чл. 
116. и 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 
39. Статута града Лесковца, Скупштина града Лесковца донела је  Решење као у 
диспозитиву. 

Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути спор пред 
надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
 Број: 06-1/22-I 
 У Лесковцу, 10. фебруара 2022. године 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 



На основу члана 32. а у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи  
(''Службени гласник РС'', бр.129/07, 83/14/-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-
др.закон), чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 88/17, 27/18-др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 
39. Статута града Лесковца  (''Службени гласник града Лесковца'', број  28/18), 
Скупштина града Лесковца,  на 17. седници одржаној 10. фебруара 2022. године,  донела 
је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ У МАНОЈЛОВЦУ 
 
I 

Именује се за члана Школског одбора Основне школе ''Радоје Домановић'' у 
Манојловцу из реда представника родитеља и то: 

 
1. Ана Стојиљковић из с. Мрштане, Лесковац. 

 
                                                     II 

Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“.  
 

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

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

Овлашћени предлагач доставио је предлог за разрешење члана Школског одбора 
Основне школе ''Радоје Домановић'' у Манојловцу из реда представника родитеља због 
престанка основа за именовање, као и предлог за именовање новог члана Школског 
одбора Основне школе ''Радоје Домановић'' у Манојловцу,  у складу са Законом.  
           Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 14. седници одржаној 9. 
фебруара 2022. године, прихватио је  предлог овлашћеног предлагача за именовање 
члана Школског одбора Основне школе ''Радоје Домановић'' у Манојловцу, из реда 
представника родитеља и упутио га Скупштини на разматрање и изјашњавање. 
           На основу члана 32. а у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, чл. 
116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 39. Статута града 
Лесковца, Скупштина града Лесковца донела је  Решење као у диспозитиву. 

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

 
Број: 06-1/22-I 

У Лесковцу, 10. фебруара 2022. године. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 



На основу члана 32. а у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи  
(''Службени гласник РС'', бр.129/07, 83/14/-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-
др.закон ), чл. 116. и 117. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 88/17, 27/18-др. закони, 10/19, 6/20 и 
129/21) и члана 39. Статута града Лесковца  (''Службени гласник града Лесковца'', број  
28/18), Скупштина града Лесковца,  на  17. седници одржаној 10. фебруара  2022. године,  
донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ У ЛЕСКОВЦУ 
 
I 

Разрешава се дужности члан Школског одбора Школе за основно образовање 
одраслих ''Доситеј Обрадовић'' у Лесковцу из реда представника локалне самоуправе 
због подношења оставке и то: 

 
1. Татјана Станковић, из Лесковца, ул Космајска бр. 16. 

                                                         II 
Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“.  

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

Чланом 117. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
прописано је да ће скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре истека 
мандата, поједине чланове органа управљања установе, укључујући и председника или 
орган управљања установе на лични захтев члана. 

Овлашћени предлагач доставио је предлог за разрешење члана Школског одбора 
Школе за основно образовање одраслих ''Доситеј Обрадовић'' у Лесковцу из реда 
представника локалне самоуправе у складу са Законом.  
           Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 14. седници одржаној 9. 
фебруара  2022. године, прихватио је  предлог овлашћеног  предлагача за разрешење 
члана Школског одбора Школе за основно образовање одраслих ''Доситеј Обрадовић'' у 
Лесковцу, из реда представника локалне самоуправе и упутио га Скупштини на 
разматрање и изјашњавање. 
           На основу члана 32. а у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, чл. 
116. и 117. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 39. 
Статута града Лесковца, Скупштина града Лесковца донела је  Решење као у 
диспозитиву. 

Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути спор пред 
надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
 Број: 06-1/22-I 
У Лесковцу, 10. фебруара 2022. године. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 



На основу члана 32. а у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи  
(''Службени гласник РС'', бр.129/07, 83/14/-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-
др.закон), чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 88/17, 27/18-др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 
39. Статута града Лесковца  (''Службени гласник града Лесковца'', број  28/18), 
Скупштина града Лесковца,  на 17. седници одржаној 10. фебруара  2022. године,  донела 
је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' У ЛЕСКОВЦУ 
 
I 

Именује се за члана Школског одбора  Школе за основно образовање одраслих 
''Доситеј Обрадовић'' у Лесковцу  из реда представника локалне самоуправе и то: 

 
1. Нинослав  Николић из Лесковца, ул. Војводе Мишића бр. 45. 

                                                     II 
Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“.  

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

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

Овлашћени предлагач доставио је предлог за разрешење члана Школског одбора 
Школе за основно образовање одраслих ''Доситеј Обрадовић'' у Лесковцу из реда 
представника локалне самоуправе због подношења оставке члана органа управљања, као 
и предлог за именовање новог члана Школског одбора Школе за основно образовање 
одраслих ''Доситеј Обрадовић'' у Лесковцу, у складу са Законом.  
           Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 14. седници одржаној 9. 
фебруара 2022. године, прихватио је  предлог овлашћеног предлагача за именовање 
члана Школског одбора Школе за основно образовање одраслих ''Доситеј Обрадовић'' у 
Лесковцу, из реда представника локалне самоуправе и упутио га Скупштини на 
разматрање и изјашњавање. 
           На основу члана 32. а у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, чл. 
116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 39. Статута града 
Лесковца, Скупштина града Лесковца донела је  Решење као у диспозитиву. 

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

 
Број: 06-1/22-I 

У Лесковцу, 10. фебруара 2022. године 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 



На основу члана 32. а у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи  
(''Службени гласник РС'', бр.129/07, 83/14/-др. закон, 101/16-др. закон,  47/18  и 111/21-
др.  закон), чл. 116. и 117. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 88/17, 27/18-др. закони, 10/19, 6/20 и 
129/21) и члана 39. Статута града Лесковца  (''Службени гласник града Лесковца'', број  
28/18), Скупштина града Лесковца,  на 17. седници одржаној 10. фебруара  2022. године,  
донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 ''ВУК КАРАЏИЋ'' У ВЕЛИКОЈ ГРАБОВНИЦИ 
 
I 

Разрешава се дужности члан Школског одбора Основне школе ''Вук Караџић'' у 
Великој Грабовници из реда представника локалне самоуправе због подношења оставке 
и то: 

1. Ненад Тошић, из с. Тулово, Лесковац. 
                                                     II 

Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“.  
 

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

Чланом 117. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
прописано је да ће скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре истека 
мандата, поједине чланове органа управљања установе, укључујући и председника или 
орган управљања установе на лични захтев члана. 

Овлашћени предлагач доставио је предлог за разрешење члана Школског одбора 
Основне школе ''Вук Караџић'' у Великој Грабовници из реда представника локалне 
самоуправе у складу са Законом.  
           Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 14. седници одржаној 9. 
фебруара  2022. године, прихватио је  предлог овлашћеног  предлагача за разрешење 
члана Школског одбора Основне школе ''Вук Караџић'' у Великој Грабовници, из реда 
представника локалне самоуправе и упутио га Скупштини на разматрање и 
изјашњавање. 
           На основу члана 32. а у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, чл. 
116. и 117. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 39. 
Статута града Лесковца, Скупштина града Лесковца донела је  Решење као у 
диспозитиву. 

Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути спор пред 
надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
 Број: 06-1/22-I 
У Лесковцу, 10. фебруара 2022. године. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 



На основу члана 32. а у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи  
(''Службени гласник РС'', бр.129/07, 83/14/-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др. 
закон), чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 88/17, 27/18-др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 
39. Статута града Лесковца  (''Службени гласник града Лесковца'', број  28/18), 
Скупштина града Лесковца,  на 17. седници одржаној 10. фебруара 2022. године,  донела 
је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 ''ВУК КАРАЏИЋ'' У ВЕЛИКОЈ ГРАБОВНИЦИ 
 
I 

Именује се за члана Школског одбора  Основне школе ''Вук Караџић'' у Великој 
Грабовници  из реда представника локалне самоуправе и то: 

 
1. Сања Митић из Грделице, ул. Драгољуба Петковића Столета  бр. 51. 

 
                                                     II 

Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“.  
 

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

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

Овлашћени предлагач доставио је предлог за разрешење члана Школског одбора 
Основне школе ''Вук Караџић'' у Великој Грабовници из реда представника локалне 
самоуправе због подношења оставке члана органа управљања, као и предлог за 
именовање новог члана Школског одбора Основне школе ''Вук Караџић'' у Великој 
Грабовници, у складу са Законом.  
           Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 14. седници одржаној 9. 
фебруара  2022. године, прихватио је  предлог овлашћеног предлагача за именовање 
члана Школског одбора Основне школе ''Вук Караџић'' у Великој Грабовници, из реда 
представника локалне самоуправе и упутио га Скупштини на разматрање и 
изјашњавање. 
           На основу члана 32. а у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, чл. 
116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 39. Статута града 
Лесковца, Скупштина града Лесковца донела је  Решење као у диспозитиву. 

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

Број: 06-1/22-I 
У Лесковцу, 10. фебруара 2022. године 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 



На основу члана 32. а у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи  
(''Службени гласник РС'', бр.129/07, 83/14/-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18  и 111/21-
др.закон), чл. 116. и 117. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 88/17, 27/18-др. закони, 10/19, 6/20 и 
129/21) и члана 39. Статута града Лесковца  (''Службени гласник града Лесковца'', број  
28/18), Скупштина града Лесковца,  на  17. седници одржаној 10. фебруара  2022. године,  
донела је 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У ЛЕСКОВЦУ 

 
I 

Разрешава се дужности члан Школског одбора Гимназије у Лесковцу из реда 
представника локалне самоуправе због подношења оставке и то: 

 
1. Александар Тошић, из Лесковца, ул. Зејнела Ајдинија бр. 22. 

 
                                                     II 

Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“.  
 

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

Чланом 117. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
прописано је да ће скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре истека 
мандата, поједине чланове органа управљања установе, укључујући и председника или 
орган управљања установе на лични захтев члана. 

Овлашћени предлагач доставио је предлог за разрешење члана Школског одбора 
Гимназије у Лесковцу из реда представника локалне самоуправе у складу са Законом.  
           Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 14. седници одржаној 9. 
фебруара  2022. године, прихватио је  предлог овлашћеног  предлагача за разрешење 
члана Школског одбора Гимназије у Лесковцу, из реда представника локалне 
самоуправе и упутио га Скупштини на разматрање и изјашњавање. 
           На основу члана 32. а у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, чл. 
116. и 117. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 39. 
Статута града Лесковца, Скупштина града Лесковца донела је  Решење као у 
диспозитиву. 

Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути спор пред 
надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
 
 Број: 06-1/22-I 
У Лесковцу, 10. фебруара 2022. године. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 



На основу члана 32. а у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи  
(''Службени гласник РС'', бр.129/07, 83/14/-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-
др.закон), чл. 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 88/17, 27/18-др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 
39. Статута града Лесковца  (''Службени гласник града Лесковца'', број  28/18), 
Скупштина града Лесковца,  на 17. седници одржаној 10. фебруара  2022. године,  донела 
је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У ЛЕСКОВЦУ 

 
I 

Именује се за члана Школског одбора Гимназије  у Лесковцу  из реда 
представника локалне самоуправе и то: 

 
1. Јелена Митровић из Лесковца, ул. Нишка  бр. 20/1. 

 
                                                     II 

Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“.  
 

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

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

Овлашћени предлагач доставио је предлог за разрешење члана Школског одбора 
Гимназије у Лесковцу из реда представника локалне самоуправе због подношења 
оставке члана органа управљања, као и предлог за именовање новог члана Школског 
одбора Гимназије у Лесковцу, у складу са Законом.  
           Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 14. седници одржаној 9. 
фебруара 2022. године, прихватио је  предлог овлашћеног предлагача за именовање 
члана Школског одбора Гимназије у Лесковцу, из реда представника локалне 
самоуправе и упутио га Скупштини на разматрање и изјашњавање. 
           На основу члана 32. а у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, чл. 
116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 39. Статута града 
Лесковца, Скупштина града Лесковца донела је  Решење као у диспозитиву. 

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

 
Број: 06-1/22-I 

У Лесковцу, 10. фебруара 2022. године. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 
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