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ДОНЕТА АКТА 
ДВАДЕСЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

19. септембар 2022. године 
1. Одлука о престанку мандата одборника Ивани Стаменковић, са Изборне листе Александар 

Вучић-За нашу децу, због подношење оставке. 
2. Одлука о потврђивању мандата одборника Оливери Караџић, са Изборне листе Александар 

Вучић-За нашу децу, као првом следећем кандидату исте политичке странке на овој 
изборној листи коме није био додељен мандат одборника. 

3.1. Решење о разрешењу Оливере Пешић, функције члана Градског већа због подношења 
оставке. 

3.2. Решење о избору Зорана Бранковића, за члана Градског већа на сталном раду. 
4. Одлука о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Лесковца за период 01.01. 

- 30.06.2022. године. 
5. Одлука о усвајању Измене и допуне бр. 3 Плана набавки за 2022. годину. 
6. Одлука о усвајању Tромесечног извештаја за други квартал 2022. године о праћењу рада 

јавних и јавно комуналних предузећа кроз анализу рада и мишљења за период од 
01.01.2022. до 30.06.2022. године. 

7. Решење о давању сагласности на Измену програма пословања ЈКП „Водовод“ Лесковац за 
2022. годину. 

7.1. Закључак поводом Измене програма пословања ЈКП „Водовод“ Лесковац за 2022. годину. 
8. Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о расподели добити јавног 

предузећа „Дом“ Лесковац за 2021. годину. 
9. Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о покрићу губитка за 2021. 

годину ЈКП „Грделица“ Грделица. 
10. Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о расподели добити јавног 

предузећа „Пијаца“ Лесковац за 2021. годину. 
11. Годишњи Извештај Друштва посебне намене КЕЛЕС ЛЕД д.о.о. Београд за  

утврђивање остварене уштеде на основу Уговора бр.404-31/2020-IV од 3.12.2020. године.  
(Тачка одложена за наредну седницу) 

12. Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП „Урбанизам и изградња 
Лесковац“ са текстом јавног конкурса. 

12.1. Текст јавног конкурса за именовање директора ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“ са 
текстом јавног конкурса. 

13. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Статута Народне библиотеке „Радоје 
Домановић“ у Лесковцу. 

14.1.1. Одлука о додели признања и награда Града Лесковца која се додељују поводом 11. 
oктобра – Празника Града Лесковца - Медаље - Стојан Раденовић 

14.1.2. Одлука о додели признања и награда Града Лесковца која се додељују поводом 11. 
oктобра – Празника Града Лесковца - Медаље - ЈП Путеви Србије 
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14.2. Одлука о додели признања и награда Града Лесковца која се додељују поводом 11. oктобра 
– Празника Града Лесковца – Похвале 

14.3. Одлука о додели признања и награда Града Лесковца која се додељују поводом 11. oктобра 
– Празника Града Лесковца - Новчане награде 

15.1.1. Решење о разрешењу директора ЈП “Урбанизам и изградња Лесковац“, због истека 
периода на који је именован. 

15.1.2. Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Урбанизам и изградња 
Лесковац“. 

15.2.1. Решење о разрешењу директора Туристичке организације града Лесковца, због истека 
периода на који је именован. 

15.2.2. Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације града 
Лесковца. 

15.3. Решење о разрешењу Зорана Голубовића дужности члана Штаба за ванредне ситуације 
града Лесковца, као представника организационе јединице Електропривреде у Лесковцу 
и именовању мр Мирослава Дочића за члана Штаба за ванредне ситуације града 
Лесковца, као представника организационе јединице Електропривреде у Лесковцу. 

15.4.1. Решење о разрешењу члана Школског одбора Средње школе „Светозар Крстић-Тоза“ у 
Вучју, из реда представника родитеља, због престанка основа за именовање. 

15.4.2. Решење о именовању члана Школског одбора Средње школе „Светозар Крстић-Тоза“ у 
Вучју, из реда представника родитеља. 

15.5.1. Решење о разрешењу два члана Школског одбора Средње школе у Грделици, из реда 
представника родитеља, због престанка основа за именовање. 

15.5.2. Решење о именовању два члана Школског одбора Средње школе у Грделици, из реда 
представника родитеља. 

15.6.1. Решење о разрешењу два члана Школског одбора Основне школе „Васа Пелагић“ у 
Лесковцу, из реда представника родитеља, због престанка основа за именовање. 

15.6.2. Решење о именовању два члана Школског одбора Основне школе „Васа Пелагић“ у 
Лесковцу, из реда представника родитеља. 

15.7.1. Решење о разрешењу члана Школског одбора Школе за основно и средње образовање 
„11. октобар“ у Лесковцу, из реда представника запослених, због одласка у старосну 
пензију. 

15.7.2. Решење о именовању члана Школског одбора Школе за основно и средње образовање 
„11. октобар“ у Лесковцу, из реда представника запослених. 

15.8.1. Решење о разрешењу два члана Школског одбора Хемијско технолошке школе „Божидар 
Ђорђевић-Кукар“, из реда представника локалне самоуправе, због подношења оставке. 

15.8.2. Решење о именовању два члана Школског одбора Хемијско технолошке школе „Божидар 
Ђорђевић-Кукар“, из реда представника локалне самоуправе. 

15.9.1. Решење о разрешењу Марије Рајковић функције члана Надзорног одбора Народне 
библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу, из реда представника оснивача, због 
подношења оставке. 
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15.9.2. Решење о именовању Марије Атанасковић, мастер професора физичке културе, за члана 

Надзорног одбора Народне библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу,  из реда 

представника оснивача. 

15.10.1. Одлука о престанаку ангажовања Александре Милетић на пословима техничког 

секретара Одборничке групе Александар Вучић-За нашу децу, због подношења оставке. 

15.10.2. Одлука о ангажовању Милице Младеновић, мастер економисте, за техничког секретара 

Одборничке групе Александар Вучић-За нашу децу. 

16. Одборничко питање Ненада Здравковића достављено надлежним органима - 20. седница 

СГЛ 



  
На основу члана 67. став 1. тачка 9., члана 68. став 1. и члана 69. став 1. Закона о 

локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), Скупштина града Лесковца на 20. 
седници одржаној 19. септембра 2022. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

 
I 

 Констатује се престанак мандата одборника Скупштине града Лесковца, пре истека 
времена на које је изабран, због поднете оставке 

 -ИВАНИ СТАМЕНКОВИЋ, са Изборне листе Александар Вучић-За нашу децу. 

 
II 

Ову Одлуку објавити на веб-презентацији Републичке изборне комисије, Градске 
изборне комисије и у „Службеном гласнику града Лесковца“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 67. став 1. тачка 9. Закона о локалним изборима прописано је да, пре истека 
времена на које је изабран одборнику престаје мандат ако поднесе оставку. 

Чланом 68. став 1. истог Закона прописано је да се оставка одборника подноси у 
писменој форми, а потпис подносиоца мора бити оверен у складу са законом којим се 
уређује оверавање потписа. 

Чланом 69. став 1. истог Закона прописано је да Скупштина доноси одлуку којом 
констатује да је одборнику престао мандат одмах након што прими обавештење о разлозима 
за престанак његовог мандата, на седници која је у току, односно на првој наредној седници. 

Имајући у виду да је одборница Ивана Стаменковић, са Изборне листе Александар 
Вучић-За нашу децу., поднела оставку у писменој форми овереној у складу са законом којим 
се уређује оверавање потписа, Скупштина града Лесковца је донела Одлуку као у 
диспозитиву. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке одборник којем је 
констатован престанак мандата може поднети жалбу Управном суду у року од седам дана 
од дана доношења Одлуке. 

Број: 06-4/22-I 
У Лесковцу, 19. септембра 2022. године  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

 
 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 



На основу члана 72. став 3. и 4. и члана 73. став 1. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“, број 14/22), и Решења Градске изборне комисије града Лесковца, 
број 013-89/22-I од 19. септембра 2022. године, Скупштина града Лесковца на 20. седници 
одржаној 19. септембра 2022. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

 

I 

 Потврђује се мандат одборника Скупштине града Лесковца, Оливери Караџић, са 
изборне листе Александар Вучић-За нашу децу.изабране на изборима одржаним 21. јуна 
2020. године 

II 

 Мандат изабраног одборника почиње да тече од дана када му је Скупштина 
потврдила мандат и траје најдуже до истека времена на које је изабран одборник коме је 
престао мандат. 

III 

Ову Одлуку објавити на веб-презентацији Републичке изборне комисије и Градске 
изборне комисије Града Лесковца и у „Службеном гласнику града Лесковца“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 72. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да мандат који престане 
одборнику пре него што истекне време на које је изабран изборна комисија решењем 
додељује првом наредном кандидату са исте изборне листе којем није био додељен мандат 
одборника у року од два дана од дана када је констатовано да је престао мандат. 

Скупштина града Лесковца на 20. седници одржаној 19. септембра 2022. године 
донела је Одлуку којом је констатовала да је одборници Ивани Стаменковић престао мандат 
одборника пре истека времена на које је изабрана, због подношења оставке. 

Чланом 72. став 3. Закона о локалним изборима прописано је да мандат новог 
одборника почиње да тече од дана када му је Скупштина потврдила мандат. 

Ставом 4. истог члана прописано је да мандат новог одборника може трајати надуже 
до истека времена на које је изабран одборник коме је престао мандат. 

Чланом 73. став 1. истог закона прописано је да мандат који одборнику предложеном 
на коалиционој изборној листи престане пре истека времена на које је изабран додељује се 



првом следећем кандидату исте политичке странке на тој изборној листи којем није био 
додељен мандат одборника. 

Градска изборна комисија је на 25. седници одржаној 19. септембра 2022. године 
донела Решење којим се мандат одборника у Скупштини града Лесковца додељује Оливери 
Караџић, дипломираном економисти, са Изборне листе Александар Вучић – За нашу децу., 
као првом следећем кандидату исте политичке странке на тој изборној листи којем није био 
додељен мандат одборника. 

Одбор за мандатно-имунитетска питања Скупштине града Лесковца разматрао је 
Извештај Градске изборне комисије, број 013-89/2022-I од 19. септембра 2022. године, и 
предложио Скупштини да, на основу члана 73. став 1. Закона о локалним изборима, потврди 
мандат одборника Оливери Караџић са Изборне листе Александар Вучић – За нашу децу. 
 

На основу напред наведеног Скупштина града Лесковца је донела Одлуку о 
потврђивању мандата одборника Скупштине града Лесковца Оливери Караџић са Изборне 
листе Александар Вучић-За нашу децу. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке подносилац 
проглашене изборне листе која је освојила мандате, одборник и кандидат за одборника на 
изборној листи са које је изабран нови одборник могу поднети жалбу Управном суду у року 
од седам дана од дана доношења Одлуке. 

 

Број: 06-4/22-I 
У Лесковцу, 19. септембра 2022. године  
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА        

 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 12, члана 50. и члана 66. став 3. и 4. Закона о 
локалној  самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 - др.закон,  101/16-
др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон)  члана 13. став 1. тачка 2. и члана 14. став 7. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др закон, 95/18- др. закон, 86/19- др. 
закон, 157/20-др.закон и 123/21-др.закон), члана 39. став 1. тачка 19. и члана 79. Статута 
града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18) и члана 46. и 47. став 1. 
Пословника Скупштине града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“ бр. 3/19 и 
4/19 - испр. и „Службени гласник РС“, број 2/22-Одлука УС), Скупштина града Лесковца, 
на  20. седници одржаној 19. септембра 2022. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 
 

 Разрешава се функције члана  Градског већа града Лесковца Оливера Пешић, 
дипломирани економиста, која је обављала функцију члана Градског већа града Лесковца 
на сталном раду у граду за област сарадња са Владом Републике Србије у области 
стратешког планирања и инвестиција, због подношења оставке. 
   

 
II 
 

 Ово Решење објавити  у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Оливера Пешић, дипломирани економиста, која је обављала функцију члана 
Градског већа града Лесковца на сталном раду, за област сарадња са Владом Републике 
Србије у области стратешког планирања и инвестиција, поднела је 02.9.2022. године 
оставку на функцију члана Градског већа града Лесковца. 
 Чланом 13. став 1. тачка 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе прописано је да функционеру јединице локалне самоуправе 
функција престаје у случају подношења оставке. 
 Чланом 14. став 7. истог Закона прописано је, поред осталог, да функционеру 
престанком функције престаје радни однос. 
 Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи прописано је да 
Скупштина, у складу са Законом,на предлог председника општине, бира и разрешава 
чланове Општинског већа, а чланом 66. став 3. прописано је да одредбе овог Закона које се 
односе на Скупштину општине, примењују се на градску Скупштину. 
 Чланом 39. став 1. тачка 19. Статута града Лесковца прописано је да Скупштина 
града, у складу са Законом, на предлог градоначелника, бира и разрешава чланове Градског 
већа. 
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 На основу овлашћења из члана 50. у вези са чланом 66. Закона о локалној 
самоуправи, члана 46. Пословника Скупштине града Лесковца и члана 79. Статута града 
Лесковца, градоначелник  др сци. мед. Горан Цветановић поднео је предлог да се на 20. 
седници Скупштине града разматра питање: 
 
 - Предлог за разрешење Оливере Пешић, функције члана Градског већа због 
подношења оставке и 
 - Предлог за избор Зорана Бранковића, мастер инжењера грађевинарства, за члана 
Градског већа, на сталном раду. 
 
   Чланом 47. став 1. Пословника Скупштине града, поред осталог, прописано је да се 
о поднетој оставци члана Градског већа не отвара расправа већ се престанак функције због 
поднете оставке само констатује, без гласања, тако што то чини председник Скупштине, у 
име Скупштине. 
 

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

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

 
 
Решење доставити: 
 

- Оливери Пешић 
- Градској управи – Одељењу за финансије 
- Градској управи – Служби за управљање кадровима и 
- а/а. 

 
 
 Број 06-4/2022-I 
 У Лесковцу, 19. септембра 2022. године   
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

           
                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                              АлександарЂуровић, с.р. 
 



1 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 12, чланова 45, 50. и 66. став 3, 4. и 5.  Закона о 
локалној  самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 - др. закон,  101/16 - др. 
закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 39. став 1. тачка 19, члана 69. и 79. Статута града 
Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18) и члана 43, а у вези са члановима  
од 21. до 31. и члана 46.  Пословника Скупштине града Лесковца („Службени гласник града 
Лесковца“ бр. 3/19 и 4/19 - испр. и „Службени гласник РС“, број 2/22-Одлука УС), 
Скупштина града Лесковца, на 20. седници одржаној 19. септембра 2022. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

I 

 Бира се за члана Градског већа града Лесковца, на сталном раду у Граду Зоран 
Бранковић, мастер инжењер грађевинарства. 

II 

 Ово Решење објавити  у „Службеном гласнику града Лесковца“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Оливера Пешић, која је обављала функцију члана Градског већа града Лесковца, на 
сталном раду, поднела је оставку на ову функцију. 

 У складу са чланом 47. Пословника Скупштине града, на 20. седници одржаној 19. 
септембра 2022. године, председник Скупштине, у име Скупштине, констатовао је 
престанак функције члана Градског већа Оливери Пешић, због подношења оставке. 

 На основу члана 50. и 66. Закона о локалној самоуправи, члана 79. Статута града 
Лесковца и члана 46. Пословника Скупштине града Лесковца, градоначелник града 
Лесковца  је упутио Скупштини града Предлог за  разрешење Оливере Пешић, функције 
члана Градског већа града Лесковца, на сталном раду, због подношења оставке,  и Предлог 
за избор Зорана Бранковића, мастер инжењера грађевинарства за члана Градског већа града 
Лесковца, на сталном раду у Граду. 

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

 Чланом 39. став 1. тачка 19. Статута града Лесковца прописано је да Скупштина 
града, у складу са Законом, на предлог градоначелника, бира и разрешава чланове Градског 
већа. 
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            Члановима 69. и 79. Статута града Лесковца и чланом 43, а у вези са члановима од 
21. до 31. Пословника Скупштине града прописан је поступак избора чланова Градског већа 
града Лесковца. 

            Након спроведеног поступка тајног гласања, у складу са одредбама Статута града 
Лесковца и Пословника Скупштине града Лесковца, за члана Градског Већа града Лесковца 
на сталном раду у Граду изабран је Зоран Бранковић, мастер инжењер грађевинарства, 
већином гласова (62 „за“ и 5 „против“), од укупног броја одборника Скупштине града (75).  

 У складу са чланом 3. и 4. Одлуке о Градском већу града Лесковца, Зоран Бранковић 
као члан Градског већа може бити задужен за једно или више одређених подручја из 
надлежности града. 

           Скупштина града Лесковца је, на основу члана 32. став 1. тачка 12, чл. 45, 50. и 66. 
став 3. и 4. Закона о локалној  самоуправи, члана 42. и 43, а у вези са члановима  од 21. до 
31. и члана  46. Пословника Скупштине града Лесковца  и  члана  39. став 1. тачка 19,  члана 
69. и члана 79. Статута града Лесковца, донела Решење као у диспозитиву.  

 

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

 

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

 

Број 06-4/2022-I 
У Лесковцу, 19. септембра 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. Статута  града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", брoj 
28/18), Скупштина града Лесковца на 20. седници одржаној 19. септембра 2022. године, 
донела је 

 
О Д Л У К У 

 
I 

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

- 30.06.2022. године.   
 

II 
 

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

 
 

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

извршењу Oдлуке о буџету града Лесковца за период од 01.01. до 30.06.2022. године на 
разматрање и изјашњавање.  

   Градско веће је на 61. седници одржаној 09. септембра 2022. године разматрало и 
усвојило овај Извештај и доставило га Скупштини на разматрање и одлучивање. 

   Скупштина града је на 20. седници одржаној 19. септембра 2022. године, 
разматрала и усвојила овај Извештај и, на основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи и члана 39. Статута града, донела је Одлуку као у диспозитиву. 

 
 
 

Број 06-4/22- I 
У Лесковцу, 19. септембра 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 88. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник Републике Србије", брoj 91/19) и члана 39. Статута града 
Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), Скупштина града 
Лесковца, на 20. седници, одржаној 19. септембра 2022. године, донела је 
 

 
О Д Л У К У 

 
 
I 

 
 Усваја се Измена и допуна бр. 3 Плана набавки града Лесковца за 2022. 
годину, заведена под бројем 2374-404/2022-11 од 13. септембра 2022. године код 
Градске управе града Лесковца - Одељења за јавне набавке. 
  
   

II 
 
 Одлуку  доставити Градској управи града Лесковца – Одељењу за јавне 
набавке. 
 
 
 
 Број: 06-4/22-I 
У Лесковцу, 19. септембра 2022. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

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

самоуправи  (“Службени гласник Републике Србије”, број 129/07, 83/14 – др.закон,  101/16 
– др. закон, 47/18 и 111/21 др.закон), члана 63. Закона о јавим предузећима („Службени 
гласник Републике Србије, бр. 15/16 и 88/19) и члана 39. и 71. став 1. тачка 13) Статута 
града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), Скупштина града 
Лесковца, на 20. седници, одржаној 19. септембра 2022. године, донела је    

 
 

О Д Л У К У 
 
I 

 
 Усваја се Тромесечни извештај за други квартал 2022. године о праћењу рада 
јавних и јавно-комуналних предузећа кроз анализу рада и мишљења за период од 
01.01.2022. до 30.06.2022. године, под бројем 1641/2022-III-12 од 03.08.2022. године, 
усвојен на 61. седници Градског већа, број 061-18/22-II од 09.09.2022. године. 
 

II 
 

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

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
 Чланом 46. став 1. тачка 5б) Закона о локалној самоуправи прописано је да 
Општинско веће „подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини 
општине, ради даљег извештавања у складу са Законом којим се уређује правни положај 
јавних предузећа“. 
 Чланом 63. Закона о јавим предузећима прописано је: 
„Јавно предузеће чији је оснивач Република Србије дужно је да Министарству достави 
тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања. 
Јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајна или јединица локалне самоуправе 
извештај из става један овог члана доставља надлежном органу аутономне покрајне, 
односно јединице локалне самоуправе“.  
 Чланом 71. став 1. тачка 13) Статута града Лесковца прописано је да Градско веће 
„подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини града ради даљег 
извештавања у складу са Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа“. 
 Чланом 16. став 1. тачка 6. Одлуке о Градској управи града Лесковца прописано је 
да Градска управа – Одељење за комунално-стамбене послове, саобраћај и 
инфраструктуру обавља послове праћења рада јавних и јавно комуналних предузећа у 
комуналној области и других субјеката којима су поверене комуналне делатности кроз 
анализу рада и мишљење о извештајима о раду са предлогом мера. 
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 Градска управа – Одељење за комунално-стамбене послове, саобраћај и 
инфраструктуру доставило је Градском већу Тромесечни извештај за други квартал 2022. 
године о праћењу рада јавних и јавно-комуналних предузећа кроз анализу рада и 
мишљења за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године, под бројем 1641/2022-III-12 од 
03.08.2022. године. 
 Градско веће је разматрало и усвојило Тромесечни извештај за други квартал 2022. 
године о праћењу рада јавних и јавно-комуналних предузећа кроз анализу рада и 
мишљења за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године на 61. седници одржаној 
09.09.2022. године и доставило га Скупштини на разматрање и изјашњавање. 
 Скупштина града је на 20. седници одржаној  одржаној 19. септембра 2022. године, 
разматрала Тромесечни извештај за други квартал 2022. године о праћењу рада јавних и 
јавно-комуналних предузећа кроз анализу рада и мишљења за период од 01.01.2022. до 
30.06.2022. године и, на основу члана 32, 46. став 1. тачка 5б) и члана 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи, члана 63. Закона о јавним предузећима и члана 39. и 71. став 1. 
тачка 13) Статута града Лесковца, донела је Одлуку као у диспозитиву.  
 

 
 Број: 06-4/22-I 
У Лесковцу, 19. септембра 2022. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



  
 
 

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник 
Републике Србије“, број 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 8) и члана 66. став 
3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 
129/07, 83/14 -  др. закон, 101/16 – др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 39. 
став 1. тачка 12) Статута града Лесковца  ("Службени гласник града Лесковца", 
број 28/18) и члана 27. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа ЈКП „Водовод“ Лесковац са Законом о јавним предузећима 
(„Службени гласник града Лесковца“, бр. 39/16), Скупштина града Лесковца, на 
20. седници, одржаној 19. септембра 2022. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

I 
 
Даје се сагласност на Другу измену Програма пословања ЈКП „Водовод“ 

Лесковац за 2022. годину, број 7272 од 05.09.2022. године, усвојену на седници 
Надзорног одбора овог предузећа, број 56/22 од 06.9.2022. године.  

 
 

II 
 
Решење доставити ЈКП „Водовод“ Лесковац.  
 
 
 

 Број: 06-4/22-I 
У Лесковцу, 19. септембра 2022. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
 
 
Република Србија 
Град Лесковац 
Скупштина града Лесковца 
Број 06-4/22-I 
19.09.2022. године 
Л е с к о в а ц 
 
 

 
ЈКП „ВОДОВОД“ Лесковац 

-директору- 

-Надзорном одбору ЈКП „ВОДОВОД“ Лесковац- 

Градској управи града Лесковца - Одељење за комунално - стамбене послове, 
саобраћај и инфраструктуру 

  Л е с к о в а ц 

 

Скупштина града Лесковца на 20. седници одржаној 19. септембра 2022. године, 
приликом разматрања тачке дневног реда Друга измена Програма пословања ЈКП 
„Водовод“ Лесковац за 2022. годину, на основу члана 155. Пословника Скупштине града 
Лесковца, донела је следећи 

З А К Љ У Ч А К 

 У Другој измени Програма пословања ЈКП „Водовод“ Лесковац за 2022. годину, 
на страни број 3 у делу 2. Промене у делу зарада и масе зарада, у другом пасусу, треба 
извршити следећу исправку:  

 Уместо „265.150.000,00 динара“, треба да стоји „264.570.000,00 динара“. 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
 

На основу члана 22. став 1. тачка 9. и став 3. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 32. и члана 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07,  83/14-др.закон, 101/16-
др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 39. Статута града Лесковца („Службени 
гласник града Лесковца“, број 28/18), Скупштина града Лесковца, на 20. седници 
одржаној 19. септембра 2022. године, донела је  

  
 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА O 

РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈП “ДОМ“ ЛЕСКОВАЦ 
ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
I 
 

 Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Дом“ Лесковац, број 
1284/2 од 29.07.2022. године, да се нето добит за 2021. годину у износу од 
2.216.284,79 динара, исказана у билансу успеха за 2021. годину, распоређује за 
покриће губитака из ранијих година.  

II 
 

 Одлуку доставити ЈП „Дом“ Лесковац. 
 

 
 
 

 Број: 06-4/22-I 
У Лесковцу, 19. септембра 2022. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



  
 
 

На основу члана 22. став 1. тачка 9. и став 3. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'', број 15/16 и 88/19), члана 32. и члана 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07,  83/14-др.закон, 101/16-
др.закон, 47/18 и 111/21- др.закон), члана 39. Статута града Лесковца (''Службени 
гласник града Лесковца'' број 28/18), Скупштина града Лесковца, на 20. седници, 
одржаној 19. септембра 2022. године, донела је    

  
  

 
ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА О 
ПОКРИЋУ ГУБИТКА ЗА 2021. ГОДИНУ  

ЈКП „ГРДЕЛИЦА“ ГРДЕЛИЦА 
 
I 
 

 Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Грделица“ Грделица, 
за извештајну 2021. годину, број 2523 од 20.07.2022. године о покрићу губитка у 
износу од 9.381.026,30 динара, на терет нераспоређене добити из ранијих година. 

 
II 
 

 Одлуку доставити ЈКП „Грделица“ Грделица 
. 
 

 
   Број: 06-4/22-I 

У Лесковцу, 19. септембра 2022. године  
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 
 

На основу члана 22. став 1. тачка 9. и став 3. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 32. и члана 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07,  83/14-др.закон, 101/16-
др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 39. Статута града Лесковца („Службени 
гласник града Лесковца“, број 28/18), Скупштина града Лесковца, на 20. седници 
одржаној 19. септембра 2022. године, донела је  

  
 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА O 

РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈП „ПИЈАЦА“ ЛЕСКОВАЦ 
ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
I 
 

 Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Пијаца“ Лесковац, број 
2546/4 од 27.06.2022. године да ће се остварена добит ЈП „Пијаца“ Лесковац за 
пословну 2021. годину у бруто износу од 6.105.303,77 динара, након опорезивања 
порезом на добит, употребити за покриће губитка насталог у претходним годинама.  

 
II 
 

 Одлуку доставити ЈП „Пијаца“ Лесковац. 
 

 
 
 

 Број: 06-4/22-I 
У Лесковцу, 19. септембра 2022. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



Тачка дневног реда под редним бројем 11:  

„Годишњи Извештај Друштва посебне намене КЕЛЕС ЛЕД д.о.о. Београд за 
утврђивање остварене уштеде на основу Уговора бр.404-31/2020-IV од 3.12.2020. 
године“, 

одложена је за наредну седницу Скупштине Града. 



 
На основу члана 31, 36, 37, 38. и члана 39. Закона о јавним предузећима (''Службени 

гласник РС'', број 15/16 и 88/19) и члана 39. Статута града Лесковца („Службени гласник 
града Лесковца“ бр. 28/18), Скупштина града Лесковца на 20. седници одржаној 19. 
септембра 2022. године, донела је  

 
 

О Д Л У К У 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП  

,,УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА“ ЛЕСКОВАЦ 
 
 

Члан 1. 
 Спроводи се Јавни конкурс за именовање директора ЈП ,,Урбанизам и изградња“ 
Лесковац. 

Члан 2. 
 Оглас о јавном конкурсу садржи податке о јавном  предузећу, радном месту, 
условима за именовање директора јавног предузећа, месту рада, стручној оспособљености, 
знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, рок 
у коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање обавештења о јавном 
конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе и податке о доказима који се прилажу уз 
пријаву. 
 

Члан 3. 
 Саставни део Одлуке је текст огласа који садржи обавезне елементе из члана 2. ове 
Одлуке. 
 Скупштина града Лесковца објавиће текст огласа у ''Службеном гласнику Републике 
Србије'', дневном листу ''Вечерње новости'' – издање за целу Србију, „Службеном гласнику 
града Лесковца“, као и на интернет страници града Лесковца, с тим што се мора навести 
када је текст огласа објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије'', а све у року од 8 
(осам) дана од дана доношења Одлуке. 
                                                                        Члан 4. 
 Јавни конкурс спроводи Комисија  за спровођење конкурса за избор директора 
јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Лесковац. 

 
Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном 
гласнику града Лесковца''. 
 
 

Број 06-4/22-I 
У Лесковцу, 19. септембра 2022. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 
 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



ГРАД ЛЕСКОВАЦ 
 

На основу члана 24. и 25. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', 
број 15/16 и 88/19) и Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за именовање 
директора ЈП, ''УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА,“ Лесковац, број 06-4/22-I од 19. 
септембра 2022. године. 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА  

 
Оглашава  

 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА  

ЈП ''УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА'' ЛЕСКОВАЦ 
 

Подаци о Јавном предузећу: ЈП ''УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА“ Лесковац, ул. Трг 
револуције бр.45  у Лесковцу, Матични број: 07367422, ПИБ: 100539074, Претежна 
делатност педузећа: 42.99 –Изградња осталих непоменутих објеката,опремања 
парцела потребном инфраструктуром. 
Радно место: Директор ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА'' 
Лесковац. 

 
 Директор ЈП ''УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА'' Лесковац бира се на период од 4 
(четири) године. 
 
Услови за именовање директора:  

1.) да је пунолетан и пословно способан; 
2.) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од 

најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама,специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама;   

3.) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева 
високо образовање из тачке 2. овог члана; 

4.) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа; 

5.) да познаје област корпоративног управљања; 
6.) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 
7.) да није члан органа политиче странке,односно да му је одређено мировање у 

вршењу функције у органу политичке странке; 
8.) да није осуђивано  на казну затвора од најмање шест месеци; 
9.) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређује 

кривично дело, и то: 
 
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 
(2) обвезно психијатријско лечење на слободи; 
(3) обавезно лечење наркомана; 
(4) обавезно лечење алкохоличара; 
(5) забрана вршења позива,делатности и дужности. 



      
Место рада: Лесковац. 
 
Стручна оспособљеност знање и вештине оцењује се у изборном поступку, 
увидом у доказе који су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са 
кандидатима који испуњавају утврђене  услове  конкурсом. 
Рок за подношење пријаве:  Пријава на јавни конкурс за избор директора јавног 
предузећа подноси се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса  у 
''Службеном гласнику Републике Србије''.  
Адреса на којој се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуњавању услова 
подноси се Комисији за именовање директора преко Градске управе, Одељења за 
комунално-стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру града Лесковца, ул. Трг 
револуције бр.45, у Лесковцу ( зграда ''Осмоспратница'', први спрат, канцеларија 
бр. 1), са назнаком за Јавни конкурс за именовање директора ЈП ''УРБАНИЗАМ И 
ИЗГРАДЊА'' Лесковац. 
Пријава на Јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву: Пријава за 
јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и 
податке о посебним областима знања.  
Докази који се прилажу уз пријаву:  

- извод из матичне књиге рођених; 
- уверење о држављанству; 
- диплома о стручној спреми; 
- исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти којима 

се доказује да има најмање 5 (пет) година радног искуства, од чега 3 (три) 
године на пословима за које је основано Јавно предузеће или најмање 3 (три) 
године на руководећем положају); 

- радна књижица; 
- уверење надлежног суда да није осуђиван за кривично дело против 

привреде, правног саобраћаја и службене дужности. 
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. 
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису проложени сви потребни 
докази, Комисија за именовање директора одбацује Закључком, против кога није 
допуштена посебна жалба.  
 
Информације о конкурсу можете добити на телефон 016/218-424, сваког радног 
дана од 11-14 часова, а лице задужено за контакт је Срђан Јовановић или 
Снежана Перовановић. 

 
Број 06-4/22-I 

У Лесковцу, 19. септембра 2022. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 
 



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

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон,101/16 – др. 
закон и 47/18) и члана 39. став 1. тачка 15. Статута  града Лесковца  („Службени 
гласник града Лесковца“, број 28/18), Скупштина града Лесковца, на 20. 
седници, одржаној 19. септембра 2022. године, донела је       

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 
I 
 

 Даје се сагласност на измене и допуне Статута Народне библиотеке 
„Радоје Домановић“ у Лесковцу, усвојенe на седници Управног одбора број 444 
од 23.08.2022. године.  

 
 

II 
 

Решење доставити Народној библиотеци у Лесковцу. 
 
 
 
 Број: 06-4/22-I   
У Лесковцу, 19. септембра 2022. године       
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



 На основу члана 39. став 1. тачка 59. Статута града Лесковца („Службени 
гласник града Лесковца“, број 28/18), члана 14а. Одлуке о признањима и наградама 
Града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, бр. 12/18 и 19/22 и 
„Службени гласник РС“, број 2/22 – Одлука УС), Скупштина града Лесковца, на 20. 
седници од 19. септембра 2022. године, донео је  
 

 
О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА  
ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
М Е Д А Љ Е 

 
 
I 
 

 Проф. др СТОЈАНУ РАДЕНОВИЋУ, математичару, због изузетног 
успеха у научно-истраживачком и педагошком раду и афирмацији Лесковца у 
српским и светским научним оквирима. 
 
 

II 
 

 Октобарска награда - Медаља овогодишњим добитницима уручиће се 11. 
октобра 2022. године на свечаној седници Скупштине града, поводом Празника 
града Лесковца. 
 
 

III 
 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 
 
 
 Број 06-4/22-I 
У Лесковцу, 19. септембра 2022. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВАЦ 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



  
 

На основу члана 39. став 1. тачка 59. Статута града Лесковца („Службени 
гласник града Лесковца“, број 28/18), члана 14а. Одлуке о признањима и наградама 
Града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, бр. 12/18 и 19/22 и 
„Службени гласник РС“, број 2/22 – Одлука УС), Скупштина града Лесковца, на 20. 
седници од 19. септембра 2022. године, донео је  
 

 
О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА  
ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
М Е Д А Љ Е 

 
 
I 
 

 ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, због изузетног доприноса 
побољшању саобраћајне инфраструктуре, друштвене одговорности и афирмацији 
града Лесковца. 
 
 

II 
 

 Октобарска награда - Медаља овогодишњим добитницима уручиће се 11. 
октобра 2022. године на свечаној седници Скупштине града, поводом Празника 
града Лесковца. 
 
 

III 
 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 
 
 Број 06-4/22-I 
У Лесковцу, 19. септембра 2022. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВАЦ 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



1 
 

На основу члана 39. став 1. тачка 59. Статута града Лесковца („Службени гласник 
града Лесковца“, број 28/18), члана 19а. Одлуке о признањима и наградама Града Лесковца 
(„Службени гласник града Лесковца“, бр. 12/18 и 19/22 и „Службени гласник РС“, број 2/22 
– Одлука УС), Скупштина града Лесковца, на 20. седници од 19. септембра 2022. године, 
донела је  
 

ОДЛУКУ  
О ДОДЕЛИ НАГРАДА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

 ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

  
I  
 

Као израз посебног признања за изузетне резултате и успехе у раду додељују се: 
 
 

ПОХВАЛЕ 
 

 
1. СТАТОВАЦ-КОМЕРЦ Д.О.О, због изузетног доприноса побољшању пословне 

и привредне климе, смањењу незапослености и афирмацији града Лесковца. 
 

 2. Проф. др СОЊИ ШАЛИНГЕР, специјалисти интерне медицине - кардиологу, 
због истакнутог научног, стручног и практичног рада на пољу интерне медицине и изузетне 
лекарске етике. 
 
 3. Проф. др СУЗАНИ ЂУКИЋ, доктору економских наука, због изузетних  
резултата у научном и педагошком раду и афирмације града Лесковца. 
 

4. Проф. др МИОДРАГУ КОЦИЋУ, доктору наука физичког васпитања и спорта, 
због изузетних  резултата у области спорта и афирмације града Лесковца. 

 
5. Пуковнику ванр. проф. др СРЂАНУ БЛАГОЈЕВИЋУ, начелнику Војне 

академије, због изузетних резултата у области науке и просвете у систему одбране 
Републике Србије и промоције града Лесковца. 

 
6. ЗОРАНУ ВУКАШИНОВИЋУ, секретару Скупштине града Лесковца, због 

дугогодишњег успешног рада, ангажовања на питањима примене основног правног оквира 
за органе локалне самоуправе и рада на реализацији значајних развојних пројеката у 
области привреде и друштвених делатности. 

 



2 
 

7. ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“ ВУЧЈЕ – ИЗДВОЈЕНОM ОДЕЉЕЊУ У 
БУНУШКОМ ЧИФЛУКУ 
Поводом 150 година од оснивања и изузетног доприноса у васпитно-образовном раду и  
промоције града Лесковца. 
 

8. ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“ ГУБЕРЕВАЦ 
Поводом 140 година од оснивања и изузетног доприноса у васпитно-образовном раду и  
промоције града Лесковца. 
 

9. ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ БРЕСТОВАЦ 
Поводом 120 година од оснивања и изузетног доприноса у васпитно-образовном раду и  
промоције града Лесковца. 
 

10. ТАТЈАНИ СТОЈКОВИЋ, ОЛИВЕРИ ЂОРЂЕВИЋ И МОМЧИЛУ 
СТОЈКОВИЋУ, професорима разредне наставе, због изузетних резултата у образовно-
васпитном раду. 
 

11. ДЕЧИЈЕМ ЦРКВЕНОМ ХОРУ „БРАНКО“ ИЗ ЛЕСКОВЦА, поводом 10 
година постојања,   остварених резултата у области духовне музике и промовисања 
традиционалних вредности Лесковца. 

 
 

II 
 

 Похвале овогодишњим добитницима уручиће се 11. октобра 2022. године на 
свечаној седници Скупштине града, поводом Празника града Лесковца. 
 
 

III 
 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 
 

Број 06-4/22-I 
У Лесковцу, 19. септембра  2022. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВАЦ 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



На основу члана 39. став 1. тачка 59. Статута града Лесковца („Службени гласник 
града Лесковца“, број 28/18), члана 19а. Одлуке о признањима и наградама Града Лесковца 
(„Службени гласник града Лесковца“, бр. 12/18 и 19/22 и „Службени гласник РС“, број 2/22 
– Одлука УС), Скупштина града Лесковца, на 20. седници од 19. септембра 2022. године, 
донела је  
 

ОДЛУКУ  
О ДОДЕЛИ НАГРАДА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

 ЗА 2022. ГОДИНУ 
 
 Као израз посебног признања за изузетне резултате и успехе у раду додељују се: 
 
 

I 
 

НОВЧАНA НАГРАДA 
У износу од 500.000,00 (петстотина хиљада) динара: 

 

 
1. Протојереју ДАЛИБОРУ СТЕФАНОВИЋУ, архијерејском намеснику 

лесковачком, због изузетног доприноса у културно-просветним и хуманитарним 
активностима, испољене великодушности, племенитости и милосрђа. 

 
2. ДУШАНУ ВЕЛИЧКОВИЋУ, тренеру Пливачког клуба „Дубочица“, 

због изузетних резултата у области спорта и промоције града Лесковца. 
 
3. УРОШУ ЖИВАНОВИЋУ, пливачу, 

за изузетне резултате остварене на међународним и националним такмичењима у пливању 
и промоције града Лесковца. 
 

4. НИНИ СТАНИСАВЉЕВИЋ, пливачици, 
за изузетне резултате остварене на међународним и националним такмичењима у пливању 
и промоције града Лесковца. 
 

II 
 

 Новчане награде овогодишњим добитницима уручиће се 11. октобра 2022. године на 
свечаној седници Скупштине града Лесковца, поводом Празника града Лесковца. 
 
 

III 
 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 

Број 06-4/22-I 
У Лесковцу, 19. септембра 2022. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВАЦ 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 



 
На основу члана 24. став 3. и члана 46. став 1. Закона о јавним  предузећима („Службени 

гласник РС“, бр.15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 
111/21-др.закон), члана 39. став 1. тачка 14. Статута града Лесковца („Службени гласник града 
Лесковца“, број 28/18) и члана 51. став 1. и члана 53. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа „Дирекција за урбанизам и изградњу Лесковац“ са Законом о 
јавним предузећима („Службени гласник града Лесковца“, број 50/16), Скупштина града 
Лесковца, на 20. седници одржаној 19. септембра 2022. године, донела је   

 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

„УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ЛЕСКОВАЦ“ 
 
 
I 
 

НОВИЦА НИКОЛИЋ, дипл. инж.електротехнике, разрешава се функције директора 
Јавног предузећа „Урбанизам и изградња Лесковац“, због истека периода на који је именован. 

 
II 
 

 Овo Решењe објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
  

 Решењем Скупштине града Лесковца, број 06-5/18-I од 7.9.2018.године, Новица 
Николић, дипл. инж.електротехнике, именован је за директора Јавног предузећа „Урбанизам 
и изградња Лесковац“, на период од четири године на основу спроведеног јавног конкурса. 
 
 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 период од 4 године на основу спроведеног јавног конкурса. 
 Чланом 46. став 1. Закона о јавним предузећима прописано је да мандат директора 
престаје истеком периода на који је биран, оставком и разрешењем. 

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

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

Чланом 39. став 1. тачка 14. Статута града Лесковца прописано је да Скупштина града 
у складу са Законом: именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији 
је оснивач, даје сагласност на Статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу 
са законом и оснивачким актом. 

 
 
 



Чланом 51. став 1 Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
„Дирекција за урбанизам и изградњу Лесковац“ са Законом о јавним предузећима прописано 
је да мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или 
разрешењем. 
 Чланом  53.  став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
„Дирекција за урбанизам и изградњу Лесковац“ са Законом о јавним предузећима прописано 
је да предлог за разрешење директора Предузећа, подноси Градско веће града Лесковца. 
 Градско веће поднело је предлог за разрешење Новице Николића, функције директора 
Јавног предузећа „Урбанизам и изградња Лесковац“, због истека периода на који је именован. 
 
 Административни одбор Скупштине града Лесковца, на седници од 15. септембра 2022. 
године, прихватио је предлог овлашћеног предлагача да се Новица Николић, 
дипл.инж.електротехнике, да се разреши дужности директора Јавног предузећа „Урбанизам и 
изградња Лесковац“ и упутио га Скупштини града на разматрање и изјашњавање.   
 На основу члана 24. став 3. и члана 46. став 1. Закона о јавним  , члана 32. став 1. тачка 
9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, члана 39. став 1. тачка 14. Статута града 
Лесковца и члана 51. став 1. и члана 53. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа „Дирекција за урбанизам и изградњу Лесковац“ са Законом о јавним 
предузећима, донето 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: 06-4/22-I 
У Лесковцу, 19. септембра 2022. године  
 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



На основу члана 24. став 3. и члана 52. став 1, 2. и 4. Закона о јавним  предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр.15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др.закон, 
47/18 и 111/21-др.закон), члана 41. став 1. и члана 56. Одлуке о усклађивању Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа „Дирекција за урбанизам и изградњу Лесковац“ са Законом о 
јавним предузећима („Службени гласник града Лесковца“, број 50/16), члана 39. став 1. тачка 
14. Статута града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), Скупштина 
града Лесковца, на 20. седници одржаној 19. септембра 2022. године, донела је   

 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

„УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ЛЕСКОВАЦ“ 
 
 
I 
 

НОВИЦА НИКОЛИЋ, дипл. инж.електротехнике, именује се за вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа „Урбанизам и изградња Лесковац“. 

 
II 
 

 Овo Решењe објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца“. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
  

 Овлашћени предлагач доставио је Скупштини града предлог за именовање Новице 
Николића, дипл.инж.електротехнике, за вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
„Урбанизам и изградња Лесковац“.  
 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 период од 4 године на основу спроведеног јавног конкурса. 
 Чланом 25. став 1. Закона о јавним предузећима прописани су услови за именовање 
директора јавног предузећа. 
 Чланом  52. истог Закона: 
 -ставом 1. прописано је да се в.д. директора може именовати до именовања директора 
јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу, 
 -ставом 2. прописано је да период обављања функције в.д.директора не може бити дужи 
од 1 године, 
 -ставом 4. прописано је да вршилац дужности директора мора испуњавати услове за 
именовање директора јавног предузећа из члана 25. овог Закона. 
 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 41. став 1 Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
„Дирекција за урбанизам и изградњу Лесковац“ 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  56.  Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Дирекција за 
урбанизам и изградњу Лесковац“ са Законом о јавним предузећима:   
 - ставом 1. прописано је да Скупштина града Лесковца може именовати вршиоца 
дужности директора до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном 
конкурсу или у случају суспензије директора, 
 - ставом 2. прописано је да период обављања функције вршиоца дужности директора 
не може бити дужи од једне године, 
 Предложени кандидат за вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Урбанизам и 
изградња Лесковац“ испуњава услове прописане чланом 25. Закона о јавним предузећима. 

Чланом 39. став 1. тачка 14. Статута града Лесковца прописано је да Скупштина града 
у складу са Законом: именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији 
је оснивач, даје сагласност на Статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу 
са законом и оснивачким актом. 

 
Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам и изградња Лесковац“ доставио је 

обавештење са предлогом за именовање Новице Николића за вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа „Урбанизам и изградња Лесковац“, број 3420/2 од 6.септембра 2022. године. 

Како би се обезбедио континуитет у пословању јавног предузећа, као и правна 
сигурност и заштита интереса трећих лица, Градско веће града Лесковца је на 61. седници 
одржаној 09. септембра 2022. године, предложило да се за вршиоца дужности до именовања 
директора по спроведеном јавном конкурсу именује Новица Николић, дипл. инж.                              
електротехнике. 

 
 Административни одбор Скупштине града Лесковца, на седници од 15. септембра 2022. 
године, прихватио је предлог овлашћеног предлагача да се Новица Николић, 
дипл.инж.електротехнике, именује за вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
„Урбанизам и изградња Лесковац“ и упутио га Скупштини града на разматрање и 
изјашњавање.   
 На основу члана 24. став 3. и члана 52. став 1, 2. и 4. Закона о јавним  предузећима,  
члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, члана 41. став 1. и 
члана 56. став 1, 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Дирекција за 
урбанизам и изградњу Лесковац“ са Законом о јавним предузећима и члана 39. став 1. тачка 
14. Статута града Лесковца, донето 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: 06-4/22-I 
У Лесковцу, 19. септембра 2022. године  
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 



 
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник 

РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона и 
83/14-др.закон), члана 38 и 42. Закона о туризму („Службени гласник РС“, број 
17/19), 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 39. став 1. тачка 15. Статута града 
Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), члана  10б. Статута 
Туристичке организације града Лесковца и члана 10. став 1. Одлуке о оснивању 
Туристичке организације града Лесковца („Службени гласник општине Лесковац“ 
бр. 11/95 и 3/97 и „Службени гласник града Лесковца“, бр. 11/09 и 49/21), 
Скупштина града Лесковца, на 20. седници одржаној 19. септембра 2022. године, 
донела је   
 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА 
ЛЕСКОВЦА 

 
 
I 

НЕБОЈША КОЦИЋ, дипл.економиста, разрешава се функције директора 
Туристичке организације града Лесковца, због истека периода на који је именован. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“.   
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Решењем Скупштине града Лесковца, број 06-5/18-I од 7.9.2018.године 
Небојша Коцић, дипл. економиста, именован је за директора Туристичке 
организације града Лесковца, на период од четири године на основу спроведеног 
јавног конкурса. 
 Чланом 18. став 1. Закона о јавним службама прописано је да директора 
установе именује и разрешава оснивач. 
 Чланом 31. Закона о туризму прописано је да туристичке организације 
послују у складу са прописима којима се уређују јавне службе.  

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

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

 



Чланом 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца прописано је да 
Скупштина града у складу са Законом: именује и разрешава управни одбор, 
надзорни одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове Статуте у складу са законом.  

 
Чланом 10б. Статута Туристичке организације града Лесковца прописано је 

да директора Установе именује и разрешава оснивач. 
Чланом 10. став 1. Одлуке о оснивању Туристичке организације града 

Лесковца прописано је да директора  Туристичке организације именује и разрешава 
Скупштина града на период од четири године. 

Градско веће поднело је предлог за разрешење Небојше Коцића, функције 
директора Туристичке организације града Лесковца, због истека периода на који је 
именован. 
 Административни одбор Скупштине града Лесковца, на седници од 15. 
септембра 2022. године, прихватио је предлог овлашћеног предлагача да се 
Небојша Коцић, дипл.економиста, разреши дужности директора Туристичке 
организације града Лесковца и упутио га Скупштини града на разматрање и 
изјашњавање.   

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама, члана 38. и 42. Закона 
о туризму, члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи, члана 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца, члана  10б. Статута 
Туристичке организације града Лесковца и члана 10. став 1. Одлуке о оснивању 
Туристичке организације града Лесковца, донето 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: 06-4/22-I 

У Лесковцу, 19. септембра 2022. године  
 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник 
РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона и 
83/14-др.закон), члана 42. Закона о туризму („Службени гласник РС“, број 17/19), 
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 39. став 1. тачка 15. Статута града 
Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18), члана  26.  став 4. и 
члана 29. Статута Туристичке организације града Лесковца и члана 10. став 1. 
Одлуке о оснивању Туристичке организације града Лесковца („Службени гласник 
општине Лесковац“ бр. 11/95 и 3/97 и „Службени гласник града Лесковца“, бр. 
11/09 и 49/21), Скупштина града Лесковца, на 20. седници одржаној 19. септембра 
2022. године, донела је   

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

 
I 
 

 НЕБОЈША КОЦИЋ, дипл.економиста, именује се за вршиоца дужности 
директора Туристичке организације града Лесковца. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“.   
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  
 Овлашћени предлагач доставио је Скупштини града Лесковца предлог за 
именовање Небојше Коцића за вршиоца дужности директора Туристичке 
организације Лесковца. 
 Небојша Коцић, предложени кандидат за вршиоца дужности директора 
Туристичке организације града Лесковца, испуњава све услове за именовање 
прописане чланом 42. Закона о туризму. 
 Чланом 18. став 1. Закона о јавним службама прописано је да директора 
установе именује и разрешава оснивач. 
 Чланом 31. Закона о туризму прописано је да туристичке организације 
послују у складу са прописима којима се уређују јавне службе.  

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

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

 



Чланом 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца прописано је да 
Скупштина града у складу са Законом: именује и разрешава управни одбор, 
надзорни одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове Статуте у складу са законом.  

Чланом 26. став 4. Статута Туристичке организације града Лесковца 
прописано је да оснивач може до именовања директора, именовати вршиоца 
дужности директора. 

Чланом 29. Статута Туристичке организације града Лесковца поред осталог 
је прописано да вршиоца дужности директора ТО уменује Скупштина града: на 
предлог Управног одбора. 

Чланом 10. став 1. Одлуке о оснивању Туристичке организације града 
Лесковца прописано је да директора  Туристичке организације именује и разрешава 
Скупштина града на период од четири године. 

Управни одбор Туристичке организације Лесковац доставио је одлуку са 
предлогом за именовање Небојше Коцића за вршиоца дужности директора 
Туристичке организације Лесковац, број 721 од 6.септембра 2022. године. 

Како би се обезбедио континуитет у пословању установе, као и правна 
сигурност и заштита интереса трећих лица, Градско веће града Лесковца је на 61. 
седници одржаној 09. септембра 2022. године, предложило да се за вршиоца 
дужности до именовања директора по спроведеном јавном конкурсу именује 
Небојша Коцић, дипл.економиста. 
 

Административни одбор Скупштине града Лесковца, на седници од 15. 
септембра 2022. године, прихватио је предлог овлашћеног предлагача да се 
Небојша Коцић, дипл.економиста, именује за вршиоца дужности директора 
Туристичке организације Лесковац и упутио га Скупштини града на разматрање и 
изјашњавање.   
  

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама, члана 42. Закона о 
туризму, члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, 
члана 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца и члана 10. став 1. Одлуке о 
оснивању Туристичке организације града Лесковца, донето 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: 06-4/22-I 
У Лесковцу, 19. септембра 2022. године  
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 



1 
 

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 20. 
седници одржаној  19. септембра 2022. године,  донела је   
 
                                                                        Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

 ЗОРАН ГОЛУБОВИЋ разрешава се функције  члана Штаба за ванредне ситуације 
града Лесковца, као представник организационе јединице Електропривреде Србије у 
Лесковцу. 
 
                                                                                   II 

 
 МР МИРОСЛАВ ДОЧИЋ, директор Огранка Електродистрибуције Лесковац, 
именује се за члана Штаба за ванредне ситуације града Лесковца, као представник 
организационе јединице Електропривреде Србије у Лесковцу. 
 
                   III 
 
  Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 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 доставио Скупштини Предлог 
за разрешење Зорана Голубовића, члана Штаба за ванредне ситуације града Лесковца,  као 
представника организационе јединице Електропривреде у Лесковцу, а на основу дописа 
Огранка Електродистрибуције Лесковац, упућеног електронским путем, број 8/2022-IV i 
881/2022-III-06 od 27.06. 2022. године, у коме се наводи да је дошло до промене директора  
у огранку Електродистрибуције Лесковац и Предлог за именовање мр Мирослава Дочића, 
директора Огранка Електродистрибуције Лесковац, за члана Штаба за ванредне ситуације 
града Лесковца, као представника организационе јединице Електропривреде у Лесковцу.  
 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 
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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 је заменик 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; 
            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; 
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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. 
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. 
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 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 Лесковца,  на 18. седници одржаној 15. 
септембра 2022.  године, разматрао је и прихватио предлог градоначелника  за разрешење 
Зорана Голубовића,  члана Штаба за ванредне ситуације града Лесковца, као представника 
организационе јединице Електропривреде Србије у Лесковцу и именовање мр Мирослава 
Дочића, директора Огранка Електродистрибуције Лесковац, за члана Штаба за ванредне 
ситуације града Лесковца, као представника организационе јединице Електропривреде у 
Лесковцу  и упутио га  Скупштини града на разматрање и изјашњавање.  
 Скупштина града Лесковца је прихватила  наведени  предлог и, на основу члана  32. 
и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи,  члана 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: 06-4/22-I  
У Лесковцу, 19. септембра  2022. године.  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 
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На основу члана 32. а у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи  
(''Службени гласник РС'', бр.129/07, 83/14/-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др. 
закон), чл. 116. и 117. став 3. тачка 5. 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  20. седници одржаној 19. септембра  2022. године,  донела 
је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ''СВЕТОЗАР КРСТИЋ-ТОЗА'' У ВУЧЈУ 
 
I 

Разрешава се дужности члан Школског одбора Средње школе ''Светозар Крстић-
Тоза'' у Вучју из реда представника родитеља због престанка основа за именовање и то: 

 
1. Драгана Трајковић из Лесковца, ул. Шумадијска бр. 9/8. 

 
                                                     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 5. 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, као и у случају да савет родитеља покрене 
иницијативу за разрешење члана органа управљања именованог на његов предлог. 

Овлашћени предлагач доставио је предлог за разрешење члана Школског одбора 
Средње школе ''Светозар Крстић-Тоза'' у Вучју из реда представника родитеља у складу са 
Законом.  
           Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 18. седници одржаној 15. 
септембра 2022. године, прихватио је  предлог овлашћеног  предлагача за разрешење члана 
Школског одбора Средње школе ''Светозар Крстић-Тоза'' у Вучју, 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 5. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 39. 
Статута града Лесковца, Скупштина града Лесковца донела је  Решење као у диспозитиву. 
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Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути спор пред 
надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
 
 Број: 06-4/22-I 
У Лесковцу, 19. септембра 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 20. седници одржаној 19. септембра 2022. године,  донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ''СВЕТОЗАР КРСТИЋ-ТОЗА'' У ВУЧЈУ 
 
I 
 

Именује се члан Школског одбора Средње школе ''Светозар Крстић-Тоза'' у Вучју из 
реда представника родитеља и то: 

 
1. Драгана Ђорђевић из с. Мирошевце, 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 
Средње школе ''Светозар Крстић-Тоза'' у Вучју из реда представника родитеља због 
престанка основа за именовање, као и предлог за именовање новог члана Школског одбора 
Средње школе ''Светозар Крстић-Тоза'' у Вучју,  у складу са Законом.  
           Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 18. седници одржаној 15. 
септембра 2022. године, прихватио је  предлог овлашћеног предлагача за именовање члана 
Школског одбора Средње школе ''Светозар Крстић-Тоза'' у Вучју, 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: 06-4/22-I 

У Лесковцу, 19. септембра 2022. године. 
 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



1 
 

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. тачка 5. 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  20. седници одржаној 19. септембра 2022. године,  донела 
је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ГРДЕЛИЦИ 
 
I 

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

 
1. Татјана Стајковић из Грделице, ул. 29. новембра бр.59 и 
2. Александра Павловић из Грделице, ул. 29. новембра бр. 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 3. тачка 5. 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, као и у случају да савет родитеља покрене 
иницијативу за разрешење члана органа управљања именованог на његов предлог. 

Овлашћени предлагач доставио је предлог за разрешење чланова Школског одбора 
Средње школе у Грделици из реда представника родитеља у складу са Законом.  
           Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 18. седници одржаној 15. 
септембра  2022. године, прихватио је  предлог овлашћеног  предлагача за разрешење 
чланова Школског одбора Средње школе у Грделици, из реда представника родитеља и 
упутио га Скупштини на разматрање и изјашњавање. 
           На основу члана 32. а у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, чл. 116. 
и 117. став 3. тачка 5. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 39. 
Статута града Лесковца, Скупштина града Лесковца донела је  Решење као у диспозитиву. 
 
 
 
 



2 
 

Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути спор пред 
надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
 
 Број: 06-4/22-I 
У Лесковцу, 19. септембра 2022. године. 
 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



1 
 

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  20. седници одржаној 19. септембра 2022. године,  донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ГРДЕЛИЦИ 
 
I 
 

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

 
1. Данијела Ђокић из с. Ораовица, Лесковац и 
2. Ненад Младеновић из с. Велика Грабовница, 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 чланова Школског одбора 
Средње школе у Грделици из реда представника родитеља због престанка основа за 
именовање, као и предлог за именовање нових чланова Школског одбора Средње школе у 
Грделици,  у складу са Законом.  
           Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 18. седници одржаној 15. 
септембра 2022. године, прихватио је  предлог овлашћеног предлагача за именовање 
чланова Школског одбора Средње школе у Грделици, из реда представника родитеља и 
упутио га Скупштини на разматрање и изјашњавање. 
           На основу члана 32. а у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, чл. 116. 
и 117. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 39. Статута града 
Лесковца, Скупштина града Лесковца донела је  Решење као у диспозитиву. 
 
 
 
 



2 
 

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

 
 
Број: 06-4/22-I 

У Лесковцу, 19. септембра 2022. године. 
 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



1 
 

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. тачка 5. 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 20. седници одржаној 19. септембра 2022. године,  донела 
је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ВАСА ПЕЛАГИЋ'' У ЛЕСКОВЦУ 
 
I 

Разрешавају се дужности чланови Школског одбора Основне школе ''Васа Пелагић'' 
у Лесковцу из реда представника родитеља због престанка основа за именовање и то: 

 
1. Зоран Коцић из Лесковца, ул. Пусторечка бр.85 и 
2. Љупка Антанасијевић из Лесковца, ул.Светосавска бр.185. 

 
                                                     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 5. 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, као и у случају да савет родитеља покрене 
иницијативу за разрешење члана органа управљања именованог на његов предлог. 

Овлашћени предлагач доставио је предлог за разрешење чланова Школског одбора 
Основне школе ''Васа Пелагић'' у Лесковцу из реда представника родитеља у складу са 
Законом.  
           Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 18. седници одржаној 15. 
септембра 2022. године, прихватио је  предлог овлашћеног  предлагача за разрешење 
чланова Школског одбора Основне школе ''Васа Пелагић'' у Лесковцу, 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 5. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 39. 
Статута града Лесковца, Скупштина града Лесковца донела је  Решење као у диспозитиву. 
 
 
 



2 
 

Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути спор пред 
надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
 
 Број: 06-4/22-I 
У Лесковцу, 19. септембра 2022. године. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



1 
 

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 20. седници одржаној 19. септембра 2022. године,  донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ВАСА ПЕЛАГИЋ'' У ЛЕСКОВЦУ 
 
I 
 

Именује се чланови Школског одбора Основне школе ''Васа Пелагић'' у Лесковцу из 
реда представника родитеља и то: 

 
1. Иван Савић из Лесковца, ул. Мајора Тепића бр. 21/16 и 
2. Горан Антанасовић из Лесковца, ул.Љутице Богдана бр. 57. 

 
                                                     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 чланова Школског одбора 
Основне школе ''Васа Пелагић'' у Лесковцу из реда представника родитеља због престанка 
основа за именовање, као и предлог за именовање нових чланова Школског одбора Основне 
школе ''Васа Пелагић'' у Лесковцу,  у складу са Законом.  
           Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 18. седници одржаној 15. 
септембра 2022. године, прихватио је  предлог овлашћеног предлагача за именовање 
чланова Школског одбора Основне школе ''Васа Пелагић'' у Лесковцу, 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. 
 
 
 
 



2 
 

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

 
Број: 06-4/22-I 

У Лесковцу, 19. септембра 2022. године. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



1 
 

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), чл. 
116. и 117. став 3. тачка 6. 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 20. седници одржаној 19. септембра  2022. године,  донела је 

 
 

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

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ''11. ОКТОБАР'' У ЛЕСКОВЦУ 
 
I 

Разрешава се дужности члан Школског одбора Школе за основно и средње 
образовање ''11. октобар'' у Лесковцу из реда представника запослених због престанка 
основа за именовање и то: 

 
1. Љиљана Цветковић из Лесковца, ул. Илије Стреле бр.3/30, дипл. дефектолог. 

 
                                                     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 5. 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, као и у случају да васпитно-образовно, односно 
наставничко и педагошко веће покрене иницијативу за разрешење члана органа управљања 
именованог на његов предлог. 

Овлашћени предлагач доставио је предлог за разрешење чланова Школског одбора 
Школе за основно и средње образовање ''11. октобар'' у Лесковцу из реда представника 
запослених у складу са Законом.  
           Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 18. седници одржаној 15. 
септембра 2022. године, прихватио је  предлог овлашћеног  предлагача за разрешење члана 
Школског одбора Школе за основно и средње образовање ''11. октобар'' у Лесковцу, из реда 
представника запослених 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 6. Закона о основама система образовања и васпитања и члана 39. 
Статута града Лесковца, Скупштина града Лесковца донела је  Решење као у диспозитиву. 
 



2 
 

Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути спор пред 
надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
 
 Број: 06-4/22-I 
У Лесковцу, 19. септембра 2022. године. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



1 
 

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), 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 20. седници одржаној 19. септембра 2022. године,  донела је 
 

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

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАНЈЕ ’'11. ОКТОБАР'' У ЛЕСКОВЦУ 
 
I 

Именује се члан Школског одбора Школе за основно и средње образовање ''11. 
октобар'' у Лесковцу из реда представника запослених и то: 

 
1. Боба Стаменковић из Лесковца, ул. Алексе Ненадовића бр.4, дипл. технолог. 

 
                                                     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 и средње образовање ''11. октобар'' у Лесковцу из реда представника 
запослених због престанка основа за именовање, као и предлог за именовање новог члана 
Школског одбора Школе за основно и средње образовање ''11. октобар'' у Лесковцу,  у 
складу са Законом.  
           Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 18. седници одржаној 15. 
септембра 2022. године, прихватио је  предлог овлашћеног предлагача за именовање члана 
Школског одбора Школе за основно и средње образовање ''11. октобар'' у Лесковцу, из реда 
представника запослених 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. 
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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: 06-4/22-I 

У Лесковцу, 19. септембра 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 20.  седници одржаној 19. септембра  2022. године,  донела 
је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ХЕМИЈСКО- ТЕХНОЛОШКЕ 
ШКОЛЕ ''БОЖИДАР ЂОРЂЕВИЋ КУКАР'' У ЛЕСКОВЦУ 

I 
Разрешавају  се дужности чланови Школског одбора Хемијско-технолошке школе 

''Божидар Ђорђевић Кукар'' у Лесковцу из реда представника локалне самоуправе због 
подношења оставке и то: 

1. Стефан Златковић из Лесковца, ул. Жикице Јовановића Шпанца бр. 3/16 и 
2. Братислав Јанковић из Лесковца, ул. Милоја Лазаревића бр. 6. 

                                                     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 Скупштини града предлог за разрешење два члана 
Школског одбора Хемијско-технолошке школе ''Божидар Ђорђевић Кукар'' у Лесковцу из 
реда представника локалне самоуправе, због подношења оставке, у складу са Законом.  
           Скупштина града Лесковца је прихватила наведени предлог овлашћеног предлагача 
и, 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,  донела  Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: Против овог Решења може се покренути спор пред 
надлежним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења. 
 
Број: 06-4/22-I 
У Лесковцу, 19. септембра 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 20. седници одржаној 19. септембра 2022. године,  донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКЕ 

ШКОЛЕ ''БОЖИДАР ЂОРЂЕВИЋ КУКАР'' У ЛЕСКОВЦУ 
I 

Именује се чланови Школског одбора  Хемијско-технолошке школе ''Божидар 
Ђорђевић Кукар'' у Лесковцу из реда представника локалне самоуправе и то: 

 
1. Иван Тошић из Лесковца, ул. Вождова бр. 25/9 и 
2. Милош Ивановић из Лесковца, ул. Видоја Смилевског бр. 4. 

                                                     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 Скупштини града предлог за разрешење два члана 
Школског одбора Хемијско-технолошке школе ''Божидар Ђорђевић Кукар'' у Лесковцу из 
реда представника локалне самоуправе због подношења оставке, као и предлог за 
именовање два члана Школског одбора Хемијско-технолошке школе ''Божидар Ђорђевић 
Кукар'' у Лесковцу, у складу са Законом.  
           Скупштина града Лесковца прихватила је предлог овлашћеног предлагача за 
именовање два члана Школског одбора Хемијско-технолошке школе ''Божидар Ђорђевић 
Кукар'' у Лесковцу и, 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: 06-4/22-I 

У Лесковцу, 19. септембра 2022. године. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 



1 
 

На основу члана 45. став 3, 4. и 5,  члана 46. став 1,  4, 5. и 7. и члана 48а. став 1. и 
став 2. тачка 1)  Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16-испр. 
6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 
15. став 2, 3, 5, 7. и 8. Одлуке о оснивању Народне библиотеке у Лесковцу ( („Службени 
гласник града Лесковца“, број 46/20 и 19/22)  и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града 
Лесковца („Службени гласник града Лесковца“ број 28/18) Скупштина града Лесковца, на 
20. седници одржаној 19. септембра  2022. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

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

 
I 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
 Марија Рајковић, која је за члана Надзорног одбора Нaродне библиотеке „Радоје 
Домановић“ у Лесковцу, именована Решењем Скупштине града о именовању члана 
Надзорног одбора Народне библиотеке „Радоје Домановић“, број 06-5/21-I  од 14. септембра 
2021. године, као представник оснивача, поднела je оставку на функцију члана Надзорног 
одбора ове Установе. 
 Народна библиотека „Радоје Домановић“ је дописом 464 од 07.09. 2022. године, 
обавестила надлежно Одељење за друштвене делатности и локални развој Градске управе 
града Лесковца  о следећем:  Марија Рајковић је Решењем Скупштине града Лесковца, број  
06-5/21-I  од 14. септембра 2021. године, именована за члана Надзорног одбора Народне 
библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу, на предлог оснивача. Имајући у виду да је  
Марија Рајковић поднела оставку на место члана Надзорног одбора „Народне Библиотеке 
„Радоје Домановић“ у Лесковцу, дана 07.09. 2022. године, потребно је именовати новог 
члана Надзорног одбора,  како би се несметано наставио рад Надзорног одбора и Установе. 
Члан 48. став 9. Статута Народне библиотеке гласи да састав Надзорног одбора Библиотеке 
треба да обезбеди заступљеност од најмање 40% мање заступљеног пола. Састав Надзорног 
одбора чине председник и два члана. У важећем саставу Надзорни одбор Библиотеке има 
председника и једног члана мушког пола, и неопходно је да замена горе наведеног члана 
буде женског пола, како би се испоштовали сви законски прописи.  
 Одељење за друштвене делатности  је дописом број 1149/2022-5 од 12.09. 2022. 
године, доставило Скупштини града Лесковца наведено обавештење Народне библиотеке, 
са пратећим материјалом. 



2 
 

 С тим у вези, овлашћени предлагач  је доставио Скупштини града Предлог за 
разрешење Марије Рајковић, мастер професора српског језика и књижевности, функције 
члана Надзорног одбора, као представника оснивача, због подношења оставке. 
  
 Чланом 45. Закона о култури: 
 -ставом 3. прописано је да  надзорни одбор установе има 3 члана 
 -ставом 4. прописано је да чланове надзорног одбора именује и разрешава оснивач, 
из реда стручњака и познавалаца културне делатности 
 -ставом 5. прописано је да председника надзорног одбора именује оснивач, из реда 
чланова надзорног одбора.  
 -Чланом 46. Закона о култури: 
 -ставом 1. прописано је да, ако је оснивач установе Република Србија, аутономна 
покрајина односно јединица локалне самоуправе, највише 1/3 чланова надзорног  одбора 
именује се из реда запослених у установи, на предлог репрезентативног синдиката установе, 
а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених 
 -ставом 4. прописано је да састав надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност 
од најмање 40% представника мање заступљеног пола 
 -ставом 5. прописано је да се чланови надзорног одбора установе из става 1. овог 
члана именују на период од четири године и могу бити именовани највише два пута. 
 -ставом 7. прописано је да за члана надзорног одбора не може бити именовано лице 
које је члан управног одбора установе. 
 Чланом 48а. истог Закона: 
 -ставом 1. прописано је да дужност члана надзорног одбора установе престаје 
истеком мандата или разрешењем 
 -ставом 2.  прописано је да ће оснивач установе разрешити члана Надзорног одбора, 
пре истека мандата 1) на лични захтев. 
 
 Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина 
општине именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на 
њихове статуте. 

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

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

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

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

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

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

од најмање 30% представника мање заступљеног пола.  
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 Чланом 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца прописано је да Скупштина 
града у складу са Законом: именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и  
директора  установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
Статуте, у складу са Законом. 
 
 Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 18. седници одржаној 15. 
септембра 2022. године је прихватио предлог овлашћеног предлагача за разрешење Maрије 
Рајковић, мастер професора српског језика и књижевности, функције члана Надзорног 
одбора Народне библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу, као представника оснивача, 
због подношења оставке и упутио га Скупштини града Лесковца на разматрање и 
изјашњавање. 
 
 На основу члана 45. став 3, 4. и 5,  члана 46. став 1, 4 , 5.  и 7. и члана 48а. став 1.  и 
став 2. тачка 1) Закона о култури, члана 32. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, 
члана 15. став 2, 3, 5, 7 и 8. Одлуке о оснивању  Народне библиотеке у Лесковцу  и члана 
39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца, Скупштина града Лесковца је донела Решење 
као у диспозитиву. 
 

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

 
Број: 06-4/22-I 

У Лесковцу, 19. септембра 2022. године. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 
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На основу члана 45. став 3, 4. и 5,  члана 46. став 1,  4, 5. и 7. Закона о култури 
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16-испр. 6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. и 
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-
др.закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 15. став 2, 3, 5, 7. и 8. Одлуке о 
оснивању Народне библиотеке у Лесковцу ( („Службени гласник града Лесковца“, број 
46/20 и 19/22)  и члана 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца („Службени гласник 
града Лесковца“ број 28/18) Скупштина града Лесковца, на 20. седници одржаној 19. 
септембра 2022. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

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

 
I 
 

 МАРИЈА АТАНАСКОВИЋ, мастер професор физичке културе, именује се за  
члана Надзорног одбора Народне библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу, као 
представник оснивача.  
 
                                                                            II 
 
 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
 Марија Рајковић, која је за члана Надзорног одбора Нaродне библиотеке „Радоје 
Домановић“ у Лесковцу, именована Решењем Скупштине града о именовању члана 
Надзорног одбора Народне библиотеке „Радоје Домановић“, број 06-5/21-I  од 14. септембра 
2021. године, као представник оснивача, поднела je оставку на функцију члана Надзорног 
одбора ове Установе. 
 Народна библиотека „Радоје Домановић“ је дописом 464 од 07.09. 2022. године, 
обавестила надлежно Одељење за друштвене делатности и локални развој Градске управе 
града Лесковца  о следећем:  Марија Рајковић је Решењем Скупштине града Лесковца, број  
06-5/21-I  од 14. септембра 2021. године, именована за члана Надзорног одбора Народне 
библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу, на предлог оснивача. Имајући у виду да је  
Марија Рајковић поднела оставку на место члана Надзорног одбора „Народне Библиотеке 
„Радоје Домановић“ у Лесковцу, дана 07.09. 2022. године, потребно је именовати новог 
члана Надзорног одбора,  како би се несметано наставио рад Надзорног одбора и Установе. 
Члан 48. став 9. Статута Народне библиотеке гласи да састав Надзорног одбора Библиотеке 
треба да обезбеди заступљеност од најмање 40% мање заступљеног пола. Састав Надзорног 
одбора чине председник и два члана. У важећем саставу Надзорни одбор Библиотеке има 
председника и једног члана мушког пола, и неопходно је да замена горе наведеног члана 
буде женског пола, како би се испоштовали сви законски прописи.  
 Одељење за друштвене делатности  је дописом број 1149/2022-5 од 12.09. 2022. 
године, доставило Скупштини града Лесковца наведено обавештење Народне библиотеке, 
са пратећим материјалом. 
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 С тим у вези, овлашћени предлагач  је доставио Скупштини града Предлог за 
разрешење Марије Рајковић, мастер професора српског језика и књижевности, функције 
члана Надзорног одбора, Народне библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу, као 
представника оснивача, због подношења оставке и Предлог за именовање Марије 
Атанасковић, мастер професора физичке културе, за члана Надзорног одбора Народне 
библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу, као представника оснивача.  
  
 Чланом 45. Закона о култури: 
 -ставом 3. прописано је да  надзорни одбор установе има 3 члана 
 -ставом 4. прописано је да чланове надзорног одбора именује и разрешава оснивач, 
из реда стручњака и познавалаца културне делатности 
 -ставом 5. прописано је да председника надзорног одбора именује оснивач, из реда 
чланова надзорног одбора.  
 -Чланом 46. Закона о култури: 
 -ставом 1. прописано је да, ако је оснивач установе Република Србија, аутономна 
покрајина односно јединица локалне самоуправе, највише 1/3 чланова надзорног  одбора 
именује се из реда запослених у установи, на предлог репрезентативног синдиката установе, 
а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених 
 -ставом 4. прописано је да састав надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност 
од најмање 40% представника мање заступљеног пола 
 -ставом 5. прописано је да се чланови надзорног одбора установе из става 1. овог 
члана именују на период од четири године и могу бити именовани највише два пута. 
 -ставом 7. прописано је да за члана надзорног одбора не може бити именовано лице 
које је члан управног одбора установе. 
  
 Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина 
општине именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на 
њихове статуте. 

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

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

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

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

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

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

од најмање 30% представника мање заступљеног пола.  
 

 Чланом 39. став 1. тачка 15. Статута града Лесковца прописано је да Скупштина 
града у складу са Законом: именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и  
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директора  установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
Статуте, у складу са Законом. 
 
 Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 18. седници одржаној 15. 
септембра 2022. године је констатовао напред наведену оставку, прихватио Предлог 
овлашћеног предлагача за именовање Maрије Атанасковић, мастер професора физичке 
културе, за члана Надзорног одбора Народне библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу, 
као представника оснивача и упутио га Скупштини града Лесковца на разматрање и 
изјашњавање. 
 
 На основу члана 45. став 3, 4. и 5. и  члана 46. став 1, 4 , 5.  и 7. Закона о култури, 
члана 32. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи, члана 15. став 2, 3, 5, 7 и 8. 
Одлуке о оснивању  Народне библиотеке у Лесковцу  и члана 39. став 1. тачка 15. Статута 
града Лесковца, Скупштина града Лесковца је донела Решење као у диспозитиву. 
 

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

 
Број: 06-4/22-I 

У Лесковцу, 19. септембра  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“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. Закон,  47/18 и 111/21), члана 39. Статута града 
Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18),  члана 61. став 2. и 3. 
Пословника Скупштине града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, бр. 3/19 , 
4/19-испр. и 2/22-Одлука УС )  и предлога Одборничке групе Александар Вучић-За нашу 
децу, Скупштина града Лесковца, на 20. седници одржаној 19. септембра 2022. године, 
донела је 
 

ОДЛУКУ 
 

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

 
I 
 

 АЛЕКСАНДРИ МИЛЕТИЋ  престаје ангажовање  на пословима техничког 
секретара Одборничке групе Александар Вучић-За нашу децу, са 19. септембром 2022. 
године, као даном доношења ове Одлуке, због подношења оставке.  

 
II 
 

          Одлуку доставити: Александри Милетић, Одборничкој групи  Александар Вучић-За 
нашу децу,  Градској управи-Служби за управљање кадровима и Одељењу за финансије и 
а/а. 
 
 
                                      О б р а з л о ж е њ е 
 
 Александра Милетић која је, на предлог Одборничке групе Александар Вучић-За 
нашу децу, на 12. седници Скупштине града,  Одлуком Скупштине града,  број 06-5/21-I од 
14. септембра 2021. године, ангажована за техничког секретара ове Одборничке групе, 15. 
септембра 2022. године поднела је оставку на дужност техничког секретара ове  
Одборничке групе и доставила је Скупштини града и Административном одбору. 
 Одборничка група Александар Вучић-За нашу децу је 15. септембра  2022. године 
доставила Скупштини града Лесковца и Административном одбору предлог за престанак 
ангажовања Aлександре Милетић на пословима техничког секретара Одборничке групе 
Александар Вучић-За нашу децу, због подношења оставке.  
 Чланом 37. Пословника Скупштине града Лесковца:  
 -ставом 2. прописано је да за потребе одборничке групе, одборничка група има право 
да ангажује сарадника, односно техничког секретара, који права по основу ангажовања 
остварује у Скупштини града, о чему Скупштина града доноси посебну одлуку. 
 -ставом 3.  прописано је да простор за рад и техничка средства обезбеђује одборничка 
група. 
  
 Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 18. седници одржаној 15. 
септембра 2022. године,  прихватио је предлог Одборничке групе Александар Вучић-За 
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нашу децу, за престанак ангажовања Александре Милетић на пословима техничког 
секретара ове Одборничке групе, због подношења оставке  и упутио  упутио га Скупштини 
града Лесковца на разматрање и  изјашњавање. 
           На основу члана  32. и  члана 66. став  3. Закона о локалној самоуправи, члана  39. 
Статута града Лесковца и члана 61. став 2. и 3. Пословника Скупштине града Лесковца, 
Скупштина града Лесковца је донела Одлуку као у диспозитиву. 

 
Број: 06-4/22-I 

У Лесковцу, 19. септембра 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“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. Закон,  47/18  и 111/21), члана 39. Статута града 
Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, број 28/18),  члана 61. став 2. и 3. 
Пословника Скупштине града Лесковца („Службени гласник града Лесковца“, бр. 3/19 и 
4/19-испр. и 2/22-Одлука УС) и предлога Одборничке групе Александар Вучић-За нашу 
децу, Скупштина града Лесковца,  на 20. седници одржаној  19. септембра 2022. године, 
донела је 

 
 

OДЛУКУ 
О АНГАЖОВАЊУ ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ  

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ 
 
I 
 

 МИЛИЦА МЛАДЕНОВИЋ, мастер економиста,  ангажује се за техничког 
секретара Одборничке групе Александар Вучић-За нашу децу  у Скупштини града 
Лесковца, ради обављања стручних и административно-техничких послова, за период 
трајања мандата овог сазива Скупштине града, почев од 20. септембра 2022. године.  
 

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

III 
 Простор за рад и техничка средства обезбеђује Oдборничка група. 
 

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

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Александра Милетић је дана 15. септембра 2022. године поднела оставку на дужност 
секретара Одборничке групе Александар Вучић-За нашу децу. 

 
 Одборничка група Александар Вучић-За нашу децу је  15.09.  2022. године доставила 
Скупштини града Лесковца и Административном одбору,  Предлог да Александри Милетић 
престане ангажовање на пословима техничког секретара Одборничке групе Александар 
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Вучић-За нашу децу, због подношења оставке  и Предлог да се за потребе ове Одборничке 
групе, за техничког секретара ангажује Милица Младеновић, мастер економиста.  
 Чланом 37. Пословника Скупштине града Лесковца:  
 -ставом 2. прописано је да за потребе одборничке групе, одборничка група има право 
да ангажује сарадника, односно техничког секретара, који права по основу ангажовања 
остварује у Скупштини града, о чему Скупштина града доноси посебну одлуку. 
 -ставом 3 прописано је да простор за рад и техничка средства обезбеђује одборничка 
група. 
  
  Административни одбор Скупштине града Лесковца, на 18. седници одржаној 15. 
септембра 2022. године прихватио је предлог Одборничке групе  Александар Вучић-За 
нашу децу,  за ангажовање Милице Младеновић, мастер економисте,  за  техничког 
секретара Одборничке групе Александар Вучић-За нашу децу и упутио га Скупштини града 
на разматрање и изјашњавање. 
 Скупштина града Лесковца је прихватила наведени предлог и,  на основу члана  32. 
и 66. став  3. Закона о локалној самоуправи, члана 39. Статута града Лесковца и члана 61. 
став 2. и 3. Пословника Скупштине града Лесковца, донела Одлуку као у диспозитиву. 

 
Број: 06-4/22-I 

У Лесковцу, 19. септембра 2022. године. 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 Александар Ђуровић, с.р. 

 



Република Србија 
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА 
Број 06-4/22-I 
22. септембар 2022. године 
Л е с к о в а ц 
 
 

ЈП „ПИЈАЦА“ ЛЕСКОВАЦ 
 

- Директору - 
 
 
На основу члана 183. став 1. Пословника Скупштине града Лесковца 

(''Службени гласник града Лесковца'', број 3/19 и 4/19 -испр.), достављамо Вам 
одборничко питање које је на 20. седници Скупштине града Лесковца, одржаној  19. 
септембра  2022. године, у оквиру тачке 10. дневног реда, усмено поставио одборник 
Ненад Здравковић: 
 
             „Желим да ми, као директор, одговорите, као одборнику Скупштине града 
Лесковца, - ко је одобрио и ко је званично потписао уговор са МТС-ом, за 
постављање репетитора на пијаци у Радничком насељу и колика је месечна 
корист за ЈП „Пијаца“, па да видимо да ли је корист или штета?“ 
 
 
                                                                       *** 
 
           Молимо Вас, да у складу са одредбама члана 183. став 5. Пословника 
Скупштине града Лесковца, одговор на напред наведено одборничко питање доставите 
одборнику у писаном облику. 
 
                                                            

                                                                                   СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
                                                                                                 Зоран Вукашиновић, с.р. 
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