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ЛЕСКОВАЦ
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ГОДИНА XXIX

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
90.
На основу члана 43, Закона о буџетскам систему
(„Службени галсник РС, бр. 54/2009, 73/2010,
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013,
142/2015 и 68/2015-др.закон, 99/2016) и члана
32. Закона о локалној самоуправи („Службени
галник РС, број 129/2007 и 83/2014-други Закон
и члана 15 став 1, тачка 2 Статута општоне Власотинце („Службени гласник града Лесковца",
бр. 12/08 и 24/11 и 21/17- пречишћен текст),

Скупштина општине Власотинцена на седници
одржаној дана 10. 3. 2018. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
I. ОПШТИДЕО
Приходи и примања, расходи и издаци буџета
општине Власотинце за 2018. годину (у даљем
тесту: буџет), мењају се у следећим износима:

Буџетски дефицит у износу од 222.367.187 динара, покриће се из неутрошених средстава из
претходне године (суфицита).
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета исказују се у следећим износима:

Члан 2.
Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе за за следеће програме:
ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

19. март 2018.

19. март 2018.
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Члан 2А
Примања буџета општине у износу од 785.595.789 динара, средства из сопствених извора буџетских
корисника у износу од 4.033.000 динара као и средства из осталих извора у износу од 670.395.240
динара мењају се у следећим износима:
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19. март 2018.

Члан 2Б.
Издаци буџета по основним наменама (општи део), мењају се се у следећим износима:
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Члан 3.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018, 2019 и 2020 годину исказују се и мењају
се и исплаћују се у следећем прегледу:
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Члан 4.
Средства буџета у износу од 785.595,789 динара и средства из додатних прихода органа и неутрошених
средстава из поретходне године у износу од 674.428.240 динара мењају се по наменама и корисницима
на следећи начин:
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III. РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Средства буџета у износу од 785.595.789 динара и средстава из осталих извора у износу од
674.428.240 динара утврђени су и распоређени по програмској класификацији и то:
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Члан 6.

Члан 3.

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

Извештај екстерне ревизије ће бити саставни део
завршног рачуна буџета општине Власотинце за
2017.годину.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
дана 10. 3. 2018. године,
01 број 06-9-1/2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 10. 3. 2018.године,
01 број 06-9-2/2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

91.
На основу члана 79. став 1. тачка 3) и члана 92.
став 2, 3. и 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон
и 103/2015, 99/16 и 113/17), члана 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“ број 129/2007 и
83/2014- др. Зако101/16н,) и члана 72. Статута
општине Власотинце („Службени гласник града
Лесковца“ број 12/08, 24/11, 7/17 и 21/17 пречишћен текст), Скупштина општине Власотинце,
на седници одржаној дана 10. 3. 2018. године,
доноси
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се обавеза ангажовања
екстерног ревизора-лица које испуњава услове
за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија-за екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Власотинце за
2017. годину.
Члан 2.
За ангажовање екстерног ревизора ће се спровести
поступак набавке, у складу са одредбама Закона
о јавним набавкама.

92.
На основу члана 32. став 1. тачке 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана
5. ст.3. чл.6.ст.1.тачка 1. и 8.Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16),
члана 15. став 1. тачке 9. Статута општине Власотинце („Службени гласник града Лесковца“,
број 12/08, 24/11, 17/17, 21/17-пречишћен текст)
и Одлуке Скупштине општине Власотинце о повећању основног новчаног капитала у ЈКП „Водовод“ Власотинце („Сл. гласник града Лесковца“,
бр.26/17), Скупштина општина Власотинце на
седници одржаноj 10. 3. 2018. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ
ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП “ВОДОВОД“
ВЛАСОТИНЦЕ
У Одлуци о промени Оснивачког акта ЈКП “Водовод“ Власотинце („Службени гласник града
Лесковца“, бр. 40/16, 7/17), врши се следеће измена:
Члан 1.
Члан 9. мења се тако да сада гласи:
Седиште Јавног комуналног предузећа „Водовод“
Власотинце је у Власотинцу, улица Трг ослобођења

19. март 2018.
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8. О промени седишта Јавног комуналног предузећа одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача.
Члан 2.

У Одлуци о повећању основног новчаног капитала
у Јавно комуналном предузећу “Водовод“ Власотинце (“Сл. гласник града Лесковца“, бр. 26/17),
врши се следећа измена:
Члан 1.

У члану 28.мења се став 1.тако да гласи:
Основни капитал Јавног комуналног предузећа
„Водовод“ Власотинце чини улог у новцу који
износи 20.010.000,00 динара.
Члан 3.
У осталом делу Одлука о промени Оснивачког
акта ЈКП “Водовод“ Власотинце („Службени
гласник града Лесковца“, бр. 40/16, 7/17), остаје
непромењена.

Мења се члан 4. тако да гласи:
„Средства основног новчаног капитала из члана
1. став 2. одлуке су намењена за обезеђивање
средстава за нормално одвијање пословања предузећа и за набавку, одржавање и фунционисање
техничког и технолошког система.
Средства из претходног става биће уплаћена на
посебан наменски рачун ЈКП „Водовод“ Власотинце.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града Лесковца“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦE,
дана 10. 3. 2018.године,
01 број 06-9-3/2018.
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Члан 2.
У осталом делу одлука остаје непромењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града Лесковца''.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
01 бр. 06-9-4/2018,
дана 10. 3. 2018. године.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р.

93.
На основу члана 146. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011), у
вези члана 67. став 1. тач. 4. и 76. став 1. Закона
о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.15/16),
члана 15. ст.1. тачка 9. Статута општине Власотинце („Сл. гласник града Лесковца“, бр. 12/08,
24/11, 17/17 и 21/17-пречишћен текст) и члана
32.Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Водовод“ Власотинце („Сл. гласник града Лесковца“,
бр.40/16 и 7/17), Скупштина општине Власотинце,
дана 10.03.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОВЕЋАЊУ
ОСНОВНОГ НОВЧАНОГ КАПИТАЛА У
ЈАВНО КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ
„ВОДОВОД“ ВЛАСОТИНЦЕ
(“Сл.гласник града Лесковца“, бр. 26/17)

94.
На основу. чл. 20. ст. 1. тач. 5. и чл .33. ст. 1. тач.
6.Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон),
у вези чл. 20. ст. 1. тач. 2. Закона о управљању
отпадом (“Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10
и 14/16), чл. 4. ст. 1. тач. 3. и чл. 30. ст. 2. Закона
о заштити животне средине (“Службени гласник
РС”, бр. 135/04, 36/09 , 72/09 и 43/11) и чл. 2.,4. и
9.Закона о комуналним делатностима (“Службени
гласник РС”, бр. 88/11 и 104/16), Скупштина општине Власотинце на седници одржаној дана 10.
3. 2018. године, донела је

Страна 209 - Број 5

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ТРОШКОВА ТРАНСПОРТА И
ДЕПОНОВАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се средства за накнаду
трошкова транспорта и депоновања комуналног
отпада са територије општине Власотинце у периоду од 01.01.2018.-31.12.2018. године.
Члан 2.
Ради обезбеђивања организационих, материјалних
и других услова за несметано обављање управљања комуналним отпадом са територије општине
Власотинце и унапређења заштите животне средине, накнада трошкова транспорта и депоновања
комуналног отпада са територије општине Власотинце, за период одређен чланом 1.одлуке,
вршиће се средствима буџета Општине Власотинце
за 2018. годину, из програма 0401, функција 560заштита животне средине, некласификована на
другом месту, активност 0005-управљање комуналним отпадом, економска класификација 421стални трошкови.
Члан 3.
Накнада трошкова транспорта и депоновања комуналног отпада средствима из буџета општине
Власотинце, вршиће се на основу појединачно
закључених уговора са привредним субјектима
који пружају комуналне услуге или су им поверене
комуналне делатности на транспорту и депоновању
комуналног отпада, које у име oпштине Власотинце
закључује председник општине уз сагласност
Скупштине општине Власотинце.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града Лесковца“,
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
01 број 06-9-5/18,
дана 10. 3. 2018. године.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

19. март 2018.

95.
На основу члана 20.ст.1.тачка 5. и чл. 32.ст.1.тачка
6.Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон), чл.2. и 9.Закона о комуналним делатностима
("Службени гласник РС", број 88/11 и 104/16),
члана 15. ст. 1. тачка 7. Статута општине Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 12/08,
24/11, 17/17 и 21/17-пречишћен текст) и члана 2.
став 6. Одлуке о додељивању искључивих права
за обављање делатности пружања услуга на које
се Закон о јавним набавкам не примењује („Сл.
гласник града Лесковца“, бр. 47/16), Скупштина
општине Власотинце на седници одржаној 10. 3.
2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О НАКНАДИ
ТРОШКОВА ТРАНСПОРТА И
ДЕПОНОВАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на закључивање Уговора о накнади трошкова транспорта и депоновања комуналног отпада са територије општине Власотинце
којим се уређују правни односи између општине
Власотинце као оснивача и ЈКП "Комуналац"
Власотинце, поводом обављања комуналне делатности од општег интереса на транспорту
чврстог комуналног отпада, чије је обављање оснивач поверио јавном предузећу.
Члан 2.
Општина Власотинце ће закључити Уговор о накнади трошкова транспорта и депоновања комуналног отпада са територије општине Власотинце
из чл.1.овог решења.
Члан 3.
Овлашћује се председник општине Власотинце
да закључи Уговор о накнади трошкова транспорта
и депоновања комуналног отпада са територије
општине Власотинце из чл. 1 овог решења.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 210 - Број 5

Члан 4.

Члан 3.

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковац".

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковац".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 10. 3. 2018. године,
01 брoj 06-9-6/2018

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 10. 3. 2018.године,
01 број 06-9-7/2018.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р.

96.

97.

На основу члана 71.став 1. и 2. у вези члана 15.
ст. 1. тачка 46. Статута општине Власотинце
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 12/08, 24/11,
17/17 и 21/17-преч. текст), Скупштина општине
Власотинце на седници одржаној 10. 3. 2018. године, донела је

На основу чл. 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14др.закон.), чл. 11 а. став 19. Закона о ученичком
и студентском стандарду ("Сл. Гласник РС" бр.
18/10 и бр. 55/13), као и чл. 15. ст. 1. тачка 7. и
чл. 71. ст. 2. Статута општине Власотинце ("Сл.
гласник града Лесковца", бр. 12/08, 24/11 17/17 и
21/17-пречишћен текст), Скупштина општине
Власотинце, на седници одржаној 10. 3. 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О
ФИНАНСИРАЊУ ЗАЈЕДНИЧКОГ
ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ И ОПШТИНЕ БОЈНИК У
ОКВИРУ ПРИХВАТИЛИШТА ЗА
НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ
Члан 1.

ОДЛУКУ
О ЈЕДНОКРАТНИМ НОВЧАНИМ
НАГРАДАМА НАЈБОЉИМ УЧЕНИЦИМА,
СТУДЕНТИМА И МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
Члан 1.

Даје се сагласност на закључивање Уговора о
финансирању заједничког обављања комуналне
делатности зоохигијене општине Власотинце и
општине Бојник којим се уређују међусобни односи поводом заједничког обављања комуналне
делатности зоохигијене у оквиру Прихватилишта
за напуштене животиње.

Право на једнократну новчану награду имају ученици и студенти, односно млади таленти између
12 и 27 година живота, на основу пријаве на конкурс, односно на основу поднетог захтева на
пријавном обрасцу, уколико испуњавају опште и
посебне услове.

Члан 2 .

Члан 2.

Овлашћује се председник општине Власотинце
да закључи Уговор о о финансирању заједничког
обављања комуналне делатности зоохигијене општине Власотинце и општине Бојник у оквиру
Прихватилишта за напуштене животиње из чл.1.
овог решења.

Право из члана 1. ове Одлуке могу остварити
кандидати који испуњавају следеће опште услове:
- да судржављани Републике Србије и
- да имају пребивалиште на подручју општине
Власотинце.
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Члан 3.
Право на једнократну новчану награду у износу
од 10.000,00 динара имају ученици основних
школа са подручја општине Власотинце, који су
у претходној школској години завршили осми
разред и при том су проглашени за "Ученика генерације" у својој школи.
Право на једнократну новчану награду у износу
од 20.000,00 динара имају ученици средњих
школа са подручја општине Власотинце, који су
у претходној школској години завршили средњу
школу и при том су проглашени за "Ученика генерације" у својој школи.
Члан 4.
Право на једнократну новачану награду у износу
од 30.000,00 динара имају студенти свих високошколских установа на територији Републике
Србије, које су акредитоване од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
који су уписани први пут у текућој школској
години на студије првог степена (основне академске студије, основне струковне студије, специјалистичке струковне студије) студије другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
или студије трећег степена (докторске академске
студије), који нису губили ниједну годину током
студија и који су постигли просечну оцену најмање
9.00.
На конкурс се могу пријавити студенти од 3. до
6. године студија првог степена, студенти другог
степена и студенти трећег степена студија који
нису у радном односу, који су одмах по завршетку
студија првог степена наставили студије другог
и трећег степена.
Студенте који се школују у иностранству од 3.
године студија, који су добитници Републичке
стипендије и који имају најмању просечну оцену
током претходних година студија 9.00, општина
ће једнократно помоћи као и студенте другог и
трећег степена студија, под условом да испуњавају
опште услове.
Члан 5.
Право на једнократну новчану награду у износу
од 20.000,00 динара имају млади таленти са пребивалиштем у општини Власотинце, који су
остварили један од наведених услова:

19. март 2018.

1) да су у претходној школској години, на олимпијадама освојили: прву, другу или трећу награду,
2) да су у претходној школској години, на међународним такмичењима освојили: прву, другу
или трећу награду,
3) да су у претходној школској години, за такмичења на републичком нивоу освојили:прву,
другу или трећу награду,
За ставке 1-3 услов конкурисања је да је ова такмичења Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило календаром такмичења
(само за индивидуалне учеснике такмичења) као
и да дипломе и награде освојене на такмичењима
одговарају наставним предметима школе.
Члан 6.
Право на једнократну новчану награду у износу
од 20.000,00 динара имају млади таленти који су
у претходној такмичарској години из области физичке културе и олимпијског спорта на међународним и државним такмичењима освојили: прву,
другу или трећу награду у појединачној конкуренцији.
Члан 7.
Право на једнократну новчану награду ученици,
студенти и млади таленти из члана 3., 4., 5. и 6.
могу остварити само једном у току календарске
године.
Право на једнократну новчану награду, кандидати
из претходног става могу остварити само по
једном основу.
Једнократна новчана награда кандидатима из
става 1. овог члана се исплаћује у целом износу
на рачун подносиоца захтева коме је награда
одобрена.
Члан 8.
Одлуку о једнократним новчаним наградама ученицима, студентима и младим талентима у форми
решења доноси Председник општине.
Право на једнократну новчану награду стиче се
на основу конкурса који расписује Комисија за
доделу једнократних новчаних награда ученицима,
студентима и младим талентима (у даљем
тексту:Комисија).
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
01 број 06-9-8/2018,
дана 10. 3. 2018. године.

Комисију именује Председник општине на период
од једне године.
Комисију чини председник и четири члана.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р.

Члан 9.
Конкурс за доделу једнократних новчаних награда
садржи:
- услове за доделу награда,
- документа потребна за остваривање права на
награду ,
- рок за пријављивање и подношење докумената
и рок до кога ће ученици, студенти и млади таленти бити обавештени о резултатима конкурса.
Резултати конкурса се саопштавају у виду коначне
листе ученика, студената и младих талената
којима је одобрена једнократна новчана награда,
и то на огласној табли и сајту општине Власотинце.
Потребна документа и рокове из става 1. овог
члана утврђује Комисија.
Члан 10.
Средства за исплату једнократних новчаних награда ученицима, студентима и младим талентима,
обезбеђују се у буџету општине Влаостинце.
Члан 11.
Стручне и административно-техничке послове
на спровођењу ове Одлуке обављаће надлежно
одељење Општинске управе општине Власотинце.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".
Члан 13.
Општинско веће општине Власотинце ће на основу ове Одлуке донети Правилник којим ће се
ближе уредити услови и начин остваривања права
на једнократну новчану награду најбољих ученика,
студената и младих талената са територије општине Власотинце,у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

98.
На основу чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 8314-др.закон и 101/16-др.закон) и чл. 15. ст. 1.
тачке 9. Статута општине Власотинце („Службени
гласник града Лесковца број 12/08, 24/11, 17/17 и
21/17-пречишћен текст), Скупштина општине
Власотинце на седници одржаној дана 10. 3.
2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И
ПРОГРАМ РАДА ДОМА ЗДРАВЉА
ВЛАСОТИНЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1. 1. 2018.31. 12. 2018.ГОДИНЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и Програм
рада Дома здравља Власотинце за период од 1. 1.
2018-31. 12. 2018.године, који је усвојио Управни
одбор Дома здравља Власотинце на седници од
25.01.2018.године, бр.109/2 и Финансијски план
Дома здравља Власотинце бр.1046/1 од 8. 11.
2017. године.
II
План и Програм рада Дома здравља Власотинце
за период од 1. 1. 2018-31. 12. 2018. године, који
је усвојио Управни одбор Дома здравља Власотинце на седници од 25. 1. 2018.године, бр. 109/2
и Финансијски план Дома здравља Власотинце
бр. 1046/1 од 8. 11. 2017. године су саставни
делови овог решења.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику града Лесковца“.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 10. 3. 2018.године,
01 број 06-9-9/2018
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р.

99.
На основу чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 8314-др.закон и 101/16-др.закон) и чл. 15. ст. 1.
тачке 10. Статута општине Власотинце („Службени
гласник града Лесковца” број 12/08, 24/11, 17/17
и 21/17-пречишћен текст), Скупштина општине
Власотинце на седници одржаној дана 10. 3.
2018.године, донела је

19. март 2018.

100.
На основу чл. 32. ст. 1. тачка 20. и чл. 57. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014 – др.закон и 101/16-др.
закон), члана 15. ст. 1. тачка 25. и чл.47. Статута
општине Власотинце („Службени гласник града
Лесковца“, број 12/08, 24/11, 17/17 и 21/17-пречишћен текст), Скупштина општине Власотинце,
на седници одржаној 10. 3. 2018. доноси,
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинске управе
општине Власотинце за 2017. годину, 01 број 0256/2018 од 28. 2. 2018. године.
II

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП
”КОМУНАЛАЦ“ ВЛАСОТИНЦЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ

Извештај о раду Општинске управе општине
Власотинце за 2017. годину, 01 број 02-56/2018
од 28. 2. 2018. године је саставни део овог решења.

I

III

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене Програма
пословања ЈКП ”Комуналац“ Власотинце за
2018.годину, које је одлуком број 202/2018 усвојио
Надзорни одбор на седници од 31. 1. 2018. године.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику града Лесковца“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 10. 3. 2018. године,
01 брoj 06-9-11/2018

II
Измене Програма пословања ЈКП ”Комуналац“
Власотинце за 2018.годину, које је одлуком број
202/2018 усвојио Надзорни одбор на седници од
31. 1. 2018. године, су саставни део овог решења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику града Лесковца“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 10. 3. 2018.године,
01 брoj 06-9-10/2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

101.
На основу члана 32. ст. 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014 – др.закон и 101/16др.закон) и члана 15.ст.1. тачка 9.Статута општине
Власотинце („Службени гласник града Лесковца
број 12/08, 24/11, 17/17 и 21/17-пречишћен текст),
Скупштина општине Власотинце, на седници
одржаној 10. 3. 2018. доноси,

19. март 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА
„ВЛАСИНА“, ВЛАСОТИНЦЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са Финансијским
извештајем Спортско рекреативног центра “Власина“, Власотинце за 2017. годину, усвојен на
седници Управног одбора од 23. 2. 2018. гoдине,
број 21-02/2018-02.
II
Извештај о раду са Финансијским извештајем
Спортско рекреативног центра “Власина“, Власотинце за 2017. годину, усвојен на седници
Управног одбора од 23. 2. 2018. године, број 2102/2018-02 је саставни део овог решења.
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ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД
1. 1. 2017.-31. 12. 2017. ГОДИНЕ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са Финансијским
извештајем Дома здравља Власотинце за период
од 1. 1. 2017.-31. 12. 2017. године, усвојен на
седници Управног одбора, број 197/2 од 22. 2.
2018. године.
II
Извештај о раду са Финансијским извештајем
Дома здравља Власотинце за период од 1. 1.
2017.-31. 12. 2017. године, усвојен на седници
Управног одбора, број 197/2 од 22. 2. 2018. године
је саставни део овог решења.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

III
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

10. 3. 2018.године,
01 број 06-9-13/2018.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 10. 3. 2018. године,
01 брoj 06-9-12/2018

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

103.

102.
На основу чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 8314-др.закон и 101/16-др.закон) и чл. 15. ст. 1.
тачке 10. Статута општине Власотинце („Сл.
гласник града Лесковца“ број 12/08, 24/11, 7/17 и
21/17-пречишћен текст), Скупштина општине
Власотинце на седници одржаној дана 10. 3.
2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ДОМА

На основу члана 32. ст. 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014 – др.закон и 101/16др.закон) и члана 15.ст.1. тачка 9.Статута општине
Власотинце („Службени гласник града Лесковца“,
број 12/08, 24/11, 17/17 и 21/17-пречишћен текст),
Скупштина општине Власотинце, на седници
одржаној 10. 3. 2018. доноси,
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

19. март 2018.

I

II

УСВАЈА СЕ Извештај о раду са Финансијским
извештајем Центра за социјални рад Власотинце
за 2017. годину, усвојен на седници Управног одборa од 1. 3. 2018.године, број 9-551-9/18.

Извештај о раду са Финансијским извештајем
Народне библиотеке „Десанка Максимовић“ Власотинце за 2017. годину број 39, усвојен на
седници Управног одбора од 28. 2. 2018. године
је саставни део овог решења.

II
Извештај о раду са Финансијским извештајем
Центра за социјални рад Власотинце за 2017. годину, усвојен на седници Управног одборa од 1.
3. 2018. године, број 9-551-9/18 је саставни део
овог решења.

III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику града Лесковца“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 10. 3. 2018.године,
01 брoj 06-9-15/2018.

III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 10. 3. 2018. године,
01 брoj 06-9-14/2018
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

104.
На основу члана 32. ст. 1 тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/16-др.закон)
и члана 15. ст. 1 тачка 9. Статута општине Власотинце („Службени гласник града Лесковца“, број
12/08, 24/11, 17/17 и 21/17-пречишћен текст),
Скупштина општине Власотинце, на седници
одржаној 10. 3. 2018. доноси,
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ДЕСАНКА
МАКСИМОВИЋ“ ВЛАСОТИНЦЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са Финансијским
извештајем Народне библиотеке „Десанка Максимовић“ Власотинце за 2017.годину број 39, усвојен на седници Управног одбора од 28. 2. 2018.
године.

105.
На основу члана 32. ст. 1. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014 – др.закон и 101/16др.закон) и члана 15. ст. 1. тачка 9. Статута
општине Власотинце („Службени гласник града
Лесковца“, број 12/08, 24/11, 17/17 и 21/17-пречишћен текст), Скупштина општине Власотинце,
на седници одржаној 10. 3. 2018. доноси,
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВЛАСОТИНЦЕ
ЗА 2017. ГOДИНУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду са Финансијским
извештајем Културног центра Власотинце за 2017.
годину, усвојен на седници Управног одбора од
22. 2. 2018. године.
II
Извештај о раду са Финансијским извештајем
Културног центра Власотинце за 2017. годину,
усвојен на седници Управног одбора од 22. 2.
2018. године је саставни део овог решења.

19. март 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

III
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 10. 3. 2018.године,
01 брoj 06-9-17/2018.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 10. 3. 2018. године,
01 брoj 06-9-16/2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

107.

106.
На основу чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, 8314-др.закон, 101/16-др.закон) и чл. 15. ст. 1. тачке
10. Статута општине Власотинце („Службени
гласник града Лесковца“, број 12/08, 24/11, 17/17
и 21/17-пречишћен текст), Скупштина општине
Власотинце на седници одржаној дана 10. 3.
2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ
I

На основу чл. 32. ст. 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 8314-др.закон, 101/16-др.закон) и чл. 15. ст. 1. тачка
9. Статута општине Власотинце („Службени гласник града Лесковца број 12/08, 24/11, 17/17 и
21/17-пречишћен текст), Скупштина општине
Власотинце на седници одржаној дана 10. 3.
2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА У
ВЛАСОТИНЦУ ЗА ОПШТИНУ
ВЛАСОТИНЦЕ И ОПШТИНУ ЦРНА ТРАВА
ЗА 2017. ГОДИНУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског правобранилаштва у Власотинцу за општину Власотинце и општину Црна Трава за 2017. годину, ЈП
број 10/18 од 26. 2. 2018. године.
II

УСВАЈА СЕ Извештај о раду са Финансијским
извештајем Туристичке организације општине
Власотинце за 2017. годину, који је усвојио Управни одбор на седници од 20. 2. 2018. године,
одлуком бр. 2/18.

Извештај о раду Општинског правобранилаштва
у Власотинцу за општину Власотинце и општину
Црна Трава за 2017. годину, ЈП број 10/18 од 26.
2. 2018. године је саставни део овог решења.

II

III

Извештај о раду са Финансијским извештајем
Туристичке организације општине Власотинце
за 2017. годину који је усвојио Управни одбор на
седници од 20. 2. 2018. године, одлуком бр.2/18,
је саставни део овог решења.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 10. 3. 2018.године,
01 брoj 06-9-18/2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.
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19. март 2018.

108.

109.

На основу члана 35. ст. 1.тачка 3а. Закона о ван-

На основу члана 116. став 1., 2., 5., 13. и 15.
Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', број 88/17) ,чл. 32 .ст.
1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон и
101/16-др.закон) и члана 15. стaв. 1. тачка 7. Статута општине Власотинце („Службени гласник
града Лесковца број 12/08, 24/11, 17/17 и 21/17пречишћен текст), Скупштина општине Власотинце, на седници одржаноj 10. 3. 2018. године,
донела је

редним ситуацијама („Службени гласник РС“,
број 111/09, 92/11, 93/12), чл. 5. Одлуке о формирању и начину рада Штаба за ванредне ситуације
општине Власотинце („Службени гласник РС“,
број 4/11), чл. 32. ст. 1 тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014 -др.закон и 101/16-др.закон) и
члана 15.ст.1. тачка 9.Статута општине Власотинце
(„Службени гласник града Лесковца“, број 12/08,
24/11, 17/17 и 21/17-пречишћен текст), Скупштина
општине Власотинце, на седници одржаној 10.
3. 2018. доноси,

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ВУК
КАРАЏИЋ“, ТЕГОШНИЦА

РЕШЕЊЕ

I

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ

РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског одбора ОШ “Вук Караџић“ Тегошница из реда
представника запослених:

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ
I

1. Стојановић Драган из Власотинца, ул. Иве
Лоле Рибара бр.2/1
II

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Штаба за ванредне
ситуације општине Власотинце за 2017. годину,
01 број 217-2/3 од 22. 2. 2018. године.

ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор ОШ “Вук Караџић“ Тегошница из реда представника запослених:
1. Јовановић Александар из Власотинца, ул. Мије
Миленковића бр.87

II
Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације
општине Власотинце за 2017. годину, 01 број
217-2/3 од 22. 2. 2018. године је саставни део
овог решења.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику града Лесковца'', као и на интернет страници општине
Власотинце.
IV
Ово решење је коначно. Против овог решења
може се покренути поступак код Управног суда
у Београду у року од 30 дана од пријема решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 10. 3. 2018. године,
01 брoj 06-9-19/2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 10. 3. 2018.године,
01 број 06-9-23/2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

19. март 2018.
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110.

111.

На основу члана 116. став 1., 2., 5., 13. и 15.
Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', број 88/17) ,чл. 32. ст.
1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон и
101/16-др.закон) и члана 15. стaв. 1. тачка 7. Статута општине Власотинце („Службени гласник
града Лесковца број 12/08, 24/11, 17/17 и 21/17пречишћен текст), Скупштина општине Власотинце, на седници одржаноj 10. 3. 2018. године,
донела је

На основу чл. 36 и 38. Одпуке о Општинском
већу општине Власотинце („Службени гласник
града Лесковца", бр. 12/08), чл. 40. Статута Општине Власотинце („Сл. гласник града Лесковца”,
број 12/08 и 24/11), чл. 19. Пословника о раду
општинског већа општине Власотинце (01 Бр.0610/08 од 30. 6. 2008. год), Општинско веће Општине
Власотинце на 87. седници одржаној 21. 2. 2018.
године, донело је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „КАРАЂОРЂЕ
ПЕТРОВИЋ“, КРУШЕВИЦА

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о раду зоохигијенске службе ЈКП "Комуналац" Власотинце,
број 110-2/18 од 14. 2. 2018 године.

I

II

РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског одбора ОШ “Карађорђе Петровић“ Крушевица из
реда представника родитеља:

Ово решење ступа на снагу даном доношења а
диспозитив решења ће се објавити у „Службеном
гласнику града Лесковца”.

РЕШЕЊЕ

1. Александар Јовановић из Бољара
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
Општинско веће
01 бр.06-7-2/2018
21. 2. 2018. године

II
ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор ОШ “Карађорђе
Петровић“ Крушевица из реда представника родитеља:

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Тодоровић

1. Митић Бојан из Бољара
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном гласнику града Лесковца'', као и на интернет страници општине
Власотинце.
IV
Ово решење је коначно.Против овог решења
може се покренути поступак код Управног суда
у Београду у року од 30 дана од пријема решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,

112.
На основу чл. 36 и 38. Одлуке о Општинском
већу општине Власотинце („Службени гласник
града Лесковца", бр. 12/08), чл. 40. Статута Општине Власотинце („Сл. гласник града Лесковца”,
број 12/08 и 24/11), чл. 19. Пословника о раду
општинског већа општине Власотинце (01 Бр.
06-10/08 од 30. 6. 2008. год), Општинско веће
Општине Власотинце на 87. седници одржаној
21. 2. 2018. године, донело је

дана 10. 3. 2018. године,
01 број 06-9-24/2018.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р.

РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ Захтев ЈКП "Водовод" Власотинце
и ДАЈЕ СЕ сагласност на повећање цене воде и
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коришћење канализације ЈКП "Водовод" Власотинце, број 194 од 23.01.2018 године, који је код
општине Власотинце заведен под 01 бр. 434-1/18
дана 25. 1. 2018. године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења а
диспозитив решења ће се објавити у „Службеном
гласнику града Лесковца".
Општинско веће
01 бр.06-7-7/2018
21. 2. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Тодоровић

19. март 2018.

114.
На основу члана 69.Пословника Скупштине општине Власотинце („Сл. гласник града Лесковца“,
број 25/16, 52/16 и 21/17 пречишћен текст), Комисија за прописе и статутарна питања Скупштине
општине Власотинце, утврдила је пречишћени
текст Одлуке о правима и услугама у социјалној
заштити општине Власотинце.
Пречишћен текст Одлуке о правима и услугама
у социјалној заштити општине Власотинце обухвата, Одлуку о правима и услугама у социјалној
заштити општине Власотинце («Сл.гласник града
Лесковца», број 24/11) са изменама и допунама
објављеним у («Сл. гласнику града Лесковца»,
бр.8/15, 12/15, 30/16, 17/17, 26/17).
Пречишћен текст не садржи одредбе у којима је
одређено време ступања на снагу измена и допуна
Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити
општине Власотинце.

113.
На основу чл. 36 и 38. Одлуке о Општинском
већу општине Власотинце („Службени гласник
града Ј1есковца“, бр. 12/08), чл. 40. Статута Општине Власотинце („Сл. гласник града Лесковца",
броЈ 12/08 и 24/11), чл. 19. Пословника о раду
општинског већа општине Власотинце (01 Бр.0610/08 од 30. 6. 2008. год), Општинско веће Општине
Власотинце на 88. седници одржаној 1. 3. 2018.
године, донело је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
Комисија за прописе и статутарна питања
01 број 06-9/18 од 7. 3. 2018.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Томислав Митић

РЕШЕЊЕ

ОДЛУКА
О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У
СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ -пречишћен текст-

I

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о раду ЈКП
„Водовод“ Власотинце, број 609- 1 од 27. 2. 2018.
године, који је код општине Власотинце заведен
под 01 бр. 02-57/18 дана 28. 2. 2018. године
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења а
диспозитив решења ће се објавити у „Службеном
гласнику града Лесковца".
Општинско веће
01 бр. 06-11-10/2018
1. 3. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Тодоровић

Члан 1.
Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити општине Власотинце (у даљем тексту:
Одлука) утврђују се права и услуге у социјалној
заштити за чије је остваривање надлежна општина
Власотинце.
Члан 2.
Права и услуге у социјалној заштити, утврђене
овом одлуком, могу да остваре лица са пребивалиштем/боравиштем на територији општине Власотинце, изузетно лица која се затекну на територији општине Власотинце у стању социјалне
потребе.

19. март 2018.
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Поједине услуге могу се пружати лицима са територије других општина/градова на основу потписаног Споразума о сарадњи.

III. ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

II. ПРАВА И УСЛУГЕ
У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Члан 5.

Члан 3.
Права у социјалној заштити представљају различите облике материјалне подршке у циљу обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке
социјалној интеграцији појединца и породице.
Права утврђена овом одлуком су:
1. Право на једнократну помоћ;

1. ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ

Право на једнократну помоћ може се признати
појединцу или породици који се изненада или
тренутно нађу у стању социјалне потребе, коју
не могу сами превазићи. Право на једнократну
помоћ се признаје у:
1. натури;
2. новчаном износу и
3. новчаној накнади за добровољно радно ангажовање.

2. Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу;

Члан 6.

3. Право на путне трошкове и исхрану пролазника;

Једнократна помоћ у натури и новчаном износу
може се признати у следећим случајевима:

4. Право на накнаду трошкова сахране;

- прибављања личне документације ради остваривања права у области социјалне заштите;

5. Право на беспалатан оброк;
Члан 4.
Услуге у социјалној заштити су активности пружања подршке и помоћи грађанима и њиховим
породицама ради побољшања, односно очувања
квалитета живота, отклањања или ублажавања
ризика, неповољних животних околности, као и
развоја потенцијала корисника за самосталан живот.

- задовољавања основних животних потреба (набавка намирница, огрева, хигијенски пакет);
- набавке лекова, медицинских помагала и помоћи
у лечењу (ако не постоји други основ за
- набавке уџбеника и школског прибора за децу
која се редовно школују;
- изласка младих из система социјалне заштите;

Услуге које се утврђују овом одлуком су:

- изласка жртава насиља у породици из Прихватилишта;

1. Дневни боравак за децу и младе са сметњама
у развоју;

- других ванредних ситуација, када се не може
превазићи стање социјалне потребе.

2. Дневни боравак за децу са проблемима у понашању;

Право на једнократну новчану помоћ може се
признати појединцу или породици:

3. Предах смештај за децу и младе са сметњама
у развоју;

- за набавку лекова, медицинских помагала и помоћи у лечењу ако приходи, у месецу који
претходи месецу подношења захтева, не прелазе
износ бруто минималне зараде у Републици
Србији, познате у моменту подношења захтева;

4. Услуге Центра за децу и омладину
5. Помоћ и нега у кући за одрасла и стара лица;
6. Помоћ и нега у кући за децу са сметњама у
развоју;
7. Социјално становање у заштићеним условима;
8. Становање уз подршку за особе са менталним
и интелектуалним проблемима.

- за остале случајеве из става 1. овог члана ако
приходи, у месецу који претходи месецу подношења захтева, не прелазе износ нето минималне зараде у Републици Србији, познате у
моменту подношења захтева.
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Изузетно, ово право се може признати појединцу
или породици који не испуњавају услове из става
1.овог члана, по процени Центра за социјални
рад.
Износ једнократне новчане помоћи не може бити
већи од износа просечне нето зараде остварене
по запосленом у општини Власотинце, познатог
у моменту одлучивања о праву.
Члан 7.
Новчана накнада за добровољно радно ангажовање
у локалној заједници припада радно способним
лицима, која се налазе у стању социјалне потребе.
Ако лице упућено на добровољно радно ангажовање неоправдано одбије ангажовање не може
остварити право на једнократну новчану помоћ.
Лица која прихвате добровољно радно ангажовање,
не могу остварити право на једнократну новчану
помоћ у случајевима дефинисаним чланом 6.осим
за лекове, медицинска помагала и помоћ у лечењу.
Члан 8.
Појединац или породица могу право на једнократну помоћ остварити највише три пута у току
календарске године, осим једнократне новчане
помоћи за добровољно радно ангажовање.
О праву на једнократну помоћ одлучује Центар
за социјални рад.

19. март 2018.

Члан 8б
Право на посебну новчану помоћ може се признати
највише три пута у току календарске године
Висину посебне новчане помоћи утврђује Центар
за социјални рад општине Власотинце, у зависности од потреба и стања појединца, односно
породице, на основу процене стручног тима
Центра у сваком појединачном случају, тако да
укупно исплаћени износ посебне новчане помоћи
у календарској години не може бити већи од три
просечне нето зараде по запосленом остварене у
општини Власотинце у месецу који претходи месецу у коме се врши исплата.
2. ПРАВО НА ОПРЕМУ КОРИСНИКА
ЗА СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ
ИЛИ ДРУГУ ПОРОДИЦУ
Члан 9.
Право на опрему корисника за смештај у установу
или другу породицу се признаје лицу које се
смешта:
- у установу социјалне заштите;
- у другу породицу,

1а ПРАВО НА ПОСЕБНУ
НОВЧАНУ ПОМОЋ

под условом да нема опрему, нити је може обезбедити, а не могу му је обезбедити ни сродници
који су, према прописима о породичним односима,
дужни да учествују у његовом издржавању.

Члан 8а

Члан 10.

Право на посебну новчану помоћ обезбеђује се:

Опрема корисника обухвата набавку најнужније
одеће, обуће, накнаду трошкова за превоз корисника до установе, односно породице и друге
нужне трошкове по процени Центра за социјални
рад.

- појединцу који се нађе у изузетно тешкој здравственој ситуацији коју не може самостално
превазићи и то када је услед тешке болести
неопходно извршити оперативне захвате, спровести специфичну лекарску терапију, набавити
неопходна медицинско-техничка помагала, имплантанте и медицинска средства;
- појединцу и породици која се нађе у стању
тренутне и изузетно тешке ситуације и стамбене
угрожености, коју не може самостално да превазиђе, изазаване пожаром, земљотресом, поплавом или другом непогодом у којој је потпуно
или знатно оштећен/уништен стамбени објекат
који користе.

Право на опрему корисника може се признати у
износу стварних трошкова, а највише до износа
просечне месечне нето зараде по запосленом,
остварене у граду Крагујевцу познате у моменту
одлучивања о праву.
О праву на опрему за смештај корисника у установу социјалне заштите или другу породицу, одлучује Центар за социјални рад.
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3. ПРАВО НА ПУТНЕ ТРОШКОВЕ И
ИСХРАНУ ПРОЛАЗНИКА
Члан 11.
Право на путне трошкове и исхрану пролазника
признаје се лицу које се нађе на територији општине Власотинце, ван свог пребивалишта/боравишта, у стању социјалне потребе, за повратак
у место пребивалишта/боравишта или за одвођење
у прихватилиште.
Лицу које није у стању да се само врати у место
пребивалишта/боравишта одређује се пратилац.
Новчани износ за реализацију овог права одређује
се:
-за превоз, у висини стварних трошкова;
-за исхрану, до 10% од основице за утврђивање
новчане социјалне помоћи.
Центар за социјални рад потражује средства за
остварено право од центара за социјални рад са
подручја на коме лице има пребивалиште/ боравиште.
4. ПРАВО НА ТРОШКОВЕ САХРАНЕ
Члан 12.
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Члан 13.
Право на трошкове сахране може се признати, уз
приложене доказе о стварним трошковима, лицу
које је извршило сахрањивање.
Накнада трошкова сахране се утврђује у висини
стварних трошкова учињених за набавку најнеопходније погребне опреме (сандук најниже вредности, покров, крст са натписом) превоз покојника,
сахрањивање, гробно место и таксу за гробно
место.
О праву на трошкове сахране одлучује Центар за
социјални рад.
5. ПРАВО НА БЕСПЛАТАН ОБРОК
Члан 14.
Право на бесплатан оброк има појединац или
породица из категорије најугроженијих грађана
и реализује се као:
- ужина у ђачкој кухињи.
Члан 15.
Право на ужину у ђачкој кухињи признаје се
ученицима основних школа из социјално угрожених породица.

Право на трошкове сахране може се признати:

Корисници овог права могу бити деца:

- за лица без прихода смештена у установу социјалне заштите или другу породицу за чији
смештај трошкове сноси буџет Републике
Србије;

- без родитељског старања;
- самохраних родитеља;
- из вишечланих породица;
- са инвалидитетом;

- за кориснике права на новчану социјалну помоћ
у складу са Законом;
- за лица неутврђеног идентитета;
- за лица која немају сроднике који су по закону
обавезни на издржавање;
- за лица која имају сроднике за које је Центар
за социјални рад утврдио да нису у могућности
да сносе трошкове сахрањивања;
- за лица непознатог пребивалишта/боравишта,
која се у тренутку смрти нађу на подручју општине Власотинце;
- изузетно за лица која нису у систему социјалне
заштите, а налазила су се у стању социјалне
потребе по процени Центра за социјални рад.

- из породица које остварују право на новчану
социјалну помоћ.
Сагласност на предлог школе о корисницима
овог права даје надлежна Градска управа.
IV. УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
1. ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Члан 16.
Дневни боравак за децу и младе са сметњама у
развоју обезбеђује структуриране активности
усмерене на стицање практичних вештина, подстицање развоја и одржавања социјалних, когнитивних и физичких функција корисника, у складу
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са њиховим способностима, склоностима и испољеним интересовањима.

3. ПРЕДАХ СМЕШТАЈ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

У оквиру услуге пружају се социјалне, здравствене,
едукативне и услуге подршке и помоћи у активностима свакодневног живота.

Члан 19.

Члан 17.

Предах смештај је услуга која подразумева привремени и повремени смештај деце и младих са
сметњама у развоју.

Корисници услуге могу бити деца и млади са
сметњама у развоју (телесним, интелектуалним,
менталним, сензорним, говорно-језичким, социоемоционалним, вишеструким).

Предах смештај је услуга која подразумева и
привремени боравак деце и младих са сметњама
у развоју у време летњег као и зимског распуста
а као могућност подразумева и викенд боравак.

Услуга се обезбеђује:

Овом услугом обезбеђује се краткотрајни смештај
и третман деце и младих са сметњама у развоју
кроз адекватне и планиране активности у циљу
социјализације, стицања и унапређења дневне
рутине, изградњу нових односа, подстицања осамостаљивања, смањења социјалне изолације и
помоћ и подршку породици.

- деци предшколског узраста;
- деци и младима узраста до 18 година;
- младима узраста од 18 до 25 година.
Дневни боравак се може реализовати у предшколској установи, школама и другим адекватним
просторима.
О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални
рад.
2. ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ
СА ПРОБЛЕМИМА У ПОНАШАЊУ
Члан 18.
Услуга Дневног боравка за децу и младе са проблемима у понашању обезбеђује структуриране
активности кроз подршку у образовању и развоју
социјалних вештина, радно-окупационим, саветодавно-терапијским третманима, едукативним,
спортско- рекреативним садржајима и другим
активностима, у складу са способностима, склоностима и испољеним интересовањима корисника.
Корисници услуге могу бити:
- деца и млади узраста од 7 до 18 година који
манифестују проблеме у понашању, по процени
органа старатељства;
- деца и млади узраста од 14 до 18 година
односно до 21 године по одлуци тужилаштава
или судова у оквиру примене васпитног налога,
васпитне мере или посебне обавезе.
О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални
рад.

Критеријуме и мерила за учешће корисника у
трошковима услуге утврђује надлежни орган Општине.
О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални
рад.
4. УСЛУГЕ ЦЕНТРА ЗА ДЕЦУ И
ОМЛАДИНУ – МЕЂУОПШТИНСКИ
ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 20.
Центар за децу и омладину Власотинце реализује:
Активности Саветовалишта за превенцију болести
зависности и Клуба за децу без родитељског старања (активности едукативног карактера; креативне и културно-забавне радионице; спортскорекреативне активности; психо-социјалну подршку; помоћ у савладавању школског градива;
информативне активности; дружења; социјалну
интеграцију и задовољавање других потреба деце
и младих у складу са способностима, склоностима
и испољеним интересовањима.
Пружањем услуга Центра за децу и омладину
Власотинце- омогућава се квалитетно коришћење
слободног времена, развој вештина, креативних
способности, талената и превенција социјалних
ризика код деце и младих.
Услуге Центра за децу и омладину се пружају
континуирано, у складу са индивидуалним потребама и интересовањима корисника.
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Корисници услуга Центра за децу и омладину
могу бити деца и млади до 30 година старости.
Услуге Центра за децу и омладину се могу користити на основу препоруке/упута Центра за социјални рад, препоруке других социјалних актера
и по личном избору деце и младих.
5. ПОМОЋ И НЕГА У КУЋИ
ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА
Члан 21.
Услуга Помоћи и неге у кући за одрасла и стара
лица обезбеђује подршку у задовољавању свакодневних животних потреба у стану корисника,
како би се унапредио квалитет живота старих
лица и спречио одлазак у институцију. Помоћ у
кући пружа се када је породична подршка недовољна или није расположива, у складу са идентификованим индивидуалним потребама старих
лица која услед немоћи или смањених функционалних способности нису у стању да живе без
помоћи других лица.
Члан 22.
Корисници услуге могу бити лица старија од 65
година која имају ограничења физичких и психичких способности, живе сама и нису у стању
да се старају о себи или живе са сродницима
који нису у стању да им пруже адекватну помоћ.
Изузетно, услугу Помоћи и неге у кући могу
остварити и лица млађа од 65 година која не испуњавају услове из става 2. овог члана и то:
- особе са инвалидитетом;
- лица која имају закључен уговор о доживотном
издржавању, уз плаћање пуне цене услуге;
- друга лица по процени Центра за социјални
рад, уз плаћање пуне цене услуге.
Члан 23.
Помоћ и нега у кући обезбеђује ангажовање геронтодомаћица ради одржавања личне хигијене
корисника и хигијене стана, набавке намирница,
припремања оброка, плаћања рачуна, помоћи при
кретању и обављања других послова у зависности
од потреба корисника.
Услуга Помоћи и неге у кући се може пружати
интегрисано са здравственим услугама.
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Критеријуме и мерила за учешће корисника у
трошковима услуге Помоћи и неге у кући, утврђује
надлежни орган Општине. Здравствене услуге
се обезбеђују у складу са прописима у области
здравствене заштите.
О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални
рад.
6. ПОМОЋ И НЕГА У КУЋИ ЗА ДЕЦУ И
МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Члан 24.
Право на помоћ и негу у кући могу да користе
деца и млади са сметњама у развоју и њихове породице.
Члан 25.
Помоћ и нега у кући обезбеђује се обављањем
неопходних кућних послова (одржавање чистоће
стана, припремање лаких и брзих оброка, прање
и пеглање), помоћ око одржавања личне хигијене,
набавка намирница, лекова и других потрепштина,
помоћ при шетњи, комуникација са другим институцијама које су значајне за корисника и помоћ
око остваривања здравствених услуга.
Услуга Помоћи и неге у кући се може пружати
интегрисано са здравственим услугама.
Критеријуме и мерила за учешће корисника у
трошковима услуге Помоћи и неге у кући, утврђује
надлежни орган Општине. Здравствене услуге
се обезбеђују у складу са прописима у области
здравствене заштите.
О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални
рад
7. СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У
ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА
Члан 26.
Услуга социјалног становања у заштићеним условима се обезбеђује појединцу и породици у стању
социјалне потребе, који немају решено питање
становања и пружа се у наменски изграђеним
објектима, без могућности откупа.
Кориснику социјалног становања у заштићеним
условима обезбеђује се:
- становање у наменски изграђеним објектима;
- стручна подршка и одговарајући облици помоћи
у самосталном живљењу.
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Корисници социјалног становања у заштићеним
условима могу бити:
- корисници новчане социјалне помоћи;
- самохрани родитељи;
- стара лица;
- лица која су као малолетна била под посебном
заштитом државе (старатељство, хранитељство,
смештај у установу социјалне заштите или
другу породицу;
- особе са инвалидитетом;
- избегла и интерно расељена лица;
- друга лица по стручној процени Центра за социјални рад.
Члан 27.
О објекту социјалног становања у заштићеним
условима се стара домаћин социјалног становања
који се бира из реда корисника социјалног становања по критеријумима за избор хранитељске
породице.
Домаћин се стара о поштовању кућног реда, о
одржавању заједничких просторија, очувању имовине у објекту и пружа помоћ и подршку корисницима у вези са правима и обавезама везаним
за становање.
Члан 28.
Корисници права чији су приходи већи од износа
новчане социјалне помоћи породице у складу са
Законом, учествују у плаћању комуналних услуга
и других трошкова социјалног становања, осим
ако посебним актом није другачије утврђено.
За кориснике чији су приходи до или испод
износа новчане социјалне помоћи породице,
трошкови из става 1. овог члана обезбеђују се из
буџета Општине и то:
- за потрошњу електричне енергије до 300 kwh
по домаћинству;
- за потрошњу воде до 3 m3 по члану домаћинства.
Општина Власотинце сноси трошкове текућег
одржавања објеката социјалног становања у заштићеним условима.
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Члан 28а.
Становање уз подршку је услуга из области социјалне заштите којом се обезбеђује живот особама
са интелектуалним и другим развојним сметњама
у заједници.
Услуга представља процес деинституционализације особа са интелектуалним тешкоћама из институција - измештање из институција и почетак
новог начина живота.
Коришћење услуге може се примењивати, уз одговарајућа прилагођења и у случају смештаја
особа која потичу из породица.
Члан 28б.
Пружалац услуге становања уз подршку, у складу
са основним инклузивним постулатима и правима
корисника, дужан је да кориснику обезбеди подршку:
- у ономе у чему му је подршка потребна (област
подршке)
- на месту где му је подршка потребна (кућа/стан
или било које место у заједници)
- у време када му је потребна (током 24 часа)
- у мери у којој му је потребна (учесталост и интензитет подршке)
- од особе од које му је потребна (неговатељица,
руководилац услуге-координатор или било која
значајна особа/особе из кругова природне и
професионалне подршке)
Подршка се прилагођава и мења у складу са индивидуалним потребама корисника. Услуга становања уз подршку обезбеђује се лицима са интелектуалним и менталним проблемима старости
од 25 година и више.
Критеријуме и мерила за утврђивање учешћа корисника у трошковима смештаја корисника доноси
Општинско веће Власотинце.
Члан 28в.
Услуга становања уз подршку остварује се реализацијом програмских активностима којима се,
у складу са проценом индивидуалних потреба и
потреба корисничке групе:
1) осигурава безбедно окружење и надзире безбедност корисника;
2) пружа помоћ и подршка у задовољавању свакодневних животних потреба;
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3) обезбеђује окружење у коме су доступне разноврсне социјалне, образовне, здравствене,
културно забавне, спортске и рекреативне
услуге у складу са идентификованим потребама
корисника.
Пружалац услуге обезбеђује и друге програме
који су посебно прилагођени могућностима и
интересовањима корисника.
Активности услуге становања уз подршку су
усмерене ка развијању и очувању потенцијала
корисника.
Члан 28г.
Локацију објекта, број и структуру стручних радника локална самоуправа одређује сагласно прописаним стандардима у социјалној заштити.
V ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ПРАВА И УСЛУГА
Члан 29.
Поступак за признавање права и коришћење
услуга спроводи Центар за социјални рад по
службеној дужности или на захтев корисника.
Пружање услуга врше пружаоци услуга социјалне
заштите у складу са законом.
Пружалац услуге дужан је да услугу пружа у
складу са најбољим интересом корисника и прописаним стандардима у социјалној заштити.
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Члан 32.
Ревизију решења и упута о признатим правима и
пруженим услугама из ове Одлуке врши, једном
годишње, надлежни орган општине Власотинце.
Члан 33.
Центар је дужан да води евиденцију о признатим
правима и издатим упутима, доставља годишње
извештај о раду Општинском већу и Скупштини
општине Власотинце .
VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 34.
Средства за остваривање права и пружање услуга
из ове одлуке обезбеђују се у буџету општине
Власотинце, учешћем корисника и лица која су у
складу са законом дужна да учествују у њиховом
издржавању, од донатора и из других извора у
складу са законом.
Члан 35.
Надлежна Општинска управа врши финансирање
права и пружање услуга из ове Одлуке, у складу
са уговорима о финансирању које закључује Општина Власотинце са Центром за социјални рад
за општине Власотинце и Црна Трава као одабраном пружаоцу услуга. Из буџета општине
Власотинце финансирају се и материјални трошкови пружаоца услуге у функцији остваривања
права и услуга из ове Одлуке.
Члан 36.

Пружалац услуге биће изабран на јавном позиву
и биће обавезан да организује пружање услуге,
као и праћење и евидентирање исте и преиспитивање права на годишњем нивоу.

На број и структуру стручних и других радника
потребних за извршење послова из ове Одлуке
сагласност даје Општинско веће.

Члан 30.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Поступак за остваривање права и пружање услуга
из ове Одлуке води се по одредбама Закона о општем управном поступку и одредбама Закона о
социјалној заштити.

Члан 37.

Члан 31.
О жалби на решење Центра за социјални рад, одлучује надлежни орган Општинске управе Власотинце , у року од 30 дана.
Жалба не одлаже извршење решења.

Ближи услови, поступак и начин за остваривање
права и пружање услуга утврђују се посебним
Правилницима, које доноси Општинско веће на
предлог надлежних органа општинске управе у
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 38.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о правима у социјалној заштити
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Члан 39.

Текст Одлуке о правима и услугама у социјалној
заштити општине Власотинце је објављен у
„Службеном гласнику града Лесковца“, број
24/11,8/15, 12/15, 30/16,17/17 и 26/17.

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

Пречишћен текст Одлуке о правима и услугама
у социјалној заштити општине Власотинце објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“.

општине Власотинце ("Службени лист града Лесковца", бр.16/10).
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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
- Лебане - Лесковац - у износу од 3.432,00
динара, додају се три нове алинеје које гласе:

ЛЕБАНЕ
115.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број 129/07, 83/14 и
101/2016), члана 66. Статута општине Лебане
(«Службени гласник града Лесковца« број 16/08,
21/08, 9/09, 17/09, 4/10, 14/14, 21/14, 12/15, 18/15
и 27/15), члана 3. Одлуке о Општинском већу општине Лебане («Службени гласник града Лесковца», број 22/17) и члана 6. Уговора о закупу
пословно-производних објеката, Општинско веће
општине Лебане, дана 12. 3. 2018. године доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
НАЧИНУ И ВИСИНИ НАКНАДЕ
ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗА ДОЛАЗАК
И ОДЛАЗАК СА РАДА РАДНИКА
ПРЕДУЗЕЋА “ЛЕБАНТЕКС“
Д.О.О. ЛЕБАНЕ

- Лебане - Шумане - у износу од 1.102,50 динара.
- Лебане - Голи Рид - у износу од 1.339,00 динара.
- Лебане - Шилово - у износу од 1.339,00 динара.
Члан 2.
Ову Одлуку доставити предузећу “ЛебанТекс“
д.о.о. Лебане и Одељењу за привреду, пољопривреду, водопривреду и финансије општине Лебане.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

Члан 1.
У Одлуци о начину и висини накнаде трошкова
превоза за долазак и одлазак са рада радника
предузећа “ЛебанТекс“ д.о.о. Лебане („Службени
гласник општине Лесковац“, број), у члану 1.
Брише се следећа алинеја:

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
04 број 553-169/2
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Бобан Пејић

Страна 229 - Број 5

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

19. март 2018.

САДРЖАЈ

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
90.

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ .....150

91.

ОДЛУКА О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ .......................................................................................207

92.

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП “ВОДОВОД“ ВЛАСОТИНЦЕ.......207

93.

ОДЛУКА O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ НОВЧАНОГ КАПИТАЛА У ЈАВНО
КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ВОДОВОД“ ВЛАСОТИНЦЕ (“Сл.гласник града Лесковца“, бр. 26/17) ........208

94.

ОДЛУКА О НАКНАДИ ТРОШКОВА ТРАНСПОРТА И ДЕПОНОВАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА СА
ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ ..............................................................................208

95.

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О НАКНАДИ ТРОШКОВА
ТРАНСПОРТА И ДЕПОНОВАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ .........................................................................................................................................................209

96.

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ФИНАНСИРАЊУ
ЗАЈЕДНИЧКОГ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
И ОПШТИНЕ БОЈНИК У ОКВИРУ ПРИХВАТИЛИШТА ЗА НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ ..............................206

97.

ОДЛУКА О ЈЕДНОКРАТНИМ НОВЧАНИМ НАГРАДАМА НАЈБОЉИМ УЧЕНИЦИМА, СТУДЕНТИМА
И МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ........................................................206

98.

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДОМА ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 1. 1. 2018.-31. 12. 2018. ГОДИНЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ........................................212

99.

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ”КОМУНАЛАЦ“
ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ .............................................................................................................................213

100. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ .........................................................................................................................................................213
101. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ СПОРТСКО
РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА „ВЛАСИНА“, ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ.....................................................213
102. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ДОМА ЗДРАВЉА
ВЛАСОТИНЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1. 1.2017.-31. 12. 2017. ГОДИНЕ .........................................................................214
103. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ............................................................................................214
104. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ ............................................215
105. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ КУЛТУРНОГ
ЦЕНТРА ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2017. ГOДИНУ.............................................................................................................215
106. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ.........................................................................216
107. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА У
ВЛАСОТИНЦУ ЗА ОПШТИНУ ВЛАСОТИНЦЕ И ОПШТИНУ ЦРНА ТРАВА ЗА 2017. ГОДИНУ ..................216

19. март 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Страна 230 - Број 5

108. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ .............................................................................................................................217
109. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“,
ТЕГОШНИЦА ................................................................................................................................................................217
110. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „КАРАЂОРЂЕ
ПЕТРОВИЋ“, КРУШЕВИЦА.......................................................................................................................................218
111. РЕШЕЊЕ О САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О РАДУ ЗООХИГИЈЕНСКЕ СЛУЖБЕ ЈКП
"КОМУНАЛАЦ" ВЛАСОТИНЦЕ ................................................................................................................................218
112. РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ЗАХТЕВА ЈКП "ВОДОВОД" ВЛАСОТИНЦЕ И САГЛАСНОСТИ НА ПОВЕЋАЊЕ
ЦЕНЕ ВОДЕ И КОРИШЋЕЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЈКП "ВОДОВОД" ВЛАСОТИНЦЕ ........................................218
113. РЕШЕЊЕ О САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О РАДУ ЈКП „ВОДОВОД“ ВЛАСОТИНЦЕ ...........................219
114. ОДЛУКА О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
-пречишћен текст ...........................................................................................................................................................219

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
115. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И ВИСИНИ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА
ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА РАДНИКА ПРЕДУЗЕЋА “ЛЕБАНТЕКС“ Д.О.О. ЛЕБАНЕ ...................228

Издавач: Скупштина града Лесковца, Редакција: Пана Ђукића 11, Лесковац
Главни и одговорни уредник: Зоран Вукашиновић, тел. 016/200-828, заменик уредника Милан Поповић, тел. 016/200-826
Компјутерска припрема и штампа “Bagdala profesional” Лесковац

