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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

ЦРНА ТРАВА
91.
На основу чалан 56. став 4. Закона о запосленима у ау
тономним покрајинама и јединицама локалне само
управе ("Службени гласник РС", број 21/2016, 113/2017, 
113/2017др. закон и 95/2018), члана 46. став 7. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) и члана 2. став 
2. тачка 7. и члана 28. Пословника Општинског ве ћа 
општи не Црна Трава ("Службени гласник града Ле сков
ца", број 24/2012), Општинско веће општине Црна Трава, 
на седници одржаној дана 25.02.2019. године до носи

РЕШЕЊЕ

О ПРОДУЖЕЊУ СТАТУСА ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Ивану Синадиновићу, дипл. правнику из Лесковца, по
стављеном за вршиоца дужности начелника Општи
нске управе општине Црна Трава Решењем Општи
нског већа општине Црна Трава, број 06240/201802 
од 23.11.2018. године, продужава се статус вршиоца 
дужности начелника, почев од 27.02.2019. године, за 
најдуже три месеца, из разлога што јавни конкурс за 
попуњавање положаја начелника Општинске управе 
општине Црна Трава, који је у међувремену спроводен, 
наије окончан постављењем на положај.
Решење објавити у "Службеном гласнику града Ле
ско вца".
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења 
жалба није допуштена, али може да се покрене упра
вни спор (члан 53. став 3. Закона о запосленима у ау
то номним покрајинама и јединицама локалне са мо

управе) у року од 30 дана од дана пријема Ре шења.
Тужба се предаје у седишту суда у Београду, непо
среднона шалтеру за пријем (радно време је од 7:30 
до 15:30), или се шаље поштом, на адресу београд, 
Не мањина 9.

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Света Тошић

92.
На основу члана 43. и 48. Закона о локалним изборима 
("Службени гласник РС", борј 129/2007, 34/10одлука 
УС и 54/2011), Изборна комисија општине Црна Трава, 
на седници одражаној дана 25.02.2019. године донела је

РЕШЕЊЕ

О ДОДЕЛИ МАНДАТА

1. Са изборне листе "Социјалистичка партија Србије 
 (СПС)  Ивица Дачић" коју је за локалне изборе за 
одборнике Скупштине општине Црна Трава, одржаних 
дана 24.04.2016. године поднела Социјлаистичка партија 
Србије, а ради попуњавања упражњеног одборничког 
места, насталог престанком мандата одборника Томе 
Но ваковића, услед његове смрти, додељује се мандат 
сле дећем кандидату:

Име и 
презиме

Датум 
рођења Занимање

Пребивали
ште и адреса 

стана

Драган 
Стаменковић 08.12.1954. дипл. грађ. 

инжењер
16215  

Црна Трава
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2. Именованом ће Изборна комисија издати уверење 
да је изабран за одборника Скупштине општине Црна 
Трава.

3. Именованом мандат траје до истека мандата одбо
рника коме је престао мандат.

4. Диспозитив решења објавити у "Службеном гла
снику града Лесковца", а Решење са образложењем до
ста вити кандидату коме је мандат додељен.

5. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против овог Решења сваки учесник изборног поступка 
из члана 52. Закона о локалним изборима може поднети 
приговор Изборној комисији општине Црна Трава у 
року од 24 часа од дана када је Решење донето.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Заменик председника
Александар Николић

МЕДВЕЂА
93.
Општинско веће општине Медвеђа на 84 седници одр
жаној дана 6.фебруара 2019.године, на основу чла
на 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту 
(''Слу жбени гласник Републике Србије'' број 62/2006, 
65/2008 – др. Закон, 41/2009 и 112/2015), члана 15. 
став 1. тачка 20. и члана 93. став 1. тачка 8. Статута 
општине Медвеђа (''Службени гласник града Лесковца'' 
број 18/08, 38/2012, 7/2013, 10/2014 и 28/17) и члана 19. 
Пословника о раду Општинског већа, донесе

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ 
ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА 

I

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за израду Предлога годи
шњег програма заштите, уређења и коришћења по
љопривредног земљишта (у даљем тексту Предлог 
годишњег програма) на територији општине Медвеђа 
за период од наредне четири године (у даљем текст 
Комисија) 

II

У Комисији за израду Предлога годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног зе
мљишта се именују: 

1. Цицмиловић Ненад, председник, дипл. инжењер 
пољопривреде,

2. Бабић Влада, заменик председника, дипл. инже
њер геодезије,

3. Марина Раденковић, члан, дипл. економиста,
4. Јахоли Теута, члан, економиста,
5. Мирјана Перишић, члан, економиста.

III

Задатак Комисије је: 
а) да пре израде Предлог годишњег програма оба

вести јавним позивом образовне установе – шко ле, 
стручне пољопривредне службе, социјалне уста но
ве, високообразовне установе – факултете и нау чне 
инсти туте чији је оснивач држава, установе за извр
шење кривичних санкција и правана лица у државној 
својини регистрована за послове у области шумарства, 
да Комисији доставе захтев за признавање права на 
коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини без плаћања накнаде у површини која је 
примерена делатности којом се баве, да размотри 
достављене захтеве и донесе одлуку о истим а најкасније 
до 1. јуна текуће године за Предлог програма за наредну 
годину. 

б) да пре израде Програма обавести јавним позивом 
правна и физичка лица која су власници функционалног 
система за наводњавање и одводњавање, рибњака, 
вишегодишњих засада старијих од три године, а млађих 
од 15 година у роду, винограда старијих старијих од три 
године, а млађих од 30 година у роду, функционалних 
пољопривредних објеката, а који се налазе на земљишту 

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
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у државној својини и правана и физичка лица који су 
власници објекта за узгој и држање животиња и ко ја 
се баве узгојем и држањем животиња, а у циљу про
изводње хране за животиње, да Комисији доставе за
хтеве за признавање права пречег закупа са потребном 
документацијом, најкасније до 30. октобра текуће 
године за наредну годину, да размотри достављене за
хтеве и донесе одлуку о истим а најкасније до 1. јуна 
текуће године за Предлог програма за наредну годину.

в) да изради Предлог годишњег програма у скла
ду са одредбама члана 60,61,61а, и 64а Зако на о 
пољопривредном земљишту, упуствима и Инстру
кцијама Министарства пољопривреде и зашти те жи
вотне средине о изради годишњи програма за штите, 
уређења и коришћења пољопривредног зе мљи шта и 
поступка јавног надметања, број: 320115512/2009
06 од 03.11.2010. године, до 15. децембра текуће 
године за Предлог програма за наредну годину. 

г) да прибави мишљење Комисије за давање ми
шљења, коју образује председник општине, а која 
у свом саставу има најмање половину чланова фи
зичких лица – пољопривредника који су уписани 
Ре гистар пољопривредних газдинстава у складу са 
про писом којим се уређује упис у Регистар по љо при
вре дних газдинстава на Предлог годишњег про грама, 
до 30. децембра текуће године за Предлог про грама 
за наредну годину. 

д) да прибави писану сагласност Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине на Пре
длог годишњег програма у року од 3 дана од добијања 
ми шљења. 

ђ) да достави Предлог годишњег програма Општи
нском већу на разматрање и доношење, најкасније 
до 01. фебруара текуће године за Програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 
текућу годину. 

е) да достави Предлог гоишњег програма Ску
пштини општине на разматрање и доношење до 20. 
фебруара текуће године за Програма заштите, уре
ђења и коришћења пољопривредног земљишта за те
кућу годину.

ф) да по истом поступку, уколико буде потребно, 
изради Предлог измене и допуне Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног зе
мљишта на територији општине Медвеђа; 

IV

Мандат именованих лица у комисији траје четири 
године. 

V

Овим решењем мења се решење број 06630/2014III 
од 17. септембра 2014. године

VI

Решење објавити у ''Службеном гласнику града Ле
сковца''.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Ре ше
ња не може се изјавити жалба, али се може покренути 
Управни спор код надлежног управног суда у року од 30 
дана од дана пријема Решења.

Решење доставити:
 Одељењу за привреду и финансије,
 Архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
08 Број: 065/2019/6 од 6. фебруара 2019.године

ПРЕДСЕДНИК 
др Небојша Арсић

93.
Këshilli Komunal i komunës së Medvegjës në seancën e 
84të të mbajtur më 6 shkurt të vitit 2019, në bazë të ne
nit 60, paragrafi 2. të Ligjit mbi tokën bujqësore (Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Sërbisë numërr. 62/2006, 
65/2008 – Ligjit tj. 41/2009 dhe 112/2015), nenit 15, 
paragrafi 1. pika 20. dhe nenit 93. paragrafi 1 pika 8. të 
Statutit të Komunës së Medvegjës ("Gazeta Zyrtare e 
qytetit të Leskovcit", numër 18/08, 38/2012, 7 / 2013, 
10/2014 dhe 28/17) dhe neni 19. të Rregullores së Punës 
së këshillit Komunal, sjell

AKTVENDIMIN

MBI ARSIMIMIN E KOMISIONIT PËR 
HARTIMIN E PROPOZIMIT TË PROGRAMIT 
VJETOR I MBROJTJES, RREGULLIMIN DHE 
SHFRYTËZIMIN E TOKËS BUJQËSORE NË 
TERITORIN E KOMUNËS SË MEDVEGJËS
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I

ARSIMOHET Komisioni për hartimin e propozimit të 
Programit vjetor për mbrojtjen, rregullimin dhe shfrytëz
imin e tokës bujqësore (në tekstin e mëtejmë: Propozimi 
i programit vjetor) në teritorin e Komunës së Medvegjës 
për periudhën e katër viteve të ardhshme (në tekstin e 
mëtejmë: Komisioni)

II

Komisioni për hartimin e e propozimit të Programit vje
tor për mbrojtjen, rregullimin dhe shfrytëzimin e tokës 
bujqësore emërohet:

1. Nenad Cicmilloviq, kryetar,inxhinjer.dip i bujqësisë
2. Vllada Babiq,zëvendës i kryetari inxhinjer.dip inx

hinjer i gjeodezisë
3. Marina Radenkoviq, anëtar, ekonomist.dip,
4. Teuta Jahollo, anëtar, ekonomist,
5. Mirjana Perishiq, anëtar,ekonomist.

III

Detyra e Komisionit është: 
а) Para hartimit të Programit vjetor të njoftohen me 

ftesë publike institucionet arsimore  shkolla, shërbime 
profesionale bujqësore, shërbimet sociale, institucionet e 
arsimit të lartë  fakultete dhe institute shkencore të për
caktuara nga shteti, institucionet për ekzekutimin e sank
sioneve penale dhe ligjore për personat juridik në shtetin 
pronë të regjistruar për të punuar në fushën e pylltarisë që 
Komisioni të paraqesë një kërkesë për njohjen e të drejtës 
për përdorimin e tokës bujqësore në pronësi të shtetit, pa 
pagesën e kompensimit në sipërfaqe e cila është aktiv
itetet e duhura që ata kryejnë, të marrin në konsideratë 
kërkesat e dorzuara dhe të marrë vendim në lidhje me 
këto jo më vonë se 1. qershor të këtij viti për propozimin 
e programit për vitin e ardhshëm.

b) që para se të hartohet Programi të njoftohen me 
thirrjen publike personat fizik dhe juridik të cilët janë 
pronarë të një sistemi funksional të ujitjes dhe kullimit, 
pellgje, plantacione shumëvjeçare mbi tre vjet, por me 
pak se 15 vjet më parë në kultivim, vreshta moshës mbi 
tre vjet dhe nën 30 vjet më parë në kultivim, ndërtesa 
funksionale bujqësore, të cilat janë të vendosura në tokën 
në pronësi të shtetit dhe në personat fizik dhe juridik të 
cilët janë pronarët e kultivimin dhe mbajtjen e kafshëve 

dhe që kanë të bëjnë me mbarështimin dhe mbajtjen e 
kafshëve, me qëllim për të prodhuar ushqim të kafshëve 
që Komisioni të paraqesë kërkesën për njohjen e të dre
jtës preferenciale për qira dhe dokumentacionin e nevo
jshëm, jo më vonë se 30. tetor të vitit aktual për vitin e 
ardhshëm të marrin në konsideratë kërkesat e dorëzuara 
dhe të marrë vendim në lidhje me këto dhe jo më vonë 
se 1. qershor të këtij viti për propozimin e programit për 
vitin e ardhshëm.

c) të hartojë propozimine Programit vjetor në për
puthje me dispozitat e neneve 60, 61, 61a dhe 64a të 
Ligjit mbi tokën bujqësore, Udhëzimet dhe Instrukcionet 
e Ministrisë së bujqësisë dhe mbrojtjes së mjedisit në zh
villimin e programeve vjetore për mbrojtjen, rregullimin 
dhe përdorimin e tokës bujqësore dhe procedurën e ofer
timit publik, numri: 320115512 / 200906 e 03.11.2010. 
deri më 15. dhjetor të vitit aktual për propozimin e Pro
gramit për vitin e ardhshëm. 

ç) të marrë mendimin e Komisionit të arsimuar nga 
Kryetari i Komunës, i cili ka së paku gjysmën e anëtarëve 
të personave fizikë  fermerët të cilët janë regjistruar në 
Regjistrin e amvisrive bujqësore në pajtim me rregul
loren që rregullon regjistrimin Bujqësor në propozimin 
e Programit vjetor , deri më 30. dhjetor të vitit aktual për 
propozimin e Programit për vitin e ardhshëm.

d) të marrë pëlqimin me shkrim të Ministrisë së bujqë
sisë dhe mbrojtjes së mjedisit në propozimin e Programit 
vjetor brenda 3 ditëve nga marrja e mendimit.

dh) të dorëzojë Propozimin e programit vjetor në 
këshillin Komunal për shqyrtim dhe miratim jo më vonë 
se 1. shkurti të vitit aktual për Programin e mbrojtjes, 
rregullimin dhe shfrytëzimin e tokës bujqësore për vitin 
aktual.

e) ti dorzohet Propozimi i programit vjetor Kuvendit 
të komunës në shqyrtim dhe miratim deri më 20. shkurt 
të vitit aktual për Programin e mbrojtjës, rregullimit dhe 
shfrytëzimit të tokës bujqësore për vitin aktual.

ë) me të njëjtën procedurë, nëse është e nevojshme, të 
hartohet Propozimi për ndryshime dhe plotësime e Pro
gramit vjetor për mbrojtjen, rregullimin dhe shfrytëzimin 
e tokës bujqësore në teritorin e komunës së Medvegjës;

IV

Mandati i personave të emëruar në komision zgjat katër 
vite.
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V

Me këtë aktvendim ndryshon numrin i aktvendimit 06
630 / 2014III të 17. shtatorit .2014

VI

Aktvendimi të shpallet në "Gazetën zyrtare të qytetit të 
Leskovcit".

UDHËZIMI MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij ak
tvendimi nuk mund të ushtrohet ankesa, por mund të 
iniciohet kontesti administrativ në gjykatën kompetente 
administrative brenda 30 ditëve nga data e pranimit të 
aktvendimit.

Aktvendimi ti dorzohet:
 Departamentit për ekonomi dhe financa,
 Arhivit.

KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS SË 
MEDVEGJËS

08 Numër: 065/2019/6 nga 6. Shkurt të vitit 2019.

KRYETAR 
dr Nebojsha Arsiq

94.
Општинско веће општине Медвеђа на 84 седници 
одржаној дана 6.фебруара 2019.године, на основу члана 
62. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени 
гласник Републике Србије'' број 62/2006, 65/2008 – др. 
Закон, 41/2009 и 112/2015), члана 22. Правилника о 
условима и поступку давања у закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини (''Слу
жбени гласник Републике Србије'' број 16/17), члана 
15. став 1. тачка 20. и члана 93. став 1. тачка 8. Статута 
општине Медвеђа (''Службени гласник града Лесковца'' 
број 18/08, 38/2012, 7/2013, 10/2014 и 28/17) и члана 
19. Пословника о раду Општинског већа (''Службени 
гласник града Лесковца'', бр. 18/08, 25/12), доноси

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА 

ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА 

I

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка 
јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији општине 
Медвеђа (у даљем тексту Комисија). 

II

У Комисији за спровођење поступка јавног надметања 
за давање у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији општине Медвеђа се 
именују: 

1. Ћетковић Светлана, за председника, дипломи
рани правник,

2. Цицмиловић Ненад, за члана, дипломирани 
инже њер пољопривреде, 

3. Церовић Љиљана, за члана, економски техничар.

III

Задатак Комисије је давње предлога председнику 
општине Медвеђа за доношење Одлуке о давању на 
ко ри шћење без плаћања накнаде пољопривредног зе
мљи шта у државној својини, Одлуке о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини по 
праву пречег закупа, спровођење поступка давања у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини 
по основу јавног надметања, вођење записника и 
давање предлога председнику општине Медвеђа за 
доношење Одлуке о давању у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини, одређивање цене закупа 
пољопривредног земљишта у државној својини по 
праву пречег закупа и одређивању тржишне цене закупа 
пољопривредног земљишта у државној својини. 

IV

Комисије ће задатак из Тачке III овог решења обавити 
у року од 30 дана од дана расписивања Огласа за 
давање у закуп пољопривредног земљишта у држа
вној својини на територији општине Медвеђа. 

V
Мандат именованих лица у комисији траје четири 
године.

VI
Овим Решењем престаје да важи Решење Број: 06
650/2014III од 17.09.2014. године. 
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VII

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

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Ре
шења не може се изјавити жалба, али се може по
кренути Управни спор код надлежног управног суда 
у року од 30 дана од дана пријема Решења.

Решење доставити:
 Одељењу за привреду и финансије,
 Архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
08 Број: 065/2019/7 од 6. фебруара 2019.године

ПРЕДСЕДНИК 
др Небојша Арсић

94.
Këshilli Komunal i komunës së Medvegjës në mbledhjen 
e 84të të mbajtur më 6 shkurt të vitit 2019, në bazë të 
nenit 62 të Ligjit mbi Tokën Bujqësore ("Gazeta Zyrtare 
e Republikës së Sërbisë" Nr. 62/2006, 65/2008  Ligji për 
Ligjin, 41/2009 dhe 112/2015), neni 22 i Rregullores për 
kushtet dhe procedurën e dhënies me qira dhe shfrytëzi
min e tokës bujqësore shtetërore ("Gazeta Zyrtare e Re
publikës së Serbisë" nr. 16/17), nenit 15 paragrafi 1 pika 
20 dhe Neni 93, paragrafi 1, pika 8 të Statutit të Komunës 
së Medvegjës ("Gazeta Zyrtare e Leskovcit" nr. 18/08, 
38/2012, 7/2013, 10/2014 dhe 28/17) dhe nenit 19 të 
Rregullores së Punës së Këshillit Komunal ("Gazeta zyr
tare e qytetit të Leskocit'', nr. 18/08, 25/12), jep

AKTVENDIMI 

MBI ARSIMIMIN E KOMISIONIT PËR 
ZBATIMIN E PROCEDURËS SË PROKURIMIT 

PUBLIK PËR DHËNJEN ME QIRA TOKËN 
BUJQËSORE NË PRONËSI TË SHTETIT NË 
TERITORIN E KOMUNËS SË MEDVEGJËS

I

ARSIMOHET Komisioni për të kryer një procedurë 
publike të tenderimit për dhënien me qira të tokës bu
jqësore në pronësi shtetërore në territorin e komunës së 
Medvegjës (në tekstin e mëtejmë: Komisioni).

II

Në Komisionin për zhvillimin e procedurës publike të 
tenderimit për dhënien me qira të tokës bujqësore në 
pronësi shtetërore në territorin e komunës së Medvegjës, 
emërohen:

1 .Qetkoviq Svetllana, për kryetar,jurist i diplomuar
2. Cicmilloviq Nenad, për anëtar , inxhinjer i diplo

muar i bujëqësisë 
3. Ceroviq Lilana, për anëtar,ekonomist teknik

III
Detyra e Komisionit, është dhënja e propozimeve kryet
arit të komunës Medvegja për aprovimin e vendimit për 
dhënien në shfrytëzim pa pagesë të tokës bujqësore në 
pronësi të shtetit, vendimi për dhënien me qira të tokës 
bujqësore në pronësi të shtetit sipas ligjit preferencial, 
zbatimin e procedures të dhënjes me qira të tokës bujqë
sore në pronësi të shtetit sipas bazës e ankandit publik, 
udhëheqjen e proqesverbalit,dhënjen e propozimeve kry
etarit të komunës së Medvegjës për aprovimin e vendi
eve për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të 
shtetit,përcaktimi e çmimit të qirasë së tokës bujëqësore 
në pronësi të shtetit me drejtën e qiras dhe përcaktimi I 
çmimit të tregut të qirasë së tokës bujqësore në pronësi 
të shtetit.

IV

Komisioni detyrën nga pika III të këti aktvendimi të 
shpallë me afat prej 30 ditësh nga dita e shpalljes për 
dhënjen me qirra të tokës bujëqësore shtetrore të teritorit 
të komunës së Medvegjës.

V

Mandati i personave të emëruar në komision zgjat katër 
vjet.

VI

Ky Vendim pushon të jetë i vlefshëm Akvendimi Nr: 06
650 / 2014III i 17.09.2014. viti

VII

Vendimi duhet të publikohet në "Gazetën Zyrtare të 
Leskovcit".

PËRMBLEDHJE JURIDIKE: Kundër këtij vendimi nuk 
mund të bëhet ankim, por kontest administrativ mund të 
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iniciohet në gjykatën kompetente administrative brenda 
30 ditëve nga data e pranimit të vendimit.

Aktvendimi të dorëzohet:
 Departamenti i Ekonomisë dhe Financave, 
 Arivi.

KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS SË 
MEDVEGJËS

08 Numër: 065/2019/7 prej 6. Shkurt viti 2019

KRYETAR 
dr Nebojsha Arsiq

95.
Општинско веће општине Медвеђа на 84 седници 
одржаној дана 6.фебруара 2019.године, на основу члана 
61. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", број 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013 – испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015, 
99/2016 и 113/2017), члана 46. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007,83/2017
др.закон,101/2016др.закон и 47/2018.), члан 137. За
кона о општем управном поступку (''Службени гла
сник РС'', бр.18/2016), члана 24. Одлуке о буџету 
општине Медвеђа за 2019. годину 06 Број: 0663/2018/3 
("Службени гласник града Лесковца" број 31/2019), 
доноси

РЕШЕЊЕ

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

1. Средства утврђена Одлуком о буџету општине 
Медвеђа за 2019. годину ("Сл. Гласник града Лесковца", 
број 31/2019), у оквиру раздела 5 – Oпштинска управа, 
глава 5.03, функционална класификација 473 – Туризам, 
програм 1502 – Развој туризма, програмска активност 
0001 – Управљање развојем туризма, по захтеву Тури
стичке организације општине Медвеђа

 у износу од 1.000.000,00 динара, преусмеравају се 
са групе конта 423500 – Стручне услуге, позиција:168, 
на групу конта 483100 – Новчане казне и пенали по 
решењу судова, позиција:172.

 у износу од 900.000,00 динара, преусмеравају се 
са групе конта 423900 – Остале опште услуге, пози

ција:168, на групу конта 483100 – Новчане казне и 
пенали по решењу судова, позиција:172
2. Ово решење постаје саставни део Одлуке о бу џе ту 
општине Медвеђа за 2019. годину 06 број: 0663/20183 
од 17.децембра 2018.године, као и Финансијског плана 
индиректног корисника буџе та општине Медвеђа – 
Туристичка организација општи не Медвеђа. 
3. О реализацији овог решења стaраће се Одељење 
за привреду и финансије Општинске управе општине 
Медвеђа.
4. Ово Решење објавити у "Службеном гласнику гра
да Лесковца". 

О б р а з л о ж е њ е
Чланом 61. Закона о буџетском систему ("Сл. гла
сник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 
103/2015 99/2016), предвиђено је да у случају да се у 
току године обим пословања или овлашћења ди ре
ктног, односно његовог индиректног корисника бу
џетских средстава промени, износ апропријација 
издво јених за активности тог корисника повећаће се, 
одно сно смањити. Ставом 8. истог члана дозвољена 
је промена апропријација из осталих извора без огра
ни чења, с тим да се подноси захтев органу упра ве 
надлежном за финансије за отварање, односно пове
ћање одговарајуће апропријације за извршавање ра
схо да и издатака из свих извора финансирања, осим из 
извора 01  Приходи из буџета. До потребе за про меном 
финансијског плана је дошло због судске пресу де за 
бившег радника Туристичке организације  Драгишу 
Николића. Туристичка организација је као корисник 
тра нсфера, односно индиректан корисник буџета 
општи не Медвеђа у Одлуци о буџету општине Медвеђа 
за 2019. годину планирала средства на економској калси
фикацији 483000 – Новчане казне и пенали по решењу 
судова, али у недовољном износу. На основу напред 
наведеног Туристичка организација је поднела захтев 
за промену апропријације, те је неопходно извршити 
пре усмеравање апропријације на нивоу финансијског 
плана, а због исплате средстава по судској пресуди у 
року наведеном у пресуди. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог ре
шења не може се изјавити жалба, али се може покре
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нути Управни спор код надлежног управног суда у 
року од 30 дана од дана пријема решења.

Решење доставити:
 Одељењу за привреду и финансије,
 Туристичкој организацији,
 Архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
08 Број: 065/2019/8 од 6. фебруара 2019.године

ПРЕДСЕДНИК 
Др Небојша Арсић

95.
Këshilli Komunal i Medvegjës në mbledhjen e 84të të 
mbajtur më 6 shkurt 2019, në bazë të nenit 61 të Ligjit 
për Sistemin e Buxhetit ("Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Serbisë" nr. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/201, 62/2013, 63/2013  prmir. 108/2013, 142/2014, 
68 / 2015,103 / 2015, 99/2016 dhe 113/2017), neni 
46 i Ligjit për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta Zyrtare 
e Republikës së Serbisë", nr. Gazeta e RS ", nr. 129 / 
2007,83 / 2017ligji tj., 101/2016ligji tj.dhe 47/2018), 
ne ni 137 të Ligjit mbi Procedurën e Përgjithshme Admi
nistrative ("Gazeta Zyrtare e RS", nr. 18/2016), neni 24 
Vendimi mbi Buxhetin e Komunës së Medvegjës për 
vitin 2019 06 Nr. 0663 / 2018/3 ("Gazeta Zyrtare e 
Leskovcit" nr. 31/2019), sjell

AKTËVENDIMI 

MBI NDRYSHIMIN E PËRVETËSIMIT

1. Mjetet e përcaktuara me Vendimin për buxhetin e 
komunës së Medvegjës për vitin 2019 ("Gazeta Zyrtare 
e qytetit të Leskovcit", numri 31/2019), në kuadër të di
vizionit 5  Administrata komunale, kreu 5.03, klasifiki
mi funksional 473  Turizmi, programi 1502  Zhvillimi i 
turizmit , aktiviteti i programit 0001  Menaxhimi i zhvil
limit të turizmit, me kërkesë të Organizatës Turistike të 
Medvegjës

 në shumën prej 1.000.000,00 dinarë, ridrejtohen nga 
grupi i llogarive 423500  Shërbimet profesionale, pozi
ta: 168, në grupin e llogarive 483100  Gjobat dhe gjobat 
me vendim gjyqësor, pozita: 172.

 në shumën prej 900,000.00 dinarë, ridrejtohen nga 
grupi i llogarive 423900  Shërbime të tjera të përgjith
shme, pozita: 168, në grupin e llogarisë 483100  Gjobat 
dhe gjobat me vendim gjyqësor, pozita: 172

2. Ky Vendim bëhet pjesë integrale e Vendimit për Bux
hetin e Komunës së Medvegjës për vitin 2019 06: 638 / 
20183 nga data 17 dhjetor 2018, si dhe Plani Financiar i 
Përdoruesve të Buxhetit Indirekte të komunës së Medvegjës 
 Organizata Turistike e komunës së Medvegjës.

3. Për implementimi i këti aktëvendimi do të përku
jdeset Departamenti për Ekonomi dhe Financave të Ad
ministratës Komunale të Medvegjës.

4. Ky vendim publikohet në "Gazetën Zyrtare të Les
kovcit"

A r g u m e n t i m 
Me nenin 61 të Ligjit për Sistemin e Buxhetit (" Gazeta 
zyrtare. E RS "nr. 54/2009, 73/2010.101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 
68/2015, 103/2015, 99/2016), me kusht që në rast se 
gjatë vitit vëllimi i biznesit apo autoritetin e drejtpërdre
jtë apo të ndryshimit të tij tërthortë përfitues të buxhetit, 
shuma e ndarjeve buxhetore të ndara për aktivitetet e 
përdoruesit do të rritet, apo të zvogëlohet. Me paragrafin 
8 i të njëjtit ligj është e lejuar ndryshimi i përvetësimit 
në ndarjet buxhetore nga burime të tjera, pa kufizim, 
me kusht që kërkon autoriteti përgjegjës për financa për 
hapjen apo rritjen e përvetësimi përkatës për ekzekutimin 
e shpenzimeve dhe shpenzimeve nga të gjitha burimet e 
financimit, përveç nga burimi i 01  Të hyrat buxhetit. 
Nevoja për ndryshim në planin financiar është për shkak 
të vendimi të gjykatës për ishpunëtorin të Organizatës 
turistike – Dragisha Nikolliq. 
Organizata Turistike, si përfitues i transferimit, gjegjë
sishtë Përfituesi indirekt i buxhetit të komunës së Me
dvegjës në vendimin për buxhetin e komunës së Me
dvegjës për vitin 2019, ka planifikuar mjete në klasifiki
min ekonomik të 483000  Gjobat dhe dënimet me ven
dim të gjykatës, por në shuma të pamjaftueshme. Në bazë 
të Organizatës Turistike të lartpërmendur ka paraqitur një 
kërkesë për ndryshimin e ndarjeve buxhetore dhe është e 
nevojshme të kryhet përcjellja e përvetësimit në nivelin 
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e planit financiar dhe për shkak të pagesës së mjeteve 
sipas vendimit të gjykatës brenda afatit të përcaktuar me 
aktgjykim.

UDHËZIMI MBI MJETIN JURIDI: Kundër këtij Aktë
vendimi nuk mund të ushtrohet ankesa, por mund të 
iniciohet kontesti administrativ në gjykatën kompetente 
administrative brenda 30 ditëve nga data e pranimit të 
Aktëvendimit.

Aktëvendimi të dorzohet:

Departamenti për Ekonomi dhe Financa,
 Organizata turistike,
 Arivi.

KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS SË MEDVEDËS
08 Nr. 065 / 2019/8 nga data 6. shkurt 2019

KRYETARI
Dr Nebojsha Arsiq

ЦРНА ТРАВА
96.
На основу члана 48. и 56. Закона о локалним изборима 
("Службени гласник РС", број 129/2007,34/2010одлука 
УС и 54/2011), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Србије", бр.129/2007, 83/2014  др.закон, 101/2016 и 
47/2018), члана 28. ст. 1. тачка 22. Статута општине Црна 
Трава ("Службени гласник града Лесковца", бр. 17/2012) 
и Извештаја Комисије за мандатноимунитетска питања 
Скупштине општине Црна Трава, Скупштина општине 
Црна Трава, на седници одржаној 04.03.2019. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА  
ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ 

ЦРНА ТРАВА

I

Потврђује се мандат одборника у Скупштини општине 
Црна Трава изабраног на изборима од 24.04.2016. 
године са Изборне листе Социјалистичка партија 
Србије  (СПС) – Ивица Дачић следећем кандидату:

1) Драган Стаменковић, дипломирани грађевински 
инжењер из Црне Траве.

II

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања 
мандата.

III

Именованом мандат траје до истека мандата одборника 
коме је престао мандат.

IV

Диспозитив решења објавити у "Службеном гласнику 
града Лесковца".

V

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења може се изјавити жалба Управном 
суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења 
Ре шења у смислу чл. 56 став 7. Закона о локалним избо
рима.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

97.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – 
др. закон) и члана 28. Статута општине Црна Трава 

АКТИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА
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(„Службени гласник града Лесковца“, број 17/2012), 
Скупштина општине Црна Трава, на својој седници 
одржаној дана, 04.03.2019. године доноси

РЕШЕЊЕ 

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ   
ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „СЕСТРЕ 
СТОЈАНОВИЋ“ ЦРНА ТРАВА ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

1. Прихвата се Извештај о раду Општинске 
библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава за 2018. 
годину, број 31/2019 од 21.02.2019. године.

2. Извештај о раду Општинске библиотеке „Сестре 
Стојановић“ Црна Трава за 2018. годину је саставни 
део овог решења.

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

4. Решење доставити Општинској библиотеци 
„Сестре Стојановић“ Црна Трава.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

98.
На основу 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 
101/2016) и члана 28. Статута општине Црна Трава 
("Службени гласник града Лесковца", број 17/2012), 
Скупштина општине Црна Трава, на својој седници 
одржаној дана, 04.03.2019. године доноси,

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ "СЕСТРЕ 

СТОЈАНОВИЋ" ЦРНА ТРАВА ЗА 2019. 
ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Општинске 
библиотеке "Сестре Стојановић" Црна Трава за 2019. 
годину, број 32/2019 од 21.02.2019. године.

2. Програм рада Општинске библиотеке "Сестре 
Стојановић" Црна Трава за 2019. годину је саставни део 
овог решења.

3. Решење ступа на снагу даном доношења.

4. Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Председник
Јоца Митић

99.
На основу чл. 20. став 1. тачка 13. и 32. тачка 6. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) и члана 28. тачка 
6. Статута општине Црна Трава (,,Сл. гласник града 
Лесковца'', бр. 17/2012), Скупштина општине Црна 
Тра ва на седници одржаној, дана 04.03.2019. године, 
доноси

ПРАВИЛНИК 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ  
ДАВАЊА У ЗАКУП СТАНОВА  

ДОГРАЂЕНИХ У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ 

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником уређују се услови и поступак 
за давање у закуп станова у јавној својини општине 
Црна Трава, а у циљу реализације мера популационе 
политике општине Црна Трава.
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Циљ доношења овог Правилника и каснијег спровођења 
поступка по њему јесте стамбено обезбеђивање младих 
породица са већим бројем малолетне деце, као један од 
циљева популационе политике општине Црна Трава.
Под условима и у поступку прописаним овим 
Правилником биће додељено у закуп пет станова у 
надградњи, у стамбеној згради на кп. бр. 17001 КО 
Црна Трава и то следећи станови:

 број 9, површине 66,17 м2
 број 10, површине 44,57 м2
 број 11, површине 66,17 м2
 број 12, површине 50,17 м2
 број 13, површине 50,17 м2

Станови из става 3. oвог члана Правилника дограђени 
су у оквиру пројекта популационе политике општине 
Црна Трава за 2018. годину суфинансираног од стра не 
Кабинета министра без портфеља задуженог за демо
графију и популациону политику, по Уговору број 401
70/201802 од 19.07.2018. године (заводни број Каби
нета: 063 број 40101100/201801/1), у оквиру мере 
Активирање локалне самоуправе – Завршетак изградње 
станова за потребе смештаја младих породица.

Члан 2.

Поступак доделе станова из члана 1. став 3. овог Пра
вилника у закуп спроводи се кроз две фазе, с тим што се 
друга фаза спроводи само уколико у првој фази не буду 
додељени сви станови.

ПРВА ФАЗА

Основни услови

Члан 3.

У првој фази право на доделу станова у закуп могу 
остварити породице које испуњавају следеће основне 
услове: 

 да сви чланови породице (родитељ, односно ро
ди тељи и деца) имају пребивалиште на територији 
општине Црна Трава у непрекидном трајању од једне 
го дине закључно са даном подношења пријаве,

 да сви чланови породице стварно живе на тери
торији општине Црна Трава, а што се проверава преко 
надлежне полицијске станице,

 да деца похађају основну и средњу школу, односно 
бо раве у предшколској установи на територији 
општи  не Црна Трава,

 да породица нема решено стамбено питање.

Сматра се, у смислу овог Правилника, да породица 
нема решено стамбено питање уколико њени чланови 
не поседују непокретност за становање на територији 
општине Црна Трава.

Критеријуми за рангирање пријава

Члан 4.

Приликом утврђивања ранг листе поднетих пријава, 
Комисија користи следеће критеријуме:

 основни критеријум је број малолетне деце, тако 
да ће прва на ранг листи бити породица са највећим 
бројем малолетне деце;

 у случају породица са истим бројем деце, врши се 
бодовање по следећем систему: 

• деца узраста до навршених 6 година – 4 бода по 
детету

• деца узраста од навршених 7 до навршених 10 
година – 3 бода по детету

• деца узраста од навршених 11 до навршених 14 
година – 2 бода по детету

• деца узраста од навршених 15 до навршених 18 
година – 1 бод по детету

 у случају истог броја бодова по критеријуму из 
алинеје 2. овог члана, предност ће имати породице са 
мањим збиром година све деце;

 у случају истог броја бодова након примене кри
теријума из алинеје 3. овог члана, предност ће имати 
породица са најмлађим дететом.

Првопласираном на ранг листи биће додељен стан број 
9, другопласираном стан број 11, трећепласираном 
стан број 12, четвртопласираном стан број 13 и 
петопласираном стан број 10.

Учесници у поступку

Члан 5.

Поступак дефинисан овим Правилником спроводи се 
од стране следећих органа и тела:
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 Општинско веће расписује конкурс за доделу у 
закуп станова и формира петочлану Комисију која 
спроводи поступак (у даљем тексту: Комисија);

 Комисија прима и разматра пријаве, врши бо
довање и рангирање, саставља извештај, који заједно 
са предлогом одлуке доставља Председнику општине;

 Председник општине, у складу са резултатима 
поступка спроведеног од стране Комисије, доноси 
одлу ку о додели станова, односно појединачна реше
ња којим се пријава подносиоца одбија;

 Против одлуке, односно решења председника 
општине може се изјавити жалба Општинском већу;

 По правноснажности одлуке о додели станова у 
закуп, Председник општине закључује појединачне 
уговоре са свим лицима којима су додељени станови 
у закуп.

Поступак спровођења конкурса

Члан 6.

Пријава се подноси на обрасцу који прописује Коми
сија.
Пријаву подноси родитељи.
Уколико један од родитеља живи сам са децом, онда он 
сам подоси пријаву. 
По истеку рока за пријаву, а који конкурсом одређује 
Општинско веће и који не може бити краћи од 7 ни 
дужи од 30 дана, Комисија прегледа пријаве, прибавља 
документацију по службеној дужности и обавезно, преко 
Полицијске станице, проверава стварно пребивалиште 
подносиоца пријаве и чланова његове породице.
Уколико се у поступку по поднетој пријави утврди 
да нису испуњени обавезни услови из члана 3. овог 
Правилника, биће донето решење којим се пријава 
одбија и таква породица не може да оствари право на 
доделу стана у првој фази поступка.
Међу породицама које испуњавају обавезне услове, 
Комисија ће извршити рангирање и извештај о цело
ку пном поступку, са предлогом одлука доставити Пре
дседнику општине на даљу надлежност.
Подносиоци којима стан није додељен у првој фази не 
морају подносити нову пријаву у другој фази, уколико 
до ње дође, односно пријава поднета у првој фази сматра 
се важећом и у другој фази, с тим што Комисија има 
могућност да у случају сумње у постојање одређених 
чињеница, изврши накнадну проверу. 

Документација потребна у поступку одлучивања

Члан 7.

У поступку спровођења конкурса потребна је следећа 
документација:

 попуњен образац пријаве, који потписују оба ро
дитеља

 ишчитана лична карта подносилаца пријаве 
 извод из МКР за подносоце пријаве и децу
 извод из МКВ (уколико су родитељи у браку), 

односно оверена изјава два сведока да родитељи 
остварују заједницу живота у складу са Законом којим 
се уређују породични односи (у случају ванбрачне 
заједнице),

 потврда из Службе за катастар непокретности да 
родитељи не поседују непокретност за становање на 
територији општине Црна Трава

 уверење о пребивалишту за децу
 потврде предшколске установе, основне и средње 

школе да су деца уписана у те установе
 потврда Полицијске станице Црна Трава о ства

рном пребивалишту подносилаца пријаве са децом.

Уколико подносилац пријаве живи сам са децом, од 
документације која се односи на оба родитеља, при ба
вља се само за подносиоца пријаве.
Уз попуњен образац пријаве, подносилац обавезно 
доставља ишчитане личне карте, као и изјаву два све
дока да родитељи остварују заједницу живота у складу 
са Законом којим се уређују породични односи, у слу
чају када је то потребно. 
У погледу остале документације, подносилац захтева 
може дати изјаву којом се саглашава да Комисија по 
службеној дужности прибави потребне документа, а 
може одлучити и да их сама достави.

Регулисање међусобних права и обавеза

Члан 8. 

Уговором који се закључује између Председника 
општине и закупца ближе се уређују права и обавезе 
уговорних страна, а посебно обавезе закупца да редовно 
плаћа закупнину, да редовно измирује дуговања за 
комуналне услуге, да стан користи са пажњом доброг 
домаћина...
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Висина закупнине утврђује се у висини од 20 динара 
месечно по м2 стамбеног простора.
Закупац је у обавези да закупнину плаћа до 10. у месецу 
за претходни месец. 
Поред закупнине, закупац је у обавези да редовно 
измирује дуговања за воду, струју и остале комуналне 
услуге и да фотокопију испостављеног рачуна са до
казом о његовом измирењу достави до краја текућег 
месеца за претходни месец.

Продужење уговора

Члан 9.

Уговор се закључује на период од пет година и може 
се продужити на пет година без спровођења новог 
конкурса уколико закупац достави доказе да и даље 
испуњава услове за доделу станова у закуп.
Поступак продужења важења уговора о закупу спроводи 
Комисија, након истека четврте године закупног односа. 
Комисија ће позвати све закупце да доставе доказе да и 
даље испуњавају услове за доделу станова у закуп, а по 
спроведеном поступку, извештај са предлогом одлуке 
доставиће Председнику општине, који доноси одлуку 
о продужењу, односно одлуку о престанку уговора о 
закупу по истеку рока од пет година.
Против одлуке председника општине може се изјавити 
жалба Општинском већу.

Престанак важења уговора

Члан 10.

Уговор може престати пре истека времена на које је 
закључен из следећих разлога: 

 једностраним отказом закупца
 једностраним раскидом од стране закуподавца у 

следећим случајевима: 
• ако закупац не плаћа закупнину
• ако закупац не измирује дуговања за комуналне 

услуге
• ако закупац нарушава кућни ред стамбене за је

днице, а то је утврђено правноснажном судском одлу
ком

• ако закупац закупљени стан не користи са па
жњом доброг домаћина

• ако закупац са породицом напусти Црна Траву

У случају да дође до престанка уговора из разлога утвр
ђеним у ставу 1. овог члана, Општинско веће ра спи сује 
нови конкурс у року од 30 дана од дана пре ста нка уго
вора. 
У поступку по конкурсу из става 2. овог члана при ме
њују се правила овог Правилника.

ДРУГА ФАЗА

Члан 11.

Уколико се у првој фази не доделе у закуп сви распо
ложиви станови, то се констатује одлуком Општи нског 
већа, које затим расписује нови конкурс.
У другој фази право на доделу станова у закуп могу 
остварити породице које испуњавају следеће основне 
услове: 

 да породица нема решено стамбено питање, тј. да 
њени чланови не поседују непокретност за становање 
на територији општине Црна Трава и

 да породица има најмање два детета узраста до 
15 година.

Уколико подносилац пријаве не живи са својом поро
дицом на територији општине Црна Трава дужан је 
да, уз пријаву, приложи изјаву да ће се са породицом 
преселити у општину Црна Трава и своју децу уписати 
у одговарајућу васпитнообразовну установу на тери
торији општине Црна Трава. 
У свему осталом сходно се примењују правила про
писана за поступак у првој фази.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.
Комисија је овлашћена да ситуације које нису регул
исане овим Правилником (уколико се појави правна 
празнина) сама регулише својим одлукама или да се, 
уколико процени да за тим постоји потреба због значаја 
спорне ситуације, обрати Општинском већу захтевом за 
доношење одређене одлуке.
У погледу правила поступка која нису регулисана овим 
Правилником примењују се правила општег управног 
поступка.
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Члан 13.

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у 
"Службеном гласнику града Лесковца".

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Председник
Јоца Митић

100.
На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему 
("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15  др. закон, 
103/15, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 28. став 1. 
тачка 6. Статута општине Црна Трава ("Сл. гласник града 
Лесковца" бр. 17/12), а по прибављеној сагласности 
Државне ревизорске институције , број 400381/201904 
од 25.01.2019. године, Скупштина општине Црна Трава, 
на седници одржаној дана 04.03.2019. године, донела је 

ОДЛУКУ

О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ 
РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА  

ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

Завршни рачун буџета општине Црна Трава за 2018. 
годину подлеже екстерној ревизији коју ће обавити 
екстерни ревизор, односно лице које испуњава услове за 
обављање послова ревизије финансијских извештаја про
писане законом које уређује рачуноводство и ревизија.

Члан 2.

Завршни рачун буџета општине Црна Трава за 2018. го
дину садржаће и извештај екстерне ревизије о фи на нси
јским извештајима који су саставни део Завршног ра
чуна буџета општине Црна Трава за 2018. годину.

Члан 3.

У име и за рачун општине Црна Трава поступак јавне 
набавке услуге екстерне ревизије завршног рачуна буџета 
општине Црна Трава за 2018. годину, спроводи надлежна 
служба Општинске управе општине Црна Трава, као 
наручилац у складу са Законом о јавним на бавкама.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а обја
виће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

БОЈНИК
101.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/07, 83/2014, 
101/16 др.закон и 47/2018), чл. 209 Закона о со
цијалној заштити ("Службени гласник РС", број 
24/11) чл. 74. Одлуке о социјалној заштити општине 
Бо јник ("Службени гласник града Лесковца" бр.6/18) 
и чл.58 Статута општине Бојник ("Сл. гласник града 
Лесковца" бр.11/08,23/08 и 3/0911/2008, 23/2008, 
3/2009, 9/2009, 11/2010,20/2013, 21/2015, 1/2016 и 
27/2017), Општинско веће на седници одржаној дана 
07.03.2019. године, доноси

ПРАВИЛНИК

О ОРГАНИЗАЦИЈИ УСЛУГЕ ПОМОЋИ 
И НЕГЕ У КУЋИ И КРИТЕРИЈУМИМА И 

МЕРИЛИМА ЗА УЧЕШЋЕ КОРИСНИКА У 
ТРОШКОВИМА УСЛУГЕ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Правилником о организацији услуге помоћи и неге 
у кући и критеријумима и мерилима за учешће 
корисника у трошковима услуге (у даљем тексту: 
Пра вилник) регулише се садржина услуга које се 

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
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пружају корисницима, права и обавезе корисника 
услуге помоћи у кући, финансирање услуге и друга 
пи тања од значаја за организацију и функционисање 
услуге. 

Члан 2.

Услуге помоћи у кући доступне су одраслим и старијим 
лицима, приоритет у обезбеђивању доступности 
услу ге помоћи и неге у кући имаће особе у старијем 
до бу (жене старије од 60 година, мушкарци старији 
од 65 година) које имају ограничења физичких и 
психичких способности услед којих нису у стању да 
независно живе у својим домовима без редовне неге и 
надзора, а која живе сама у домаћинству или с другим 
лицем неспособним за пружање помоћи.

Члан 3.

Сврха помоћи у кући је подршка корисницима у за
довољењу свакодневних животних потреба, како би 
се унапредио или одржао квалитет живота.

Члан 4.

Средства за остваривање услуге помоћи у кући 
обезбеђују се из следећих извора: буџета општине, 
уче шћа у трошковима услуге корисника који имају 
своје приходе, донација, прилога и из других извора. 

Члан 5. 

Услуга помоћ у кући пружа се у складу са важећим 
законским прописима, уз примену Одлуке о соција
лној заштити општине Бојник и овог Правилника. 
Услуга помоћ у кући реализује се у домаћинству 
корисника и то 3 пута недељно по два сата у складу 
са индивидуалним планом.

Члан 6. 

Корисник услуге помоћи и неге у кући може постати 
свако лице из члана 2. овог Правилника које има 
пребивалиште на територији општинк Бојник.

Члан 7. 

Својство корисника утврђује у складу са Законом, 
Одлуком о социјалној заштити општине Бојник и 
овим Правилником. 
О одбијању захтева за стицање својства корисника 
услуге помоћи и неге у кући и висини учешћа кори
сника и сродника у трошковима услуге помоћи и неге 

у кући, одлучује се решењем. Против решења, може 
се изјавити жалба у року од 15 дана од дана пријема, 
о којој одлучује Општинско веће у року од 30 дана од 
дана подношења.

Члан 8.

Захтев за помоћ и негу у кући подноси се Центру за 
со цијални рад са следећом документацијом:

1) фотокопија личне карте подносиоца захтева и 
уверење МУПа о пребивалишту;

2) доказ о редовним месечним примањима подно
сиоца захтева оствареним у последња три месеца која 
претходе месецу у коме је захтев поднет;

3) потврда МЗ о члановима домаћинства.

Остала документација:

1) извод из матичне књиге рођених, венчаних и 
умрлих;

2) уверење о имовном стању подносиоца захтева и 
сродника обавезе издржавања (Републички геодетски 
завод и Пореска управа) из места рођења и места 
пребивалишта;

3) уверење из Националне службе за запошљавање 
за незапослена лица;

4) оверене фотокопије здравствених књижица свих 
чланова домаћинства се на захтев Центра за социјални 
рад доставља у складу са специфичностима социо
породичног статуса подносиоца захтева.

На основу прибављене документације Центар за 
социјални рад доноси решење о признавању права.

Члан 9.

Својство корисника услуге помоћ и негу у кући 
престаје на основу смрти, личне изјаве корисника, 
неизмирења плаћање обавеза и других разлога. 

Члан 10. 

У трошковима услуге помоћи и неге у кући учествују 
корисник, сродник који има законску обавезу и могу
ћност издржавања корисника, лица која су преузела 
оба везу плаћања трошкова пружања услуге у складу са 
за коном. 
Износ трошкова пружања услуга помоћи и неге у кући 
утврђује се решењем у складу са овим Правилником. 
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Члан 11. 

Степен подршке одређује се с обзиром на целокупно 
индивидуално функционисање корисника и врсте 
потребне помоћи, у односу на:

1) способност непосредне бриге о себи;
2) учествовање у активностима живота у заједници.

Члан 12.

Активности и услуге које се корисницима обезбеђују 
у оквиру услуге помоћи и неге у су: 

 обављање кућних послова и послова одржавања 
домаћинства (намештање кревета, пресвлачење посте
љине, припремање једноставних оброка, доношење 
го тових оброка, набавка намирница, храњење, пери
одично чишћење стана, прање суђа, загревање просто
рија и сл.), 

 помоћ у одржавању личне хигијене (умивање, по
моћ при пресвлачењу, помоћ при одласку у тоалет, 
машинско прање рубља, одржавање прибора за личну 
хигијену и сл.), 

 обављање послова коришћењем ресурса у локалној 
заједници (набавка огрева, плаћање рачуна, набавка 
лекова и пелена у апотекама, обављање или помоћ у 
обављању других административних послова и сл.), 

 обављање послова праћења здравственог стања 
(мерење телесне температуре, контрола узимања и да
вања лекова, капи за нос, уши, одвођење до здра встве
них установа ради прегледа и сл.) и 

 одржавање социјалних контаката (разговори, ше
тња и др).

 обављање послова праћења здравственог стања 
(помоћ при мењању положаја у постељи, помоћ при 
померању са кревета на столицу и обратно, вежба хода 
са помагалом и сл.), 

 врши пресвлачење личног и постељног рубља, 
пома же при облачењу и обувању тешко покретним и 
непо кретним корисницима, храни кориснике, помаже 
при премању корисника за разна дијагностичка испи
тивања, преглед или медицинске техничке захтеве, ме
њање пелена и друге сличне послове. 

Члан 13.

На основу идентификованих потреба, способности и 
ризика, за сваког корисника сачињава се инди ви ду
ални план услуге.

У изради индивидуалног плана услуге учествује 
стручни радник, корисник или његов законски засту
пник, задужени запослени, а по потреби и други 
стру чњаци.
Корисник, односно његов законски заступник доби
јају примерак индивидуалног плана услуге.
Кориснику, односно његовом законском заступнику 
обезбеђује се одговарајућа помоћ приликом учество
вања у изради индивидуалног плана услуге.

Члан 14.

О услузи помоћи и неге у кући непосредно се стара 
пружалац услуга. Стручни радник обезбеђује конти
нуирано, несметано и адекватно пружање услуге ко
ри сницима. 
Стручни радник води евиденцију захтева, издатих 
решења о признавању и одбијених захтева, евиденцију 
о плаћању трошкова услуге, прави распоред и прати 
рад ангажованих лица на пружању услуга. 
Пружалац услуге најмање једном у 6 месеци спроводи 
интерну евалуацију квалитета пружених услуга, која 
укључује испитивање задовољства корисника, одно
сно њихових заступника.
Извештај о евалуацији из става 1. овог члана, подноси 
се нарочиоцу услуге.

Члан 15.

Пружилац услуге помоћ у кући обезбеђује програ
мске активности које су посебно прилагођене могу
ћностима и интересовањима корисника.

КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНЕ УСЛУГА ПОМОЋИ  

У КУЋИ

Члан 16.

Цена услуга помоћи и неге у кући утврђује се применом 
норматива и стандарда за обављање послова помоћи и 
неге у кући утврђених овим Правилником.

Члан 17.

Цена услуге помоћи и неге у кући утврђује се по ра
дном часу.

Члан 18.

Елементи цене услуге помоћи и неге у кући су:
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1) Бруто зараде и накнаде зараде радника у складу 
са Законом ;

2) Материјални трошкови (трошкови електричне 
и топлотне енергије, утрошак горива и мазива за 
возило, одржавање средстава рада, итд.);

3) Остали материјални и нематеријалних трошкова 
везаних за рад (канцеларијски материјал, ПТТ тро шко
ви, санитарни прегледи, средства за хигијену и др.);

4) Средстава за законом утврђене обавезе.

 КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА УЧЕШЋЕ 
КОРИСНИКА И ЊЕГОВИХ СРОДНИКА У 

ТРОШКОВИМА ПОМОЋИ И НЕГЕ У КУЋИ

Члан 19.

Средства за финансирање обављања послова помоћи 
у кући обезбеђују се у висини планираних средстава 
у буџету општине Бојник, учешћем корисника и 
његових сродника обавезних на издржавање и из 
других извора.

Члан 20.

Право на регресирање цене часа услуга помоћи и неге 
у кући утврђује се у зависности од односа укупног 
прихода по члану породичног домаћинства корисника 
и нивоа социјалне сигурности за појединца утврђеног 
Законом, за месец у ком се пружа услуга, према следећој 
скали: 

Приход по члану породице у односу 
на ниво социјалне сигурности 

% учешће 
кори сника у 
цени услуге 

До нивоа социјалне сигурности за 
појединца 

0 

Од 1  2 нивоа социјалне сигурности 
за појединца 

0

Од 2  3 нивоа социјалне сигурности 
за појединца 

20 

Од 3  4 нивоа социјалне сигурности 
за појединца 

40 

Од 4  5 нивоа социјалне сигурности 
за појединца 

60 

Од 5  6 нивоа социјалне сигурности 
за појединца 

80 

Преко 6 нивоа социјалне сигурности 
за појединца 

100 

Право на бесплатну помоћ и негу у кући имају лица 
чији су укупни приходи остварени у три месеца који 
претходе месецу у коме је поднет захтев, испод и у 
висини износа двоструког нивоа социјалне сигурности 
за остваривање права на новчану социјалну помоћ 
према величини домаћинства. 
Укупан приход породице и ниво социјалне сигурности 
за појединца утврђују се на начин предвиђен одредбама 
Закона о социјалној заштити.

Члан 21.

Цену услуге помоћ у кући не плаћају:

 корисници материјалног обезбеђења породице 
оствареног по прописима у области социјалне зашти
те.

 корисници права на додатак за помоћ и негу дру
гог лица оствареног по прописима у области со ци
јалне заштите.

 корисници минималне пензије и права на туђу 
негу и помоћ остварених по прописима из области 
пензијског и инвалидског осигурања.

Члан 22.

Корисници који немају других прихода осим додатка 
за негу и помоћ другог лица ослобођени су обавезе 
уче шћа у трошковима помоћ у кући.

Члан 23.

Учешће у трошковима помоћи и неге у кући кори
сници односно њихови сродници уплаћују на жиро 
рачун буџета општине, најкасније до десетог у наре
дном месецу.
У случају неизмирења обавеза у утврђеним роковима 
зарачунава се законска затезна камата.
За дане у којима корисник не користи услуге плаћа 
50% од цене помоћи у кући.

Члан 24.

Пружалац услуге може мимо Центра за социјални 
рад склопити Уговор о вршењу услуга помоћи и неге 
у кући са корисником услуга или његовим сродником, 
само у случају када се услуге у целости наплаћују 
од корисника услуга, односно његових сродника и 
када су задовољени приоритети утврђени решењима 
Центра за социјални рад.
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Члан 25. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да 

важи Одлука о обезбеђењу права на помоћ у кући 

грађана и нормативима и стандардима за обављање 

делатности ("Службени гласник града Лесковца" бр. 

23/08) и Правилник о мерилима и критеријумима за 

утврђивање цене услуга и учешће корисника и ње

гових сродника обавезних на издржавање у тро шко

вима помоћи у кући бр.01/09 од 05.01.2009. године.

Члан 26.

Правилник ступа на снагу даном доношења и исти ће 
се објавити у "Службеном гласнику града Лесковца".

03 број: 871431/2019
Бојник, 07.03.2019. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК
 Небојша Ненадовић

ВЛАСОТИНЦЕ
102.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/07, 83/2014 –др. 
закон, 101/16други закон и 47/18), члана 210. Закона 
о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 
24/11),члана 40.Статута општине Власотинце ("Службе
ни гласник града Лесковца", број12/08, 24/11, 17/17 и 
21/17пречишћен текст) и чл.8.Одлуке о социјалној 
заштити општине Власотинце ("Сл. гласник РС", број 
29/18) чл. 36. и 38. Одлуке о општинском већу општине 
Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца", број 12/08), 
Општинско веће општине Власотинце на 117. седници 
одржаној 30.01.2019. године, доноси

ПРАВИЛНИК

О МЕТОДОЛОГИЈИ ФОРМИРАЊА ЦЕНЕ 
УСЛУГА И УЧЕШЋУ КОРИСНИКА И 

ЊИХОВИХ СРОДНИКА ОБАВЕЗНИХ НА 
ИЗДРЖАВАЊЕ У ТРОШКОВИМА УСЛУГА 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 1.

Правилником о методологији формирања цене услуга 
и учешћу корисника и његових сродника обавезних на 
издржавање у трошковима услуга социјалне заштите 
(у даљем тексту: Правилник) утврђују се критеријуми 
и мерила за утврђивање цене услуга социјалне за
штите које обезбеђује Општина Власотинце, а фина
нсирају се из буџета локалне самоуправе и из других 

извора, као и учешће корисника и његових сродника 
обавезних на издржавање у трошковима услуга 
социјалне заштите.

Члан 2.

Овим Правилником се утврђују критеријуми и мерила 
за одређивање цене услуга социјалне заштите:

• дневне услуге у заједници 
• услуге смештаја
• услуге подршке за самосталан живот 
• саветодавнотерапијске и социјалноедукативне 

услуге 

Ови критеријуми и мерила могу се применити и на 
друге врсте услуга социјалне заштите уколико ло
кална самоуправа процени да су јој потребне.

Члан 3.

Услуге социјалне заштите у општини Власотинце мо
гу се финансирати из средстава локалне самоуправе 
ако пружалац услуга испуњава прописане нормативе 
и стандарде за конкретну услугу.

МЕТОДОЛОГИЈА ФОРМИРАЊА ЦЕНА 
УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 4.

Цена услуге које се пружају у локалној самоуправи 
утврђује се на основу структуре трошкова услуге, 
износа средстава потребних за реализацију услуге на 
годишњем нивоу и капацитета услуге.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
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Члан 5.

Структуру трошкова услуге чине:
1. Зараде и накнаде запосленог/ангажованог осо

бља
2. Материјални и стални трошкови
3. Амортизација у складу са законом
4. Трошкови текућег и инвестиционог одржавања
5. Учешће корисника

Цена услуге се формира у зависности од врсте услуга 
и може бити исказана:

1. На месечном нивоу
2. По кориснику
3. По цени сата рада

Члан 6.
Цена услуге помоћ у кући за одрасла и старија лица, 
помоћ у кући за децу са сметњама у развоју, дневни 
боравак за децу и младе са сметњама у развоју, дневни 
боравак за одрасла и старија лица, лични пратилац 
детета, привремени смештај у прихватилиште за 
одра сла и старија лица, предах смештај, персонална 
аси стенција саветодавнотерапијске и социјално
едука тивне услуге, формирају се по сату рада.

УЧЕШЋЕ КОРИСНИКА И ЊИХОВИХ 
СРОДНИКА У ЦЕНИ УСЛУГЕ И РЕГРЕСНА 

СКАЛА

Члан 7.

Примања и приходи од утицаја на утврђивање учешћа 
корисника услуге су примања и приходи од утицаја на 
остваривање права на новчану социјалну помоћ и то:

1. примања и приходи који се остварују у месе
чним износима и то приходи по основу радног одно
са, односно зарада, плата или накнаде зараде, при
вре мених и повремених послова и уговора о делу, 
пензија, инвалиднина и друга примања по прописима 
о правима из борачкоинвалидске заштите,

2. Приходи од пољопривредне делатности,
3. Приходи по обављању самосталне делатности,
4. Накнада за време незапослености,
5. Отпремнина у случају престанка потребе за 

радом запослених услед технолошких, економских 
или организационих промена и накнада по основу 
социјалних програма,

6. Приходи од издавања непокретне имовине у 
закуп,

7. Приходи од имовинских права на које се не пла
ћа порез,

8. Улози дати на штедњу и готов новац,
9. Приходи који се утврђују налазом и мишљењем 

Центра за социјални рад у складу са законом,
10. Приходи од законског издржавања и издржа

вања по другом основу.

Приходи и примања из става 1 овог члана утврђују 
се у висини просечног месечног прихода по члану 
оства реног у последња три месеца који претходе ме
сецу у коме је поднет захтев за коришћење услуге.

Члан 8.

Учешће корисника услуге у пуној цени услуге може 
се утврдити у различитим износима за поједине врсте 
услуга, у складу са овим правилником.

У зависности од висине прихода по члану породичног 
домаћинства месечно, утврђује се регресна скала за 
уче шће корисника и њихових сродника у следећим 
услу гама социјалне заштите: помоћ у кући за одрасла 
и старија лица,помоћ у кући за децу са сметњама у ра
звоју, дневни боравак за децу и младе са сметњама у 
развоју, дневни боравак за одрасла и старија лица,лични 
пратилац детета, привремени смештај у прихватилиште 
за одрасла и старија лица, предах смештај, персонална 
асистенција саветодавнотерапијске и социјалноедука
тивне услуге према следећем:

Ред. 
бр.

Месечни приход по члану 
породичног домаћинства

% учешћа 
корисника

1 До двоструког нивоа социјалне 
сигурности за појединца

0%

2. Од двоструког до троструког нивоа 
социјалне сигурности за појединца

20%

3. Од троструког до четвороструког 
нивоа социјалне сигурности за 
појединца

40%

4. Од четвороструког до петоструког 
нивоа социјалне сигурности за 
појединца

60%

5. Од петоструког до шестоструког 
нивоа социјалне сигурности за 
појединца

80%

6. Изнад шестоструког нивоа 
социјалне сигурности за појединца

100%
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Право на бесплатни дневни боравак имају особе са 
инвалидитетом из породица које су примаоци новча
не социјалне помоћи.

Члан 9.

Подносилац захтева за коришћење услуге социјалне 
заштите из члана 2. овог Правилника Центру за соци
јални рад, дужан је да уз наведени захтев поднесе и 
доказе о примањима и приходима од утицаја на утвр
ђивање учешћа, из члана 7. овог Правилника, за по
сле дња три месеца који претходе месецу у коме је по
днет захтев за коришћење услуге, за све чланове дома
ћинства.
Центар за социјални рад општине Власотинце, решењем 
којим признаје право кориснику на коришћење услуге, 
одлучује и о висини учешћа корисника и чланова ње
говог домаћинства у цени услуге социјалне заштите.

Члан 10.

Износ средстава од учешћа корисника, корисник, 
одно сно члан његовог домаћинства обавезан на издр
жавање, уплаћује на уплатни рачун пружаоца услуге 
со цијалне заштите.

Члан 11.

Пружалац услуге, дужан је да средства добијена по 
основу учешћа корисника, односно његовог сродника, 
у цени услуге социјалне заштите, користи искључиво 
за финансирање трошкова те конкретне услуге.

Члан 12.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја
вљивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 30.01.2019.године, 01број 0631/2019.

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Тодоровић,

103.
На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/07, 83/2014 –
др.закон, 101/16други закон и 47/18), члана 44. и 
57.Закона о социјалној заштити ("Службени гласник 

РС", број 24/11),члана 40.Статута општине Власотинце 
("Службени гласник града Лесковца", број12/08, 24/11, 
17/17 и 21/17пречишћен текст) и чл.11., 14. и 15.Одлуке 
о социјалној заштити општине Власотинце ("Сл.гласник 
РС", број 29/18) чл.36. и 38.Одлуке о општинском већу 
општине Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца", 
број 12/08), Општинско веће општине Власотинце на 
117. седници одржаној 30.01.2019.године, доноси

ПРАВИЛНИК

О УСЛОВИМА ОБЕЗБЕЂИВАЊА И 
ПРУЖАЊА ДНЕВНЕ УСЛУГЕ ДНЕВНИ 

БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА 
У РАЗВОЈУ И ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ОДРАСЛА 

И СТАРИЈА ЛИЦА

Члан 1.

Овим Правилником утврђују се услови обезбеђивања 
и пружања дневне услуге:

 дневни боравак за децу и младе са сметњама у 
развоју и

дневни боравак за одрасла и старија лица.

Члан 2.

Сврха услуге дневни боравак за децу и младе са сме
тњама у развоју и дневни боравак за одрасла и ста рија 
лица, састоји се у унапређењу квалитета живо та ко ри
сника у властитој социјалној средини кроз одр жа ње и 
развијање социјалних, психолошких и физи чких фу
нкција и вештина, како би се у што већој мери оспо со
били за самосталан живот. 
Кроз услугу дневног боравка корисници у организова ном 
окружењу, и уз потребан надзор, задовољавају ра звојне 
потребе, стичу и развијају животне вештине, ли чну и 
друштвену одговорност ради развоја само ста лности, 
социјалних, сазнајних и других важних фу нкција. 
Услугом дневног боравка реализује се позитивно и 
конструктивно искуство боравка изван породице, а 
члановима породице слободно време за бављење ра
дним и другим активностима. Услуга дневног боравка 
се реализује кроз осмишљене програме, у планираним 
и ограниченим временским периодима. 

Члан 3.

Услугу дневног боравка могу користити особе које 
припадају једној од следећих категорија: 
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деца и млади са телесним инвалидитетом, одно
сно интелектуалним тешкоћама, који имају потребу 
за дневном негом, надзором и подршком у одржању 
и развијању потенцијала, на начин који не омета њи
хово школовање; 

одрасли са телесним инвалидитетом, односно 
инте лектуалним тешкоћама, који имају потребу за 
дне вном негом и надзором, и подршком у одржању и 
ра звијању њихових потенцијала; 

одрасла и старија лица којима је потребна дневна 
нега и надзор;

Напред наведена лица требају да:

имају пребивалиште на подручју општине Вла
сотинце,

искажу вољу за коришћењем услуга (у име лица 
које се налази под старатељском заштитом, старатељ 
мора исказати вољу за коришћењем услуга),

учествују у суфинансирању трошкова услуга у 
складу са Правилником о методологији формирања 
цене услуга и учешћу корисника и њихових сродника 
оба везних на издржавање у трошковима услуга соци
јалне заштите.

Члан 4.

Право на дневни боравак подразумева: дневни боравак уз 
услуге процене, исхране, медицинске заштите, васпитно 
образовног рада, дефектолошку рехабилитацију, оспо
собљавање за рад и радне активности, културно забавне 
и рекреативне активности као и сваку другу пратећу 
рехабилитациону услугу према способностима, скло
ностима и испољеним интересима корисника услуге 
дневног боравка.

Члан 5.

Услуга на подручју Општине Власотинце, пружа се 
у складу са националном регулативом уз примену 
свих елемената прописаних Правилником о ближим 
условима и стандардима за пружање услуга социјалне 
заштите ("Сл.гласник РС", број 42/13 и 89/18).

Члан 6.

Лиценцирани пружалац услуге се обезбеђује путем 
јавне набавке.

Члан 7.

Центар за социјални рад одлучује о коришћењу услуге, 
применом одредаба закона којим се уређује општи 
управни поступак и упућује корисника на ко ри шћење 
услуге коју је обезбедила општина Вла со тинце.

Члан 8.

Захтев за остваривање права на услугу смештаја, по
дноси се Центру за социјални рад општине Власо тинце.
Центар ће по службеној дужности прибавити следећу 
до кументацију неопходну за доношење првостепеног 
ре шења:

 извод из матичне књиге рођених за корисника,
 решење о разврставању корисника или мишљење 

интерресорне комисије о процени потреба за пру жа
њем овог облика подршке кориснику,

 уверење МУПа о пребивалишту и фотокопије 
личних карата подносиоца захтева и корисника.
О признавању или одбијању захтева за коришћење 
услуге, Центар за социјални рад општине Власотинце 
одлучује решењем.

Члан 9.

Против решења којим се одбија захтев за коришћење 
услуге може се изјавити жалба у року од 15 дана. 
Жалба из става 1. овог члана изјављује се општинском 
већу општине Власотинце, као надлежном органу 
јединице локалне самоуправе. 
Одлука о жалби из става 1.овог члана доноси се у 
року од 30 дана.

Члан 10.

Центар за социјални рад упућује корисника ради ко
ришћења услуге коју је Општина обезбедила путем 
јавне набавке, овлашћеном пружаоцу услуге са којим 
је закључен уговор о пружању услуге.

Члан 11.

Ако овлашћени пружалац услуге одбије да кориснику 
пружи услугу предвиђену решењем о признавању 
права (упутом), дужан је да о томе одмах, писменим 
путем, обавести центар за социјални рад и корисника, 
и да за то наведе разлоге.
Поводом обавештења из става 1. овог члана, корисник 
у року од осам дана од пријема обавештења, може 
упутити притужбу центру за социјални рад.
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Центар за социјални рад ће, пошто размотри при
тужбу из става 2. овог члана, упутити корисника дру
гом овлашћеном пружаоцу са списка овлашћених 
пружалаца услуге, ако овлашћени пружалац услуге 
из става 1. овог члана упућеном кориснику не може 
пружити услугу.
О одбијању пружања услуге центар за социјални рад 
одмах обавештава надлежно одељење општинске 
управе, орган надлежан за издавање лиценце пру жао
ци ма услуга социјалне заштите и инспекцију соци
јалне заштите.

Члан 12.

Корисник, односно законски заступник корисника мо
же непосредно одабрати услугу социјалне заштите и 
установу, односно пружаоца услуге социјалне за шти
те и закључити уговор о коришћењу услуге са иза
браном установом социјалне заштите, односно са иза
браним пружаоцем услуге социјалне заштите, осим за 
оне услуге за које није могуће непосредно уговарање 
коришћења услуге. 
У случају из става 1. овог члана, кориснику се не издаје 
упут за коришћење услуге.

Члан 13.

Пружалац услуга обавезан је да врши наплату сходно 
општинским актима којима се дефинише цена услуге 
и у складу са Уговором о јавној набавци.

Члан 14.

Пружалац услуга је дужан да општину Власотинце 
извештава писаним путем месечно о пруженим услу
гама (наративни и финансијски извештај), као и да по 
истеку уговора о јавној набавци, достави извештај о 
пруженим услугама за време трајања уговора (годишњи 
извештај).

Члан 15.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја
вљивања у "Службеном гласнику града Лесковца"".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 30.01.2019.године, 01 број0632/2019.

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Тодоровић

104.
На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/07, 83/2014 –др.закон, 
101/16други закон и 47/18), члана 44. и 57. Закона 
о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 
24/11),члана 40.Статута општине Власотинце ("Слу
жбени гласник града Лесковца", број12/08, 24/11, 17/17 
и 21/17пречишћен текст) и чл.11., 12. и 13.Одлуке о 
социјалној заштити општине Власотинце ("Сл.гласник 
РС", број 29/18) чл.36. и 38.Одлуке о општинском већу 
општине Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца", 
број 12/08), Општинско веће општине Власотинце на 
117. седници одржаној 30.01.2019, доноси

ПРАВИЛНИК

О УСЛОВИМА ОБЕЗБЕЂИВАЊА И 
ПРУЖАЊА ДНЕВНЕ УСЛУГЕ ПОМОЋ У 
КУЋИ ЗА ОДРАСЛА И СТАРИЈА ЛИЦА И 

ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У 
РАЗВОЈУ

Члан 1.

Овим Правилником утврђују се услови обезбеђивања 
и пружања дневне услуге:

 помоћ у кући за одрасла и старија лица и 

 помоћ у кући за децу са сметњама у развоју.

Члан 2.

Средства за финансирање дневне услуге помоћ у кући 
за одрасла и старија лица и помоћ у кући за децу са 
сметњама у развоју обезбеђују се у висини планираних 
средстава у буџету општине Власотинце, наменских 
трансфера и других извора.

Члан 3.

Помоћ у кући пружа се када је породична подршка 
недовољна или није расположива, у складу са иденти
фикованим индивидуалним потребама одраслих и ста
ријих особа и децу са сметњама у развоју, која услед 
немоћи или смањених функционалних способности 
нису у стању да живе без помоћи других лица.
Услуга помоћ у кући се пружа корисницима у урбаном 
и руралном подручју општине Власотинце
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Члан 4.

Корисници услуге помоћу у кући су:
 лица старија од 65 година која живе сама у дома

ћинству или са другим лицима неспособним за пружање 
помоћи и одрасла лица са хроничним обољењима, која 
су теже или тешко покретна без обзира на старосну 
границу у складу са Правилником о ближим условима и 
стандардима за пружање услуга социјалне заштите и

 деца са сметњама у развоју.

Наведена лица требају да:
 имају пребивалиште на подручју општине Вла со

тинце;
 искажу вољу за коришћењем услуга (у име лица 

које се налази под старатељском заштитом, старатељ 
мора исказати вољу за коришћењем услуга);

 учествују у суфинансирању трошкова услуга у 
складу са Правилником о методологији формирања це
не услуга и учешћу корисника и њихових сродника оба
везних на издржавање у трошковима услуга соци јалне 
заштите.

Члан 5.

Услуга на подручју општине Власотинце, пружа се 
у складу са националном регулативом уз примену 
свих елемената прописаних Правилником о ближим 
условима и стандардима за пружање услуга социјалне 
заштите ("Сл.гласник РС", број 42/13 и 89/18).

Члан 6.

Лиценцирани пружалац услуге, обезбеђује се путем 
јавне набавке.

Члан 7.

Центар за социјални рад општине Власотинце одлу
чује о коришћењу услуге, применом одредаба закона 
којим се уређује општи управни поступак и упућује 
корисника на коришћење услуге коју је обезбедила 
општина Власотинце.

Члан 8.

Захтев за помоћ у кући за одрасла и старија лица и 
помоћ у кући за децу са сметњама у развоју подноси 
се Центру за социјални рад општине Власотинце. 
Подносилац захтева је обавезан да приликом подно
шења истог достави:

 налаз и мишљење лекара специјалисте.

Центар за социјални рад општине Власотинце, по 
службеној дужности прибавља:

 потврду о пребивалишту.
О признавању или одбијању захтева за коришћење 
услуге, Центар за социјални рад општине Власотинце 
одлучује решењем.

Члан 9.

Против решења којим се одбија захтев за коришћење 
услуге може се изјавити жалба у року од 15 дана. 
Жалба из става 1. овог члана изјављује се општинском 
већу општине Власотинце, као надлежном органу је
динице локалне самоуправе. 
Одлука о жалби из става 1.овог члана доноси се у ро
ку од 30 дана.

Члан 10.

Центар за социјални рад упућује корисника ради ко
ришћења услуге коју је Општина обезбедила путем 
јавне набавке, овлашћеном пружаоцу услуге са којим 
је закључен уговор о пружању услуге.

Члан 11.

Ако овлашћени пружалац услуге одбије да кориснику 
пружи услугу предвиђену решењем о признавању права 
(упутом), дужан је да о томе одмах, писменим путем, 
обавести центар за социјални рад и корисника, и да за 
то наведе разлоге.
Поводом обавештења из става 1. овог члана, корисник 
у року од осам дана од пријема обавештења, може 
упутити притужбу центру за социјални рад.
Центар за социјални рад ће, пошто размотри притужбу 
из става 2. овог члана, упутити корисника другом овла
шћеном пружаоцу са списка овлашћених пружалаца 
услуге, ако овлашћени пружалац услуге из става 1. овог 
члана упућеном кориснику не може пружити услугу.
О одбијању пружања услуге центар за социјални рад 
одмах обавештава надлежно одељење општинске упра
ве, орган надлежан за издавање лиценце пружа оцима 
услуга социјалне заштите и инспекцију социјалне 
заштите.

Члан 12.
Корисник, односно законски заступник корисника 
мо же непосредно одабрати услугу социјалне заштите 
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и установу, односно пружаоца услуге социјалне за
штите и закључити уговор о коришћењу услуге са 
иза браном установом социјалне заштите, односно 
са изабраним пружаоцем услуге социјалне заштите, 
осим за оне услуге за које није могуће непосредно 
уго варање коришћења услуге. 
У случају из става 1. овог члана, кориснику се не 
издаје упут за коришћење услуге.

Члан 13.

Пружалац услуга обавезан је да врши наплату сходно 
општинским актима којима се дефинише цена услуге 
и у складу са Уговором о јавној набавци.

Члан 14.

Пружалац услуга је дужан да општину Власотинце 
извештава писаним путем месечно о пруженим услу
гама (наративни и финансијски извештај).

Члан 15.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику града Леско
вца".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 

дана 30.01.2019.године, 
01 број 0633/2019.

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Тодоровић,

105.
На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/07, 83/2014 –др. за
кон, 101/16други закон и 47/18), члана 44. и 57. За кона 
о социјалној заштити ("Службени гла сник РС", број 
24/11),члана 40. Статута општине Вла со тинце ("Слу
жбени гласник града Лесковца", број 12/08, 24/11, 17/17 
и 21/17пречишћен текст) и чл.19., 20. и 21.Одлуке о 
социјалној заштити општи не Вла сотинце ("Сл. гласник 
РС", број 29/18) чл.36. и 38.Одлуке о општинском већу 
општине Власо ти нце ("Сл. гласник града Лесковца", 
број 12/08), Општинско веће општине Власотинце на 
117. седници одржаној 30.01.2019.године, доноси

ПРАВИЛНИК

О УСЛОВИМА ОБЕЗБЕЂИВАЊА И 
ПРУЖАЊА УСЛУГЕ ПРИВРЕМЕНИ 

СМЕШТАЈ У ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ОДРАСЛА 
И СТАРИЈА ЛИЦА  

Члан 1.

Овим Правилником утврђују се услови обезбеђивања 
и пружања услуге привремени смештај у прихва ти
лиште за одрасла и старија лица.

Члан 2.

Услуге смештаја обезбеђују кориснику краткотрајни 
смештај, осигуравају му безбедност, задовољење ње
го вих основних потреба и приступ другим услу гама, 
и изналажење одрживих решења за кризну си туа цију, 
док се не утврди одговарајући облик за штите или 
обезбеђивање у месту пребивалишта. 

Члан 3.

Корисници услуге привременог смештаја у прихва
тилиште су одрасла и старија лица која имају преби
валиште на територији општине Власотинце.
Услуга привременог смештаја у прихватилиште за 
одрасла и старија лица доступна је корисницима који 
немају пребивалиште на територији општине Власо
тинце, под условима и на начин дефинисаним спора
зумом о међуопштинској сарадњи. 

Члан 4.

Услуга на подручју Општине Власотинце, пружа се 
у складу са националном регулативом уз примену 
свих елемената прописаних Правилником о ближим 
условима и стандардима за пружање услуга социјалне 
заштите ("Сл.гласник РС", број 42/13 и 89/18).

Члан 5.

Лиценцирани пружалац услуге се обезбеђује путем 
јавне набавке.

Члан 6.

Центар за социјални рад одлучује о коришћењу услуге, 
применом одредаба закона којим се уређује општи 
управни поступак и упућује корисника на коришћење 
услуге коју је обезбедила општина Власотинце.
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Члан 7.

Захтев за остваривање права на услугу привременог 
смештаја подноси се Центру за социјални рад општи
не Власотинце.
Центар за социјални рад општине Власотинце, по 
службеној дужности прибавља:

 потврду о пребивалишту.
О признавању или одбијању захтева за коришћење 
услуге, Центар за социјални рад општине Власотинце 
одлучује решењем.

Члан 8.

Против решења којим се одбија захтев за коришћење 
услуге може се изјавити жалба у року од 15 дана. 
Жалба из става 1. овог члана изјављује се општинском 
већу општине Власотинце, као надлежном органу 
јединице локалне самоуправе. 
Одлука о жалби из става 1.овог члана доноси се у 
року од 30 дана.

Члан 9.

Центар за социјални рад упућује корисника ради 
коришћења услуге коју је Општина обезбедила путем 
јавне набавке, овлашћеном пружаоцу услуге са којим 
је закључен уговор о пружању услуге.

Члан 10.

Ако овлашћени пружалац услуге одбије да кориснику 
пружи услугу предвиђену решењем о признавању 
права (упутом), дужан је да о томе одмах, писменим 
путем, обавести центар за социјални рад и корисника, 
и да за то наведе разлоге.
Поводом обавештења из става 1. овог члана, корисник 
у року од осам дана од пријема обавештења, може 
упутити притужбу центру за социјални рад.
Центар за социјални рад ће, пошто размотри притужбу 
из става 2. овог члана, упутити корисника другом овла
шћеном пружаоцу са списка овлашћених пружалаца 
услуге, ако овлашћени пружалац услуге из става 1. овог 
члана упућеном кориснику не може пружити услугу.
О одбијању пружања услуге центар за социјални рад 
одмах обавештава надлежно одељење општинске упра
ве, орган надлежан за издавање лиценце пружа оцима 
услуга социјалне заштите и инспекцију социјалне за
штите.

Члан 11.

Корисник, односно законски заступник корисника мо
же непосредно одабрати услугу социјалне заштите и 
установу, односно пружаоца услуге социјалне зашти те 
и закључити уговор о коришћењу услуге са иза браном 
установом социјалне заштите, односно са изабра ним 
пру жаоцем услуге социјалне заштите, осим за оне 
услуге за које није могуће непосредно уговарање кори
шће ња услуге. 
У случају из става 1. овог члана, кориснику се не издаје 
упут за коришћење услуге.

Члан 12.

Пружалац услуга обавезан је да врши наплату сходно 
општинским актима којима се дефинише цена услуге 
и у складу са Уговором о јавној набавци.

Члан 13.

Пружалац услуга је дужан да општину Власотинце 
извештава писаним путем месечно о пруженим услу
гама (наративни и финансијски извештај), као и да по 
истеку уговора о јавној набавци, достави извештај о 
пруженим услугама за време трајања уговора (годишњи 
извештај).

Члан 14.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику града Леско
вца".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 30.01.2019.године, 01 број 0634 /2019.

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Тодоровић,

106.
На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/07, 83/2014 –
др.закон, 101/16други закон и 47/18), члана 44. и 
57.Закона о социјалној заштити ("Службени гласник 
РС", број 24/11),члана 40.Статута општине Власотинце 
("Службени гласник града Лесковца", број12/08, 24/11, 
17/17 и 21/17пречишћен текст) и чл.11., 16. и 17.Одлуке 
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о социјалној заштити општине Власотинце ("Сл. гла сник 
РС", број 29/18) чл.36. и 38.Одлуке о општинском већу 
општине Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца", 
број 12/08), Општинско веће општине Власотинце на 
117. седници одржаној 30.01.2019.године, доноси

ПРАВИЛНИК

О УСЛОВИМА ОБЕЗБЕЂИВАЊА И 
ПРУЖАЊА ДНЕВНЕ УСЛУГЕ ЛИЧНИ 

ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА

Члан 1.

Овим Правилником утврђују се услови обезбеђивања 
и пружања дневне услуге лични пратилац детета.

Члан 2.

Средства за финансирање дневне услуге лични пра
тилац детета обезбеђују се у висини планираних сре
дстава у буџету општине Власотинце, наменских тра
нсфера и других извора.

Члан 3.

Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету 
одговарајуће индивидуалне практичне подршке ради 
укључивања у редовно школовање, и активности у за
је дници, ради успостављања што већег нивоа само
сталности.
Услугу непосредно пружа лични пратилац детета кроз 
активности које се планирају и реализују у складу са 
индивидуалним потребама детета, у области кретања, 
одржавања личне хигијене, облачења, храњења и 
комуникације са другима. 
Услуга се може користити до краја редовног шко ло
вања укључујући завршетак средње школе.

Члан 4.

Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом 
односно са сметњама у развоју, коме је потребна 
подршка за задовољавање основних потреба у 
свакодневном животу у области кретања, одржавања 
личне хигијене, храњења, облачења и комуникације 
са другима, под условом да је укључено у васпитно
образовну установу, односно школу, до краја редовног 
школовања, укључујући завршетак средње школе.

 ако има пребивалиште на подручју општине Вла
сотинце;

 ако искаже вољу за коришћењем услуга (у име 
ли ца које се налази под старатељском заштитом, ста
ратељ мора исказати вољу за коришћењем услуга);

 ако учествује у суфинансирању трошкова услуга 
у складу са Правилником о методологији формирања 
цене услуга и учешћу корисника и њихових сродника 
обавезних на издржавање у трошковима услуга соци
јалне заштите.

Члан 5.

Услуга на подручју општине Власотинце, пружа се 
у складу са националном регулативом уз примену 
свих елемената прописаних Правилником о ближим 
условима и стандардима за пружање услуга социјалне 
заштите ("Сл. гласник РС", број 42/13 и 89/18).
Програмске активности личног пратиоца детета 
реализују се кроз акредитовани програм, у оквиру 
посебне услуге личног пратиоца детета, или као 
програмске активности у оквиру услуге дневног 
боравка или помоћи у кући.
Активности личног пратиоца детета, планирају се и 
реализују у складу са индивидуалним потребама де
тета у области кретања, одржавања личне хигијене, 
храњења, облачења и комуникације са другима, што 
укључује:

 помоћ код куће у облачењу, одржавању личне 
хигијене, при храњењу, припрему књига и опреме за 
вртић односно школу;

 помоћ у коришћењу превоза;
 помоћ у кретању;
 одлазак на игралиште односно места за прово

ђе ње слободног времена, укључујући културне или 
спо ртске активности и друге сервисе подршке.

Члан 6.

Лиценцирани пружалац услуге, обезбеђује се путем 
јавне набавке.

Члан 7.

Центар за социјални рад општине Власотинце одлучује 
о коришћењу услуге, применом одредаба закона ко јим 
се уређује општи управни поступак и упућује ко рисни
ка на коришћење услуге коју је обезбедила општи на 
Власотинце.
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Члан 8.

Захтев за остваривање права на личног пратиоца 
детета, подноси се Центру за социјални рад општине 
Власотинце.
Центар ће по службеној дужности прибавити следећу 
документацију неопходну за доношење првостепеног 
решења:

 извод из матичне књиге рођених за корисника,
 решење о разврставању корисника или мишљење 

интерресорне комисије о процени потреба за пружа
њем овог облика подршке кориснику,

 уверење МУПа о пребивалишту и фотокопије 
личних карата подносиоца захтева

О признавању или одбијању захтева за коришћење 
услуге, Центар за социјални рад општине Власотинце 
одлучује решењем.

Члан 9.

Против решења којим се одбија захтев за коришћење 
услуге може се изјавити жалба у року од 15 дана. 
Жалба из става 1. овог члана изјављује се општинском 
већу општине Власотинце, као надлежном органу 
једи нице локалне самоуправе. 
Одлука о жалби из става 1.овог члана доноси се у 
року од 30 дана.

Члан 10.

Центар за социјални рад упућује корисника ради 
коришћења услуге коју је Општина обезбедила путем 
јавне набавке, овлашћеном пружаоцу услуге са којим 
је закључен уговор о пружању услуге.

Члан 11.

Ако овлашћени пружалац услуге одбије да кориснику 
пружи услугу предвиђену решењем о признавању 
права (упутом), дужан је да о томе одмах, писменим 
путем, обавести центар за социјални рад и корисника, 
и да за то наведе разлоге.
Поводом обавештења из става 1. овог члана, корисник 
у року од осам дана од пријема обавештења, може 
упутити притужбу центру за социјални рад.
Центар за социјални рад ће, пошто размотри при
тужбу из става 2. овог члана, упутити корисника дру

гом овлашћеном пружаоцу са списка овлашћених 
пру жалаца услуге, ако овлашћени пружалац услуге 
из става 1. овог члана упућеном кориснику не може 
пру жити услугу.
О одбијању пружања услуге центар за социјални рад 
одмах обавештава надлежно одељење општинске 
управе, орган надлежан за издавање лиценце пружа
оцима услуга социјалне заштите и инспекцију соци
јалне заштите.

Члан 12.

Корисник, односно законски заступник корисника мо
же непосредно одабрати услугу социјалне заштите и 
установу, односно пружаоца услуге социјалне за шти те 
и закључити уговор о коришћењу услуге са иза бра ном 
установом социјалне заштите, односно са иза браним 
пружаоцем услуге социјалне заштите, осим за оне 
услуге за које није могуће непосредно уговарање кори
шћења услуге. 
У случају из става 1. овог члана, кориснику се не 
издаје упут за коришћење услуге.

Члан 13.

Пружалац услуга обавезан је да врши наплату сходно 
општинским актима којима се дефинише цена услуге 
и у складу са Уговором о јавној набавци.

Члан 14.

Пружалац услуга је дужан да општину Власотинце 
извештава писаним путем месечно о пруженим услу
гама (наративни и финансијски извештај), као и да по 
истеку уговора о јавној набавци, достави извештај о 
пруженим услугама за време трајања уговора (годишњи 
извештај).

Члан 15.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 
дана 30.01.2019.године, 01 број 0635/2019.

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Тодоровић
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