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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЛЕБАНЕ
1.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/14,101/16 
и 47/18). члана 69. Статута општине Лебане ("Слу
жбени гласник града Лесковца", број 8/19) и члана 3. 
Одлуке о општинском већу ("Службени гласник града 
Лесковца", број 31/19), а у складу са чланом 4. ставом 
2. Одлуке о основној и додатној подршци детету и 
ученику ("Службени гласник града Лесковца" бр. 
43) , Општинско веће општине Лебане, на седници 
одржаној дана 04.01.2021. године, доноси

ПРАВИЛНИК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 
ОСНОВНУ И ДОДАТНУ ПОДРШКУ ДЕТЕТУ И 

УЧЕНИКУ

Члан 1.
Овим Правилником прописује се поступак за оства
ривање права утврђених Одлуком о основној и до
датној подршци детету и ученику и то:

1. Права на надокнаду трошкова превоза деце и 
њихових пратилаца ради похађања припремног пре
дшколског програма на удаљености већој од два ки
лометра;

2. Права на надокнаду трошкова превоза ученика 
основне школе на удаљености већој од четири ки
лометра од седишта школе;

3. Права на надокнаду трошкова превоза деце и 
ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и 
њихових пратилаца, без обзира на удаљеност од ме
ста становања до школе;

4. Права на надокнаду трошкова превоза деце и 
ученика са сметњама у развоју ради пружања инди
видуалних третмана;

5. Права на надокнаду трошкова превоза ученика 
Гимназије Лебане, и

6. Права на бесплатни боравак деце из материјално 
угрожених породица, деце без родитељског старања, 
деце трећег, и сваког наредног реда рођења исте 
мајке и деце са сметњама у развоју у предшколској 
установи;

1. Право на надокнаду трошкова превоза деце и 
њихових пратилаца ради похађања припремног 
предшколског програма на удаљености већој од 
два километра

Члан 2.
Право на надокнаду трошкова превоза ради похађања 
припремног предшколског програма остварује се 
само изузетно, уколико Предшколска установа није у 
објективној могућности да за превоз детета и његовог 
пратиоца обезбеди аутобуски или други превоз код 
изабраног превозника.
Право на надокнаду из става 1. овог члана остварује 
родитељ, старатељ или хранитељ за дете и себе као 
пратиоца, са пребивалиштем на територији општине 
Лебане, на основу поднетог захтева Одељењу за 
управу, скупштинске и заједничке послове и јавне 
слу жбе, уз који се прилаже следећа документација;

 Потврда предшколске установе о похађању при
премног предшколског програма у години пред пола
зак у школу;

 Изјава овлашћеног лица предшколске уста но ве о 
објективној немогућности да за дете и пра ти оца обе
збеди аутобуски или други превоз са обра зложењем;

 Потврда овлашћеног лица Месне заједнице о ме
сту пребивалишта са образложењем;
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 Копија личне карте или електронски очитане 
личне карте подносиоца захтева, и

 Копија текућег рачуна подносиоца захтева. 

2. Право на надокнаду трошкова превоза ученика 
основне школе на удаљености већој од четири 
километра од седишта школе

Члан 3.
Право на надокнаду трошкова превоза ученика на 
удаљености већој од четири километра остварује 
се само изузетно, уколико школа није у објективној 
могућности да за превоз ученика обезбеди аутобуски 
или други превоз код изабраног превозника.
Право на надокнаду из става 1. овог члана остварује 
родитељ, старатељ или хранитељ ученика са преби
валиштем на територији општине Лебане, на основу 
поднетог захтева Одељењу за управу, скупштинске и 
заједничке послове и јавне службе, уз који се прилаже 
следећа документација:

 Потврда школе о упису и редовном похађању 
наставе;

 Изјава овлашћеног лица школе о објективној не
могућности да се за ученика обезбеди аутобуски или 
други превоз са образложењем;

 Потврда овлашћеног лица Месне заједнице о ме
сту пребивалишта са образложењем;

 Копија личне карте или електронски очитане ли
чне карте за подносиоца захтева и

 Копија текућег рачуна подносиоца захтева.

3. Право на надокнаду трошкова превоза деце и 
ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом 
и њихових пратилаца без обзира на удаљеност од 
места становања до школе

Члан 4.
Право на надокнаду трошкова превоза за децу или 
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, 
остварује родитељ, старатељ или хранитељ детета 
или ученика, без обзира на удаљеност места преби
валишта од предшколске установе, односно школе, 
на основу поднетог захтева Одељењу за управу, 
скупштинске и заједничке послове и јавне службе.

Право на надокнаду трошкова превоза за пратиоца 
остварује родитељ, старатељ или хранитељ детета 
или ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом 
на основу поднетог захтева, који се, са пратећом до
кументацијом подноси Одељењу за управу, ску пшти
нске и заједничке послове и јавне службе општи нске 
управе Лебане.
Уз захтев се прилаже следећа документација:

 Потврда предшколске установе о похађању при
премног предшколског програма у години пред по
лазак у школу или потврда школе о упису и ре до вном 
похађању наставе;

 Мишљење Интерресорне комисије о сметњама у 
развоју детета или ученика;

 Копија личне карте или електронски очитане ли
чне карте за подносиоца захтева, и

 Копија текућег рачуна подносиоца захтева.

4. Право на надокнаду трошкова превоза деце 
и ученика са сметњама у развоју и њихових пра
тилаца ради пружања индивидуалних третмана

Члан 5.
Право на надокнаду трошкова превоза детета или 
уче ника са сметњама у развоју ради пружања инди
видуалних третмана у школи за основно и средње 
образовање "11. Октобар" у Лесковцу, остварује роди
тељ, старатељ или хранитељ за себе и дете или ученика 
на основу поднетог захтева Одељењу за управу, ску
пштинске и заједничке послове и јавне службе, уз који 
се прилаже следећа документација:

 Потврда специјалне школе о похађању и обиму 
пружања индивидуалних третмана;

 Мишљење Интерресорне комисије о сметњама у 
развоју детета или ученика;

 Копија личне карте или електронски очитане 
личне карте за подносиоца захтева и

 Копија текућег рачуна подносиоца захтева.

5. Право на надокнаду трошкова превоза ученика 
Гимназије Лебане

Члан 6.
Право на надокнаду трошкова превоза ученика Ги
мназије Лебане на удаљености већој од четири 
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километра остварује се само изузетно, уколико школа 
није у објективној могућности да за превоз ученика 
обезбеди аутобуски или други превоз код изабраног 
превозника.
Право на надокнаду из става 1. овог члана остварује 
родитељ. сгаратељ или хранитељ ученика са преби
валиштем на територији општине Лебане. на основу 
поднетог захтева Одељењу за управу. скупштинске и 
заједничке послове и јавне службе. уз који се прилаже 
следећа документација:

 Потврда школе о упису и редовном похађању 
наставе;

 Изјава овлашћеног лица школе о објективној не
могућности да се за ученика обезбедн аутобуски или 
други превоз са образложењем:

 Потврда овлашћеног лица Месне заједнице о ме
сту пребивалишга са образложењем; 

Копија ли чне карте или електронски очитане 
личне карте за подносиоца захтева 

Копија текућег рачуна подноси оца захтева.

6. Право на бесплатни боравак деце из материјално 
угроженнх породица, деце без родитељског ста
рања, деце трећег, и сваког наредног реда рође ња 
исте мајке и деце са сметњама у развоју у пре
дшколској установи

Члан 7.
Право на бесплатан боравак у предшколској установи 
остварују деца из материјално угрожених породица. 
деца без родитељског старања. деца грећег. и сваког 
наредног реда рођења исте мајке и деца са сметњама у 
развоју на основу списка који предшколска установа 
месечно доставља Одељењу за управу, скупштинске 
и заједничке послове и јавне службе са приложеном:

 Копијом решења о оствареном праву на новчану 
социјалну помоћ породице чији је дете члан за децу 
из материјално угрожених породица.

 Копијом решења о смештају детета у старатељску, 
хранитељску породицу или установу социјалне за
штите за децу без родитељског старања 

 Копијом извода из матичне књиге рођених за сву 
децу у породици исте мајке за децу трећег. и сваког 
наредног реда рођења или 

 Мишљење Интерресорне комисије за децу са 
сметњама у развоју. за свако дете до 10.ог у месецу 
за тај месец.

Члан 8.
Сва права признају се и за месец у коме је захтев по
днесен, уколико је исти поднет до 15.ог у месецу. у 
супротном признају се од првог дана наредног месеца 
од дана подношења захтева, а до истека године за коју 
је дете уписано у предшколску установу, односно 
школу.

Члан 9.
О свим правима на надокнаду трошкова превоза из 
овог Правилника, у првом степену решава Одељење 
за управу. скупштинске и заједничке послове и јавне 
службе, по прописима о општем управном поступку.
У циљу решавања управне ствари Одељење за управу, 
скупштинске и заједничке послове и јавне слу жбе 
може тражити и другу документацију, поред овим 
Правилником прописане. којом се доказује опра вда
ност поднетог захтева.
По жалби на решење из става 1. овог члана решава 
Општинско веће.

Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику града Ле ско
вца".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
04 Број:02507

ПРЕДСЕДНИК
Иван Богдановић

2.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/07. 83/14.101/2016 
и 47/2018), члана 69. Статута општине Лебане 
("Службени гласник града Лесковца" број 08/2019) 
и члана 3. Одлуке о Општинском већу општине 
Лебане ("Службени гласник града Лесковца", број 
31/19), Општинско веће општине Лебане, на седници 
одржаној дана 04.01.2021.године, доноси
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ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ  
ДВА МИНИ БУСА

I
Општина Лебане даје на коришћење два мини буса 
Д.О.О. "Аутобуска станица Лебане" у Лебану. на 
период до годину дана од дана потписивања записника 
о примопредаји возила, и то:

 ОПЕЛ МОВАНО, Број шасије: W0VMVU602КВ166440, 
Број мотора М9ТD708С003896. Боја: С БЕЛА М, 
Број места за седење: 17 и
 ОПЕЛ МОВАНО. Број шасије: W0VMVU609JВ145115, 
Број мотора: М9Т0708С002171, Боја: С БЕЛА М. 
Број места за седење: 17.

II
Даје се сагласност начелнику општинске управе 
Лебане да закључи Уговор о давању на привремено 
коришћење службених возила из тачке I ове Одлуке, 
којим ће се уредити међусобна права и обавезе, и 
да, након закључења Уговора, потпише Записник о 
примопредаји возила из тачке 1 ове Одлуке.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
04 Број :40413/1

ПРЕДСЕДНИК
Иван Богдановић

ЛЕСКОВАЦ
3.
На основу члана 39. ств 1. тачка 3. Закона о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситу а
цијама ("Сл. гласник РС", број 87/2018), члана 20. став 
1. тачка 8. и члана 44. и 66. став 4. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007, 83/2014 
 др. закон 101/2016  др. закон и 47/2018) и члна 67. 
став 1. Статута града Лесковца ("Сл. гласник града 
Ле сковца", бр. 28/2018), на предлог Градског штаба 
за ванредне ситуације града Лесковца, број 86/21  IV 
од 11.01.2021. године, градоначелник града Лесковца, 
доноси

ОДЛУКУ

О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

1. Проглашава се ванредна ситуација на територији 
града Лесковца.

2. Ванредна ситуација се проглашава због елементарне 
непогоде настале услед обилних кишних падавина, 
поплава и појаве бујичних вода у циљу преузимања 
хитних и оперативних мера заштите и спасавања.

3. О спровођењу ове Одлуке стараће се Градски штаб 
за ванредне ситуације града Лесковца у складу са 
чланом 43. и чланом 44. Закон о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.

4. Ову Одлуку доставити Окружном штабу за ванредне 
ситуације Јабланичког управног округа, Сектору за 
ванредне ситуације, Одељењу за ВС Лесковац, јавним 
предузећима, установама и другим учесницима у 
спро вођењу мера заштите и спасавања.

5. Штаб ће редовно информисати и обавештавати 
становништво и јавност о свим битним чињеницама 
од значаја за заштиту и спасавање, као и о престанку 
опасности због којих је ванредна ситуација проглашена.

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

Број: 86/21IV
У Лесковцу, 11. јануара 2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
др сци. мед Горан Цветановић

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА
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