
1.

На основу члана 70. ст. 1. тач.7 и 19. Ста-

тута општине Власотинце („Сл. гласник

града Лесковца“, бр.6/19) и члана 3. ст.1.

тач.7 и19. Одлуке о Општинском већу оп-

штине Власотинце („Сл. гласник града Лес-

ковца„ број 12/19), чл.6 ст.1 тач.7 и19. чл.40

и 41 Пословника о раду општинског већа

општине Власотинце (''Сл. гласник града

Лесковца бр.31/20), Општинско веће Оп-

штине Власотинце на 62. седници, одржаној

31.12.2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о ор-

ганизацији рада и систематизацији послова

и радних задатака ЈКП ''Водовод'' Власо-

тинце, бр.3797 од 29.12.2021. године, који

је код општине Власотинце заведен под

01бр.110-19/21 дана 29.12.2021. године,

II

Ово решење ступа на снагу даном доно-

шења а диспозитив Решења ће се објавити

у „Службеном гласнику града Лесковца“.

О б р а з л о ж е њ е

ЈКП „Водовод“ Власотинце се својим за-

хтевом број бр.3798 од 29.12.2021. године

који је код општине Власотинце заведен

под 01бр. 110-19/21 дана 29.12.2021. го-

дине , обратио Општинском већу општине

Власотинце за добијање сагласности на

Правилник о организацији рада и система-

тизацији послова и радних задатака ЈКП

''Водовод'' Власотинце .

Разматрајући предметни захтев, Оп-

штинско веће је на 62. седници одржаној

31.12.2021. године утврдило да је исти

оправдан па је на основу чл.70. ст. 1. тач.7

и 19. Статута општине Власотинце („Сл.

гласник града Лесковца“, бр.6/19) и члана

3. ст.1. тач.7 и19. Одлуке о Општинском

већу општине Власотинце („Сл. гласник

града Лесковца„ број 12/19), чл.6 ст.1 тач.7

и19. чл.40 и 41 Пословника о раду општин-

ског већа општине Власотинце (''Сл. глас-

ник града Лесковца бр.31/20), једногласно

од укупног броја присутних чланова већа,

донета одлука као у диспозитиву.

Доставити:

- ЈКП „Водовод“ Власотинце, 

- одељењу за буџет и финансије и 

- архиви.
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2.

На основу члана 46. Закона о локалној

самоуправи (''Сл.гласник РС', бр. 129/07,

83/14-др.закон и 101/16-др.закон, 47/18),

члана 38. Закона о удружењима (''Сл.глас-

ник РС'', бр. 51/09, 99/11-др.закони, 44/18),

члана 70. Статута општине Бојник (''Сл.

гласник града Лесковца'', бр. 6/2019), члана

5. Одлуке о буџету општине Бојник за

2022.годину, (''Сл.гласник града Лесковца'',

48/21), члана 5. Правилника о ближим кри-

теријумима,начину и поступку доделе

средстава или недостајућег дела средстава

из буџета општине Бојник за подстицање

програма од јавног интереса која реализују

удружења (''Сл. гласник града Лесковца,

бр. 8/18) и члана 24. Пословника Општин-

ског већа општине Бојник („Сл. гласник

града Лесковца”, бр. 17/12), Општинско

веће општине Бојник, на седници одржаној

дана 28.01.2022. године, доноси

О Д Л У К У

о расподели средстава за финансирање

или суфинансирање програма 

и пројеката удружења и организација

од јавног интереса за 2022.годину

Члан 1.

Укупан износ средстава намењених фи-

нансирању или суфинансирању програма

и пројеката удружења и организација од

јавног интереса из буџета општине Бојник

за 2022.годину износи 9.500.000,00 динара.

Члан 2.

Средства по овом Конкурсу додељују се

удружењима грађана и невладиним органи-

зацијама за реализацију програма и про је -

ка та који су од јавног интереса из следећих

области:

1. заштита лица са инвалидитетом

50.000,00 динара ( раздео 5, пројектна ак-

тивност 1201-0003- дотације невладиним

организацијама, позиција 135, економска

класификација 481, функционална класи-

фикација 820); 
2. одрживог развоја 200.000,00 динара

(раздео 5,пројектна активност 1201-0003-
дотације невладиним организацијама, по-
зиција 135,економска класификација 481,
функционална класификација 820); 

3. социјалне заштите 500.000,00 динара
(раздео 5, пројектна активност 1201-0003-
дотације невладиним организацијама, по-
зиција 135,економска класификација 481,
функционална класификација 820);

4. култура 300.000,00 динара (раздео
5,пројектна активност 1201-0003-дотације
невладиним организацијама,позиција135,
економска класификација 481, функцио-
нална класификација 820); 

5. цркве и верске заједнице 8.000.000,00
динара (раздео 5, пројектна активност 1201-
0003- Унапређење система очувања и пред-
стављања културно-историјског наслеђа,
позиција 137,економска класификација 481,
функционална класификација 840);

6. други програми у којима удружење ис-
кључиво и непосредно следи јавне потребе
450.000,00 динара (раздео 5, про јек тна ак-
тивност 1201-0003-дотације невладиним
организацијама, позиција 135, економска
класификација 481, функционална класи-
фикација 820).

Члан 3. 

Додељена средства се преносе удруже-
њима и организацијама на основу уговора
за реализовање одобрених програма-про -
јеката, закључених између општине Бојник
и удружења или организација.

Члан 4.

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

03 Број:401-36/2022-92 

Бојник, 28.01.2022. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

Небојша Ненадовић
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3.

На основу члана 31. став 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ван-

редним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18) и члана 12. алинеја 6. Одлуке о

организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Црна Трава

(„Службени гласник града Лесковца“, број 37/2021), Општинско веће на седници одржаној

дана 26.01.2022. године доноси

ОДЛУКУ

О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ 

И СПАСАВАЊЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Члан 1.

Овом одлуком одређују се привредна друштва и друга правна лица, од посебног значаја

за спровођење мера заштите и спасавања за територију Општине Црна Трава коју чине

привредна друштва и друга првна лица која обављају послове нарочитог значаја за за-

штиту и спасавање (у даљем тексту: субјекти од посебног значаја).

Члан 2.

Субјекти од посебног значаја у смислу члана 1. ове одлуке спроводе мере цивилне за-

штите и спасавања грађана, материјалних, културних и других добара у случају опасности

и несрећа изазваних елементарним непогодама и другим несрећама у складу са својом

делатношћу по наредби Општинског Штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава.

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање дужни су да плански прилагоде

своје капацитете и организацију за извршавање мера цивилне заштите.

Члан 3

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање у смислу члана 1. ове одлуке су:
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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Ред. 

број 
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА Врста делатности Седиште

1. 
Јавно предузеће за комуналну делатност 

и путну инфраструктуру ,,Вилин Луг“
Водоснабдевање Црна Трава

2.
ЕПС дистрибуција Огранак Лесковац 

Пословница Црна Трава

Снабдевање 

електричном енергијом
Црна Трава

3. 

Јавно предузеће ,,Србијашуме“ Шумско 

газдинство ,,Шума“ Лесковац Шумска управа

Црна Трава

Гајење и експлоатација

шума
Црна Трава

4. TRACE Србија, а.д.Ниш, пункт Црна Трава Одржавање путева Црна Трава



Члан 4.

Штаб за ванредне ситуације може ставити у приправност или ангажовати субјекате од

посебног значаја у ванредној ситуацији, за спровођење преветивних мера цивилне за-

штите, као и за потребе вежби цивилне заштите када ванредна ситуација није проглашена.

Председник општине са субјектима из члан 3. ове одлуке уговором уређује трошкове

стављања у приправност однпосно ангажовања субјеката од посебног значаја за заштиту

и спасавање падају на терет буџета општине Црна Трава.

Члан 5.

На одређивање и ангажовање субјеката од посебвног значаја за заштиту и спасавање

не примењују се одредбе закона којим се уређујуе јавне набавке.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику

града Лесковца“.

Број: 06-5/2022-02

Датум: 26.01.2022. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК:

Славољуб Благојевић

4 страна – Број 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА 1. фебруар 2022. године

5. 
Дом здравља Лесковац – Огранак Црна

Трава

Здравствено збриња-

вање
Црна Трава

6. Општинска организација Црвени Крст 

Здравствено збриња-

вање и хуманитарна по-

моћ

Црна Трава

7.
Центар за социјални рад за општине Власо-

тинце и Црна Трава – Одељење Црна Трава
Социјална заштита Црна Трава

8.
Здравствена установа ,,ФАРМЕДИК“ Црна

Трава
Снабдевање лековима Црна Трава



4.

На основу члана 29. став 1. тачка 6. и

члана 80. став 2. Закона о смањењу ризика

од катастрофа и управљању ванредним си-

туацијама („Службени гласник РС“, бр,

87/18), члана 3. Уредбе о јединицама ци-

вилне заштите, намени, задацима, мобили-

зацији и начину употребе („Сл. Гласник

РС“, бр. 84/20) и члана 12. алинеја 7. Од-

луке о организаацији и функционисању ци-

вилне заштите на територији општине

Црна Трава („Службени гласник града Лес-

ковца“, број 37/2021), Општинско веће оп-

штине Црна Трава, на седници одржаној

дана 26.01.2022. године, доноси

О Д Л У К У

О ФОРМИРАЊУ ЈЕДИНИЦЕ

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ

НАМЕНЕ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ

ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

ЗА УЗБУЊИВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Члан 1.

Овом одлуком уређује се формирање,

организација, опремање, оспособљавање и

функционисања јединица цивилне заштите

опште намене и специјализоване јединице

за узбуњивање на територији општине

Црна Трава.

Члан 2.

За потребе заштите и спасавања станов-

ништва, материјалних и културних добара

у ванредним ситуацијама, односно за из-

вршавање мера цивилне заштите, као што

су: локализовање и гашење почетних ма-

њих пожара и шумских пожара, учешће у

заштити од поплава, указивање прве по-

моћи и учешће у збрињавању угроженог

становништва, помоћ у асанацији терена и

друге активности по процени Општинског

Штаба за ванредне ситуације општине

Црна Трава (у даљем тексту: Општински

штаб за ванредне ситуације) формирати

јединице цивилне заштите опште намене и

специјализоване јединице цивилне за-

штите за узбуњивање.

Члан 3.

За територију општине Црна Трава фор-

мирати јединицу цивилне заштите опшште

намене, јачине одељења,са укупно 20 при-

падника, и једну специјализовану јединицу

цивилне заштите за узбуњивање јачине

одељења, са укупно 12 припадника, према

Одлуци о личној и материјалној формацији

јединица цивилне заштите које образују

јединице локалне самоуправе, Министар -

ства унутрашњих послова Владе Рерпуб-

лике Србије, интерно број: 01-4682/21 од

05.05.2021. године.

Попуну, опремање и обуку јединица ци-

вилне заштите извршиће Општинска упра -

ва општине Црна Трава у складу позитив-

ним прописима који су донети на основу

Закона о смањењу ризика од катастрофа и

управљању ванредним ситуацијама и Уред-

бом о јединицама цивилне заштите, на-

мени, задацима, мобилизацији и начину

употребе.

Члан 4.

Јединице цивилне заштите опште на-

мене и специјализоване јединице цивилне

заштите за узбуњивање обучавају се и

оспособљавају за извршавање мера ци-

вилне заштите.

Обуку и оспосбљавање организује и

спро води Општинска управа општине Црна

Трава, према плану и програму који про-

пише Министарство унутрашњих послова

– Сектор за ванредне ситуације.

Опремање јединица цивилне заштите

одговарајућом опремом врши се у складу

са утврђеном личном и материјалном фор-

мацијом.
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Обука, опремање и трошкови ангажо-

вања јединица цивилне заштите финанси-

рају се из буџетских средстава општине

Црна Трава.

Члан 5.

Начин задужења, употребе и раздужења

униформе јединица цивилне заштите оп-

ште намене и специјализоване јединице

цивилне заштите за узбуњивање уређен је

Правилником о униформи и ознакама једи-

нице цивилне заштите, ознакама функција

и специјалности и личној карти припад-

ника цивилне заштите („Сл. Гласник РС“,

број 32/20 и 83/20).

Члан 6.

Јединице цивлне заштите опште намене

могу се ангажовати самостално или у са-

дејству са другим снагама заштите и спа-

савања, на целој територији општине Црна

Трава на основу наредбе Општинског

штаба за ванредне ситуације.

Специјализована јединица цивилне за-

штите за узбуњиавање ангажује се за по-

требе активирања сирена у случају да не

постоји или је неисправан систем за да-

љинско управљање сиренама на терито-

рији општине, а по наредби Општинског

штаба за ванредне ситуације.

Члан 7.

Припадници цивилне заштите, повере-

ници и заменици повереника цивилне за-

штите имају право на накнаду за ангажо-

вање на задацима цивилне заштите.

Лица из става 1. овог члана која су у рад-

ном односу, а позвана су на извршавање за-

датака цивилне заштите, имају право на на-

кнаду зараде коју обрачунава и исплаћује

послодавац.

Послодавац је дужан да омогући при-

паднику цивилне заштите да се одазове по-

зиву за обуку или учешће у заштити и спа-

савању, с тим што има право на рефунда-

цију исплаћене накнаде зараде у случају

одсуствовања запосленог због обуке или

учешћа у акцијама заштите и сапсавања.

Лицу из става 1. овог члана које обавља

регистровану привредну делатност, при-

пада накнада у висини основице на којој

плаћа допринос за обавезно социјално и

здравствено осигурање, сразмерно вре-

мену ангажовања у цивилној заштити.

Незапосленом лицу из става 1. овог

члана накнада се обрачунава по основици

коју чини просечна месечна нето зарада у

Републици Србији према подацима Репуб-

личког завода за статистику, остварена у

месецу који претходи месецу у коме је гра-

ђанин ангажован.

Запослени који одсутвује са посла због

извршења задатака цивилне заштите, не

сме због тога да трпи последице у радно-

правном статусу код послодавца.

Члан 8.

Припадници цивилне заштите који нису

обухваћени обавезним здравственим осигу-

рањем, а претрпе повреду на раду или про-

фесионалну болест поводом учествовања у

акцијама заштите и спасавања, ос тва рује

права из обавезног здравственог осигурања

у складу са прописима којима се уређује

обавезно здравствено осигурање.

Права из става 1. овог члана остварују се

под условом и на начин утврђен прописима

из области пензијског и инвалидског оси-

гурања и здравственог осигурања.

У извршавању задатака заштите и спа-

савања на припаднике јединица цивилне

заштите опште намене и специјализоване

јединце цивилне заштите за узбуњивање

примењују се општи прописи о безбедно-

сти и заштити на раду, као и посебне мере

за обезбеђење заштите и здравља, у складу

са законом.

Члан 9.

Припадник цивилне заштите за време

извршавања задатака заштите и спасавања

има право на накнаду за превоз, смештај и

исхрану.
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Припаднику цивилне заштите из става 1.

овог члана припадају када њихово ангажо-

вање на пословима заштите и спасавања

траје дуже од осам сати.

Члан 10.

Припадник цивилне заштите који за

време организованог учешћа у извршавању

задатака заштите и спасавања без своје

кривице задобије повреду или оболи, или

наступи смрт, има право он или чланови

његове уже породице на новчану накнаду

у складу са чланом 92. Закона о смањења

ризика од катастрофа и управљању ванред-

ним ситуацијама. 

Члан 11.

Евиденцију о припадницима, средстви -

ма и опреми јединица цивилне заштите оп-

ште намене и специјализоване јединице

цивилне заштите за узбуњивање води над-

лежна служба у Општинској управи оп-

штине Црна Трава.

Члан 12.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у „Службеном гласнику

града Лесковца“.

Број: 06-6/2022-02

Датум: 26.01.2022. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ

ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК:

Славољуб Благојевић
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5.

На основу члана 75. став 2. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник

РС'', број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16

– др. закон и 47/18 и 111/21 – др. закон),

члана 124. став 2. Статута Града Лесковца

(''Службени гласник Града Лесковца'', број

28/2018), члана 2. став 1. тачка 32. Одлуке

о Градском већу града Лесковца (''Служ-

бени гласник Града Лесковца'', број 15/08)

и члана 2, 4. и 37. Пословника о раду Град-

ског већа града Лесковца (''Службени глас-

ник Града Лесковца'', број 11/08), Градско

веће града Лесковца на 44. седници, одр-

жаној 26. јануара 2022. године, донело је

О Д Л У К У

О давању сагласности на допуне

Финансијских планова месних

заједница за 2022. годину

I

Даје се сагласност на допуне Финан-

сијских планова месних заједница за 2022.

годину, према Tабели: "Допуне Финан-

сијских планови месних заједница за 2022.

годину" која је и саставни део ове Одлуке.

II

Табела: Финансијски планови месних

заједница за 2022. годуну, која је саставни

део Одлуке о давању сагласности на Фи-

нансијске планове месних заједница за

2022. годину (''Службени гласник Града

Лесковца'', број 47/2021), допуњује се и

сада гласи: 

Tабела: "Допуне Финансијских планови

месних заједница за 2022. годину" и са-

ставни је део ове Одлуке.

III

Средства за реализацију ове Одлуке

предвиђена су Одлуком о буџету Града

Лесковца за 2022. годину (''Службени глас-

ник града Лесковца'', број 45/2021) у

члану 9.

РАЗДЕО 5 – ГРАДСКА УПРАВА

ГЛАВА 1 – МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

– 0602 ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0602 – 0002 –

Функционисање месних заједница и

Решењем о измени висине апропри ја -

ције, број 119/2022-IV од 24. јануара 2022.

године.

IV

Oву одлуку објавити у ''Службеном глас-

нику Града Лесковца''.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни основ за доношење Одлуке о да-

вању сагласности на допуне Финансијских

планова месних заједница за 2022. годину,

садржан је у члану 75. став 2. Закона о ло-

калној самоуправи (''Службени гласник

РС'', број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16–

др. Закон и 47/18 и 111/21 – др. закон),

члану 124. став 2. Статута Града Лесковца

(''Службени гласник Града Лесковца'', број

28/2018), члану 2. став 1. тачка 32. Одлуке

о Градском већу града Лесковца (''Служ-

бени гласник Града Лесковца'', број 15/08)

и члану 2, 4. и 37. Пословника о раду Град-

ског већа града Лесковца (''Службени глас-

ник Града Лесковца'', број 11/08), којима је

прописано да Градско веће даје сагласност

на Финансијске планове месних заједница

или другог облика месне самоуправе.

Разлог за доношење ове Одлуке садржан

је у потреби давања сагласности на допуне
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Финансијских планова месних заједница за

2022. годину, због реализације деблокада

рачуна свих месних заједница које су у

блокади.

Одлуком о буџету Града Лесковца за

2022. годину (''Службени гласник Града

Лесковца'', број 45/2021), у члану 9. у ок-

виру Раздела 5 – Градска управа, Глава 1 –

Месне заједнице, 0602 -Програм 15 – Оп-

ште услуге локалне самоуправе, Програм-

ска активност 0602 – 0002 Функционисање

месних заједница, као и Решењем о измени

висине апропријације, број 119/2022-IV од

24. јануара 2022. године, планирана су

средства за функционисање месних зајед-

ница.

Савети оних месних заједница, које су у

блокади у моменту доношења Одлуке о да-

вању сагласности на Финансијске планове

месних заједница за 2022. годину (''Служ-

бени гласник Града Лесковца'', број

47/2021), били су у обавези да доставе Фи-

нансијские планове за 2022. годину, над-

лежном Одељењу Градске управе града

Лесковца.

На основу напред наведеног, а у складу

са чланом 75. став 2. Закона о локалној са-

моуправи и чланом 124. став 2. Статута

града Лесковца, Градско веће града Лес-

ковца донело је Одлуку као у диспозитиву.

Број:061-1/22-II

У Лесковцу 26. јануара 2022. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

др сци. мед. ГОРАН ЦВЕТАНОВИЋ
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6.

На основу члана 8. став 2. Закона о без-

бедности саобраћаја на путевима („Сл. глас-

ник РС“, бр.41/2009, 53/2010, 101/2011,

32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др.

закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018,

41/2018 – др. закон, 87/2018, 23/2019 и

128/2020 – др. закон), Правилника о раду са-

вета за координацију послова безбедности

саобраћаја на путевима („Службени гласник

РС“, бр.8/2020), члана 71. став 1. тачка 36.

Статута Града Лесков ца („Сл. гласник Града

Лесковца“, бр. 28/2018) и члана 16. Одлуке

о Градском већу града Лесковца („Служ-

бени гласник Града Лесковца“, бр. 15/2008),

Градско веће града Лесковца на 45. седници,

одржаној 1. фебруара 2022. године, донело

је 

ОДЛУКУ

О ОСНИВАЊУ САВЕТА 

ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ

ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком ближе се уређују органи-

зација, начин рада, извештавање и праћење

рада савета за координацију послова без-

бедности саобраћаја на путевима на тери-

торији града Лесковца (у даљем тексту: Са-

вет).

Члан 2.

Савет је стручно радно тело које се ос-

нива ради обављања послова из области

безбедности саобраћаја на путевима, који

су у надлежности Града Лесковца (у даљем

тексту: Град), као и послова координације

са Агенцијом за безбедност саобраћаја Ре-

публике Србије (у даљем тексту: Агенција)

и осталим институцијама у систему без-

бедности саобраћаја.

II. 

САСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

САВЕТА

Члан 3.

Савет чине представници органа, орга-

низација, институција, невладиног сектора

и других субјеката који делују у систему

безбедности саобраћаја на путевима на те-

риторији града Лесковца, а нарочито у

областима финансија, јавних набавки, без-

бедности саобраћаја на путевима, комунал-

них и инспекцијских послова, правосуђа,

здравства, школског и предшколског васпи-

тања и образовања, медија и управљања

путевима.

Члан 4.

Савет има председника, заменика пред-

седника и до 15 чланова.

Савет има секретара који се стара о врше -

њу административно-техничких послова

без права гласа приликом одлучивања.

Председника, заменика и чланове Са-

вета именује Градско веће.

Мандат чланова Савета траје 4 године и

могу поново бити изабрани.

Члан 5.

Стручну подршку раду Савета даје Град-

ска управа града Лесковца и надлежне

службе за послове техничког регулисања

саобраћаја и безбедност саобраћаја на пу-

тевима на територији града.

Организација послова, начин рада и од-

лучивања уређују се Пословником о раду

који доноси Савет.

Члан 6.

Савет на првој седници, посебном одлу-

ком, именује координатора за сарадњу са

Агенцијом (у даљем тексту: Координатор)
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Координатор је стручно лице које оба -

вља послове сарадње и комуникације са

Агенцијом и извештавања Агенције о раду

Савета.

За Координатора се именује лице из са-

става Савета.

Члан 7.

Поред чланова Савета, у раду Савета

могу учествовати и представници заинте-

ресованих лица задужених за унапређење

безбедности саобраћаја на путевима, када

се разматрају питања из њихове надлежно-

сти и њихово учешће може допринети ква-

литетнијем раду Савета.

Лица из става 1. овог члана могу прису-

ствовати седници само уз позив председ-

ника Савета, а предлог да поједина лица

учествују у раду могу, поред председника,

да дају и чланови Савета.

Предложена лица немају право гласа при-

ликом одлучивања по тачкама дневног реда.

III.

НАЧИН РАДА САВЕТА

Члан 8.

Савет ради у седницама које сазива

председник Савета.

Председник је у обавези да сазове седницу

и на захтев једне трећине чланова Савета.

На писани захтев представника Агенције,

председник савета дужан је да сазове сед-

ницу Савета у року назначеном у захтеву,

који не може бити краћи од три радна дана.

У одсуству председника, седницу Савета

може сазвати заменик председника или

други члан Савета, кога претходно писа-

ним путем овласти председник Савета.

Сазивање, достава материјала, одржа-

вање и ток седнице Савета ближе се уре-

ђује пословником о раду Савета.

Члан 9.

За рад и пуноважно одлучивање не-

опходно је да седници присуствује више од

половине чланова Савета.

На седници Савета се одлучује јавним

гласањем, а одлука се сматра донетом ако

се за њено усвајање изјасни већина присут-

них чланова.

На седници Савета води се записник.

Члан 10.

Акта која доноси Савет потписује пред-

седник Савета.

Изузетно од става 1.овог члана, председ-

ник Савета може писаним путем овластити

заменика председника да потписује поједина

акта Савета.

IV.

ПОСЛОВИ САВЕТА

Члан 11.

Савет:

– спроводи активности на изради и пред-

лагању стратегије и годишњег плана без-

бедности саобраћаја на путевима на тери-

торији Града, које доноси скупштина, у

складу са Националном стратегијом без-

бедности саобраћаја на путевима (у даљем

тексту:Национална стратегија) и Акцио-

ним планом безбедности саобраћаја на пу-

тевима (у даљем тексту:Акциони план) које

доноси Влада;

– сарађује са Агенцијом и институци -

јама система унапређења безбедности са-

обраћаја;

– континуирано анализира стање безбед-

ности саобраћаја, показатеље безбедности

саобраћаја и ставове учесника у саобраћају

на територији Града и предлаже мере и ак-

тивности;

– непрекидно прати и предлаже мере за

унапређење безбедности саобраћаја на пу-

тевима на територији Града, на основу по-

датака о обележјима значајним за безбед-

ност саобраћаја;

– сагледава и оцењује проблеме безбед-

ности саобраћаја са прецизним одређива-

њем надлежности субјеката који делују у

систему безбедности саобраћаја на терито-

рији Града.
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Члан 12.

Савет на годишњем нивоу припрема

предлог програма рада Савета (у даљем

тексту: Програм), који усваја Градско веће,

и на који сагласност даје Агенција.

Садржина Програма, рокови, као и начин

припреме и усвајања програма уређује се

Правилником о раду савета за координа-

цију послова безбедности саобраћаја на пу-

тевима (у даљем тексту: Правилник) који

доноси министар.

Члан 13.

Приликом предлагања мера и активно-

сти, чланови Савета треба да препознају

угрожене категорије учесника у саобраћају

и активности усмере на унапређење без-

бедности најугроженијих категорија учес-

ника у саобраћају.

Приликом дефинисања мера и активно-

сти утврђују се рокови за њихово спрово-

ђење, у складу са приоритетима које одре-

ђује Савет и приливом финансијских сред-

става.

Савет образлаже разлоге због којих су

одређене мере и активности изабране као

приоритетне у Програму и одређује одго-

ворне субјекте задужене за праћење њихо -

ве реализације.

Савет је дужан да узме у обзир донете

стратешке документе, односно Нацио-

налну и локалну стратегију безбедности

саобраћаја на путевима, Акциони план и

активности Агенције на националном ни-

воу.

Члан 14.

Одговорни субјекти за праћење реализа-

ције мера и активности су чланови Савета

или представници организација, институ-

ција или субјеката задужених за унапре-

ђење безбедности саобраћаја на путевима

на територији Града и друга лица која могу

бити ангажована за праћење реализације

одређених мера и активности.

Члан 15.

Савет може образовати повремене и

сталне радне групе ради решавања поједи-

них питања из своје надлежности.

Члан 16.

За извршење појединих активности из

Програма, Градско веће може ангажовати

лице које је стручно оспособљено да

обавља послове из области безбедности са-

обраћаја на путевима, у складу са законом.

Члан 17.

Финансијска средства за реализацију

Програма обезбеђују се из следећих из-

вора:

1) буџет Града;

2) наплаћене новчане казне за прекршаје

и привредне преступе предвиђене пропи-

сима о безбедности саобраћаја на путе-

вима;

3) поклони или прилози покровитеља

дати Граду;

4) остали приходи.

Члан 18.

Износи финансијских средстава и њи-

хови извори наводе се појединачно у Про-

граму по мерама и активностима за које су

намењени.

V.

ИЗВЕШТАВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ 

РАДА САВЕТА

Члан 19.

Савет подноси извештај о стању безбед-

ности саобраћаја на путевима на терито-

рији Града ( у даљем тексту: Извештај)

Градском већу најмање два пута годишње.

Градско веће подноси Извештај Скуп-

штини града Лесковца (у даљем тексту:

Скупштина), најмање два пута годишње.
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Извештај о стању безбедности саобраћаја

на путевима састављен за првих шест ме-

сеци текуће године, подноси се Скупштини

након 31.јула за текућу годину, односно за

период од годину дана подноси се након 31.

јануара наредне календарске године.

Након подношења Скупштини, Коорди-

натор доставља Извештај Агенцији.

Садржина извештаја уређује се Правил-

ником.

Члан 20.

Савет доставља Градском већу на усва -

јање и извештај о реализацији планираних

активности, који садржи податке о спрове-

деним мерама и активностима, као и утро -

шку финансијских средстава за реализацију

истих, које морају одговарати мерама и ак-

тивностима дефинисаним Програмом.

Усвојени извештај о реализацији плани-

раних активности Координатор доставља

Агенцији најкасније до 31.марта текуће го-

дине за претходну годину.

Члан 21.

Савет је дужан да Агенција достави из-

вештај о одређеном питању када она то за-

тражи писаним путем,уколико за то по-

стоје оправдани разлози, односно инфор-

мација о постојању проблема безбедности

саобраћаја на територији Града.

Савет писаним путем, у виду извештаја,

обавештава Агенцију о питању из става

1.овог члана и указује на мере и активно-

сти које предлаже одговорним субјектима

у циљу решења наведеног питања, у скла -

ду са законом.

VI. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје

да важи Одлука о оснивању градског са-

вета за безбедност саобраћаја на путевима

(„Сл. гласник Града Лесковца“, бр. 28/2014,

48/2016 и 22/2018).

Члан 23.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана

од дана објављивања у „Службеном глас-

нику Града Лесковца.
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7.

На основу члана 71. Статута града Лес-

ковца Лесковца („Службени гласник Града

Лесковца“, број 28/18), члана 18. став 2. и

3. Закона о Младима („Службени гласник

РС”, број 50/11), Стратегије за унапређење

положаја младих града Лесковца 2021-

2025 (''Службени гласник Града Лесковца'',

број 40/21) и члана 2. и 4. Пословникa о

раду Градског већа (''Службени гласник

Града Лесковца'', број 11/08), Градско веће

града Лесковца на 45. седници, одржаној 1.

фебруара 2022. године, донело је 

ПРАВИЛНИК

О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА УСЛУГА

СА ПОСЕБНИМ ПОГОДНОСТИМА

УСТАНОВА КУЛТУРЕ И СПОРТА 

ОД СТРАНЕ ОМЛАДИНЕ НА

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим правилником се уређују ближи

услови, критеријуми и начин коришћења

услуга са посебним погодностима уста-

нова из области културе и спорта на тери-

торији града Лесковца од стране омладине

(у даљем тексту корисника услуга са по-

себним погодностима).

УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

НА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА 

СА ПОСЕБНИМ ПОГОДНОСТИМА

КУЛТУРЕ И СПОРТА

Члан 2.

Право на остваривање коришћења услу -

га са посебним погодностима на терито-

рији града Лесковца у области културе и

спорта имају пунолетни грађани узраста од

18 до 30 година живота са пребивалиштем

на територији града Лесковца, који су др -

жа вљани Републике Србије. Коришћење

услуга са посебним погодностима у обла-

сти културе и спорта на територији града

Лесковца могуће је остварити само уз по-

седовање важеће омладинске картице. 

КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИНИ

КОРИШЋЕЊА УСЛУГА 

СА ПОСЕБНИМ ПОГОДНОСТИМА

Члан 3.

Коришћење услуга са посебним погод-

ностима у области културе и спорта се

омо гућава сваком кориснику који се на ут-

врђеном писаном или електронском об-

расцу захтева Канцеларије за младе града

Лесковца буде пријавио и постао ималац

омладинске картице. 

Омладинску картицу, са временским

важењем од једне календарске године, из-

даје Канцеларија за младе града Лесковца

сваком пријављеном лицу које испуњава

услове из овог Правилника и она служи ко-

риснику услуга са посебним погодностима

за легитимацију приликом остваривања

права на коришћење услуга на територији

града Лесковца, у области културе и спорта. 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ОМЛАДИНСКЕ

КАРТИЦЕ

Члан 4.

Захтев за остваривање права на кориш-

ћење услуга са посебним погодностима у

области културе и спорта, на територији

града Лесковца, корисници услуга морају

поднети на прописаном обрасцу Канцела-

рије за младе.

Прописани образац захтева се може узе -

ти лично у просторијама Канцеларије за

младе или електронским путем преузети са
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интернет странице Канцеларије за младе

града Лесковца 

(www.kzm.gradleskovac.org).

Непотпуни захтеви се неће разматрати.

Корисници услуга приликом подношења

захтева су дужни да поднесу:

– попуњени образац захтева, 

– фотокопирану или електронски очи-

тану личну карту.

Захтев за издавање омладинске картице

са траженом документацијом доставља се

преко писарнице Градске управе града Лес-

ковца, улица Трг револуције 45, 16000 Лес-

ковац, или поштом на исту адресу са назна-

ком – Канцеларија за младе Лесковац –ОМ-

ЛАДИНСКА КАРТИЦА– не отварати.

Листа корисника услуга са посебним по-

годностима се објављује на сајту Канцела-

рије за младе Града Лесковца.

ИЗДАВАЊЕ ОМЛАДИНСКИХ

КАРТИЦА

Члан 5.

О издавању омладинских картица корис-

ницима услуга са посебним погодностима

стара се Градска управа града Лесковца,

Одељење за друштвене делатности и ло-

кални развој, Канцеларија за младе града

Лесковца, која одлучује о садржини и из-

гледу омладинске картице.

ЈАВНИ ПОЗИВИ

Члан 6.

Градска управа града Лесковца, Оде-

љење за друштвене делатности и локални

развој, расписује Јавни позив упућен уста-

новама у области културе и спорта, ради

њиховог учешћа у пружању услуга са по-

себним погодностима омладини на терито-

рији града Лесковца.

Градска управа града Лесковца, Одељење

за друштвене делатности и локални развој

расписује Јавни позив упућен свим физич-

ким лицима узраста од 18 до 30 година, у

циљу њихове пријаве ради остваривања

права на коришћење услуга са посебним по-

годностима у области културе и спорта.

За спровођење наведених Јавних позива

је задужена Градска управа града Лес-

ковца, Одељење за друштвене делатности

и локални развој - Канцеларија за младе

града Лесковца.

Текстови јавних позива се објављују на

званичној интернет страни града Лесковца,

огласној табли града Лесковца, интернет

страни Канцеларије за младе града Лес-

ковца или у локалним средствима јавног

информисања (на територији града Лес-

ковца).

Члан 7.

Јавне установе у области културе и

спорта, које путем Јавног позива узму

учешће у пружању услуга са посебним по-

годностима омладини, својим унутраш-

њим актима регулишу врсте конкретних

услуга које подлежу коришћењу од стране

корисника услуга са посебним погодно-

стима. 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 8.

Овај Правилник ступа на снагу осмог

дана од дана објављивања у ,,Службеном

гласнику Града Лесковца“. 
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