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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА
68.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – др. 
закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Црна 
Трава ("Службени гласник града Лесковца", број 
8/2019), Скупштина општине Црна Трава, на својој 
седници одржаној дана 05.03.2021. године доноси

РЕШЕЊЕ 

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ "СЕСТРЕ 
СТОЈАНОВИЋ" ЦРНА ТРАВА ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

1. Прихвата се Извештај о раду Општинске би
бли отеке "Сестре Стојановић" Црна Трава за 2020. 
годину, број 12/2021 од 18.02.2021. године.

2. Извештај о раду Општинске библиотеке "Сестре 
Стојановић" Црна Трава за 2020. годину је саставни 
део овог решења.

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

4. Решење доставити Општинској библиотеци 
"Сестре Стојановић" Црна Трава.

Број: 0652/202101
Датум: 05.03.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Председник
Јоца Митић

69.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – 
др. закон, 101/2016 и 47/2018) и члана 40. Статута 
општине Црна Трава ("Службени гласник града 
Лесковца", број 08/2019), Скупштина општине Црна 
Трава, на својој седници одржаној дана, 05.03.2021. 
године доноси,

РЕШЕЊЕ 

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ЦРНА ТРАВА ЗА 2020. ГОДИНЕ

1. Прихвата се Извештај о раду Туристичке орга
низације општине Црна Трава за 2020. годину, бр. 
7/2021 од 27.01.2021. године.

2. Извештај о раду Туристичке организације општи
не Црна Трава за 2020. годину бр. 7/2021 од 27.01.2021. 
године је саставни део овог решења.

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

4. Решење доставити Туристичкој организацији 
општине Црна Трава. 

Број: 0653/202101
Датум: 05.03.2021.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Председник
Јоца Митић



Страна 118 – Број  6Страна 118 – Број  6 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦАСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 12. март 2021.12. март 2021.

70.
На основу члана 40. тачка 56. Статута општине Црна 
Трава ("Службени гласник града Лесковца", број 
8/2019), Скупштина општине Црна Трава, на својој 
седници одржаној дана 05.03.2021. године донела је 

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

1. Даје се сагласност на План рада Туристичке 
организације општине Црна Трава за 2021. годину, 
број 60/2020 од 03.11.2020. године.

2. План рада Туристичке организације општине 
Црна Трава за 2021. годину чини саставни део овог 
Решења.

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

4. Решење доставити Туристичкој организацији 
општине Црна Трава.

Број: 0654/202101
Датум: 05.03.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

71.
На основу 32. Закона о локалној самоуправи ("Слу
жбени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 
101/2016 и 47/2018) и члана 40. Статута општине 
Црна Трава ("Службени гласник града Лесковца", број 
8/2019), Скупштина општине Црна Трава, на својој 
седници одржаној дана 05.03.2021. године доноси,

РЕШЕЊЕ 

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ 

ДЕЛАТНОСТ И ПУТНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 
"ВИЛИН ЛУГ" ЦРНА ТРАВА ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Прихвата се Извештај о раду Јавног предузећа 
за комуналу делатност и путну инфраструктуру 
"Вилин Луг" Црна Трава за 2020. годину, број 18/2021 
од 23.02.2021. године.

2. Извештај о раду Јавног предузећа за комуналу 
делатност и путну инфраструктуру "Вилин Луг" Црна 
Трава за 2020. годину је саставни део овог решења.

3. Решење ступа на снагу даном доношења.

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

Број: 0655/202101
Датум: 05.03.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Председник
Јоца Митић

72.
На основу члана 40. тачка 56. Статута општине Црна 
Трава ("Службени гласник града Лесковца", број 
8/2019), а у вези са чланом 61. став 3. Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", 15/2016), 
Скупштина општине Црна Трава, на својој седници 
одржаној дана 05.03.2021. године донела је 

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН 
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА

1. Даје се Јавном предузећу за комуналну делатност 
и путну инфраструктуру "Вилин Луг" Црна Трава 
сагласност на Посебан програм коришћења средстава 
субвенција из буџета општине Црна Трава за 2021. 
годину, број 4/2021 од 11.01.2021. године. 

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

3. Решење доставити Јавном предузећу за кому
налну делатност и путну инфраструктуру "Вилин 
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Луг" Црна Трава, а Решење и копију Посебног про
грама Рачуноводству Општинске управе општине 
Црна Трава.

Број: 0656/202101
Датум: 05.03.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

73.
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, 95/2018, 
31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 40. тачка 72. 
Статута општине Црна Трава ("Сл. гласник града 
Лесковца" бр. 8/2019), а по прибављеној сагласности 
Државне ревизорске институције, број 037237/2021
04 од 18.01.2021. године, Скупштина општине Црна 
Трава, на седници одржаној дана 05.03.2021. године, 
донела је 

ОДЛУКУ

О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ 
РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 

2020. ГОДИНУ

Члан 1.
Завршни рачун буџета општине Црна Трава за 2020. 
годину подлеже екстерној ревизији коју ће обавити 
екстерни ревизор, односно лице које испуњава услове 
за обављање послова ревизије финансијских извештаја 
прописане законом које уређује рачуноводство и реви
зија.

Члан 2.
Завршни рачун буџета општине Црна Трава за 2020. 
годину садржаће и извештај екстерне ревизије о фи
нансијским извештајима који су саставни део Завршног 
рачуна буџета општине Црна Трава за 2020. годину.

Члан 3.
У име и за рачун општине Црна Трава поступак јавне 
набавке услуге екстерне ревизије завршног рачуна 
буџета општине Црна Трава за 2020. годину, спроводи 
надлежна служба Општинске управе општине Црна 
Трава, као наручилац у складу са Законом о јавним 
набавкама.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја
вљивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 0657/202101
Датум: 05.03.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

74.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС" бр. 129/2007, 83/2014др. 
закон, 101/16 и 47/2018), члана 34. и 45. Закона о 
финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", 
бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013  усклађени 
дин. изн., 125/2014  усклађени дин. изн., 95/2015  
усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016  усклађени дин. 
изн., 104/2016  др. закон и 96/2017  усклађени дин. 
изн. 89/2018  усклађени дин. изн, 95/2018 – др.закон, 
86/2019  усклађени дин. изн. и 126/2020 – усклађени 
дин. изн.), члана 64. и 209. Закона о социјалној 
заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/2011) и члана 
2. Уредбе о наменским трансферима у социјалној 
заштити ("Службени гласник РС" бр. 18/16) и члана 
40. Статута општине Црна Трава ("Службени гласник 
града Лесковца", бр. 8/2019), Скупштина општине 
Црна Трава на седници одржаној дана 05.03.2021. го
дине, донела је:

ОДЛУКУ 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЦРНА 
ТРАВА У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 

УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  
ЗА 2021. ГОДИНУ 
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Члан 1.
Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге социјалне 
заштите општине Црна Трава које се финансирају из 
средстава наменског трансфера и изворних прихода 
јединице локалне самоуправе у 2021. години.
Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана оства
рује појединац и породица за 2021. годину, у ви сини, 
под условима и на начин утврђен Законом о социјалној 
заштити, Уредбом о наменским трансферима у со
цијалној заштити, Законом о јавним набавкама и Уго
вором о наменским трансферима за 2021. годину.

Члан 2. 
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине 
Црна Трава за 2021. годину у области пружања услуга 
социјалне заштите предвиђених Одлуком о буџету 
општине Црна Трава за 2021. годину, ("Службени 
гласник града Лесковца", број 49/2020), Раздео 4 – 
Општинска управа, Програм 0901 – Социјална и дечја 
заштита, Активност 0003 – Дневне услуге у заједници, 
функционална класификација 090, број позиције 
16/0, економска класификација 472000 – Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета, у укупном износу од 
7.000.000,00 динара, распоређују се и користе на начин 
исказан у следећој табели:

Услуге социјалне 
заштите које 
се финасирају 
из средстава 
наменског 
трансфера за 
2020. годину

Укупан 
износ по 
услузи из 
средстава 
наменског 
трасфера за 
2020. годину

Учешће ЈЛС 
по услузи из 
сопствених 
извора 
прихода

1) Помоћ у кући 1.800.000,00 5.200.000,00

Укупно 1.800.000,00 5.200.000,00

Члан 3.
Општина Црна Трава се стара о реализацији и ква
литету спровођења услуга социјалне заштите за 2021. 
годину у складу са начелима прописаним Законом о 
социјалној заштити. 

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја
вљивања "Службеном гласнику града Лесковца". 

Број: 0658/202101
Датум: 05.03.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

75.
На основу члана 20. став 1. тачка 1. и члана 32. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Србије", број 129/07, 83/14др. закон 101/16др. закон 
и 47/18), члана 9. Закона о планском систему Ре
публике Србије ("Службени гласник РС", број 30/18) 
и члана 40. став 1. тачка 4. Статута Општине Црна 
Трава ("Службени лист града Лесковца", број 8/19), 
Скупштина општине Црна Трава на седници одржаној 
05.03.2021. године, донела је

ОДЛУКУ

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА  
РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 

ПЕРИОД 2022-2028

Члан 1.
Овом Одлуком општина Црна Трава приступа изради 
Плана развоја општине Црна Трава за период 2022
2028.

Члан 2.
План развоја општине Црна Трава за период 2022
2028 (у даљем тексту: План), је општи и дугорочни 
плански документ развојног планирања са најширим 
обухватом и од најширег значаја за општину Црна 
Трава за период од 2022. до 2028. године.

Члан 3.
Циљ израде Плана је успостављање ефикасног, тра
нспарентног, координисаног и реалног система пла
нирања општине Црна Трава, обухватајући кључне 
аспекте социјалне и економске развојне политике 
као и просторног развоја, уз оптимално коришћење 
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буџетских средстава и обезбеђење одрживог раста и 
развоја општине Црна Трава.

Члан 4.
Полазну основу за формулисање Плана, представљају 
локална и национална стратешка документа, програми 
и пројекти који се реализују у општини и окружењу.

Члан 5.
Фазе у изради Плана развоја општине Црна Трава су: 

1. припремна фаза и организација процеса;

2. преглед и анализа постојећег стања;

3. дефинисање визије односно жељеног стања;

4. дефинисање приоритетних циљева;

5. дефинисање мера за спровођење плана развоја;

6. дефинисање оквира за спровођење, праћења 
спро вођења, извештавање и вредновање плана ра звоја;

7. преглед структуре плана развоја;

8. усвајање плана развоја.

Члан 6.
План развоја општине Црна Трава доноси се за пе
риод од 2022 до 2028. године.

Члан 7.
За реализацију ове Одлуке, надлежан је председник 
општине Црна Трава, који се овлашћује да формира 
координациони тим за израду плана развоја и по потреби 
тематске радне групе  подтимове по стратешким 
областима.

Члан 8.
Координациони тим, имаће задатак праћења процеса 
израде Плана по фазама дефинисаним чланом 5. 
Одлу ке.
Тематске радне групе – подтимови имаће задатак 
да изврше анализу постојећег стања и дати предлог 
мера и пројектних активности по областима за које 
су основани.

Члан 9.
Стручне, административне, финансијске и организа
ционе послове за реализацију ове одлуке, обављаће 
Општинска управа општине Црна Трава.

Члан 10. 
У смислу Одлуке о буџету општине Црна Трава, којом 
су планирана средстава за набавку услуге израде Плана 
развоја општине, биће ангажована консултантска кућа 
која ће пружати подршку Координационом тиму у 
поступку израде Плана. 

Члан 11.
Како би се обезбедила партиципација и транспарентно
ст процеса одлучивања и правовремено обавештавање 
јавности, ова одлука биће објављена на интернет стра
ници општине Црна Трава као и све битне информације 
и обавештења у вези са израдом Плана, а током израде 
Плана организоваће се радионице, консултације са заи
нтересованим странама и утицајним групама, "окру гли 
столови" и јавне расправе, на којима ће се усагла шавати 
предложена решења.

Члан 12.
Рок за израду Плана је 10 (десет) месеци од дана сту
пања на снагу ове Одлуке.

Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу у року од осам дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику Града Лесковца".

Број: 0659/202101
Датум: 05.03.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

76.
На основу члана 29. став 1. тачка 1. и члана 80. Закона 
о смањењу ризика од катастрофа и управљању у 
ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 
87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној 
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самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 
83/2014, 101/2016 и 47/2018) и члана 15. став 1. тачка 8. 
и члана 40. Статута општине Црна Трава ("Службени 
гласник града Лесковца", број 8/2019), Скупштина 
општине Црна Трава, на седници, одржаној дана, 
05.03.2021. године донела је, 

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Члан 1.
У Одлуци о организацији и функционисању циви лне 
заштите на територији општине Црна Трава ("Слу
жбени гласник града Лесковца", број 07/2014, 24/2018 
и 32/2019), члан 24. став 2. мења се и гласи: 

"Јединице цивилне заштите у Црној Трави формирају 
Месна заједница "Мирко Сотировић" Црна Трава и 
Месна заједница Градска и то по једно одељење 
цивилне заштите, јачине вода са по 15 обвезника 
цивилне заштите (укупно 30 обвезника)."

Члан 2. 
У члану 24. став 3. брише се.
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 3. и 4.

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја
вљивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 0660/202101
Датум: 05.03.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

77.
На основу члана 29. став 1. тачка 11. Закона о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредим ситу
ацијама ("Службени гласник РС", број 87/2018), члана 
32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

РС", број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 и 
47/2018) и члана 40. Статута општине Црна Трава 
("Службени гласник града Лесковца", број 8/2019), 
Скупштина општине Црна Трава, на својој седници 
одржаној дана 05.03.2021. године донела је следеће

РЕШЕЊЕ

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2020. ГОДИНУ

1. ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Штаба за ва
нредне ситуације општине Црна Трава за 2020. го
дину, број 2172/202102 од 23.02.2021. године.

2. Саставни део овог Решења је Извештај о раду 
Штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава за 
2020. годину.

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

4. Решење доставити Штабу за ванредне ситуације 
општине Црна Трава.

Број: 0661/202101
Датум: 05.03.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

78.
На основу члана 29. став 1. тачка 11. Закона о 
смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредим ситуацијама ("Службени гласник РС", број 
87/2018), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – 
др. закон, 101/2016 и 47/2018) и члана 40. Статута 
општине Црна Трава ("Службени гласник града 
Лесковца", број 8/2019), Скупштина општине Црна 
Трава, на својој седници одржаној дана, 05.03.2021. 
године донела је следеће,
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РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 
ПЛАН РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2021. 
ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада 
Штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава 
за 2021. годину, број 2172/202102 од 23.02.2021. 
године.

2. Саставни део овог Решења је Годишњи план 
рада Штаба за ванредне ситуације општине Црна 
Трава за 2021. годину.

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

4. Решење доставити Штабу за ванредне ситуације 
општине Црна Трава.

Број: 0662/202101
Датум: 05.03.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

79.
На основу члана 32.cт. 1 тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи (,,Службени гласник РС", број 129/07, 
83/14 – др.закон, 101/16др. – закон и 47/18 ), члана 
209. Закона о социјалној заштити ("Службени 
гласник РС", број 24/11), члана 40. Статута општине 
Црна Трава ("Службени лист града Лесковца", број 
8/19), Скупштина општине Црна Трава, на седници 
одржаној 05.03.2021. године, доноси

ОДЛУКУ 

О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

I. ДЕО
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет одлуке

Члан 1.
Одлуком о социјалној заштити утврђују се права грађана 
општине Црна Трава на услуге социјалне заштите и 
мере материјалне подршке, поступци за остваривање 
права, права и обавезе корисника социјалне заштите, 
финансирање социјалне заштите, као и друга питања 
од значаја за социјалну заштиту на нивоу локалне 
заједнице у складу са Законом о социјалној заштити. 
Сви појмови у овој одлуци употребљени у граматичком 
мушком роду подразумевају мушки и женски природни 
род.

Права на социјалну заштиту

Члан 2.
Сваки појединац и породица којима је неопходна дру
штвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних 
и животних тешкоћа и стварање услова за задовољење 
основних животних потреба имају право на социјалну 
заштиту у складу са законом, у висини, под условима 
и на начин утврђено овом одлуком и у складу са ма
теријалним и другим могућностима општине.
Права на социјалну заштиту обезбеђују се пружањем 
услуга социјалне заштите и материјалном подршком. 
Права утврђена овом одлуком везана су за личност и 
не могу се преносити.

Корисници социјалне заштите

Члан 3.
Корисник права на услуге социјалне заштите и 
мере материјалне подршке јесте појединац, односно 
породица која се суочава с препрекама у задовољавању 
потреба, услед чега не може да достигне или да одржи 
квалитет живота, или која нема довољно средстава за 
подмирење основних животних потреба, а не може да 
их оствари својим радом, приходом од имовине или 
из других извора. 
Породицом у смислу остваривања права на мере мате
ријалне подршке сматрају се супружници и ванбрачни 
партнери, деца и сродници у правој линији без обзира 
на степен сродства, као и сродници у побочној линији 
до другог степена сродства, под условом да живе у 
заједничком домаћинству. 
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Лице које је закључило уговор о доживотном издр
жавању не може да оствари права из ове одлуке, као ни 
појединац, односно члан породице који је способан за 
рад, уколико одбије понуђено запослење, радно анга
жовање на привременим, повременим и сезонским по
словима, стручно оспособљавање, преквалификацију, 
доквалификацију. 
Корисници права на социјалну заштиту су грађани 
који имају пребивалиште на територији општине Црна 
Трава. 
Изузетно, право на социјалну заштиту у складу са 
одредбама ове одлуке признаје се и: 

● лицима која имају боравиште на територији 
општине која се нађу у стању потребе за услугама 
социјалне заштите и мерама материјалне подршке;

● лицима која се нађу у скитњи или им је из других 
разлога потребно обезбедити право на социјалну 
заштиту; 

● корисницима социјалних услуга који имају пре
бивалиште на територији других општина, у складу 
са одредбама међуопштинског споразума о пружању 
услуга социјалне заштите; 

● страним држављанима и лицима без држављанства 
у потреби за социјалном заштитом, у складу са Законом 
и међународним уговорима. 

Средства за остваривање права на социјалну 
заштиту

Члан 4.
Средства за обављање делатности социјалне заштите 
у надлежности локалне самоуправе обезбеђују се у 
буџету општине Црна Трава. 
Средства за обезбеђивање услуга социјалне заштите 
могу се прибављати и путем донација, као и уступањем 
имовине, оснивањем задужбина и фондација, у складу 
са законом.
Имовина намењена социјалној заштити може се 
користити искључиво за обезбеђење услуга социјалне 
заштите.
Средства за обезбеђивање права на услуге социјалне 
заштите предвиђене овом одлуком обезбеђују се и 
из наменских трансфера буџета Републике Србије у 
складу са чланом 207. Закона о социјалној заштити и 
Уредбом о наменским трансферима.

У обезбеђивању средстава за пружање услуга социјалне 
заштите учествује и корисник, у обиму и на начин 
утврђен законом и овом одлуком. 

Поступак за остваривање права на социјалну 
заштиту

Члан 5.
На поступак за остваривање права на услуге социјалне 
заштите и мере материјалне подршке предвиђене овом 
одлуком, примењују се одредбе закона којим се уређује 
општи управни поступак, ако Законом о социјалној 
заштити није другачије одређено. 
Средства за покриће трошкова поступка за остваривање 
права из ове одлуке обезбеђују се у буџету општине 
Црна Трава и те трошкове не сносе грађани.

Сарадња у обезбеђивању права на социјалну 
заштиту

Члан 6.
Општина Црна Трава у обезбеђивању права грађана 
на социјалну заштиту сарађује са установама и другим 
обли цима организовања утврђених законима преко ко
јих оба вљају делатност: пружаоцима услуга социјалне 
за штите, установама предшколског, основног, средњег 
и високог образовања; здравственим установама, поли
цијом, правосудним и другим државним органима, 
удру жењима и другим правним и физичким лицима.
Сарадња у пружању услуга социјалне заштите остварује 
се у оквирима и на начин утврђен споразумима о са
радњи.

II. ДЕО 

УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ГЛАВА 1.

Сврха, врсте и корисници услуга
Сврха услуга социјалне заштите

Члан 7.
Услуге социјалне заштите су активности пружања по
дршке и помоћи појединцу и породици ради по бо
љшања, односно очувања квалитета живота, отклањања 
или ублажавања ризика неповољних животних око
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лности, као и стварања могућности да самостално живе 
у друштву.

Услуге социјалне заштите

Члан 8.
У складу са чланом 40. Закона о социјалној заштити 
општина Црна Трава обезбеђује следеће групе услуга 
социјалне заштите: 

● дневне услуге у заједници 
● услуге подршке за самосталан живот 
● остале услуге социјалне заштите у складу са 

потребама општине Црна Трава

Одељак 1. 

Дневне услуге у заједници

Сврха дневних услуга у заједници

Члан 9.

Дневне услуге у заједници обухватају активности 
које подржавају боравак корисника у породици и 
непосредном окружењу.

Дневне услуге у заједници

Члан 10.
Општина Црна Трава обезбеђује право на следеће 
дневне услуге у заједници: 

● помоћ и нега у кући за одрасла и стара лица
● помоћ и нега у кући за децу и младе са сметњама 

у развоју
● лични пратилац детета

Помоћи и нега у кући  
за одрасла и стара лица, децу и младе са 

сметњама у развоју

Сврха услуге 

Члан 11.
Сврха услуге је подршка корисницима у задово
љавању свакодневних животних потреба, како би се 
унапредио или одржао квалитет живота
Помоћ и нега у кући пружа се када је породична по
дршка недовољна или није расположива, у складу са 

идентификованим индивидуалним потребама одраслих 
и старих особа, деце и младих са сметњама у развоју, 
које услед немоћи или смањених функционалних спосо
бности нису у стању да живе без помоћи других лица. 
Услуга помоћи кући се пружа корисницима на тери
торији општине Црна Трава.

Члан 12.
Помоћ и нега у кући обезбеђује се ангажовањем геронто
домаћица ради одржавања личне хигијене корисника и 
хигијене стана, набавке намирница, припре мања оброка, 
плаћања рачуна, помоћи при кретању и обављање других 
послова у зависности од потреба корисника. 
Услуга помоћи и неге у кући може се пружати интегрисано 
са здравственим услугама. 
Критеријуме и мерила за учешће корисника у трошковима 
услуге помоћи и неге у кући утврђује надлежни орган 
општине. 
Здравствене услуге се обезбеђују у складу са прописима 
из области здравствене заштите. 
О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални рад. 

Члан 13.
Помоћ и нега у кући обезбеђује се обављањем нео пхо
дних кућних послова (одржавање чистоће стана, при
премање лаких и брзих оброка, прање и пеглање), по
моћ око одржавања личне хигијене, набавка нами рница, 
лекова и других потрепштина, помоћ при шетњи, 
комуникација са другим институцијама које су значајне 
за корисника и помоћ око остваривања здравствених 
услуга. 
Услуга помоћи и неге у кући може се пружати инте гри
сано са здравственим услугама. 
Критеријуме и мерила за учешће корисника у трошко
вима услуге помоћи и неге у кући утврђује надлежни 
орган општине. 
Здравствене услуге се обезбеђују у складу са прописима 
из области здравствене заштите. 
О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални рад. 

Корисници услуге помоћ и нега у кући за одрасла 
и стара лица

Члан 14.
Корисници услуге могу бити лица старија од 65 
година која имају ограничења физичких и психичких 
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способности, живе сама и нису у стању да се старају 
о себи или живе са сродницима који нису у стању да 
им пруже адекватну помоћ. 
Изузетно, услугу помоћи и неге у кући могу остварити 
и лица млађа од 65 година, која не испуњавају услове 
из става 1. овог члана и то:

● особе са инвалидитетом;

● лица која имају закључен уговор о доживотном 
издржавању, уз плаћање пуне цене услуге; 

● друга лица по процени Центра за социјални рад, 
уз плаћање пуне цене услуге. 

Помоћ и нега у кући за децу и младе са сметњама 
у развоју

Члан 15.
Право на помоћ и негу у кући могу да користе и 
млади са сметњама у развоју и њихове породице. 

Лични пратилац детета

Сврха услуге лични пратилац детета

Члан 16.
Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету 
одговарајуће индивидуалне практичне подршке ради 
укључивања у редовно школовање, и активности у 
заједници, 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 школовања 
укључујући завршетак средње школе.

Корисници услуге лични пратилац детета

Члан 17.

Услугу могу користити особе које:
● припадају категорији деце са инвалидитетом одно

сно са сметњама у развоју, а која имају потребу за по

дршком у задовољењу основних потреба свакодневног 
живота и то у области кретања, одржавања личне хи
гијене, храњења, облачења и комуникације са другима, 
под условом да су укључена у васпитнообразовну 
установу, односно школу, и то до краја редовног шко
ловања, укључујући завршетак средње школе;

● имају боравиште на подручју општине Црна 
Трава;

● 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 утврђивању критеријума за 
учешће у цени услуге којим општина Црна Трава регу
лише о питање. 

Члан 18.
Услуга на подручју општине Црна Трава пружа се 
у складу са националном регулативом уз примену 
свих елемената прописаних Правилником о ближим 
условима и стандардима за пружање услуга социјалне 
заштите. 

Одељак 2.
Услуге подршке за самосталан живот

Сврха и корисници услуге подршка за 
самосталан живот

Члан 19.
Услуге подршке за самосталан живот пружају се 
појединцу да би се његове могућности за задовољење 
осно вних потреба изједначиле са могућностима оста
лих чланова друштва, да би му се побољшао квалитет 
живота и да би могао да води активан и самосталан 
живот у друштву.

Услуга подршке за самосталан живот које 
обезбеђује општина Црна Трава

Члан 20.
Општина Црна Трава обезбеђује следеће врсте услуга 
подршке за самосталан живот:

● Персонална асистенција
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Персонална асистенција

Сврха услуге персонална асистенција

Члан 21.
Сврха услуге персоналне асистенције је пружање 
одговарајуће индивидуалне практичне подршке која 
је кориснику неопходна за задовољавање личних по
треба и укључивање у образовне, радне и друштвене 
активности у заједници, ради успостављања што већег 
нивоа самосталности.

Корисници услуге персонална асистенција

Члан 22.
Услуге персоналне асистенције доступне су пунолетним 
лицима са инвалидитетом, којима је утврђена потреба 
за првим или другим степеном подршке, који остварују 
право на увећани додатак на туђу негу и помоћ, имају 
способност за самостално доношење одлука, радно су 
ангажовани или активно укључени у рад различитих 
удружења грађана, спортских друштава, политичких 
партија и других облика друштвеног ангажмана, 
односно, укључени су у редовни или индивидуални 
образовни програм.

Одељак 3.

Остале услуге социјалне заштите 

у складу са потребама општине Црна Трава

Члан 23.

Општина Црна Трава обезбеђује следеће услуге: 
● социјално становање у заштићеним условима.

Социјално становање у заштићеним условима

Сврха услуге

Члан 24.
Услуга социјалног становања у заштићеним условима 
обезбеђује се појединцу и породици у стању социјалне 
потребе, који немају решено питање становања и 
пружа се у наменски изграђеним објектима, без 
могућности откупа.

 Кориснику социјалног становања у заштићеним 
условима, обезбеђује се:

● становање у наменски изграђеним објектима;
● стручна подршка и одговарајући облици помоћи 

самосталном живљењу.

Корисници услуге

Члан 25.
Корисници услуге социјалног становања у зашти
ћеним условима, могу бити:

● корисници новчане социјалне помоћи ;
● самохрани родитељи;
● стара лица;
● лица која су као малолетна била под посебном 

заштитом државе (старатељство, хранитељство, 
смештај у установу социјалне заштите или другу 
установу)

● особе са инвалидитетом;
● избегла и интерно расељена лица;
● друга лица по стручној оцени Центра за со

цијални рад.

Члан 26.
О објекту социјалног становања у заштићеним усло
вима стара се домаћин социјалног становања који се 
бира из реда корисника социјалног становања по кри
теријумима за избор хранитељске породице. 
Домаћин се стара о поштовању кућног реда, одр
жавању заједничких просторија, очувању имовине 
у објекту и пружа помоћ и подршку корисницима у 
вези са правима и обавезама везаним за становање. 

Члан 27.
Корисници права чији су приходи већи од износа но
вчане социјалне помоћи породице у складу са Законом, 
учествују у плаћању комуналних услуга и других тро
шкова социјалног становања, осим ако посебних актом 
није другачије утврђено. 
За кориснике чији су приходи до или испод износа 
новчане социјалне помоћи породице, трошкови из става 
1. овог члана обезбеђују се из буџета општине, и то:

● за потрошњу електричне енергије до 300 kwh по 
домаћинству;
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● за потрошњу воде до 3 m3 по члану домаћинства.

Општина Црна Трава сноси трошкове текућег 
одржа вања објекта социјалног становања у заштиће
ним условима.

Основни критеријум за избор корисника је:

● навршених 60 година живота за жену, односно 
65 година живота за мушкарца;

● да подносиоци захтева нису зависни од туђе неге 
и помоћи;

● да подносилац захтева има статус самохраног 
родитеља.

● за избегла, прогнана и расељена лица, да је пре
тходно боравило у колективном центру или приватном 
смештају, али живи у веома тешким животним усло
вима, да се определило за интеграцију у локалну заје
дницу и да је поднело захтев за прихват или стицање 
држављанства Републике Србије.
Захтев за остваривање права на социјално становање у 
заштићеним условима подноси се Центру за социјални 
рад, са приложеним доказима о испуњености услова из 
одлуке. 
Изузетно, у објекте социјалног становања у заштићеним 
условима може привремено на одређено време, не дуже 
од годину дана, бити смештен појединац или породица 
који су стамбено угрожени, а не испуњавају остале 
услове из Одлуке, уз посебну сагласност да учествују 
у трошковима закупа стана и сагласност да сносе све 
трошкове становања. 

Члан 28.
Критеријуми за избор корисника услуге социјалног 
становања у заштићеним условима, начин пријема, 
пра ва и обавезе корисника услуге, као и права и оба
везе пружаоца услуге социјалног становања, ближе се 
утврђују Правилником о социјалном становању у за
штићеним условима

ГЛАВА 2.
Обезбеђење услуга социјалне заштите

Наручивање услуга социјалне заштите

Наручивање услуга путем јавне набавке

Члан 29.
Пружање услуга социјалне заштите из ове Одлуке за 
које су, од стране Министарства рада, запошљавања, 
борачких и социјалних питања Правилником о ближим 
условима и стандардима за пружања услуга социјалне 
заштите, прописани стандарди за пружање услуга, 
поверава се уговором овлашћеном пружаоцу услуге 
изабраном у поступку јавне набавке у складу са Законом 
о социјалној заштити и Законом о јавним набавкама. 
Орган општинске управе надлежан за социјалну 
заштиту, као наручилац услуге, позив за подношење 
понуда за пружање услуга социјалне заштите објављује 
у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Уговор о јавној набавци

Члан 30.
Уговор о јавној набавци услуге закључује се између 
наручиоца услуге и одабраног пружаоца услуге соци
јалне заштите, и њиме се обавезно уређује начин пла
ћања, праћење и трајање пружања услуге, као и начин 
извештавања и услови раскида уговора. 

Међуопштинско наручивање услуга

Члан 31.
У циљу економичнијег и ефикаснијег обезбеђивање 
услуга социјалне заштите, надлежни орган општинске 
управе, може на основу међуопштинског споразума, 
објавити заједнички позив за подношење понуда за 
пружање услуга.

Наручивање услуга путем конкурса

Члан 32.
Услуге социјалне заштите за које нису прописани 
стандарди обезбеђују се путем јавног конкурса, а 
права и обавезе локалне самоуправе и изабраног 
пружаоца услуге регулишу се уговором.
Обавезни елементи уговора се односе на дефинисање 
садржине услуге, начина и динамике плаћања, тра јање 
услуге, извештавања о пруженим услугама и усло ви за 
раскид уговора. 
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ГЛАВА 3.
Поступак за коришћење услуга социјалне 

заштите

Одељак 1.
Покретање поступка за признавање права на 

услуге социјалне заштите

Члан 33.
Иницијативу за покретање поступка за признавање 
права на услуге социјалне заштите може поднети 
свако физичко или правно лице.
Центар за социјални рад је надлежан за покретање 
поступка за коришћење услуге лицу које се затекло 
на територији општине Црна Трава, у случају потреба 
за неодложном интервенцијом. 

Одељак 2.
Одлука о коришћењу услуге

Надлежност за признавање права

Члан 34.
Поступак за коришћење услуге из ове одлуке коју 
обезбеђује општина Црна Трава спроводи центар за 
со цијални рад, по службеној дужности или на захтев 
корисника.
Центар за социјални рад је месно надлежан за спро
вођење поступка за признавање права на услугу за 
ко риснике који имају пребивалиште на територији 
општине Црна Трава. 
Изузетно, центар за социјални рад може спровести 
по ступак за коришћење услуге из става 1. овог члана 
у случају да корисник има боравиште на територији 
општине Црна Трава. 
Центар за социјални рад одлучује о коришћењу услуга 
предвиђених овом одлуком, применом одредаба закона 
којим се уређује општи управни поступак, ако Законом 
о социјалној заштити није другачије одређено.
У поступку одлучивања о признавању права на услуге 
социјалне заштите које се пружају деци и младима, а 
које су признате овом одлуком центар за социјални 
рад, по потреби, прибавља мишљење Интерресорне ко
мисије. 

Решење о признавању права

Члан 35.
Ако водитељ случаја, односно, када је то законом и 
другим прописом одређено – стручни тим центра за 
социјални рад, процени да корисник има потребу за 
услугом центар за социјални рад доноси решење о 
признавању права на коришћење услуге коју обезбеђује 
јединица локалне самоуправе и упућује корисника код 
изабраног пружаоца услуге. 

Упућивање корисника ради коришћења услуга 
обезбеђених путем јавне набавке

Члан 36.
Центар за социјални рад упућује корисника, ради ко
ришћења услуге коју је општина Црна Трава обезбе дила 
путем јавне набавке, овлашћеном пружаоцу услуге са 
којим је закључен Уговор о пружању услуге.

Решење о одбијању захтева за коришћење услуге

Члан 37.
Ако водитељ случаја, односно стручни тим центра за 
социјални рад процени да корисник нема потребу за 
услугом, захтев за коришћење тражене услуге социјалне 
заштите одбиће се решењем.

Жалба на решење којим се одбија захтев за 
коришћење услуге

Члан 38.
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 као надлежном органу јединице локалне само
управе. 
Одлука о жалби из става 1.овог члана доноси се у 
року од 30 дана.

Члан 39.

Извештавање о пружању услуге и упућивање 
корисника другом пружаоцу

Ако овлашћени пружалац услуге одбије да кориснику 
пружи услугу предвиђену решењем о признавању 
права (упутом), дужан је да о томе одмах, писменим 
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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 оци
ма услуга социјалне заштите и инспекцију социјалне 
заштите.

Извештавање о реализованим упутима/
уговорима о пружању услуге

Члан 40.
О реализованим упутима, односно закљученим угово
рима о пружању услуге социјалне заштите из става 1. 
претходног члана, центар за социјални рад извештава 
надлежно одељење општинске управе о непосредном 
уговарању коришћења услуге, одмах по отпочињању 
пружања услуге.
Центар за социјални рад подноси годишњи извештај 
о одбијању пружања услуга министарству надлежном 
за социјална питања, надлежном одељењу општинске 
управе и заводу за социјалну заштиту.

Непосредно уговарање коришћења услуге

Члан 41.
Корисник, односно законски заступник корисника, може 
непосредно одабрати услугу социјалне заштите, односно 
пружаоца услуге социјалне заштите и закључити уговор 
о коришћењу услуге са изабраним пружаоцем услуге 
социјалне заштите.
У случају из става 1. овог члана процену потребе ко
рисника за услугом врши установа социјалне заштите 
која пружа услугу, односно пружалац услуге социјалне 
заштите, у складу са овом одлуком.

ГЛАВА 4.
Финансирање услуга социјалне заштите

Средства за финансирање права услуга социјалне 
заштите

Члан 42.
Средства за пружање услуга социјалне заштите обе
збеђују се: 

● из буџета општине Црна Трава за кориснике који 
имају пребивалиште на територији општине Црна 
Трава;

● из средства корисника и учешћа корисника у 
трошковима услуге;

● из буџета других локалних самоуправа на чијој 
територији корисници услуге имају пребивалиште у 
складу са међуопштинским споразумом о пружању 
услуге;

● из наменских трансфера обезбеђених у складу са 
чланом 207. Закона о социјалној заштити и Уредбом о 
наменским трансферима; 

● из других извора (партнерства са националним 
и међународним организацијама, донација, добро
вољних прилога и сл.).

Плаћање услуге

Члан 43.
У зависности од социјалноекономског статуса кори
сника, плаћање услуге може бити:

● у целости из средстава корисника, његовог сро
дника или трећег лица;

● уз делимично учешће корисника, његовог сро
дника, трећег лица или буџета јединице локалне са
моуправе;

● у целости из буџета јединице локалне самоуправе.

Учешће корисника у трошковима услуге

Члан 44.
Корисник учествује у плаћању услуге у складу са Пра
вилником о критеријумима за учешће корисника у 
цени услуге. 
Сагласност на предлог Правилника даје општинско 
веће на предлог надлежног одељења општинске упра
ве. 
Сагласност на Одлуку о цени услуга даје општинско 
веће на предлог надлежног одељења општинске упра
ве. 



Страна 131 – Број  6Страна 131 – Број  6СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦАСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА12. март 2021.12. март 2021.

III ДЕО
МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА

ГЛАВА 1.
Сврха, врсте и корисници права на мере 

материјалне подршке

Сврха и врсте мера материјалне подршке

Члан 45.
Право на материјалну подршку остварује се ради 
обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке 
социјалној укључености корисника.
Општина Црна Трава обезбеђује право на следеће 
врсте материјалне помоћи:

● право на једнократну помоћ; 
● право на опрему корисника за смештај у установу 

или другу породицу;
● право на путне трошкове и исхрану лица у про

лазу;
● право на накнаду трошкове сахране
● право на бесплатан оброк
● ванредна увећана новчана помоћ

Право на једнократну помоћ

Члан 46.
Право на једнократну помоћ може се признати поје
динцу или породици која се изненада или тренутно нађе 
у стању социјалне потребе коју не може сама превазићи. 
Право на једнократну помоћ признаје се у:

● натури; 
● новчаном износу;

Услови за остваривање права на једнократну 
помоћ у натури и новчаном износу

Члан 47.
Једнократна помоћ у натури и новчаном износу може 
се признати у следећим случајевима:

● прибављања личне документације ради оства
ривања права у области социјалне заштитите;

● задовољавања основних животних потреба (на
бавка намирница, огрева, хигијенски пакет);

● набавке лекова, медицинских помагала и помоћи 
у лечењу (ако не постоји други основ);

● набавке уџбеника и школског прибора за децу 
која се редовно школују;

● изласка младих из система социјалне заштите;
● изласка жртава насиља у породици из прихва

тилишта.
● других ванредних ситуација, када се не може 

превазићи стање социјалне потребе. 
Право на једнократну новчану помоћ из става 1. овог 
члана може се признати појединцу или породици, ако 
приходи у месецу који претходи месецу подношења 
захтева не прелазе износ нето минималне зараде у 
Републици Србији познате у моменту подношења 
захтева.
Право на једнократну новчану помоћ може се при
знати и појединцу или породици:

● за набавку лекова, медицинских помагала и 
помоћи у лечењу ако приходу у месецу који претходни 
месецу подношења захтева не прелазе износ бруто 
минималне зараде у Републици Србији, познате у 
моменту подношења захтева.
Изузетно ово право се може признати појединцу или 
породици који не испуњавају услове из става 1. овог 
члана, по процени Центра за социјални рад. 
Износ једнократне новчане помоћи не може бити 
већи од износа просечне нето зараде остварене по 
запосленом у општини Црна Трава, познате у моменту 
одлучивања о праву. 

Висина новчане помоћи

Члан 48.
Појединац или породица могу у току једне календарске 
године, остварити право на једнократну новчану по
моћ у више наврата, с тим да укупна висина новчане 
помоћи не пређе износ од три просечне месечне нето 
зараде остварене по запосленом у општини Црна Трава 
за претходну годину према подацима Републичког 
завода за статистику.
Поред једнократне новчане помоћи из става 1. овог 
члана ,социјално угрожене породице са малолетном 
децом имају право и на додатну новчану помоћ у 
висини до 150.000,00 динара годишње, која се може 
исплатити једнократно или у више наврата, а у циљу 
решавања потреба становања (плаћања закупнине, 
електричне енергије и комуналија, набавка основног 



Страна 132 – Број  6Страна 132 – Број  6 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦАСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 12. март 2021.12. март 2021.

намештаја и кућних апарата, адаптација и сређивање 
стамбеног простора и сл.), као и надокнаду трошкова 
превоза деце од породичних кућа до објекта васпитно
образовних установа које похађају. 
 За случај да породице из става 2. овог члана не измирују 
обавезе плаћања утрошка електричне енергије, потро
шње воде и изношења смећа, одобрене једнократне 
но вчане помоћи или делови новчане помоћи које се 
испла ћују у више рата, неће се исплаћивати непосредно 
породици, већ ће исте бити уплаћене правним лицима 
за испоручену електричну енергију, воду и изношење 
смећа за односни месец.
Одредба става 3. овог члана ће се примењивати када 
рачуни за утрошену електричну енергију, потрошњу 
воде и изношење смећа гласе на општину Црна Трава, 
а обвезник плаћања новчаног износа из рачуна је 
породица која је корисник једнократне новчане помоћи 
или новчане помоћи која се исплаћује у више рата. 

Право на опрему корисника за смештај у 
уставнову или другу породицу

Члан 49.
 Право на опрему корисника за смештај у установу 
или другу породицу се признаје лицу које се смешта:

● у установу социјалне заштите;

● у другу породицу. 

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

Члан 50.
Опрема корисника обухвата најнужнију одећу, обућу, 
накнаду трошкова за превоз корисника до установе, 
односно породице и друге нужне трошкове по процени 
Центра за социјални рад. 
Право на опрему корисника може се признати у износу 
стварних трошкова, а највише до износа просечне ме
сечне нето зараде по запосленом, остварене у општини 
Црна Трава, познате у моменту одлучивања о праву. 
О праву на опрему за смештај корисника у установу 

социјалне заштите или другу породицу одлучује 
Центар за социјални рад. 

Право на путне трошкове и исхрану лица у 
пролазу

Члан 51.
Право на путне трошкове и исхрану пролазника при
знаје се лицу које се нађе на територији општине Црна 
Трава, ван свог пребивалишта/боравишта, у стању со
цијалне потребе за повратак у место пребивалишта/
боравишта или за одвођење у прихватилиште. 
Лицу које није у стању да се само врати у место пре
бивалишта/боравишта одређује се пратилац. 
Новчани износ за реализацију овог права, одређује се:

● за превоз, у висини стварних трошкова;

● за исхрану, до 10% од основице за утврђивање 
новчане социјалне помоћи.
Центар за социјални рад потражује средства за оства
рено право од Центра за социјални рад са подручја на 
коме лице има пребивалиште/боравиште. 

Право на трошкове сахране

Члан 52.
 Право на трошкове сахране може се признати:

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

● за кориснике права на новчану социјалну помоћ 
у складу са законом,

● за лица неутврђеног индентитета;

● за лица која немају сроднике који су по закону 
обавезни на издржавање;

● за лица која имају сроднике за која је Центар за 
социјални рад утврдио да нису у могућности да сносе 
трошкове сахрањивања;

● за лица непознатог пребивалишта/боравишта, која 
се у тренутку смрти нађу на подручју општине Црна 
Трава;

● изузетно за лица која нису у систему социјалне 
заштите, а налазила су се у стању социјалне потребе 
по процени Центра за социјални рад.
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Члан 53.
Право на трошкове сахране може се признати уз при
ложене доказе о стварним трошковима, лицу које је 
извршило сахрањивање. 
Накнада трошкова сахране утврђује се у висини ства
рних трошкова учињених за набавку најнеопходније 
погребне опреме (сандук најниже вредности, покров, 
крст са натписом), превоз покојника, сахрањивање, 
гробно место и таксу за гробно место. 
О праву на трошкове сахране одлучује Центар за 
социјални рад.

Право на бесплатан оброк

Члан 54.
Право на бесплатан оброк има појединац или породица 
из категорије најугроженијих грађана и реализује се 
као:

● ужина у ђачкој кухињи

Члан 55.
Право на ужину у ђачкој кухињи признаје се уче
ни цима основних школа из социјално угрожених 
породица. 
Корисници овог права могу бити деца:

● без родитељског старања;

● самохраних родитеља;

● из вишечланих породица,

● са инвалидитетом;

● из породица које остварују право на новчану 
социјалну помоћ.
Сагласност на предлог школе о корисницима овог 
права даје Општинска управа. 

Социјално укључивање корисника новчане 
социјалне помоћи

Члан 56.
Радно способни корисници новчане социјалне помоћи 
помоћи, у складу са Законом о социјалној заштити и 
Уредбом о мерама социјалне укључености корисника 
новчане социјалне помоћи, могу бити упућени у јавно 
предузеће, установу или другу јавну службу чији је 
оснивач општина Црна Трава ради обављања одређеног 

броја сати друштвено корисног рада сразмерно висини 
новчане помоћи.
Центар за социјални рад закључује споразум са кори
сни ком новчане помоћи о активном превазилажењу ње
гове неповољне социјалне ситуације, који садржи акти
вности и обавезе корисника, као и могућност умањења 
и престанка права на материјалну подршку у случају 
неоправданог неизвршавања обавеза из споразума 
(индивидуални план активације).
Накнада за један сат друштвено корисног рада утврђује 
се у висини минималне нето зараде по радном часу у 
моменту упућивања корисника на рад.
Новчану социјалну помоћ одобрава и исплаћује центар 
за социјални рад, у партнерству са општинском управом. 

Поступак за остваривање права на мере 
материјалне подршке

Покретање поступка и одлучивање по захтеву

Члан 57.
Поступак за остваривање права на мере материјалне 
подршке покреће се на захтев корисника или по слу
жбеној дужности.
По захтевима за коришћење права на мере материјалне 
подршке из ове Одлуке, у првом степену решава це
нтар за социјални рад.

Право на жалбу

Члан 58.
Корисник коме није признато право на мере материја
лне подршке из ове Одлуке има право жалбе у року од 
15 дана пријема одлуке. 
По жалбама на првостепене одлуке одлучује у другом 
степену општинско веће у складу са Статутом оштине 
Црна Трава 

Обавеза доношења правилника

Члан 59.
Центар за социјални рад доноси правилник којим де
финише материјално правна и процесно правна пи
тања од значаја за остваривање права на материјалну 
подршку.
Сагласност на предлог правилника за мере материјалне 
подршке Центра за социјални рад даје Општинско веће. 
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Глава 3.

Финансирање права на мере материјалне 
подршке

Средства

Члан 60.
Средства за остваривање права на мере материјалне 
подршке у социјалној заштити предвиђене овом 
Одлуком обезбеђују се:

• из буџета општине Црна Трава

• из других извора (партнерство са националним 
и међународним организацијама, донације, добро
вољни прилози и сл.).

Трошкови обезбеђивања права на материјалну 
подршку

Члан 61.
Буџетом општине Црна Трава се опредељују и средства 
за материјалне трошкове и зараде запослених који 
обављају послове везане за реализацију материјалне 
подршке.

IV. ДЕО 
УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Глава 1.
Програми унапређења социјалне заштите

Програми за унапређење социјалне заштите

Члан 62.
Општина Црна Трава утврђује годишњи програм мера 
и активности за подстицај и развој постојећих и нових 
услуга социјалне заштите у складу са стратегијом 
коју доноси Влада Републике Србије и релевантим 
стратешким документима општине.

Средства за финансирање програма

Члан 63.
Средства за финансирање програма унапређења соци
јалне заштите, укључујући и средства за примену, пра
ћење и процену ефеката програма обезбеђују се у бу
џету општине Црна Трава.

Глава 2.
Праћење и процена квалитета услуга и 

материјалне подршке

Праћење и процена квалитета пружања услуга и 
права

Члан 64.
Поступак праћења и процене квалитета услуга и оства
ривања материјалне подршке поверава се надлежном 
одељењу општинске управе општине Црна Трава у чијој 
су надлежности послови из области социјалне заштите.

V. ДЕО 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 65.
Поступaк зa коришћење услугa и оствaривaње мaте
ријaлне подршке води се по одредбaмa Зaконa о 
општем упрaвном поступку, aко Зaконом о социјaлној 
зaштити није другaчије одређено. 

Члан 66.
Поступци зa оствaривaње прaвa и пружaњa услугa 
социјaлне зaштите који су зaпочети, a нису окончaни 
до дaнa ступaњa нa снaгу ове одлуке, окончaће се по 
одредбaмa ове одлуке.

Члан 67.
Дaном ступaњa нa снaгу ове одлуке престaје дa вaжи 
Одлукa о социјaлној зaштити ("Сл. гласник града 
Лесковца" бр. 29/11), са изменама и допунама.

Члан 68.
Овa одлукa ступa нa снaгу осмог дaнa од дaнa објa
вљивaњa у "Службеном гласнику грaдa Леско вца".

Број: 0663/202101
Датум: 05.03.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић
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80.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – 
др. закон, 101/2016 и 47/2018) и члана 40. Статута 
општине Црна Трава ("Службени гласник града 
Лесковца", број 8/2019), Скупштина општине Црна 
Трава, на својој седници одржаној дана 05.03.2021. 
године доноси

РЕШЕЊЕ 

О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЦРНА 

ТРАВА ЗА 2020. ГОДИНУ 

1) Прихвата се Извештај о раду Општинског већа 
општине Црна Трава за 2019. годину, број 0610/2021
02 од 25.01.2021. године. 

2) Извештај о раду Општинског већа општине Црна 
Трава за 2020. годину је саставни део овог решења.

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

4) Решење доставити Општинском већу општине 
Црна Трава. 

Број: 0664/202101
Датум: 05.03.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Председник
Јоца Митић

81.
На основу члана 40. тачка 22) Статута општине Црна 
Трава ("Службени гласник града Лесковца", број 
8/2019), члана 63. став 3. Одлуке о месним заједницама 
на територији општине Црна Трава ("Службени 
гласник града Лесковца", број 49/2020) и чл. 161. и 
162. Пословника Скупштине општине Црна Трава 
("Службени гласник града Лесковца", број 8/2019), 
Скупштина општине Црна Трава, на седници одржаној 
дана 05.03.2021. године, донела је

ОДЛУКУ

О РАСПУШТАЊУ САВЕТА МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЦРНА ТРАВА

1. Распуштају се савети месних заједница на територији 
општине Црна Трава, формирани након избора одржа
них 12.02.2017. године и то: 

 Савет месне заједнице Брод
 Савет месне заједнице Горње Гаре
 Савет месне заједнице Градска
 Савет месне заједнице Дарковце
 Савет месне заједнице Добро Поље
 Савет месне заједнице Златанце
 Савет месне заједнице Јабуковик
 Савет месне заједнице Кална
 Савет месне заједнице Криви Дел
 Савет месне заједнице Млачиште
 Савет месне заједнице Преслап
 Савет месне заједнице Рупље
 Савет месне заједнице Састав река
 Савет месне заједнице "Мирко Сотировић" Црна 

Трава

2. Председник Скупштине општине Црна Трава, 
расписаће изборе за чланове савета месних заједница 
након што се стекну повољни епидемилошки услови, 
односно након смањења опасности и ублажавања 
мера заштите од ширења заразе COVID19.

3. До конституисања савета месних заједница, 
те куће и неодложне послове месних заједница оба
вљаће повереници Општине које ће за сваку месну 
заједницу именовати Скупштина општине Црна Тра
ва посебном одлуком.

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

Број: 0665/202101
Датум: 05.03.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић
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82.
На основу члана 40. тачка 22) Статута општине Црна 
Трава ("Службени гласник града Лесковца", број 
8/2019), члана 63. став 2. Одлуке о месним заједницама 
на територији општине Црна Трава ("Службени 
гласник града Лесковца", број 49/2020) и чл. 161. и 
162. Пословника Скупштине општине Црна Трава 
("Службени гласник града Лесковца", број 8/2019), 
Скупштина општине Црна Трава, на седници одржаној 
дана 05.03.2021. године, донела је

ОДЛУКА 

О ИМЕНОВАЊУ ПОВЕРЕНИКА ЗА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЦРНА ТРАВА

Члан 1.
За поверенике општине Црна Трава за месне заје
днице на територији општине именује се: 

 Миодраг Илић из насељеног места Брод за пове
реника Општине за Месну заједницу Брод,

 Зоран Станимировић из насељеног места Горње 
Гаре за повереника Општине за Месну заједницу Горње 
Гаре,

 Данијел Голубовић из насељеног места Градска за 
повереника Општине за Месну заједницу Градска,

 Ива Тодоровић из насељеног места Дарковце за 
повереника Општине за Месну заједницу Дарковце,

 Михајло Стојановић из насељеног места Крстићево 
за повереника Општине за Месну заједницу Добро 
Поље,

 Срђан Николић из насељеног места Златанце за 
повереника Општине за Месну заједницу Златанце,

 Драган Дојчиновић из насељеног места Јабуковик 
за повереника Општине за Месну заједницу Јабуковик,

 Игор Матејић из насељеног места Кална за 
повереника Општине за Месну заједницу Кална,

 Драган Гмитровић из насељеног места Криви Дел 
за повереника Општине за Месну заједницу Криви Дел,

 Драган Илић из насељеног места Бајинци за 
повереника Општине за Месну заједницу Млачиште,

 Јелена Кузмановић из насељеног места Преслап 
за повереника Општине за Месну заједницу Преслап,

 Жарко Стојановић из насељеног места Рајчетине 
за повереника Општине за Месну заједницу Рупље,

 Александар Радојичић из насељеног места Састав 
Река за повереника Општине за Месну заједницу Са
став Река,

 Мирољуб Будић из насељеног места Црна Трава 
за повереника Општине за Месну заједницу "Мирко 
Сотировић" Црна Трава,

Члан 2.
Повереници из члана 1. ове Одлуке ће до конституисања 
савета месних заједница обављати текуће и неодложне 
из надлежности својих месних заједница.

Члан 3.
Овлашћују се лица из члана 1. ове Одлуке да у име 
и за рачун својих месних заједница могу да депонују 
свој потпис код Управе за трезор у Власотинцу ради 
потписивања вирманских налога у правном промету.

Члан 4.
Оне месне заједнице код којих именовани повереник 
није исто лице као и досадашњи председник савета 
месне заједнице, у обавези су да Управи за трезор у 
Власотинцу поднесу захтев за промену лица овла
шћеног за заступање и располагање средствима са 
рачуна месне заједнице.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у "Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 0666/202101
Датум: 05.03.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

83.
На основу члана 40. Статута општине Црна Трава 
("Службени гласник РС", број 8/2019) и члана 13. 
Одлуке о оснивању Савета за безбедност општине 
Црна Трава ("Службени гласник града Лесковца", 
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број 7/2015), Скупштина општине Црна Трава, на 
својој седници одржаној дана 05.03.2021. године 
доноси 

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

1. Утврђује се да је престао мандат члановима Савета 
за безбедност општине Црна Трава, именованим 
решењима Скупштине општине Црна Трава, број 06
186/201501 од 13.08.2015. године и број 06233/2016
01 од 25.07.2016. године, и то: Славољубу Благојевићу, 
Војкану Стојичићу, Јоци Митићу, Јелени Глигоријевић, 
Дарјану Илићу, Драгану Коцићу, Виолети Радивојевић, 
Лидији Марковић, Љубинки Цветановић, Зорану Ми
лчићу и др Милени Јовановић.

2. У Савету за безбедност општине Црна Трава, у 
складу са функцијама на којима се налазе, именују 
се:

 Славољуб Благојевић, председник општине Црна 
Трава, за председник Савета

 Бојан Станојевић, Начелник Полицијске станице 
Црна Трава, за заменика председника Савета

 Јоца Митић, председник Скупштине општине Црна 
Трава, за члана

 Зоран Станковић, Начелник Општинске управе 
општине Црна Трава, за члана

 Дарјан Илић, Начелник Штаба за ванредне ситу
ације општине Црна Трава, за члана

 Драган Коцић, директор Техничке школе "Миле
нтије Поповић" Црна Трава, за члана

 Виолета Радивојевић, директор Основне школе 
"Александар Стојановић" Црна Трава, за члана

 Лидија Марковић, вршилац дужности директора 
Пре дшколске установе "Младост" Црна Трава, за члана

 Момчило Игњатовић, вршилац дужности директора 
Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна 
Трава, за члана
 Милча Савић, директор Јавног предузећа за 

комуналну делатност и путну инфраструктуру "Ви
лин Луг" Црна Трава, за члана и 

 Др Милош Николић, Руководилац Огранка Дома 
здравља Власотинце у Црној Трави, за члана.

3. Надлежност Савета и начин рада дефинисани 
су Одлуком оснивању Савета за безбедност општине 
Црна Трава ("Службени гласник града Лесковца", 
број 7/2015).

4. Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Ле сковца" и доставити свим именованим члановима, 
заједно са Одлуком о оснивању Савета за безбедност 
општине Црна Трава.

5. Решење ступа на снагу даном доношења.

6. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Ре
шења може се покренути управи спор пред Управним 
судом у Београду.

Број: 0667/202101
Датум: 05.03.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Председник
Јоца Митић

84.
На основу члана 116. став 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања ("Службени гласник 
РС", број 88/2017, 27/2018 и 10/2019), члана 32. Закона 
о локaлној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон 
и 47/2018) и члана 40. Статута општине Црна Трава 
("Службени гласник града Лесковца", број 8/2019), 
Скупштина општине Црна Трава на седници одржаној 
дана 05.03.2021. године донела је следеће

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА, РАЗРЕШЕЊУ 
И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА "МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ",  

ЦРНА ТРАВА
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1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је Бори Миленовићу, бившем 
из Кривог Дела, 16213 Састав Река, општина Црна 
Трава престао мандат члана Школског одбора Техничке 
школе са домом ученика "Милентије Поповић", Црна 
Трава, услед смрти која је наступила 22.01.2021. године.

2. РАЗРЕШАВА СЕ Гордана Златковић из Црне 
Траве, село Градска, 16213 Састав Река са функције 
члана Школског одбора Техничке школе са домом 
ученика "Милентије Поповић", Црна Трава, на захтев 
именоване.

3. За нове чланове Школског одбора Техничке школе 
са домом ученика "Милентије Поповић", Црна Трава, 
испред локалне самоуправе ИМЕНУЈУ СЕ:

 Ана Војиновић из Власотинца, улица Милорада 
Величковића број 47 и

 Игор Дојчиновић из Црне Траве, 16215 Црна 
Трава.

4. Мандат новоименованих чланова траје до истека 
мандата Школског одбора.

5. Решење ступа на снагу даном доношења.

6. Диспозитив решења објавити у "Службеном гла
снику града Лесковца", а решење са образложењем до
ставити Гордани Златковић, Игору Дојчиновићу и Ани 
Во јиновић, као и Техничкој школи са домом ученика 
"Ми лентије Поповић" Црна Трава.

7. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно 
у управном поступку. Против овог Решења може се 
покренути управи спор пред Управним судом у Београду 
у року од 30 дана од дана достављања Решења.

Број: 0668/202101
Датум: 05.03.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић

85.
На основу члана 123. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС“, број 24/2011), члана 32. став 
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 
– др. закон и 47/2018), члана 40. тачка 13. Статута 
Општине Црна Трава („Службени гласник града 
Лесковца“, број 8/2019) и члана 12. Одлуке о оснивању 
Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна 
Трава, број 9113 од 03.04.1992. године, Скупштина 
општине Црна Трава, на својој седници, одржаној дана 
05.03.2021. године доноси

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И 
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ 
ВЛАСОТИНЦЕ И ЦРНА ТРАВА

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је Слађани Митровић из Црне 
Траве, село Горње Гаре истекао мандат члана Упра
вног одбора Центра за социјални рад за општине 
Власотинце и Црна Трава.

2. ИМЕНУЈЕ СЕ Слађана Митровић из Црне Траве, 
село Горње Гаре, за члана Управног одбора Центра за 
социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава 
из реда представника локалне самоуправе.

3. Мандат именоване траје четири године.

4. Решење доставити Скупштини општине Вла
со тинце и Центру за социјални рад за општине Вла
сотинце и Црна Трава.

5. Решење ступа на снагу даном доношења, а обја
виће се у „Службеном гласнику града Лесковца“.

6. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је ко
начно у управном поступку. Против овог Решења може 
се покренути управи спор пред Управним судом у 
Београду у року од 30 дана од дана достављања Решења.

Број: 0669/202101
Датум: 05.03.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић
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ЛЕБАНЕ
86.
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 ("Слу
жбени гласник града Лесковца" број 08/2019) и 
члана 3. Одлуке о Оппггинском већу општине Ле
бане ("Службени гласник града Лесковца", број 
31/19), Општинско веће опиггине Лебане, на седници 
одржаној дана 03.03.2021.године, донело је

ОДЛУКУ

О ЗАУСТАВЉАЊУ И УСПОРАВАЊУ 
НЕПОВОЉНИХ ДЕМОГРАФСКИХ 

ТЕНДЕНЦИЈА НА ТЕРНТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ЛЕБАНЕ ЗА ИЗБЕГЛА И ИНТЕРНО 

РАСЕЉЕНА ЛИЦА

I
Општина Лебане се обавезује да ће учествовати у 
суфинансирању пројеката из утврђеног Програма по
дсти цаја за спровођење мера и активности неопходних 
за достизање утврђених циљева из области управљања 
миграцијама у једнннцама локалне самоуправе, за 2021. 
годину, куповном сеоских кућа са окућницом, мали 
грант за породична домаћинства која су била корисници 
куповине сеоских кућа, побољшањем услова живота и 
становања доделом помоћи у грађевинском материјалу, 
као и економском оснаживању кроз доходовне акти

вности породица избеглица и интерно расељених лица 
која живе на њеној територији, у висини од 5% од 
укупног износа одобреног од стране Комесаријата за 
избеглице и миграције РС.

II
Обавезује се Одељење за управу, скуппггинске и за
једничке послове и јавне службе да спроведе поступак 
израде Локалног акционог плана унапређења положаја 
избеглица и интерно расељених лица.

III
Средства ће бити исплаћивана из текуће буџетске 
резерве буџета општине Лебане за 2021. годину, где су 
опредељена средства на буџетској линији намењеној 
за ове активности.

IV
Одлуку доставити Одељењу за привреду и финансије 
ОУ Лебане и Комесаријату за избеглице и миграције 
Републике Србије.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
04 Број 5601/1

ПРЕДСЕДНИК
Иван Богдановић

БОЈНИК
87.
На основу члана 27. и члана 46. Закона о планирању 
и изградњи (,,Сл. гласник Републике Србије,, 
бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 Одлука 
УС, 50/13Одлука УС, 98/13Одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 09/20 ), Просторног плана 
општине Бојник (,,Службени гласник града Лесковца'', 
бр.29/11 и 12/13), Мишљења Комисије за планове 
Скупштине општине Бојник од 03.03.2021.године и 

члана 40. Статута општине Бојник (,,Сл. гласник града 
Лесковца, бр.6/2019), Скупштина општине Бојник, на 
седници одржаној 04.03.2021. године, доноси:

ОДЛУКУ

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 
ИЗГРАДЊУ КОЛЕКТОРА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ 

ОТПАДНИХ ВОДА И ПОСТРОЈЕЊА ЗА 
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У 

ОПШТИНИ БОЈНИК

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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Назив планског документа 

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за 
изградњу колектора за прикупљање отпадних вода и 
постројења за пречишћавање отпадних вода у општини 
Бојник (у даљем тексту: План детаљне регулације) 
а у складу са закључком о покретању иницијативе 
Општинског већа бр. 06215/21 од 10.02.2021.године 
код органа бр. 35331/2021 од 25.02.2021.године.

Оквирне границе обухвата планског документа 
са описом

Члан 2.

У обухвату планског подручја за изградњу постројења 
за пречишћавање отпадних вода су целе катастарске 
парцеле бр: 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 
1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 
1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 
1530, 1531, 1532, 1533/1, 1533/2, 1533/3, 1534, 1535, 
1536, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542 и део 4353 у КО 
Кацабаћ 1. 

Плански документ обухвата и изградњу колектора за 
организовано прикупљање и одвођење отпадних вода 
до постројења за пречишћавање отпадних вода у КО 
Кацабаћ 1 а пролази кроз КО Бојник, КО Драговац, 
КО Придворица, КО Ђинђуша, КО Лапотинце и КО 
Кацабаћ 1 у укупној дужини од Л=15,50км и ширине 
обострано у односу на трасу колектора по 10м. 

Предвиђене трасе:
 Од Бојника до Придворице за прихват из насеља 

Драговац Придворица 
 Од Придворице  Ђинђуше – Лапотинце – 

Кацабаћ до будућег ППОВ.
Предвиђена траса је линијског карактера и пружа 

се преко следећих парцела:
КО Бојник кп.бр.: 1770/5,1770/3,4560/2,1685/2,458

1/4, 4579/1
КО Драговац кп.бр. : 4018, 1190, 130
КО Придворица кп.бр.: 696, 695, 694, 692, 693, 

698, 680, 682, 796/1, 697, 4736/1, 1531, 1513/2, 1513/1, 
1505/1, 1504, 1503

КО Ђинђуша кп.бр: 1215, 1539, 1537, 1536, 1534, 
1532, 1531, 1529, 1528, 1525, 1526, 1373, 

КО Лапотинце кп.бр.: 3398, 3311, 3392, 5273, 5270, 
3892/1, 3367, 5266/2, 5236/1, 1103, 5234/1, 3360, 3361, 
3364,

КО Кацабаћ 1 кп.бр.: 4322, 4321, 4314, 4313, 4312, 
4311, 4301, 4298, 4297, 4295, 4294, 4292, 4291, 4290, 
4289, 4164, 4163, 4162, 4161, 4158, 4157, 4156, 4155, 
4154, 4153, 4152, 4151, 4363, 4366, 3623, 4362, 3567, 
3568, 4353. 

Граница планског подручја је прелиминарна. Коначна 
граница биће одређена у предлогу плана. Укупна 
површина у обухвату плана је приближно 3,90ха за 
постројење за пречишћавање отпадних вода и 31ха 
за колектор за организовано прикупљање и одвођење 
отпадних вода до постројења за пречишћавање 
отпадних вода, што укупно износи 34,90ха.

Услови и смернице планских докумената вишег 
реда, ширег подручја и развојних стратегија

Члан 3.

План вишег реда је Просторни план општине Бојник 
(,,Сл. гласник града Лесковца'', бр. 29/11 и 12/13). 
Подручје Плана налази се на територији катастарских 
општина: Бојник, Драговац, Придворица, Ђинђуша, 
Лапотинце и Кацабаћ 1.
Предвиђена локација и обухват за изградњу постројења 
за пречишћавање отпадних вода одређени су 
Просторним планом у доњем току Пусте реке у атару 
насеља Кацабаћ, КО Кацабаћ 1, до кога је предвиђено 
каналисање отпадних вода из насеља општине Бојник 
путем колектора за прикупљање отпадних вода. 
 
Потребна подлога за израду Плана детаљне регула
ције је катастарскотопографски план.

Принципи планирања, коришћења, уређења 
и заштите простора из важеће планске 

документације

Члан 4.
Основни принципи планирања, коришћења, уређења 
и заштите простора су:
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 инфраструктурно и комунално опремање насеља,
 заштита и унапређење животне средине,
 заштита водног земљишта,

Визија и циљеви планирања, коришћења, 
уређења и заштите планског подручја

Члан 5.
Основни циљ планирања је заштита вода од загађења, 
изградња постројења за прераду отпадних вода – 
ППОВ, спровођење контролисаног прихватања и 
пречишћавање отпадних вода и подизање нивоа 
уређености и опремљености насеља, као једног од 
битних чинилаца за развој и унапређење квалитета 
живота становника општине Бојник.

Концептуални оквир планирања, са предлогом 
основних намена простора и коришћења 

земљишта

Члан 6.
Обухват Плана детаљне регулације намењен је 
изградњи постројења за пречишћавање отпадних 
вода и колектора за прикупљање отпадних вода од 
Бојника до постројења у Кацабаћу.

Начин финансирања израде планског документа, 
назив носиоца израде и рок за израду

Члан 7.
Средства за израду Плана детаљне регулације обе
збеђују се из буџета општине Бојник за 2021.годину.
Носилац израде Плана детаљне регулације је Одељење 
за урбанизам, имовинскоправне и инспекцијске 
послове Општинске управе Бојник.
Рок за израду плана из члана 1. је 6 (шест) месеци. 
Динамика израде појединих фаза се уређује уговором 
између инвеститора и обрађивача плана.

Место и начин обављања јавног увида

Члан 8.
Излагање Плана детаљне регулације на рани јавни 
увид, као и излагање нацрта на јавни увид биће 

извршено у просторијама Општинске управе Бојник 
и на интернет страници носиоца израде планског 
документа.
Трајање раног јавног увида је 15 дана, а јавног увида 
у нацрт Плана детаљне регулације 30 календарских 
дана.

Одлука о изради или неприступању изради 
стратешке процене утицаја Плана на животну 

средину

Члан 9.
Приступа се изради Стратешке процене утицаја 
Плана детаљне регулације на животну средину, у 
складу са Мишљењем надлежног лица на пословима 
заштите животне средине у општини Бојник, бр.06 
5016/21 од 25.02.2021.године. 

Број примерака плана који је потребно израдити 
у аналогном и дигиталном облику

Члан 10
Донет план израдити у четири дигитална и четири 
аналогна примерка за потребе општине Бојник.

Остале одредбе

Члан 11.
Саставни део ове одлуке је графички приказ обухвата 
Плана детаљне регулације.

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања 
у ,,Службеном гласнику града Лесковца”. 
 

02 Број:0651/2021
У Бојнику, 04.03.2021. г.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгиша Димитријевић 
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Траса колектора
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88.
На основу члана 102. Став 11. и став 12. Закона о 
планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 
81/2009 испр.64/2010, 145/2014 – одлука УС,24/2011, 
121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 ,145/2014, 
83/ 2018, 31/2019 др.закон и 9/2020), члана5. Одлуке 
о прибављању, располагању, управљању и коришћењу 
ствари у јавној својини општине Бојник ("Службени 
гласник града Лесковца“, бр. 43/2020) и члана 40. Став 
1. т. 6 Статута општине („Службени гласник града 
Лесковца“,бр. 6/19) Скупштина општине Бојник на 
седници одржаној дана 04.03.2021. године, доноси :

ОДЛУКУ

 О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРЕНОСА 
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КАТ . ПАРЦЕЛИ 1770/2 У 

КО БОЈНИК

Члан. 1.
Покреће се поступак преноса јавне својине са 
Републике Србије на општину Бојник на кат.парцели 
бр.1770/2 КО Бојник на којој се налазе зграде друмског 
саобраћаја бр. 1 и бр.2. – Аутобуска станица.

Члан. 2.
Поступак преноса јавне својине на општину Бојник 
је услов за наставак поступка који је покренут код 
Републичке дирекције за имовину Републике Србије.

Члан. 3.
Пренос јавне својине са Републике Србије на 
општину Бојник на кат.парцели бр.1770/2 КО Бојник 
је у складу са законом јер се ради о објекту јавне 
намене на нивоу локалне самоуправе који је општина 
Бојник прибавила дана 17.02.2019.године 
по основу Уговора о купопродаји који је закључен у 
поступку стечаја ДП „Југекспрес путнички саобраћај 
„ из Лесковца .

Члан 4.
Пренос јавне својине на општину Бојник на напред 
наведеној парцели је основан и оправдан како би 

се извршила легализација објеката на парцели и 
уређење простора Аутобуске станице као објекта 
јавне намене .

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у („Службеном гласнику града Лесковца").

02 Број 0652/21
БОЈНИК,04.03.2021.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК
Драгиша Димитријевић

89.
На основу члана 18.члана 26. став 1 тачка 3.члана 
27.став 10.члана 28. став 2.Закона о јавној својини 
(„Сл.гласник РС“, бр.72/2011, 88/2013, 105/14, 104/16, 
108/16 ,113/17, 95/ 18, и 153/20), члана 25. Одлуке о 
прибављању, располагању, управљању и коришћењу 
ствари у јавној својини општине Бојник ("Службени 
гласник града Лесковца“, бр. 43/2020) и члана 40. Став 
1. т. 6 Статута општине („Службени гласник града 
Лесковца“,бр. 6/19) Скупштина општине Бојник на 
седници одржаној дана 04.03.2021. године, доноси :

ОДЛУКУ

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРЕНОСА ПРАВА 
СВОЈИНЕ НА ОБЈЕКТУ ИЗГРАЂЕНОМ НА 

КАТ.ПАРЦЕЛИ БРОЈ 1770/1 У КО БОЈНИК БЕЗ 
НАДОКНАДЕ

Члан. 1.

Покреће се поступак преноса права својине на 
објекту изграђеном без одобрења за градњу , изграђен 
на кп.бр.1770/1 КО Бојник, објекат бр.1, са државне 
својине Републике Србије у јавну својину општине 
Бојник и право коришћење општине Бојник без 
надокнаде.
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Члан. 2.

Поступак преноса права својине на општину Бојник 
је потребан због обезбеђивање пословног простора 
неопходног за рад органа локалне самоуправе које 
обављају послове из надлежности општине Бојник . 

Члан. 3.
Овлашћује се Председник општине Бојник да 
предузима све потребне правне радње прописане 
Законом и подзаконским актима у сврху реализације 
ове Одлуке. 

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у ("Службеном гласнику града Лесковца ").

02 Број:0653/21
БОЈНИК,04.03.2021. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК
Драгиша Димитријевић

90.
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/14 – др. закон), 
члана 47. Правилника о садржини, поступку и 
начину доношења Програма уређивања грађевинског 
земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 27/2015) и члана 
40. Статута општине Бојник („Сл. гласник града 
Лесковца“, бр. 6/19), Скупштина општине Бојник на 
седници одржаној дана 04.03.2021. године, донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СРЕДЊЕРОЧНОГ 
ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

Овом одлуком мења се средњорочни програм 
уређивања грађевинског земљишта („Сл. гласник 
града Лесковца“ 5/16 ).

Члан 2.
У делу програма II, тачка 1.4 под Б, иза задње тачке 
додају се нове тачке:

• реконструкција тротоара у Бојнику, у улици 
17.Фебруар, са износом од 

1.225.000 дин.
• реконструкција тротоара у Бојнику, у улици 

Стојана Љубића, са износом од 
1.925.000 дин.
• реконструкција тротоара у Придворици, улица 

Пањевачка – Ђачка, са износом од 5.600.000 дин.

Укупан износ овог дела програма, износ од 26.275.500 
динара, мења се износом 35.025.500 динара.

Члан 6.

Износ укупног улагања 892.329.736 динара, мења се 
износом од 927.355.236 динара. 

Члан 7.

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

02 Број: 0654/21
У Бојнику, дана 04.03.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

Председник Скупштине
Драгиша Димитријевић

91.
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/14 – др. закон), 
члана 47. Правилника о садржини, поступку и 
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начину доношења Програма уређивања грађевинског 
земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 27/2015) и члана 
40. Статута општине Бојник („Сл. гласник града 
Лесковца“, бр. 6/19), Скупштина општине Бојник на 
седници одржаној дана 04.03.2021. године, донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА 
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком мења се Програм уређивања грађе
винског земљишта за 2021. годину („Сл. гласник града 
Лесковца“, бр. 50/20 ).

Члан 2.

У делу садржаја табелeрног приказа Програма у реду 
35 бришу се заградне речи
 „ десна страна од моста “. 
У делу садржаја табеларног приказа Програма, после 
реда 36 додају се нови редови по следећем:

• тачка 37 – реконструкција тротоара у Бојнику, у 
улици 17.Фебруар, са износом од 1.225.000 дин.

• тачка 38 – реконструкција тротоара у Бојнику, у 
улици Стојана Љубића, са износом од 
0 дин.

• тачка 39 – реконструкција тротоара у Придворици, 
улица Пањевачка – Ђачка, са износом од 0 дин.

Члан 3.

Укупан износ Програма од 453.717.840 динара, мења 
се износом 454.942.840 динара.

Члан 4.

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

02 Број: 06 55/21
У Бојнику, дана 04.03.2021. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

Председник Скупштине
Драгиша Димитријевић
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ЛЕСКОВАЦ
92.
На основу чланова 20. став 1. тачка 15, 46. и 66. став 
5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 
129/07, 83/14  др.закон, 101/16  др.закон и 47/18), 
члановаб. 8. и 14. Закона о заштити становништва 
од заразних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/16), 
чланова 14. став 1. тачка 16. и 71. Статута Града 
Лесковца ("Сл. гласник Града Лесковца", бр. 28/18), 
члана 16. Одлуке о Градском већу Града Лесковца 
("Сл. гласник Града Лесковца", бр. 15/08) и чланова 4. 
и 22. Пословника о раду Градског већа Града Лесковца 
("Сл. гласник Града Лесковца", бр. 11/08), Градско 
веће Града Лесковца на 21. седници, одржаној 12. 
марта 2021. године, донело је

ОДЛУКУ

О НАЧИНУ II ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ И 
ДИСТРИБУЦИЈЕ ПАКЕТА СА ОСНОВНИМ 

ЖИВОТНИМ НАМИРНИЦАМА 
И СРЕДСТВИМА ЗА ХИГИЈЕНУ 
КОРИСНИЦИМА ПЕНЗИЈА СА 

ИЗНОСОМ ПЕНЗИЈЕ ДО 30.000 ДИНАРА 
И КОРИСНИЦИМА ПРАВА НА НОВЧАНУ 

СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ, ПРАВА НА ДОДАТАК 
ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА И ПРАВА 
НА УВЕЋАНИ ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И НЕГУ 

ДРУГОГ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ЛЕСКОВЦА

I
Овом Одлуком регулише се поступак припреме и 
дистрибуције пакета са основним животним нами
рницама и средствима за хигијену корисницима пе нзија 
са износом пензије до 30.000 динара, кори сницима 
права на новчану социјалну помоћ, и права на додатак за 
помоћ и негу другог лица и права на увећани додатак за 
помоћ и негу другог лица на територији града Лесковца.

II
Број потребних пакета одредиће се на основу 
података достављених од стране надлежних органа 

Републичког фонда за пензијско и инвалидско оси
гурање о корисницима пензија са износом пе нзије до 
30.000 динара и Центра за социјални рад у Лесковцу 
о корисницима права на новчану социјалну помоћ, 
права на додатак за помоћ и негу другог лица и права 
на увећани додатак за помоћ и негу другог лица на 
територији града Лесковца.

III
Животне намирнице, средства за хигијену и амбала
жа за паковање складиштиће се у спротској хали 
„Нови дом на сајмишту“ (Плави павиљон) којим 
управља и располаже Установа за спорт и физичку 
културу "СРЦ ДУБОЧИЦА" Лесковац.

Пре почетка складиштења робе у наведеном објекту, 
изршити контролу испуњености услова објекта за ту 
намену од стране надлежних органа.

IV
Пријем, паковање и дистрибуцију готових пакета по
моћи организоваће и контролнсати Комнеија у сле
дећем саставу:

1. Чедомир Стојковић, Градска управа, координатор 
Комисије,

2. Александра Ћорђевић, члан Градског већа Града 
Лесковца, члан,

3. Стефан Китановић, члан Градског већа Града 
Лесковца, члан,

4. Драгољуб Ћорђевић, члан Градског већа Града 
Лесковца, члан,

5. Владимир Бранковић, заменик секретара Ску
пштине Града Лесковца,члан,

6. Милан Ничић, кабинет градоначелника,члан,
7. Андрија Атанасковић, помоћник градоначелни ка, 

члан,
8. Милан Поповић, шеф Одељења за општу управу 

и заједничке послове,члан,
9. Александар Стојановић, координатор Канцеларије 

за младе Градске управе Града Лесковца
10. Предраг Момчиловић, директор Центра за со

цијални рад Лесковац, члан,

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
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11. Драган Величковић, секретар Црвеног крста 
Лесковац, члан.

У поступак пријема, паковања и дистрибуције укљу
чити раднике Градске управе, јавних н јавно кому
налних предузећа и установа чији је оснивач Град 
Лесковац, председнике месних заједница, њи хове за
менике и волонтере.
О пријему и дистрибуцији робе и готових пакета 
вршиће се посебна евиденција.

V
Комисија за пријем, паковање и дистрибуцију готових 
пакета дужна је да,након спроведеног поступка из 
своје надлежности, сачини извештај и исти достави 
Градском већу Града Лесковца.
Административнотехничке послове за потребе рада 
напред формираних комисија обављаће Градска 
управа  Одељење за послове Скупштине града и 
Градског већа.

VI
Одлука ступа на снагу даном доношења.

VII
Одлуку објавити у „Службеном гласнику Града 
Лесковца“.

Образложсње

Влада Републике Србије је 10. марта 2020. године, 
донела одлуку о проглашењу болести COVID19 
изазване вирусом SARSCoV2 заразном болешћу, чије 
је спречавање и сузбијање од интереса за Републику 
Србију. Ради спречавања ширења и сузбијања 
болести COVID19 и заштите становништва од те 
болести примењују се мере прописане Законом о 
заштити становништва од заразних болести и другим 
законима, као и друге мере које природа те болести 
налаже у складу са епидемиолошком ситуацијом.

Овом Одлуком Градског већа регулишу се поступак 
припреме и дистрибуције пакета са основним 
животним намирницама и средствима за хигијеиу 
корисницима пензија са износом пензије до 30.000 

динара и корисницима права па новчану социјалну 
помоћ, права на додатак за помоћ и негу другог лица 
и права на увећани додатак за помоћ и негу другог 
лица на територији града Лесковца.

Одлуком се формира Комисија са задатком да спроведе 
поступак пријема, складиштења, обезбеђења, паковања 
и дистрибуције пакета за све кориснике пензија са изно
сом пензије до 30.000 динара и кориснике права на 
новчану социјалну помоћ, права на додатак за помоћ и 
негу другог лица и права на увећани додатак за помоћ и 
негу другог лица на територији града Лесковца.

Одлуком се одређује и простор за складиштење, 
чување и паковање основних животних намирница и 
средства за хигијену која ће бити садржана у пакету 
и то спротска хала „Нови дом на сајмишту“ (Плави 
павиљон) којим управља и располаже Установа за 
спорт и физичку културу „СРЦ ДУБОЧИЦА“ Ле
сковац.

Пријем, паковање робе и дистрибуцију пакета помоћи 
организоваће и контролисати комисија одређена овом 
одлуком. У поступак пријема, паковања и дистрибуције 
биће ангажовани и радници Градске управе, јавних и 
јавно комуналних предузећа и установа чији је оснивач 
Град Лесковац, председници месних заједница, њихови 
заменици и волонтери. О пријему и дистрибуцији 
робе и готових пакета вршиће се посебна евиденција. 
Комисија формирана овом одлуком дужна је да након 
спроведеног поступка из своје надлежности сачини 
извештај и исти достави Градском већу Града Лесковца.

Одлука ступа на снагу даном доношења, обајавиће се 
у „Службеном гласнику града Лесковца“.

За спровођење ове Одлуке обезбеђен су средства у 
буџету Града Лесковца и то у износу од 20.000.000,00 
динара, спроведена је јавна набавка у складу са 
Планом набавки Града Лесковца за 2021. годину.

Број: 0616/21II
 У Лесковцу 12. марта 2021. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
др сци. мед. ГОРАН ЦВЕТАНОВИЋ,  с.р.
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