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АКТИ ГРАДСКИХ ОРГАНА
ЛЕСКОВАЦ

Права на социјалну заштиту и услуге утврђене овом

67.

Одлуком обезбеђују се појединцу, односно породици,

На основу чл. 111. и 209. Закона о социјалној заштити

који има пребивалиште на територији Града, а изузе-

("Службени гласник РС", број 24/11), чл. 32 и 66. став

тно и лицима која немају пребивалиште на терито-

3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник

рији Града а нађу се у стању социјалне потребе на

РС", број 129/07) и члана 25. Статута града Лесковца

територији Града.

("Службенн гласник града Лесковца", бр. 12/08.),

Стање социјалне потребе сматра се стање у коме је

Скупштина Града Лесковца, на 15. седници, одржаној

појединцу, односно породици, неопходна друштвена

26. фебруара 2014.године, донела је

помоћ и подршка ради савладавања социјалних и жи-

ОДЛУКУ
О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ГРАЂАНА НА

вотних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба, а не могу да их остваре својим
радом, приходом од имовине или из других извора.

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

II КОРИСНИЦИ ПРАВА И УСЛУГА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 1.

Члан 3.

Овом Одлуком уређују се права на материјалну по-

Корисници права и услуга из области социјалне за-

дршку и пружање услуга из области социјалне за-

штите, у смислу ове Одлуке, јесте појединац одно-

штите за чије је остваривање у складу са законом

сно породица која се суочава с препрекама у задово-

надлежан Град Лесковац (у даљем тексту: Град),

љавању потреба, услед чега не може да достигне или

услови и поступак остваривања ових права и услуга,

да одржи квалитет живота или која нема довољно

начин финансирања и обезбеђивања средстава.

средстава за подмирење основних животних потреба,

Социјална заштита, из става 1. овог члана, остварује

а не може да их оствари својим радом, приходом од

се на начин који обезбеђује постизање најбољих мо-

имовине или из других извора.

гућих резултата у односу на расположива финансијска средства.

Члан 4.
Корисници права и услуга из области социјалне за-

Члан 2.

штите могу бити лица која имају пребивалиште на

Социјалном заштитом из члана 1. ове Одлуке сматра

територији града Лесковца, а нису у могућности да

се организована друштвена делатност од јавног инте-

сами себи обезбеде тренутне или трајне услове за жи-

реса чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за

вот.

самосталан и продуктиван живот у друштву поје-

Лицу које се нађе на територији града Лесковца ван

динца и породице, као и спречавање настајања и

свог пребивалишта у стању тренутне и изузетно тешке

отклањање последица социјалне искључености.

ситуације која захтева неодложно обезбеђење неког
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од права или услуга социјалне заштите утврђених

7. Интервентни смештај у кризним ситуацијама.

овом Одлуком, може се пружити одговарајући вид

8. Становање уз подршку за младе који излазе из

социјалне заштите.

система социјалне заштите (породични и домски сме-

Исплаћена средства из става 2. овог члана рефунди-

штај),

рају се од града на чијем подручју корисник има пре-

9. Прихватна станица за одрасла и стара лица,

бивалиште.

10. Саветовалиште за брак и породицу,

III ПРАВА И УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ
ЗАШТИТИ

11. Персонална асистенција,
12. Становање уз подршку за особе са инвалидитетом,

Члан 5.
Права у социјалној заштити представљају различите

13. Предах смештај.
IV ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

облике материјалне подршке у циљу обезбеђивања
егзистенцијалног минимума и подршке социјалној

1. Право на једнократну помоћ

интеграцији појединца и породице.
Права утврђена овом Одлуком су:
1. Право на једнократну помоћ,
2. Посебна новчана помоћ,
3. Право на опрему корисника за смештај у устано-

Члан 7.
Право на једнократну помоћ остварује се ради обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености појединца.
Члан 8.

ву или другу породицу,
4. Право на путне трошкове за родитеље-старате-

Једнократна помоћ је помоћ која се обезбеђује лицу

ље деце ометене у развоју која су на редовном шко-

које се изненада или тренутно нађе у стању социјалне

ловању,

потребе, као и лицу које се упућује на домски или по-

5. Право на накнаду трошкова сахране,

родични смештај, а које нема средстава да обезбеди оде-

6. Право на бесплатан оброк.

ћу, обућу и трошкове превоза неопходне за реализацију

Члан 6.
Услуге социјалне заштите су активности пружања подршке појединцу, односно породици у циљу побољшања
квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика
неповољних животних околности, као и стварање могућности да самостално живе у друштву.
Услуге социјалне заштите организују се као услуге за

смештаја.
Једнократна помоћ може бити новчана или у натури.
Поступак за остваривање права на једнократну новчану
помоћ и исплату једнократне новчане помоћи спроводи
Центар за социјални рад Лесковац.
Поступак за остваривање права на помоћ у натури
спроводи организациона јединица локалне самоуправе.

децу, младе и породицу и услуге за одрасле и старије

Члан 9.

кориснике, уз уважавање интегритета, стабилности

Једнократна помоћ у новчаном износу остварује се

веза и окружења корисника и породице.

као право и то:

Услуге утврђене овом Одлуком су:
1. Привремени смештај у Прихватилишту за жене
и децу жртве насиља у породици,
2. Помоћ и нега у кући,

1. једнократна новчана помоћ,
2. интервентна једнократна новчана помоћ,
3. добровољно радно ангажовање.
Члан 10.

3. Дневни боравак за особе са сметњама у развоју,

Право на једнократну новчану помоћ имају појединац

4. Дневни боравак за старије особе,

или породица који се нађу у стању социјалне потребе,

5. Социјално становање у заштићеним условима,

коју не могу самостално превазићи, нарочито у случа-

6. Услуге неодложних интервенција,

јевима задовољавања основних животних потреба.
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2. Право на посебну новчану номоћ

Задовољавањем основних животних потреба сматра
се нарочито набавка: неопходних ствари за домаћи-

Члан 15.

нство, намирница, огрева, уџбеника и школског прибора за децу, зимнице и неопходне гардеробе, као и задо-

Право на посебну новчану помоћ имају родитељи тро-

вољавање других потреба изазваних специфичним ста-

јки, четворки, петорки, шесторки и дуплих близанаца.

њем или ситуацијом (болест, тешка инвалидност и др.)

Висина износа посебне новчане помоћи утврђује се

Члан 11.

на основу најповољнијег обрачуна новчане социјалне
помоћи за породицу која је стекла ово право на осно-

Право на интерветну једнократну новчану помоћ

ву Закона о социјалној заштити, и признаје се у вре-

могу да остваре:

менском периоду од годину дана од дана евиденти-

1. у случају изласка жртве насиља у породицу из
прихватилишта,
2. у случају изласка младих из система социјалне

рања.
3. Право на опрему корисника за смештај у
установу или другу породицу

заштите,
3. нојединац или породица којима је елементарном
непогодом потпуно оштећен стан који користе по основу власништва или по оспову закупа на неодређено
време, без обзира на висину прихода појединца односно
породице.
Висину износа интервентне једнократне новчане помоћи утврћује Центар за социјални рад Лесковац на
основу процене стручних радника.
Члан 12.

Члан 16.
Право на опрему корисника за смештај у установу
или другу породицу се признаје лицу које се смешта
у установу социјалне заштите или у другу породицу
под условом да нема опрему, нити је може обезбедити,
а не могу је обезбедити ни сродници који су према
Закону о породичним односима дужни да учествују у
његовом издржавању.
4. Право на накнаду путних трошкова за

Једнократна помоћ пружа се у новчаном износу у виду

родитеље-старатеље ометене у развоју која су на

новчане накнаде за добровољно радно ангажовање

редовном школовању

радно способних појединаца.
Уколико лице које је радно способно, Односно члан

Члан 17.

његове породице, одбију понуђени посао из неопра-

Право на накнаду путних трошкова обиласка детета

вданих разлога, губе право на једнократну новчану по-

са сметњама у развоју за време школовања ван Ле-

моћ из ове одлуке.

сковца, припада пратиоцу / родитељу-старатељу, у
Члан 13.

Износ једнократне новчане помоћи не може бити већи
од просечне зараде по запосленом у јединици локалне
самоуправе у месецу који претходи месецу у коме се
врши исплата.

висини цене аутобуске карте у оба правца.
Уколико родитељ-старатељ одводи и доводи дете на
викенд или распуст, накнада на име путних трошкова
припада и детету у висини цене аугобуске карте у оба
правца.
Време учесталости обиласка из става 1. овог члана,

Члан 14.

утврђује психолог - педагог школе у којој се дете шко-

Једнократна помоћ у натури остварује се у виду помоћи

лује, а родитељ-старатељ је дужан да Центру за соци-

у набавци огрева, школског прибора и уџбеника.

јални рад Лесковац достави доказ о извршеној посети.

Право на једнократну помоћ из става 1. може остварити
појединац или породица и то једном годишње до висине
просечне зараде по запосленом у јединици локалне самоуправе у месецу који претходи месецу у коме се врши
исплата.

5. Право на накнаду трошкова сахране
Члан 18.
Право па накнаду за трошкове сахране признаје се за:
- корисника права на новчану социјалну помоћ,
- лице које нема законске обвезнике издржавања,
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- лице неутврђеног идентитета,

чина прехрамбених намирница у једном пакету одређује

- лице непознатог пребивалишта,

у зависности од броја чланова породичног домаћинства

- лице за које трошкове смештаја (домског или поро-

који остварују право на бесплатан оброк.

дичног), у целости сноси буџет РС.

На предлог управе надлежне за социјалну заштиту
Градско веће одлучује о облику бесплагног оброка.

Накнада трошкова се утврђује у висини стварних

Управа надлежна за социјалну заштиту посебним актом

трошкова учињених за набавку најнеопходније по-

уређује садржину и начин испоруке бесплатног оброка,

гребне опреме (сандук, покров и крст са натписом),

на који сагласност даје Градско веће.

превоза, сахрањивања.
Накнада трошкова се може признати физичком лицу
које је извршило сахрану лица из става 1. овог члана,
уз приложене доказе о стварним трошковима, који
не могу бити већи од износа накнаде из става 2. овог

V УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
1. Привремени смештај у Прихватилиште за жене
и децу жртве насиља у породици
Члан 21.

члана.
У случају да Центар за социјални рад утврди постојање

Услуга смештаја у Прихватилиште за жене и децу жртве

заоставштине умрлог лица, рефундираће се за износ

породичног насиља обезбеђује привремени смештај

исплате трошкова, који се преноси у буџет града.

женама и деци у случајевима акутног насиља средњег
и високог ризика, којима се по процени стручних ра-

6. Право на бесплатан оброк
Члан 19.

дника, надлежних државних органа, НВО или лица по
сопственој процени угрожена безбедност, здравље и
живот корисника.

Право на бесплатан оброк имају појединац или поро-

Акутно стање насиља у породици обухвата наношење

дица, који нису у могућности да самостално задовоље

или покушај наношења телесних повреда, изазивање

основне животне потребе и који имају приходе: до

страха претњом, присиљавање или навођење на сексу-

висине номиналног износа новчане социјалне помоћи.

ални однос, ограничавање слободе кретања или кому-

Право на бееплатан оброк могу да остваре и избе-

ницирања са трећим лицима, вређање, као и свако друго

глице и интерно расељена лица са територије Косова

безобзирно понашање.

и Метохије под условом да имају приходе до номи-

Овом услугом обезбеђује се смештај, исхрана, здра-

налног износа новчане социјалне помоћи и да имају

вствена заштита, правна помоћ, саветовање и консу-

боравиште на територији Града најмање годину дана

лтације, психосоцијална подршка, упућивање на оспо-

пре подношења захтева.

собљавање за рад, повезивање са другим надлежним

Правно на бесплатан оброк може се изузетно признати

институцијама, укључивање у редовне облике заштите

и лицима чији су укупни месечни приходи до 20%

из система социјалне заштите.

изнад номиналног износа новчане социјалне помоћи
за остваривање права на новчану социјалну помоћ, а

Члан 22.

по процени стручног тима Центра за социјални рад и

Смештај у прихватилиште реализује се проценом стру-

уз сагласност Управе надлежне за социјалну заштиту.

чних радника Центра за социјални рад, довођењем од

која живе у изузетно тешким социјалним условима

стране службеног лица Полицијске управе, упутом дру-

(самохрани родитељи, вишечлане породице, стари, бо-

гог Центра и самоиницијативним доласком.

лесни и инвалиди, оболели пензионери са најнижим пе-

Услуга се пружа до успостављања другог одговарајућег

нзијама, лица погођена елементарном непогодом и др.)

облика заштите или стварања услова за безбедан,

Члан 20.

самосталан живот и укључивање у заједницу, а најдуже
до 30 дана. Изузетно, боравак у Прихватилишту за жене

Бесплатан оброк састоји се од једног топлог оброка

и децу жртве насиља у породици може се продужити

дневно или од пакета прехрамбених намирница за при-

за још 90 дана када за то постоје оправдани разлози, по

прему оброка у току једног месеца с тим што се коли-

процени Центра за социјални рад.
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Корисници услуга Привременог смештаја у Прихва-

Града о чему се закључује уговор са Центром и надле-

тилиште за жене и децу жртве насиља у породици

жним органима Града, или се средства за ове намене,

могу бити и лица из других општина, тј. Градова, ако

по договору са Центром или Установом, обезбеђују

просторни капацитети нису попуњени а на основу

у годишњем финансијском плану Градске управе за

посебног уговора који закључују Центар за социјални

друштвене делатности.

рад Лесковац и упутни орган.

Врста, обим, цена и реализација пружања услуга из
члана 23. став 2. алинеја 3. регулисаће се Уговором

2. Помоћ и нега у кући
Члан 23.

између корисника услуга и Установе за одрасле и старије Лесковац у Лесковцу.
Члан 26.

Услугу помоћи и неге у кући могу да користе стара и
изнемогла, хронично оболела и друга лица која нису у

Помоћ у кући кориснику се пружа бесплатно или са

стању да се сама о себи старају, а живе сама, или живе

учешћем.

у домаћинству са другим лицем које из објективних ра-

Учешће корисника и његових сродника обавезних на

злога није у могућности да му обезбеди адекватну негу.

издржавање у трошковима помоћи у кући одређује се

Услугу помоћ и негу у кући могу остварити и кори-

решењем Центра за социјални рад или Установе за

сници који су већ у систему социјалне заштите према

смештај одраслих и старих, на основу мерила и кри-

Закону, и то:

теријума које доноси надлежни орган локалне само-

- корисници права на новчану социјалну помоћ,

управе.

- корисници права на помоћ и негу другог лица и

Учешће у трошковима помоћи у кући корисници,

- пензионери, стара и одрасла лица са подручја града

односно њихови сродници уплаћују на рачун устано-

Лесковца.

ве која пружа услуге, тј. Центра за социјални рад или

У складу са претходним ставом алинејом 1 и 2, ово

Установе за смештај одраслих и старих.

право корисници остварују без надокнаде, а за реализацију је надлежан Центар за социјални рад или

3. Дневни боравак за особе са сметњама у развоју

Установа за смештај одраслих и старих.

Члан 27.

Члан 24.

Услугу дневног боравка користе деца, млади и одрасли

Помоћ и нега у кући у смислу ове Одлуке, обезбеђује

са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним

се ангажовањем геронто - домаћица ради одржавања

тешкоћама, који имају потребу за дневном негом и на-

личне хигијене корисника и хигијене стана, набавке

дзором и подршком у окужењу и развијању потенцијала

намирница и лекова, припремања оброка, плаћања

на начин који не омета њихово школовање.

рачуна, помоћ око остваривања здравствених услуга,

Услуга дневног боравка доступна је најмање осам сати

помоћи при кретању и обављања других послова у

дневно, пет дана у недељи и обухвата: превоз, смештај,

зависности од потреба корисника.

исхрану, васпитно образовани рад, корективни рад,

Активности услуге помоћи у кући усмерене су ка

радни третман, културно забавне и рекреативне акти-

одржању и унапређењу квалитета живота корисника.

вности, надзор и подршку у безбедном и структурисаном

Члан 25.

окружењу.
У оквиру услуге пружају се социјалне, здравствене,

Центар за социјални рад или Установа за смештај

едукативне и услуге подршке и помоћи у акгивностима

одраслих и старих, издаје упут, пружа услугу помоћи

свакодневног живота.

и неге у кући, прати и евидентира исту и преиспитује
услугу на годишњем нивоу у складу са Правилником

Члан 28.

који доноси надлежни орган управе града.

Право на услугу дневног боравка корисници остварују

За реализацију услуга из члана 23.став 2. ове Одлуке,

на основу одредаба Закона, Одлуке и Правилника.

Центру или Установи се обезбеђују средства у буџету

Дневни боравак се може реализовати у предшколкој
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установи, школама и другим адекватним просторима
пружаоца услуге.
Пружаоца услуге, бира Град на основу јавног конкурса
који расписује Град или поверавањем вршења услуге
док се не стекну услови за расписивање јавног позива.
Финансијска средства за пружање услуге Дневног
боравка обезбеђују се у буџету Града, учешћем корисника, лица која су у складу са "Законом дужна да
учествују у издржавању корисника, донатора, спонзора, осталих нивоа власти и других извора у складу
са Законом.

27. februar 2014.

Члан 30.
Корисници дневног боравка чији су укупни месечни
приходи изнад висине номиналног износа новчане
социјалне помоћи за појединца имају право на регресирање цене услуга.
Право на услугу дневног боравка остварује се на
основу одредаба ове Одлуке, Правилиника и Закона
Право на бесплатне услуге дневног боравка има лице
које је остварило право на новчану социјалну помоћ.
Пружалац услуге на основу утврђених критеријума
цени могућност, потребе и целисходност овог облика

4. Дневни боравак за старије особе
"Клуб за стара и одрасла лица"
Члан 29.

заштите у сваком конкретном случају.
Пружалац услуге се бира на основу јавног конкурса
који расписује Град или поверавањем вршења услуге
Установи за одрасле и старије "Лесковац", док се не
стекну услови за расписивањем јавног позива.

Услугом Дневног боравка за старије особе обезбеђује

Пружалац услуге мора да задовољава минималне

се боравак, превоз, исхрана, здравствени надзор, окупа-

стандарде прописане Законом.

циона терапија, физиотерапија, креативно- рекреативне

Финансијска средства за пружање услуге Дневног бора-

активности и друге услуге у зависности од потреба ко-

вка обезбеђују се у буџету Града, учешћем корисника,

рисника.

лица која су у складу са Законом дужна да учествују у

Услуга Дневног боравка за старије особе обезбеђује
се особама старијим од 60 година, ментално очуваним

издржавању корисника, донатора, спонзора, осталих
нивоа власти и других извора у складу са Законом.

или у почетним фазама деменције која су:
- оболела од хроничних болести;
- полупокретна или полузависна од неге и помоћи
других лица;

5. Социјално становање у заштићеним условима
Члан 31.

- у одређеном степену инвалидности.

Услуга социјалног становања у заштићеним условима

Клуб за стара и одрасла лица је облик социјалне за-

је вид посебног облика социјалне заштите у објекту

штите које својим члановима, зависно од интересовања

предвиђеним посебним актом.

и потребе, организује следеће активности:

Услугу социјалног становања у заштићеним условима

- задовољавање свакодневних социјалних потреба (социјална интеграција и рехабилитација, солидарност, развијање социјалне сигурности и друго),
- културно забавне активности (коришћење библиотеке, штампе, посете установама културе),
- образовне активности (организовање предавања),
- рекреативне активности (такмичења, излети, пу-

могу да остваре социјално угрожена и стамбено необезбеђена лица која имају пребивалиште односно боравиште ако се ради о расељеним лицима са КиМ, на
теригорији Града, под условом да приход по члану
домаћинства не прелази основицу за утврђивање новчане социјалне помоћи за појединца.
Члан 32.

товања и друго), сервисне услуге (служење хладних

Социјално становање је врста услуге смештаја, која се

и топлих напитака)

организује на подручју Града Лесковца, у објектима

Средства за реализацију услуга из предходног става

предвиђеним посебним актом.

обезбеђује град Лесковац на основу Уговора закљу-

Члан 33.

ченог између Установе за одрасле и старије "Лесковац" и града Лесковца.

Носилац права коришћења објекта овог облика становања је Град Лесковац, са свим правима и обавезама
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које из тога проистичу, укључујући и упис у катастар

Родитељ који самостално врши родитељско право у

непокретности.

смислу ове одлуке сматра се један од родитеља који се

Објектима намењеним за социјално становање у

сам стара о малолетној деци, или млађој пунолетној

заштићеним условима упраља Центар за социјални

деци која су на редовном школовању, ако су родитељи

рад.

разведени или је дошло до прекида ванбрачне заједнице

Све одлуке које се односе на одржавање објекта у

родитеља, ако је други родитељ умро или проглашен за

надлежности су Центра за социјални рад.

умрлог, и ако је други родигељ непознат.

Члан 34.

Члан 37.

Трошкови инвестиционог одржавања објеката за со-

О праву на коришћење смештаја у објекту за социјално

цијално становање у заштићеним условима финанси-

становање одлучује решењем Центар за социјални рад,

рају се из буџета Града.

на основу захтева, уз који се прилаже следећа докуме-

Члан 35.

нтација:
- копије личних карата свих пунолетних чланова по-

Право на смештај у објектима социјалног становања

родице и пријаве пребивалишта за сву децу у породици,

имају социјално угрожене породице и појединци, који

- решење о признавању права на новчану социјалну

су корисници права на новчану социјалну помоћ, по
основу неспособности за привређивање, по Закону о

помоћ,
- уверење о имовном стању из Пореске управе из

социјалној заштити, а који су стамбено угрожени.

места пребивалишта и рођења, за све пунолетне чла-

Стамбено угроженим сматра се појединац и породица

нове породице,

под условом да он или члан његове породице нема

- уверење о катастарским приходима у претходној

стан или породичну стамбену зграду на територији

години за све пунолетне чланове породице из места

Репубпике Србије у својини или сусвојини, да не ко-

пребивалишта и места рођења.

ристи друштвени или државни стан по основу закупа,

Избегла лица уместо документације из става 1.алинеје

дали има могућности да реши стамбено питање на

1. прилажу:

други начин и да не испуњава услове за смештај у
усганову социјалне заштите или другу породицу.

- копије избегличких легитимација за све чланове
породице,

Изузетно, право на смепггај у објектима из става 1.

- уверење о боравишту за све чланове породице,

овог члана имају и социјално угрожене породице и по-

Интерно расељна лица уместо документације из ста-

јединци, који су у статусу избсглог лица или су интерно

ва 1 .алинеје 1. прилажу:

расељена лица са подручја Косова и Метохије, под

- копије личних карата за све пунолетне чланове по-

условом да приход по члану домаћинства не прелази

родице, копије легитимације расељеног лица за све чла-

основицу за утврђивање новчане социјалне помоћи за

нове породице,

појединца.

- уверење о боравишту за све чланове породице,
Члан 36.

У објекте социјалног становања у заштићеним условима смештају се: стара лица (самци и парови), којима није потребна нега и помоћ другог лица, родитељ

- потврде о примањима и приходима оствареним у
последња три месеца, која претходе месецу подношења
захтева за смештај за сваког члана породице који их
остварује.

који самостално врши родитељско право, остале

Члан 38.

категорије посебно угрожених породица (породице

Поред документације из члана 37. ове одлуке, у зави-

са радно неспособним или смањено радно способним

сности од облика социјалне угрожености, прилаже се

хранитељем или једним од чланова породице, услед

следећа документација:

инвалидности или тежег хроничног обољења), млађа

1. Стара лица којима није потребна помоћ и нега

пунолетна лица без оба родитеља, која су на редовном

другог лица:

школовању.

- извод из матичне књиге рођених.
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2. Родитељи са децом, који сами врше родитељско

27. februar 2014.

до износа новчане социјалне помоћи за породицу са

право:

четири члана, према решењу министарства надлежног

- извод из матичне књиге рођених за родитеља који

за послове социјалне заштите о номиналном износу

сам врши родитељско право,

новчане социјалне помоћи, увећана за износ допри-

- извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља,

носа за пензијско и инвалидско осигурање.

- изводи из матичне књиге рођених за малолетну

О међусобним правима и дужностима закључује се

децу,

уговор између домаћина и Центра за социјалии рад.

- одлука надлежног суда о вршењу родитељског пра-

Члан 43.

ва.
3. Остале категорије посебно угрожених породица:

Сви корисници социјалног становања у заштићеним

- решење Центра за социјални рад о признавању пра-

условима имају право на делимично ослобађање од

ва на новчану социјалну помоћ,

плаћања комуналних услуга за утрошену воду и оста-

4. Млађа пунолетна лица без оба родитеља, која су

ле комуналне услуге.

на редовном школовању:

Сви корисници сами сносе трошкове за утрошену

- изводи из матичне књиге умрлих за оба родитеља,

електричну енергију у стамбеним јединицама у који-

- уверење о редовном школовању.

ма су смештени.

Члан 39.

Трошкове за заједнички утрошену електричну енергију и телефон сносе сви корисници заједно.

Корисници ће са Центром за социјални рад о међу-

Члан 44.

собним правима и обавезама закључити уговор.
Члан 40.
Кориснику престаје право на коришћење објекта со-

Домаћин социјалног становања сам сноси трошкове
за комуналне услуге, утрошену воду као и трошкове
за утрошену електричну енергију.

цијалног становања у заштићеним условима у слу-

6. Услуге неодложннх интервенција

чају:

Члан 45.

- када се испуни услов за неки други облик социјалне
заштите

Услуге неодложних интервенција подразумевају:

- ако дође до промене у његовом породичном, радно
правном и имовинско правном статусу, која је од утицаја
на његово право на коришћење објекта социјалног становања у заштићеним условима,
- ако ненаменски користи простор и опрему,
- ако својим понашањем ремети утврђени кућни ред
и тиме омета друге кориснике у несметаном коришћењу
смештаја,

- осигурање безбедног окружења за децу, одрасле
и старе (жртве насиља),
- неодложно укључивање система социјалне заштите у случајевима вршења кривичних дела малолетника,
- благовремено упућивање на здравствено збрињавање корисника,
- благовремено упућивање корисника на услуге

- смрћу корисника.

других система и других ресурса у локалној заједниЧлан 41.

ци.

Објекат за социјално становање има домаћина који је

Члан 46.

радно способан, а њега одређује, уз сагласност управе

Услуге неодложних интервенција обезбеђују се кроз

надлежне за послове социјалне заштите и његов рад

24-часовну доступност Центра за социјални рад.

контролише Центар за социјални рад.

Центар за социјални рад је у обавези да обезбеди услуге

Члан 42.

неодложних ингервенција у складу са критеријумима
приоритета реаговања, а у сарадњи са надлежним орга-

Накнада за рад домаћина исплаћује се месечно, из

нима и службама које се ангажују по јасно утврђеним

средстава буџета града Лесковца у висини једног и

процедурама у разрешавању кризних ситуација.
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Интервентни смештај у кризним ситуанијама
Члан 47.
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Члан 52.
Становање уз подршку за младе који излазе из система
социјалне заштите, обезбеђује се у трајању од 1 (једне)

Услуга интервентног смештаја у кризним ситуацијама

године, уз могућност продужења за још 6 (шест) месеци

пружа се: жртвама насиља, злостављања и занемарива-

- према процени упутног Центра за социјални рад.

ња у породици, као и старим лицима, која немају аде-

Члан 53.

кватну породичну бригу и услове за становање, а обрађени су за смештај у установу социјалне заштите и че-

Средства за трошкове текућег одржавања стамбених

кају на реализацију истог.

јединица обезбеђује Град.

Члан 48.

Средства за покриће трошкова становања (електрична
енергија, вода и канализација, грејање, чистоћа, гра-

У зависности од процене стручних радника Центра

ђевинско земљиште) обезбеђују сразмерно корисни-

за социјални рад, лица из претходног члана, могу се

ци услуге становања.

сместити у установу социјалне заштите или у храни-

Висину учешћа корисника у трошковима становања

тељску породицу припремљену за ургентни смештај.

утврђује Центар за социјални рад на основу стварних

Члан 49.

трошкова и броја корисника. За непопуњен капацитет

Интервентни смештај може трајати до 7 дана, с тим
што постоји могућност продужења овог рока на још
7 дана у изузетно компликованим ситуацијама, а по
одлуци стручног тима Центра за социјални рад.
Члан 50.

трошкове обезбеђује Град.
Услуга Становања ће се вршити у два стана, које обезбеђује Град, тако што ће се један стан користити за кориснике мушког, а други за кориснике женског пола.
9. Прихватна станица

Одлуку о припадајућој накнади на месечном нивоу

Члан 54.

за ангажовање ургент хранитељске породице за де-

Услуга смештаја у прихватну стану за децу и младе

цу, као и ургент хранитељске породице за одрасле

признаје се деци и младима која се нађу у скитњи,

и старе, и Установа за смештај одраслих и старијих

просјачењу или другим случајевима у којима је хитно

лица Лесковац, који обезбеђује место за прихват

потребан прихват-краткотрајни смештај, до утврђивања

корисника ове услуге , донеће Град, у року од 30 дана

одговарајућег облика заштите, са циљем да се корисник

од дана ступања на снагу ове одлуке.

што брже врати родитељима-старатељима, хранитељкој

8. Становање уз подршку за младе који
излазе из система социјалне заштите
(породични и домски смештај)
Члан 51.

породици или у установу социјалне заштите.
У прихватној станици се обезбеђује смештај и исхрана
корисника, примена здравствено-хигијенских мера,
утврђивање идентитета и пребивалишта корисника,
сачињавање налаза о њиховом стању и понашању.
Услуга смештаја у прихватну станицу под условом из ове

Услуга Становања уз подршку за младе који излазе из

одлуке обезбеђује се и одраслим и старим лицима која

система социјалне заштите, обухвата младе без роди-

се нађу у скитњи, просјачењу или другим случајевима

тељског старања, којима престаје право на смештај у

у којима је хитно потребан прихват и краткотрајни

установи социјалне заштите, односно у хранитељској

смештај, до утврђивања одговарајућег облика заштите.

породици, под условом:

Услуге прихватне станице корисници ће остварити по

- да не постоји могућност повратка у сопствену
или сродничку породицу,
- да је Центар за социјални рад утврдио да је становање уз подршку најцелисходнији облик заштите,
- да постоји сагласност корисника.

оснивању истих на територији Града а до тада ће град
Лесковац сносити трошкове за ове намене осталим
прихватним станицама на територији Републике Србије
чије услуге грађани града Лесковца буду користили.
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Члан 55.
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Вршење ових услуга поверава се Установи за одрасле

Коришћење услуге прихватне станице врши се на

и старије "Лесковац".

основу Упута Центра за социјални рад Лесковац.

Међусобна права и обавезе града, установе и упутног

Реализацију ове услуге обезбеђује Град.

центра регулишу се посебним уговором.

10. Саветовалиште за брак и породицу и
Саветовалиште за пензионере, стара и
одрасла лица

11. Персонална асистенција

Члан 56.

Услуге Персоналне асистенције доступне су пунолетним

Саветовалиште за брак и породицу обезбеђује стручну

лицима са инвалидитетом са пребивалиштем на тери-

помоћ и подршку појединцима и породицама у кризи,

торији града Лесковца са процењеним I или II степеном

кроз саветодавно терапијски рад, социјално едукативне

подршке, која остварују право на увећани додатак за

и информативне услуге у циљу унапређења породичних

туђу негу и помоћ, имају способности за самостално

односа, решавања животних тешкоћа, како би се спре-

доношење одлука, радно су ангажована или активно

чили социјални проблеми и ублажиле последице.

укључена у рад различитих удружења грађана, спо-

Корисници услуге Саветовалишта могу бити лица

ртских друштава, политичких партија и других обли-

са пребивалиштем односно боравиштем на подручју

ка друштвеног ангажмана, односно укључене су у

града.

редовни или индивидуални образовни програм, ради

Услуге Саветовалишта могу се користити по препоруци

пружања одговарајуће индивидуалне практичне по-

односно упуту Центра за социјални рад, институција

дршке која је кориснику неопходна за задовољавање

образовања, здравствене и социјалне заштите, право-

личних потреба и укључиваље у образовне, радне и

судних органа и самоиницијативним доласком.

друштвене активности у заједници, ради успоставља-

Услуге Саветовалишта могу користити и лица са

ња што већег нивоа самосталности.

пребивалиштем односно боравиштем ван подручја

Активности услуге Персоналне асистенције, посебни

Града, по упуту надлежног Центра за социјални рад.

минимални структурални и функционални стандарди

Међусобна права и обавезе Града, пружаоца услуге и

услуге остварују се у складу са законом и одредбама по-

упутног центра регулишу се посебним уговором.

дзаконских аката којима се прописују и ближе уређују

Саветовалиште за пензионере, стара и одрасла лица

услови и стандарди пружања услуга социјалне заштите.

Члан 57.

обезбеђује стручну помоћ и подршку пензионерима,
старим и одраслим лицима у кризи, кроз саветодавно

12. Становање уз подршку за особе са

тераписки рад, социјално едукативне и нормативне

инвалидитетом

услуге у циљу задовољавања животних потреба, решавања животних тешкоћа, како би се спречили социјални
проблеми, ублажиле последице и побољшао квалитет
живота у старости.
Корисници услуге Саветовалишта могу бити лица
са пребивалиштем односно боравиштем на подручју
града.
Услуге Саветовалишта могу се користити по препоруци

Члан 58.
Услуга Становања уз подршку за ОСИ намењена је
особама са физичким инвалидитетом или менталним
тешкоћама са навршених 15 година, дуготрајно.
Сврха услуге је обезбеђивање смештаја, стручне помоћи и подршке за што потпуније осамостаљивање и
укључивање корисника у заједницу.

односно упута Центра за социјални рад, здравствене и

Члан 59.

социјалне заштите, правосудних органа и самоиници-

Програмске активности услуге становања уз подршку

јативним доласком.

везују се за :

Услуге саветовалишта могу користити и лица са

- осигурање безбедног окружења

пребивалиштем односно боравиштем ван подручја

- пружања помоћи и подршке у задовољењу свако-

града, по упуту надлежног центра за социјални рад.

дневних потреба
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- обезбеђивање окружења у коме су доступне ра-

- и остале активности у складу са Правилником о

зноврсне социјалне, образовне, здравствене, култу-

ближим условима и стандардима за пружање услуга

рно забавне, спортске и рекреативне услуге

социјалне заштите.

- активности усмерене ка развијању и очувању по-

Члан 65.

тенцијала корисника и припрему за одржив независтан

За реализацију услуге потребно је задовољење минима-

живот.

лних структуралних и функционалних стандарда као
Све активности реализују се у складу са сврхом услу-

и посебних структуралних стандарда по Правилнику

ге, карактеристикама корисника и корисничке групе и

о ближим условима и стандардима за пружање услуга

индивидуалних планова рада.

социјалне заштите и Закону о социјалној заштити.

Члан 60.

Члан 66.

За реализацију услуге као и за избор пружаоца услуге

За реализацију услуга из члана 62. ове Одлуке, пружаоцу

потребно је задовољење минималних структуралних

услуга се обезбеђују средства у буџету Града о чему се

и функционалних стандарда по Правилнику о ближим

закључује уговор са пружаоцем услуга и надлежним

условима и стандардима и Закона о социјалној

органима Града. Средства за ове намене, обезбеђују

заштити.

у годишњем финансијском плану Градске управе за
Члан 61.

Финансирање се врши у складу са чланом 206.став 1.

друштвене делатности, донатора и фондова.
VI ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ПРАВА И УСЛУГА

тачка 8. Закона о социјалној заштити.

Члан 67.

13. Предах смештај

О захтевима за остваривање права и услуга из ове
Члан 62.
Услуга Предах смештај има као сврху подршку деце са

одлуке решава у првом степену Центар за социјални
рад у Лесковцу или пружаоц услуга.

сметњама у развоју и његовој породици у побољшању

Члан 68.

квалитета живота кроз краткотрајни и повремени смештај детета, дневни, викенд или вишедневни смештај.

Поступак за остваривање права из ове одлуке покреће се

Циљ је развој самосталног живота детета, укључивање

на захтев лица, односно његовог законског заступника

у заједницу, останак у породици као и помоћ породици

или стараоца и по службеној дужности.

у случају ванредних потреба и ситуација.

Захтев у име породице подноси један пословно спо-

Члан 63.

собан члан.
Подносилац захтева дужан је да у захтеву унесе по-

Корисници ове услуге могу бити деца и млади са

тпуне и истините податке за себе и чланове своје

сметњама у развоју узраста од 5 до 26 година.

породице.

Услуга може појединачно трајати најдуже 45 дана у

Центар за социјални рад доноси решење о оства-

току календарске године а у континуитету најдуже 20

ривању права на материјалну подршку и издаје упут

дана.

за коришћење услуге.
Члан 64.

Члан 69.

Активности услуге Предах смештаја су груписане

У зависности од социјалио-економског статуса кори-

кроз:

сника, плаћање услуге може бити у целости или де-

- задовољење основних животних потреба и обезбеђење безбедног и пријатног окружења
- подржавање развоја и очување потенцијала корисника

лимично из средстава корисника, његовог сродника
или лица које је преузело обавезу плаћања трошкова
пружања услуге и из буџета Града. Цена услуга утврђених овом одлуком одређује Градско веће.
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Члан 70.
О жалби на решење Центра за социјални рад одлучује

Лесковац објављена у "Службеном гласнику општине
Лесковац", бр. 10/92 и 17/93.

Градско веће града Лесковца у року од 60 дана, а на
основу члана 41. став 1. тачка 5. Статута града Лесковца.
Жалба не одлаже извршење решења.

27. februar 2014.

Члан 77.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у "Службеном гласнику града Лесковца".

Члан 71.

Број: 06-1/14-1 У Лесковцу,
26. фебруара 2014. године

Ревизију решења о признатим правима на материјалну

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

подршку и упута о пруженим услугама из ове одлуке

ПРЕДСЕДНИК

врши, једном годишње, Центар за социјални рад.

Живојини Стефановић

Члан 72.
Центар је дужан да води евиденцију о признатим

68.

правима на материјалну подршку и издатим упутима,

На основу члана 537. Закона о привредним друштвима

доставља годишње извештај о раду Градском већу и

("Службени гласник РС" бр. 36/11 и 99/11), члана 32.

Градској управи.

став 1. тачка 6. и члан 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/07),

VII ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 73.
Средства за остваривање права на материјалну подршку и пружање услуга из ове одлуке обезбеђује се

члана 25. став 1. тачка 6. Статута града Лесковца
("Службени гласник града Лесковца" бр. 12/08, 7/11
и 43/12), Скупштина града Лесковца, на 15. седници
одржаној 26. фебруара 2014. године донела је

из буџета град Лесковца, учешће корисника и лица

ОДЛУКУ

која су у складу са законом дужна да учествују у
њиховом издржавању, од донатора и из других извора

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
ЈП "ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

у складу са законом.
Члан 74.

ЛЕСКОВАЦ" - У ЛИКВИДАЦИЈИ ЗА 2013.
ГОДИНУ

Град врши финансирање права на материјалну подршку и пружање услуга из ове Одлуке, у складу са
уговорима о финансирању које закључује Град са Центром за социјални рад и пружаоцима услуга.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Усваја се редовни финансијски извештај ЈП "ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ ЛЕСКОВАЦ" - У ЛИКВИДАЦИЈИ из Лесковца, улица Пана Ђукића 9-11,
сачињен од стране ликвидационог управника са стањем
на дан 31.12.2013. године, са следећим ставкама:

Члан 75.

- Пословни приходи

2.285 хиљ.дин.

Ближи услови, поступак и начин за остваривање

- Пословни расходи

2.300 хиљ. дин.

права на материјалну подршку и коришћење услуга

- Финансијски расходи

1 хиљ. дин.

утврђују се посебним правилницима, које доноси

- Губитак, текући

16 хиљ. дин.

Градско веће на предлог Градске управе, у року од 60

- Стална имовина

-

дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

- Средства на тек. рачуну

21 хиљ. дин.

Члан 76.

- Потраживања од Пореске управе

24

дин.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи

- Остала потраживања

Одлука о социјалној заштити и обезбеђивању соци-

- Капитал

45 хиљ. дин.

јалне сигурности грађана на територији општине

- Обавезе

-

-

хиљ.

27. februar 2014.

SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA

На дан 31.12.2013. године предузеће нема ненаплаћених потраживања и неизмирених обавеза.
Члан 2.

Strana 201 — Broj 4

Члан 3.
Ова одлука објавиће се у "Службеном гласнику града
Лесковца".

Саставни део ове Одлуке је редовни финансијски изве-

Број: 06-1/14-1

штај за 2013. годину (биланс успеха, биланс стања и

У Лесковцу, 26. фебруара 2014. године

статистички анекс) сачињен од стране ликвидационог

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

управника.

ПРЕДСЕДНИК
Члан 3.

Живојин Стефановић

Ова одлука објавиће се у "Службеном гласнику града
70.

Лесковца".

На основу одредаба члана 543. и члана 540. став 3.
Број: 06-1/14-1

Закона о привредним друштвима ("Службени гласник

У Лесковцу. 26. фебруара 2014. године

РС" бр. 36/11 и 99/11), члана 32. став 1. тачка 6. и члана

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени

ПРЕДСЕДНИК

гласпик РС" број 129/07), члана 25. став 1. тачка 6.

Живојин Стефановић

Статута града Лесковца ("Службени гласник града
Лесковца" бр. 12/08, 7/11 и 43/12), Скупштина града

69.

Лесковца, на 15.седници одржаној 26. фебруара 2014.

На основу члана 537. Закона о привредним друштвима

године донела је

("Службени гласник РС" бр. 36/11 и 99/11), члана 32.

ОДЛУКУ

став 1. тачка 6. и члан 66. став З.Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/07),

О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ

члана 25. став 1. тачка 6. Статута града Лесковца

I

("Службени гласник града Лесковца" бр. 12/08, 7/11
и 43/12), Скупштина града Лесковца, на 15. седници

Над ЈП "ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ ЛЕСКО-

одржаној 26. фебруара 2014. године донела је

ВАЦ" - У ЛИКВИДАЦИЈИ, из Лесковца, ул. Пана

ОДЛУКУ

Ђукића 9-11, уписаним у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре, матични број

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ
ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА О
СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ

20803045, покренут је поступак ликвидације дана

У 2013. ГОДИНИ

штавање и пријаву потраживања поверилаца и како је

Члан 1.
Усваја се Годишњи ликвидациони извештај о спровођењу поступка ликвидације у 2013. години над "ЈП
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ ЛЕСКОВАЦ" У ЛИКВИДАЦИЈИ из Лесковца, улица Пана Ђукића
9-11, сачињен од стране ликвидационог управника са
стањем на дан 31.12.2013. године.
Члан 2.

27.05.2013. године.
Како су истекли законом прописани рокови за обавеликвидациони управник обавио све законом прописане
радње у сврху спровођења поступка ликивдације, те како
се против предузећа не воде никакви други поступци, то
Скупштина града Лесковца доноси Одлуку о окончању
поступка ликвидације.
Усваја се Извештај о спроведеном поступку ликвидације
над

"ЈП

ОБНОВЉИВИ

ИЗВОРИ

ЕНЕРГИЈЕ

ЛЕСКОВАЦ" - У ЛИКВИДАЦИЈИ, из Лесковца, улица
Пана Ћукића 9-11, сачињен од стране ликвидационог

Саставни део ове Одлуке је текст Годишњег ликви-

управника са стањем на дан 26.02.2014. године.

дационог извештаја сачињен од стране ликвидационог

Ликвидациони остатак у износу од 45 хиљада динара

управника.

који се састоји од средстава на текућем рачуну и
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27. februar 2014.

потраживања по основу пореза на добит преноси се у

72.

целости оснивачу предузећа - граду Лесковцу.

На основу члана 31. став 3. Закона о јавним агенцијама

У складу са прописима којима се уређује архивска

("Службени гласник РС", бр. 18/05 и 81/05-испр.), члана

грађа, пословне књиге и целокупна документација ЈП

34. став 3. Одлуке о оснивању Стамбене агенције града

"ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ ЛЕСКОВАЦ" - У

Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", бр. 4/13

ЛИКВИДАЦИЈИ поверавају се на чување Историјском

и 15/13), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3.

архиву Лесковац.

Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
број 129/07) и члана 25. став 1. тачка 9. Статута града

II
Ова одлука објавиће се у "Службеном гласнику града
Лесковца".

Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број
12/08, 7/11 и 43/12), Скупштина града Лесковца, на 15.
седници одржаној 26. фебруара 2014. године, донела је

Број: 06-1/14-1

РЕШЕЊЕ

У Лесковцу, 26. фебруара 2014. године
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА СТАМБЕНЕ

ПРЕДСЕДНИК

АГЕНЦИЈЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Живојин Стефановић
71.

I

На основу чл. 30, 31. и 32. Закона о јавним агенцијама
("Службени гласник РС", бр. 18/05 и 81/05-испр.), чл. 33,
34. и 35. Одлуке о оснивању Стамбене агенције града
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", бр. 4/13

ДРАГАН НИКОЛИЋ, дипл. инж. текстилне технологије,
разрешава се функције вршиоца дужности директора
Стамбене агенције града Лесковца.

и 15/13), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3.

II

Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС",

Ово Решење објавиће се у "Службеном гласнику гра-

број 129/07) и члана 25. став 1. тачка 9. Статута града
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број

да Лесковца".

12/08, 7/11 и 43/12), Скупштина града Лесковца, на 15.

Број: 06-1/14-1

седници одржаној 26. фебруара 2014.године, донела је

У Лесковцу, 26. фебруара 2014.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК
Живојин Стефановић с.р.

I
ВЕЋИМИР ЂОРЂЕВИЋ, инж. грађевине, разрешава
се дужности привременог директора Стамбене агенције града Лесковца.

73.
На основу члана 28. став 1. Закона о јавним агенцијама
("Службени гласник РС", бр. 18/05 и 81/05-испр.), члана

II

27. став 1. Одлуке о оснивању Стамбене агенције града

Ово решење објавити у "Службеном гласнику града

Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", бр. 4/13

Лесковца".

и 15/13), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3.
Број: 06-1/14-1
У Лесковцу, 26. фебруара 2014.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Живојин Стефановић с.р.

Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
број 129/07) и члана 25. став 1. тачка 9. Статута града
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број
12/08, 7/11 и 43/12), Скупштина града Лесковца, на 15.
седници одржаној 26. фебруара 2014. године, донела је

27. februar 2014.
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РЕШЕЊЕ
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II

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА СТАМБЕНЕ
АГЕНЦИЈЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Ово Решење објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковцаћ.
Број 06- 1/14-1

I

У Лесковцу, 26. фебруара 2014. године

ДРАГАН НИКОЛИЋ, дипл. инж. текстилне техно-

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

логије, из Лесковца ул. Јована Ђорђевића бр. 9, ЈМБГ

ПРЕДСЕДНИК

1010964740061, именује се за директора Стамбене

Живојин Стефановић с.р.

агенције града Лесковца на период од пет година.
75.

II
Ово Решење објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

На основу члана 34. став 2. и члана 35. ст. 1, 2, 4. и 6.
Закона о култури ("Службени гласник РС" број 72/09),
члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о

Број: 06-1/14-1
У Лесковцу, 26. фебруара 2014.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Живојин Стефановић с.р.

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/07), члана 25. став 1. тачка 9. Статута града Лесковца
("Службени гласник града Лесковца" број 12/08, 7/11
и 43/12), Скупштина града Лесковца, на 15. седници
одржаној 26. фебруара 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ

74.
На основу члана 34. став 2. Закона о културн ("Службени

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА

гласник РС", број 72/09), 32. став 1. тачка 9. и члана

ЕКОНОМИКУ ДОМАЋИНСТВА "ДАНИЦА

66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени

ВУКСАНОВИЋ" У ЛЕСКОВЦУ

гласник РС", број 129/07), члана 25. став 1. тачка 9.
Статута града Лесковца ("Службени гласник града

I

Лесковца" број 12/08, 7/11 и 43/12) и члана 66. став 3.

ГОРДАНА МАРКОВИЋ, магистар економских наука

и 75. став 3. Пословника Скупштине града Лесковца

из Лесковца, ул. 28. март бр. 1/А, ЈМБГ 1003958745012,

("Службени гласник града Лесковца", број 8/08 и 37/12),

именује се за директора Центра за економику дома-

Скупштина града Лесковца, на 15. седници одржаној

ћинства "Даница Вуксановић" у Лесковцу на период од

26. фебруара 2014. године, донела је

четири године.
II

РЕШЕЊЕ

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

Лесковца".

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА ЕКОНОМИКУ
Број 06-1/14-1

ДОМАЋИНСТВА "ДАНИЦА ВУКСАНОВИЋ" У

У Лесковцу, 26. фебруар 2014. године

ЛЕСКОВЦУ

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК

I

Живојин Стефановић с.р.

БОЈАН СТАНКОВИЋ, дипл.ииж. индустријског менаџмента, разрешава се функције вршиоца дужно-

76.

сти директора Центра за економику домаћинства

На основу члана 34. Закона о културн ("Службени

"Даница Вуксановић" у Лесковцу.

гласник РС" број 72/09), члана 32. став 1. тачка 9.
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и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број 129/07), члана 9. став 1.
Одлуке о оснивању Народног позоришта у Лесковцу
("Службени гласник града Лесковца" број 12/11),
члана 25. став 1. тачка 9. Статута града Лесковца
("Службени гласник града Лесковца" број 12/08, 7/11

I
СТАНИСЛАВ ГРУЈИЋ, дипл. глумац, из Лесковца
ул. Гаврила Принципа бр. 1А/3, ЈМБГ 1911974740016,
именује се за директора Народног позоришта у Лесковцу на период од четири године.
II

п 43/12), Скупштина града Лесковца, на 15. седници
одржаној 26. фебруара 2014. године, донела је

27. februar 2014.

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града
Лесковца".

РЕШЕЊЕ

Број 06-1/14-1

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖИОСТИ

У Лесковцу, 26. фебруар 2014. године

ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ЛЕСКОВЦУ

ПРЕДСЕДНИК
Живојин Стефановић с.р.

I
СТАНИСЛАВ ГРУЈИЋ, дипл. глумац, разрешава се

78.

функције вршиоца дужности директора Народног

На основу члана 15. став 1. тачка 4, члана 33. став 1.

позоришта у Лесковцу.

тачка 4. и члана 42. став 5. Закона о ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Србије", број

II
Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града
Лесковца".

111/09), члана 20. став 1. тачка 19. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07) и члана 16. тачка 19. Статута

Број 06-1/14-1
У Лесковцу, 26. фебруара 2014. године
СКУНШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК

града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца",
број 12/08, 7/11 и 43/12), Скупштина града Лесковца на
15.седници одржаној 26. фебруара 2014. године, донела
је
РЕШЕЊЕ

Живојин Стефановић с.р.

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ШТАБА

77.
На основу члана 34. став 2. н члана 35. ст. 1, 2, 4. и 6.

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Закона о култури ("Службени гласник РС" број 72/09),
члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о

I

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број

ПЕТАР ИЛИЋ, капетан, разрешава се дужности члана

129/07), чл. 9. и 10. став 2. и 3. Одлуке о оснивању

Градског штаба за ванредне ситуације на територији

Народног позоришта у Лесковцу ("Службени гласник

града Лесковца, због одласка на другу дужност.

града Лесковца" број 12/11), члана 25. став 1. тачка 9.

II

Статута града Лесковца ("Службени гласник града
Лесковца" број 12/08, 7/11 и 43/12), Скупштина града

Решење објавити у "Службеном гласнику града

Лесковца, на 15. седници одржаној 26. фебруара 2014.

Лесковца".
Број 06-1/14-1

године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА У ЛЕСКОВЦУ

У Лесковцу 26. фебруара 2014. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Живојин Стефановић с.р.

27. februar 2014.
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I

На основу члана 15. став 1. тачка 4, члана 33. став 1. тачка

Разрешава се Савет за безбедност града Лесковца, у

4. и члана 42. став 5. Закона о ванредним ситуацијама

саставу:

("Службени гласник Републике Србије", број 111/09),
члана 20. став 1. тачка 19. и члана 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Србије", број 129/07) и члана 16. тачка 19. Статута града
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08,
7/11 и 43/12), Скупштина града Лесковца на 15.седници
одржаној 26. фебруара 2014. године, донела је

1. Бранислав Ђорђевић, заменик председника
чланови:
2. Снежана Милојковић, представник Центра за социјални рад
3. Дејан Стаменковић, представник одељења ПУ Лесковац
4. Ашим Саитовић,
5. Нинослав Цветковић,

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЛЕСКОВЦА

6. Иван Стојилковић, инспектор за малолетничку деликвенцију у ПУ Лесковац
7. Петар Илић, капетан у војсци Србије
8. Миодраг Марјановић, одељење за ванредне ситуације
9. Ивана Митић, директорка ЗЗЈЗ

I
ПРЕДРАГ КОСТИЋ, капетан и референт за цивилно
војну сарадњу 3. ЦО, именује се за члана Градског
штаба за ванредне ситуације на територији града Лесковца.

10. Вања Илић, начелница за промоцију јавног здравља
11. Бојана Миленковић, просветни саветник, Школска управа Лесковац
12. Александар Веселиновић,
13. Јован Спасић, вршилац дужности председника

II
Решење објавити у "Службеном гласнику града Лесковца".

Прекршајног суда
14. Владан Стојилковић, Спортски савез града Лесковца

Број 06-1/14-1
У Лесковцу 26. фебруара 2014. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК

II
Ово Решење објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

Живојин Стефановић с.р.
Број: 06-1/144
У Лесковцу, 26. фебруара 2014. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Живојин Стефановић с.р.

80.
На основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/07), члана 25. Статута града Лесковца ("Службени
гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11 и 43/12)

81.

и члана 3. Одлуке о оснивању Савета за безбедност

На основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона о

града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца",

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број

број 7/11), Скупштина града Лесковца на 15. седници

129/07), члана 25. Статута града Лесковца ("Службени

одржаној 26. фебруара 2014. године, донела је

гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11 и 43/12)

РЕШЕЊЕ

и члана 3. Одлуке о оснивању Савета за безбедност
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца",

О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
ГРАДА ЛЕСКОВЦА

број 7/11), Скупштина града Лесковца на 15. седници
одржаној 26. фебруара 2014. године, донела је
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РЕШЕЊЕ

27. februar 2014.

82.
На основу члана 12. став 2. и 3. Закона о јавним пре-

О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ГРАДА

дузећима ("Службени гласник РС" број 119/12 и 116/13

ЛЕСКОВЦА

аутен.тумач), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС",

I

број 129/07) и члана 25. став I. тачка 9. Статута града

У Савет за безбедност града Лесковца, бирају се:

Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 12/08,

- за председника

7/11 и 43/12), Скупштина града Лесковца, на 15. седници

1. Милун Динић, заменик председника Скупштине

одржаној 26. фебруара 2014. године, донела је

града

РЕШЕЊЕ

- за заменика нредседника
2. Бранислав Ђорђевић, члан Градског већа

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ

-за чланове

ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "РАДИО

3. Бобан Илић, в.д. директора Центра за социјални

ЛЕСКОВАЦ" ЛЕСКОВАЦ

рад
4. Томислав Илић, заменик начелника одељења ПУ
Лесковац
5. Васип Бакић, координатор за ромска питања
6. Иван Ђорђевић. секретар Градског већа
7. Иван Стојилковић, инспектор за малолетничку

I
АЛЕКСАНДАР ДАВИНИЋ разрешава се дужности
председника Надзорног одбора Јавног предузећа
"Радио Лесковац" Лесковац, због подношења оставке.
II

деликвенцију у ПУ
Лесковац

Ово Решење објавиће се у "Службеном гласнику

8. Далибор Антонијевић, капетан у војсци Србије

града Лесковца".

9. Миодраг Марјановић, начелник одељења за
ванредне ситуације

Број 06-1/14-1

10. Живојин Цакић, магистар техничких наука, ЗЗЈЗ

У Лесковцу, 26. фебруара 2014. године

1 1. Сузана Станковић Илић, начелница ГУ за

СКУПШТИИА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

друштвене делатности
12.

Бојана

ПРЕДСЕДНИК

Миленковић,

просветни

саветник,

Живојин Стефановић с.р.

Школска управа Лесковац
13.

Теодора

Милојевић,

председник

Ђачког

парламента Гимназије

83.
На основу члана 12. став 2. и 3. и члана 16. Закона о

14. Јован Спасић, вршилац функције председника
Прекршајног суда

јавним предузећима ("Службени гласник РС" број
119/12), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3.

15. Синиша Стошић, Спортски савез града Лесковца

Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
број 129/07) и члана 25. став 1. тачка 9. Статута града

II
Ово Решење објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број
12/08, 7/11 и 43/12), Скупштина града Лесковца, на 15.
седници одржаној 26. фебруара 2014. године, донела је

Број: 06-1/14-1
У Лесковцу, 26. фебруара 2014. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Живојин Стефановић с.р.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "РАДИО
ЛЕСКОВАЦ" ЛЕСКОВАЦ

27. februar 2014.
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I

Број 06-1/14-1
У Лесковцу, 26. фебруара 2014. године

НЕБОЈША ИВАНОВИЋ, дипл. социолог, именује се

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

за председника Надзорног одбора Јавног предузећа

ПРЕДСЕДНИК

"Радио Лесковац" Лесковац.

Живојин Стефановић с.р.

II
Ово Решење објавиће се у "Службеном гласнику гра-

85.

да Лесковца".

На основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број
Број 06-1/14-1
У Лесковцу, 26. фебруара 2014. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Живојин Стефановић с.р.

129/07), члана 13. и 14. Закона о локалним изборима
("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС и 54/2011), члана 25. Статута града Лесковца
("Службени гласник града Лесковца", бр.12/08, 7/11
и 43/12) и члана 121. Пословника Скупштине града
("Службени гласник града Лесковца", бр.8/08, 37/12

84.
На основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број

и 10/13), Скупштина града на 15. седници, одржаној
26. фебруара 2014. године, донела је

129/07), члана 13. и 14. Закона о локалним изборима

РЕШЕЊЕ

("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 одлука УС и 54/2011), члана 25. Статута града Лесковца
("Службени гласник града Лесковца", бр.12/08, 7/11
и 43/12) и члана 121. Пословника Скупштине града
("Службени гласник града Лесковца", бр.8/08, 37/12

О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА
ЛЕСКОВЦА У СТАЛНОМ САСТАВУ

и 10/13), Скупштина града на 15. седници, одржаној
I

26. фебруара 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАДСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА У

МИЛОШ ЦВЕТАНОВИЋ именује се за заменика
члана Градске изборне комисије града Лесковца, у
сталном саставу, као представник Српске напредне
странке.

СТАЛНОМ САСТАВУ
I

II
Решење објавити у "Службеном гласнику града Лесковца".

ТОМИЦА КРСТИЋ разрешава се дужности заменика
члана Градске изборне комисије града Лесковца у

Број 06-1/14-1

сталном саставу, као представник Српске напредне

У Лесковцу, 26. фебруара 2014. године

странке.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
II

Решење објавити у "Службеном гласнику града Лесковца".

ПРЕДСЕДНИК
Живојин Стефановић с.р.
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