
На основу чл. 52. ст. 1. тач. 2. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, бр. 

129 од 29. децембра 2007, 83 од 5. августа 2014 - др. закон, 101 од 16. децембра 2016 - др. 

закон, 47 од 20. јуна 2018.), чл. 83. ст. 1. тачка 2. Статута општине Власотинце („Сл. гласник 

града Лесковца“, бр. 6/2019), члана 5. Став 1. Одлуке о регресирању трошкова превоза и 

смештаја за децу и ученике са сметњама у развоју и ученика средњих школа, („Сл.гласник 

града Лесковца“, бр. 20/14), члана 8. Одлуке о буџету Општине Власотинце („Службени 

гласнике града Лесковца“ број 47/20) и Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету 

Општине Власотинце („Службени гласнике града Лесковца“ број 18/21), Правилника о 

регресирању средстава за трошкове превоза и смештаја за децу и ученике са сметњама у 

развоју, Општинска управа Општине Власотинце расписује: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ  

 

ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ РЕГРЕСИРАЊА СРЕДСТВА ЗА ТРОШКОВЕ ПРЕВОЗА И 

СМЕШТАЈА ЗА ДЕЦУ И УЧЕНИКE ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Општинска управа општине Власотинце расписује Јавни позив за доделу помоћи за 

регресирање средстава за трошкове превоза и смештаја за: 

- децу и ученике из породица која има право на материјално обезбеђење; 

- треће и свако наредно дете у породици. 

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ 

Право на средства из овог позива имају деца и ученици са сметњама у развоју која похађају 

специјализоване образовне установе и родитељ, односно старатељ или хранитељ детета, ако 

му је пратилац неопходан као и треће и свако наредно дете у породици. 

СРЕДСТВА ПРЕДВИЂЕНА ЗА ДОДЕЛУ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ 

Средства за финанисрање овог права обезбеђена су Одлуком о буџету општине Власотинце 

за 2021. годину („Службени гласнике града Лесковца“ број 47/20) и Одлуком о измени и 

допуни Одлуке о буџету Општине Власотинце („Службени гласнике града Лесковца“ број 

18/21) у оквиру Програм  2002 основно образовање и васпитање, ПА - функционисање 

основних пкола, функција 915 специјално основно образовање, позиција 105/1,  економска 

класифиакција  472-накнаде за социјалну заштиту . 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА ЈАВНИ ПОЗИВ 

Право на средства за регресирање трошкова превоза за децу и ученике са сметњама у 

развоју остварује се на основу захтева који се подноси у Услужном центру Општинске 

управе општине Власотинце, или путем поште на адресу: Општинска управа Општине 

Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12 Власотинце. 



РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

Јавни позив траје 15 дана од дана објављивања. 

Неблаговремени, непотпуни захтеви  неће бити  разматрани. 

ПРЕГЛЕД ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ 

За децу и ученике из породица која има право на материјално обезбеђење 

✓ Захтев; 

✓ Потврда да дете са сметњама похађа специјалну образовну установу; 

✓ Фотокопија личне карте родитеља; 

✓ Решење центра за социјални рад о оствареном праву  на новчану социјалну помоћ; 

✓ Фотокопија извода из МК рођених за дете;  

✓ Изјава о заједничком домаћинству; 

✓ Фотокопија месечне превозне карте; 

✓ Фотокопија текућег рачуна; 

За треће и свако наредно дете у породици потребно је: 

✓ Потврда да дете са сметњама похађа специјалну образовну установу, односно 

потврда да је редован ученик средње школе која се финансира из буџета; 

✓ Фотокопија личне карте родитеља; 

✓ Фотокопија извода из МК рођених за дете; 

✓ Фотокопије извода из МК рођених за осталу децу као доказ за редослед рођења 

трећег, четвртог или петог детета или важеће решење о дечијем додатку на 

треће,четврто или пето дете; 

✓ Изјава о заједничком домаћинству; 

✓ Фотокопија месечне карте; 

✓ Фотокопија текућег рачуна. 

 

Јавни позив објавити на огласној табли и на званични сајт Општине Власотинце 

https://vlasotince.rs 

  

 

                                                                  Начелник Општинске управе 

                                                                          Марјан Станковић, мастер правник 

                                                                          

 __________________________        

https://vlasotince.rs/

