
 

         

 На основу члана 20. став 1. тачка 17. и члана 32. став 6. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др. 

закон и 47/18), члана 209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 

24/11) и  члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Босилеград („Службени гласник 

града Врања“, број 3/19) Скупштина општине Босилеград, на седници одржаној 11. 

септембра 2020. године, донела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ДОПУНМА ОДЛУКЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ О  ЧИЈЕМ СЕ ОБЕЗБЕЂЕЊУ СТАРА ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД 

 

Члан 1. 

      У Одлуци о остваривању правана на социјалну заштиту о чијем се обезбеђењу 

стара општина Босилеград („Службени гласник града Врања“, бр.  8/19,  14/19-исправка 

и 31/19) у члану 7.  став 2. после алинеје дванаест додаје  се алинеја тринаест која 

гласи: 

- право на финансирање и суфинансирање трошкова смештаја и исхране ученика као и 

њихов надзор, који потичу из сиромашних породица и ученика без једног или оба 

родитеља као и ученика који потичу из породица које имају два или више ученика 

смештених у Дому ученика средњих школа у Босилеграду ( у даљем тексту Дом), са 

територије општине Босилеград. 

 

Члан 2. 

         После члана 50. додаје се  чл. 50а и 50б,   који гласе: 

 

„Члан 50а 

          Право на  финансирање и суфинансирање трошкова смештаја и исхране ученика 

као и њихов надзор, који потичу из сиромашних породица и ученика без једног или оба 

родитеља као и ученика који потичу из породица које имају два или више ученика 

смештених у Дому ученика средњих школа у Босилеграду ( у даљем тексту Дом), са 

територије општине Босилеград. 

           За ученике смештене у Дому са територије општине Босилеград финансирају се и 

суфинансирају трошкови смештаја и исхране и њиховог надзора који потичу из 

сиромашних породица  и ученике  без једног или оба родитеља као и ученике из 

породица које имају два или више ученика смештених у Дому. 

 

Члан 50б 

           За остваривање горе наведеног права подноси се захтев са потребном 

документацијом.“ 

 

Члан 3. 

          Ова одлука  ступа на снагу даном доншења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику града Врања“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  БОСИЛЕГРАД  

Број: 06-196/2020 

У Босилеграду, дана 11.09.2020. године 

 

                                                                                                               Председник, 

 Славчо Владимиров 


