На основу члана 9. став 1. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне
сигурности грађана ( „ Службени гласник РС“ број 24/11) и члана 20 став 1 тачка 17
Закона о локалној самоуправи ( „Сл Гласник РС“ број 129/07) , члана 39 Статута општине
Пријепоље („Службени гласник општине Пријепоље“ бр. 7/2009), на предлог Општинског
већа, Скупштина општине Пријепоље, на седници одржаној 04.02.2016. године донела је
ОДЛУКУ
О ПРАВИМА И УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАЂАНА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се права и услуге из социјалне заштите грађана за чије
остваривање је надлежна Општина Пријепоље, услови и поступак остваривања ових
права, као и начин финансирања и обезбеђења средстава за остваривање ових права.
Члан 2.
Права и услуге у социјалној заштити, утврђена овом Одлуком, могу остварити држављани
Републике Србије са пребивалиштем на територији општине Пријепоље.
Изузетно, права и услуге у социјалној заштити могу да остваре и лица која имају
боравиште на територији општине Пријепоље и лица која се затекну на територији
општине Пријепоље, ако се налазе у стању социјалне потребе.
Корисници социјалне заштите могу бити и страни држављани и лица без држављанства, у
складу са чланом 41. Закона о социјалној заштити и међународним уговорима.
Члан 3.
Права и услуге социјалне заштите утврђене овом Одлуком остварује појединац и
породица. Породицом у смису ове одлуке сматрају се брачни и ванбрачни друг и деца
(брачна,ванбрачна, усвојена и пасторци ), сродници у правој линији, а у побочној до
другог степена сродства, под условима да живе у заједничком домаћинству.
Члан 4.
Грађанин не сноси трошкове поступка за остваривање права из ове Одлуке.
2. ПРАВА И УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
Члан 5.
Права из социјалне заштите из надлежности општине Пријепоље у смислу ове Одлуке
су:
1. Право на једнократну новчану помоћ,
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2. Право на ванредну новчану помоћ,
3. Право на опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите
или другу породицу,
4. Право на помоћ у натури
5. Право на накнаду трошкова сахране,
6. Право на накнаду трошкова екскурзија, летовања и зимовања
материјално угрожене деце,
7. Право на трошкове школовања материјално угрожене деце и деце
са сметњама у развоју,
8. Право на бесплатни оброк у Народној кухињи,
9. Право на решавање стамбених потреба социјално угрожених лица,
10. Право на санирање и побољшање услова становања социјално угрожених лица
11. Право на набавку уџбеника, школског прибора и опреме и поклон пакетића
за материјално угрожену децу.
Члан 6.
Услуге социјалне заштите из надлежности општине Пријепоље у смислу ове Одлуке су:
1.
2.
3.
4.
5.

Помоћ у кући за стара и инвалидна лица,
Привремени смештај у прихватилиште за незбринута лица,
Услуге друштва за помоћ особама ометеним у развоју,
Дневни центар за децу и младе у сукобу са законом,
Социјално становање у заштићеним условима,
Члан 7.

Носилац права из члана 5. ове Одлуке је породица, односно појединац ако живи сам у
домаћинству који остварују приходе испод једне половине минималне зараде у Републици
Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.
Изузетно, породица или појединац могу остварити неко од права из чл. 5. ове Одлуке и
ако остварују приходе у износу вишем од износа прописаног ставом 1. овог члана у
случајевима: болести, лечења у специјализованим условима, набавке медицинских
помагала, тешке материјалне угрожености лица која живе сама без ближих сродника а на
основу приложене медицинске и друге документације.
Члан 8.
За услуге из чл. 6 тачка 2., 3., 4. ове Одлуке није од утицаја висина прихода који остварују
појединац или породица.
Члан 9.
За остваривање права из ове Одлуке, као и за остваривање других права из социјалне
заштите, Центар за социјални рад води евиденцију и документацију са потребним
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подацима и доказима о свим лицима односно породицама за које се утврди да се
налазе у стању социјалне потребе (у даљем тексту: ,,Социјална карта“).
Социјална карта може бити основ за утврђивање права из ове Одлуке као и других права.
3. ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
1. Право на једнократну новчану помоћ
Члан 10.
Право на једнократну помоћ има појединац и породице која се изненада или тренутно
нађу у изузетно тешкој ситуацији, коју немогу самостално да превазиђу и то нарочито у
случајевима: задовољења основних животних
потреба, отклањање последица
елементарних непогода, тешке болести, прихвата по престанку смештаја у установи и у
другим ванредним и изузетно тешким приликама.
Члан 11.
Једнократну помоћ одобрава Центар за социјални рад.
Висина једнократне помоћи утврђује се у зависности од потреба и материјалног стања
појединца, односно породице, броја чланова породице и броја радно способних чланова
породице.
Члан 12.
Једнократна помоћ може износити највише до једне половине минималне месечне зараде
у Републици Србији у нето износу према последњем објављеном податку републичког
органа надлежног за послове статистике.
Породици или појединцу може се током календарске године одобравати исплата
једнократних помоћи и више пута у мањим износима тако да укупан износ не пређе износ
из предходног става овог члана.
Члан 13.
Изузетно од одредаба члана 12. ове Одлуке, у случајевима болести, лечење у
специјализованим установама, набавке медецинских помагала, тешке материјалне
угрожености лица која живе сама без ближих сродника, а на основу приложене
медицинске и друге документације, појединац или породица могу право на једнократну
помоћ користити и више пута у једној календарској години, с тим да укупна средства
остварена по основу овог права не пређу износ просечне месечне зараде по запосленом
исплаћене у Републици Србији у нето износу према последњем објављеном податку
републичког органа надлежног за статистику.
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Члан 14.
Рок за одлучивање о праву на једнократну помоћ је до 7 дана од дана подношења захтева.
Члан 15.
Радно способна лица која су поднела захтев за једнократну помоћ а налазе се у стању
социјалне потребе могу се радно ангажовати у локалној заједници. Трајање радног
ангажовања утврђује се сходно потребама локалне самоуправе.
Ако лице упућено на радно ангажовање неоправдано одбије да се радно ангажује не може
остварити право на једнократну новчану помоћ.
2. Право на ванредну новчану помоћ,
Члан 16.
Ванредну новчану помоћ могу остварити:
1. Породица у којој је наступила смрт једног или више чланова породице услед
елементарних непогода (поплава, пожара, земљотреса) или услед саобраћајних
несрећа.
2. Појединци или породице у којима је члан породице оболео од тешке болести
из члана 19. ове одлуке уз приложену лекарску документацију.
Члан 17.
Висина одобреног износа за случајеве из члана 16. ове Одлуке може износити највише до
једне а уз сагласност Општинског већа до две просечне нето зараде исплаћене у
Републици Србији који предходи месецу подношења захтева према последњем
објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.
Члан 18.
Под приходима појединца или породице подразумевају се приходи остварени у месецу
који предходи месецу подношења захтева по свим основима, изузев примања по основу
дечијег додатка, родитељског додатка, додатка за помоћ и негу другог лица и увећаног
додатка за помоћ и негу другог лица, накнаде за телесно оштећење, примања по основу
награда и отпремнина за одлазак у пензију и примања по основу ученичког и студентског
стандарда, који су остварени у месецу који предходи месецу подношења захтева.
Члан 19.
Тешком болешћу у смислу члана 16. Став 1. тачка 2. ове Одлуке сматрају се:
- Малигна оболења,
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-

Дијабетес,
Хемофилија,
Душевна болест и поремећаји,
Прогресивна нервно мишићна оболења,
Церебрална парализа,
Мултиплексклероза,
Реуматска грозница,
Коронарне и цереброваскуларне болести,
Хронична бубрежна инсуфицијенција,
Цистична фиброза
Друге болести са тешким последицама.
Члан 20.

О остваривању права на ванредну помоћ и висини помоћи, одлучује Директор Центара за
социјални рад „Пријепоље“ на основу предлога стручног тима који формира Директор.
Члан 21.
Рок за одлучивање о праву на ванредну помоћ је до 5 радних дана од дана подношења
захтева.
3. Опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу
породицу
Члан 22.
Опрема корисника за смештај обухвата неопходну одећу и обућу, као и трошкове превоза
корисника до установе односно породице у коју се корисник смешта. Право на опрему из
става 1. овог члана има лице које се упућује на смештај, а опрему не може сам обезбедити
нити му је могу обезбедити сродници који су у законској обавези издржавања.
Путни трошкови до установе, односно до породице у коју се корисник упућује на смештај,
подразумевају стварне трошкове превоза а врсту и начин превоза утврђује Центар за
социјални рад.
4. Помоћ у натури
Члан 23.
Под помоћи у натури, у смислу ове Одлуке подразумевају се: огрев, одећа, обућа, средства
за хигијену, животне намирнице и друге нужне потребе корисника.
Члан 24.
У изузетним случајевима ( тешка болест, инвалидност и неспособност кретања,
напуштање деце од стране родитеља, тешког материјалног стања корисника) може се
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преко Центра за социјални рад извршити смештај и набавка потребне хране и неопходних
артикала за личну хигијену за период док такво стање траје под условом да испуњава
услове из члана 7. ове одлуке.
Набавка из става 1. овог члана врши се у складу са законом.
5. Право на накнаду трошкова сахране
Члан 25.
Накнада трошкова сахране може се обезбедити за лице које нема законске обвезнике
издржавања, непознато лице или лице непознатог пребивалишта и лице које има сроднике
који се налазе у стању социјалне потребе.
Центар за социјални рад ће рефундирати учињене трошкове сахране из заоставштине
умрлог лица – ако је има а добијена средства ће се усмерити у буџет Општине .
Члан 26.
У трошкове сахране спада: посмртна опрема, трошкови превоза посмртних остатака, рад
на сахрањивању, као и гробно место уколико на други начин није обезбеђено.
6. Право на накнаду трошкова екскурзија, летовања и зимовања
материјално угрожене деце
Члан 27.
Деци из породица корисника новчане социјалне помоћи, деци из породица које се налазе у
тешкој материјалној ситуацији, деци без родитељског старања и деци избеглих и
расељених породица се могу у целини или делимично, одобрити трошкови организованих
екскурзија, летовања или зимовања према ценовнику који доставља школа која организује
екскурзију.
Захтев за одобравање трошкова из става 1. овог члана могу поднети родитељи, старатељи,
чланови породичног домаћинства, школе, установе и хранитељске породице.
Уз захтев се подноси доказ о цени и условима плаћања трошкова из става 1. овог члана.
7. Право на трошкове школовања материјално угрожене деце и деце
са сметњама у развоју
Члан 28.
Трошкови школовања, смештаја и превоза могу се плаћати за децу из материјално
угрожених породица која могу да се оспособе за одређена занимања.
Трошкови школовања и смештаја у другом месту ради школовања из става 1. овог члана
признају се на основу закључка стручног тима уз сагласност директора Центра.
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На основу решења о признавању права на трошкове школовања и смештаја ради
школовања Директор закључује уговор са школом (организацијом), која врши
оспособљавање за одређено занимање.
Члан 29.
Деци ометеној у развоју која похадјају средњу школу могу се признати трошкови
смештаја у интернатима специјализованих школа, као и нужни трошкови превоза за дете и
пратиоце, под условом да испуњају услове из члана 7. ове одлуке.
Трошкови из става 1. овог члана признају се на основу закључка стручног тима.
На основу решења о одобравању плаћања трошкова из става 1. овог члана директора
Центра, закључује се уговор са школом (организацијом) која врши оспособљавање за
одређено занимање.
8. Право на бесплатни оброк у Народној кухињи
Члан 30.
Право на бесплатан оброк има појединац или породица који су корисници права на
новчану социјалну помоћ по Закону, као и појединац и породица који нису у могућности
да задовоље своје основне животне потребе.
Право на бесплатан оброк обезбеђује се преко Народне кухиње Црвеног крста општине
Пријепоље једном дневно и обухвата издавање топлог оброка радним даном и сувог
оброка викендом.
Списак корисника бесплатног оброка Центар за социјални рад доставља организацији
Црвеног крста општине Пријепоље са којом се уређује начин евидентирања коришћења
топлог оброка.
Ближе услове у погледу начина организовања бесплатног оброка и одређивања пунктова
народне кухиње утврђује Основна организација Црвеног крста Пријепоље на основу броја
корисника оброка а на предлог Центра за социјални рад.
Члан 31.
Обавезује се Црвени крст Пријепоље да доставља месечни извештај Општинском већу о
корисницима топлог оброка до 5-ог у текућем месецу за претходни месец
9. Решавање стамбених потреба социјално угрижених лица
Члан 32.
Социјално угроженим лицима могу се давати на коришћење станови и други објекти
погодни за становање који су власништво Општине, Центра за социјални рад, Републике
Србије и других правних и физичких лица.
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Одлуку о начину и поступку давања станова на коришћење доноси Општинско веће.
10. Право на санирање и побољшање услова становања социјално угрожених лица
Члан 33.
Помоћ за санирање и побољшање услова становања може се одобрити социјално
угроженим лицима уколико су објекти у којима станују знатније оштећени дејством више
силе (пожар, земљотрес, поплава и сл.) и не испуњавају основне услове становања, као и
извођење других радова који омогућавају безбедно коришћење стана.
Помоћ за побољшање услова становања може се одобрити социјално угроженим лицима
уколико су објекти у којима станују неповољни за становање (санирање влаге, за
прекривање објекта уколико исти прокишњава или је урушен, за електоро инсталације
водоводне или канализационе мреже и сл.).
На основу процене овлаштених извођача радова грађевинске стуке о степену оштећења
наведених објеката и износа средстава потребних за санацију, односно побољшања услова
становања и закључка стручног тима, директор Центра доноси решење о одобравању
средстава.
Предмер и предрачун радова врши надлежна стручна комисија коју формира Општинско
веће.
11. Набавка уџбеника, школског прибора и опреме и поклон пакетића
за материјално угрожену децу
Члан 34.
Набавка уџбеника, школског прибора и опреме за школу може се признати породици која
има децу која редовно похађају основну или средњу школу у текућој години.
Набавка из предходног става овог члана врши се почетком школске године за децу на
породичном смештају, децу корисника новчане социјалне помоћи и породице које се
налазе у изузетно тешком материјалном положају а којима је по оцени Центра овај вид
помоћи неопходан а то право не могу да остваре по другом правном основу.
Члан 35.
Центар за социјални рад може набавити поклон пакетиће за децу без родитељског
старања, децу корисника новчане социјалне помоћи, децу са посебним потребама и децу
из породица које се налазе у изузетно тешком материјалном положају.
Набавка поклон пакетића врши се поводом празника а по предлогу стучног тима Центра.
Члан 36.
Набавке из члана 34. и 35. ове Одлуке врше се на основу закључка стручног тима и
решења директора Центра.
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4. УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
1. Помоћ у кући за стара и инвалидна лица
Члан 37.
Право на помоћ у кући обезбеђује се подршка у задовољавању свакодневних животних
потреба у сопственим домовима како би се унапредио квалитет живота, спречио или
одложио смештај у институцију старих, изнемоглих и хронично оболелих лица.
Помоћ у кући обезбеђује се обављањем неопходних кућних послова (одржавање чистоће
стана, набавка хране, лекова и средстава за одржавање личне хигијене).
Право на помоћ у кући имају лица која немају сроднике који су по закону дужни да их
издржавају или сродници нису у могућности да се о њима старају, што процењује стручни
тим Центра за социјални рад.
Ближе услове и начин остваривања овог права утврђени су општинском Одлуком о
условима и начину организовања помоћи у кући старим и инвалидним лицима на
подручју општине Пријепоље.
Помоћ у кући обезбеђује Центар за социјални рад општине Пријепоље, ангажовањем
геронтодомаћица.
2. Привремени смештај у прихватилиште за незбринута лица
Члан 38.
Корисници права из социјалне заштите за овај облик збрињавања упућиваће се у најближа
места где постоје прихватилишта, најдуже до 30 дана.
Изузетно, боравак се може одобрити и дуже од 30 дана уколико не постоје услови за
трајно збрињавање корисника.
Члан 39.
Право на привремени смештај признаје се лицима која су остала без смештаја или из
других разлога морају бити збринута ван своје породице.
Право на привремени смештај признаје се и лицима која се нађу у скитњи и просјачењу и
у другим случајевима када им је неопходно збрињавање док се не успостави контакт са
надлежним Центром за социјални рад, док се не омогући повратак у место пребивалишта
или док се за њих не утврди одговарајући облик социјалне заштите.
Корисник може користити услуге прихватилишта до успостављања одговарајућег облика
социјалне заштите а најдуже до 30 дана. Изузетно боравак се може одобрити и дуже од 30
дана када за то постоје оправдани разлози по процени Центра за социјални рад.
У сигурној кући и прихватној станици се обезбеђује смештај, исхрана, примена
здравствено хигијенских мера, утврђивање идентитета корисника и њиховог
пребивалишта.
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Потребу за смештајем у сигурну кућу и прихватилиште утврђује Центар за социјални рад
Пријепоље.
3. Услуге друштва за помоћ особама ометеним у развоју
Члан 40.
Дрштво за помоћ особама ометеним у развоју реализује:
- Креативне и едукативне радионице,
- Информативне активности,
- Развијање практичних вештина за самостални живот,
- Социјалну комуникацију
- Рекреативне и радне активности,
- Рехабилитационо - терапеутски третман,
- Подршку при запошљавању,
- Повезивање са другим службама,
- Помоћ и подршку породици,
- И друге активности у складу са способностима, склоностима и испољеним
интересовањима корисника.
Члан 41.
Услуге друштва могу користити младе особе са инвалидитетом на основу препоруке
Центра за социјални рад, препоруци других социјалних актера и по личном избору особа
са инвалидитетом.
4. Дневни центар за децу и младе са проблемима у понашању
Члан 42.
Услуга Дневног центра за децу и младе са проблемима у понашању обезбеђује
структуиране активности кроз подршку у образовању и развоју социјалних вештина,
радно-окупационим, саветодавно-терапијским третманима, едукативним, спортскорекреативним садржајима и другим активностима у складу са способностима,
сколоностима и испољеним интересовањима корисника.
Корисници услуга могу бити:
- деца и млади узраста од 7-18 година који манифестују проблеме у понашању по процени
органа старатељства;
- деца и млади узраста од 14-18 година, односно 21 године по одлуци тужилаштва или
судова у оквиру примене васпитног налога, васпитне мере или посебне обавезе.
Кориснике услуга одређује Центар за социјални рад.
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5. Социјално становање у заштићеним условима,
Члан 43.
Социјално становање у заштићеним условима је вид посебног облика социјалне заштите у
објекту предвиђеном посебним актом (правилником о критеријумима и мерилима за избор
корисника социјалног становања у заштићеним условима који доноси Општинско веће).
Трошкови инвестиционог одржавања објекта за социјално становање у заштићеним
условима финансирају се из буџета општине Пријепоље.
Члан 44.
Објектом за социјално становање у заштићеним условима управља Центар за социјални
рад „Пријепоље“.
Све одлуке које се односе на одржавање објекта у надлежности су Центра за социјални
рад „Пријепоље“
Члан 45.
Право на социјално становање у заштићеним условима имају стамбено необезбеђена лица
и породице, у стању социјалне потребе и то: избегла , интерно расељена лица и локално
становништво.
Члан 46.
Корисници права из предходног члана ове Одлуке могу бити и:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

лица и породице, корисници права на новчану социјалну помоћ,
стара лица ( самци или парови ) способна да живе самостално,
самохрани родитељи са дететом,
жртве сексуалног-породичног насиља,
друге категорије посебно социјално угрожених породица,
лица и породице, које због физичких или менталних болести, хроничне болести
или инвалидитета члана породице не могу да обезбеде услове за живот.
Члан 47.

У објекту се ангажује домаћин социјалног становања, који је радно способан и који са
својом породицом у објекту користи стамбену јединицу која је намењена домаћинској
породици.
Члан 48.
Избор корисника и домаћина социјалног становања врши Комисија састављена од
стручних радника Центра за социјални рад и представника Општине кога именује
Општинско веће.
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Члан 49.
Корисници права чији су приходи већи од износа новчане социјалне помоћи породице у
складу са Законом, учествују у плаћању комуналних услуга и других трошкова социјалног
становања осим ако посебним другим актом није друкчије утврђено.
За кориснике чији су приходи до износа новчане социјалне помоћи породице трошкови из
става 1. овог члана обезбеђују се из буџета општине и то:
- за потрошену електричну енергију домаћинству са једним чланом плаћаће се до
120 КW,
- домаћинству са два и три члана плаћаће се до 160 КW,
- домаћинству са четири и пет чланова плаћаће се до 200 КW,
- домаћинству шест и више чланова плаћаће се до 250 КW
Члан 50.
Кориснику престаје право на коришћење социјалног становања у заштићеним условима у
случају:
-

кад испуни услов за неки други облик социјалне заштите,
ако дође до промене у његовом породичном, радно правном или имовинско
правном статусу која је од утицаја на његово право на коришћење објекта,
ако ненаменски користи простор и опрему,
ако својим понашањем ремети утврђени кућни ред и тиме омета друге кориснике у
несметаном коришћењу смештаја,
ако не измири припадајуће трошкове коришћења стана,
смрћу корисника.

Решење о престанку права доноси Комисија Центра за социјални рад у складу са овом
Одлуком.
О жалби на решење комисије у другом степену решава Општинско веће општине
Пријепоље.
Члан 51.
Центар за социјални рад „Пријепоље“ је у обавези да једном годишње преиспита услове за
даље коришћење права на социјално становање у заштићеним условима.
5. ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА
Члан 52.
О захтевима за остваривање права из ове Одлуке решава у првом степену Центар за
социјални рад „Пријепоље“.
Ради потпунијег сагледавања социјалне потребе корисника, Центар за социјални рад може
тражити мишљење од месних заједница, удружења грађана и других лица и установа.
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Процену услова за признавање права врши стручни тим Центра за социјални рад, који свој
предлог доставља директору Центра.
Стручни тим може, лице које је поднело захтев на неко од права из ове Одлуке а које је
радно способно упутити да своје право оствари кроз радно ангажовање.
Члан 53.
Поступак за остваривање права из ове Одлуке води се по одредбама ове одлуке и Закона о
општем управном поступку.
Члан 54.
Центар за социјални рад је дужан да води посебну евиденцију и документацију о
признатим правима, да доставља извештај о раду и информације о правима и потребама и
утрошеним средствима Општинском већу општине Пријепоље.

6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 55.
За остваривање права из ове Одлуке, која се односе на све наведене видове
институционалног и ванинституционалног збрињавања а за чије остваривање у општини
Пријепоље не постоје услови, до стварања услова за њихову реализацију лица ће се за
остваривање тих права упућивати у друге градове где такве институције постоје, на терет
средстава намењених за финаснирање социјалне заштите у општини Пријепоље.
Члан 56.
Средства за остваривање права по овој Одлуци обезбеђују се у буџету општине Пријепоље
и наменски се преносе Центру за социјални рад према врстама права и облика социјалне
заштите.
Буџетом Општине опредељују се потребна средства за финаснирање радника на обављању
послова социјалног рада из надлежности локалне самоуправе.
Члан 57.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Пријепоље“
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Члан 58.
Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о остваривању права у
социјалној заштити из надлежности Општине Пријепоље ( „ Службени гласнику Општине
Пријепоље“ број 4/2011 од 24.10.2011.године).
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