Одлука о остваривању права у области социјалне заштите у Општини Шид
Одлука је објављена у "Службеном листу општина Срема", бр. 33/2009, 5/2012 и
"Службеном листу општине Шид", бр. 12/2014, 19/2015, 16/2016 и 21/2017.
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1. 
Овом одлуком уређују се права и услуге социјалне заштите за чије остваривање је надлежна Општина Шид, услови и поступак
остваривања ових права и услуга, начин финансирања и обезбеђивање средстава.
Права и услуге из ове одлуке могу остваривати лица са пребивалиштем на територији општине Шид, као и лица затечена на
територији Општине Шид која се налазе у стању социјалне потребе, а која имају пребивалиште на територији других општина.
Центар за социјални рад Шид, као носилац активности у области социјалне заштите на територији Општине Шид, задужује се за
спровођење ове одлуке.
Услуге предвиђене овом Одлуком, за којима постоји потреба, а не може их обезбедити у потребном обиму Центар за социјални
рад Шид набављају се од пружаоца услуга социјалне заштите, који је за то лиценциран кроз поступак јавне набавке, у складу са
Законом о социјалној заштити и Законом о јавним набавкама.
Уговор о јавној набавци из става 4. овог члана закључује се између наручиоца услуге односно општине Шид и одабраног
пружаоца услуге.
За лица затечена на територији Општине Шид која се налазе у стању социјалне потребе, а која имају пребивалиште на територији
других општина, Центар за социјални рад Шид ће рефундирати настале трошкове од месно надлежног центра.

2. ПРАВА И ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 2. 
Права и услуге социјалне заштите која се уређују овом Одлуком су:
1. право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу
2. право на једнократну помоћ
3. право на накнаду трошкова сахране
4. помоћ у кући
5. смештај у Прихватилишту
6. лични пратилац детета.
Члан 3.
Право на опрему се признаје лицу које се смешта у установу социјалне заштите, другу породицу или васпитно поправну установу,
које опрему нема нити је може обезбедити само а не могу му је обезбедити ни сродници који су, према прописима о браку и
породичним односима, дужни да учествују у његовом издржавању.
Опрема корисника обухвата најнужнију одећу, обућу, трошкове превоза корисника до установа породице и друге нужне трошкове
по процени стручног тима Центра за социјални рад, трошкове враћања у Установу приликом бекства из исте, трошкове обиласка и
праћење корисника према потребама и процени стручног тима Центра за социјални рад и Установе за смештај корисника.
Право на опрему корисника може се признати у износу стварних трошкова, а највише до износа просечне месечне зараде
остварене по запосленом у привреди општине.
Члан 4. 
Право на једнократну помоћ може се признати појединцу или породици који се изненада или тренутно нађе у стању социјалне
потребе.
Једнократна помоћ се признаје у роби, новчаном износу или у виду новчане накнаде за добровољно радно ангажовање у
локалној заједници.
Једнократна новчана помоћ у роби и новчаном износу по процени Стручног тима Центра признаје се за:
- набавку лекова, лечење и набавку помагала (за тешке хроничне болести ако не постоји други основ за набавку истих),
- набавку огрева,
- набавку уџбеника и школског прибора за децу која се редовно школују,
- прибављање неопходне документације ради остваривања права у области социјалне заштите,
- животне намирнице, хигијенски пакет и др.
- отклањање последица од елементарних непогода,
- поспеналну заштиту,
- прихват штићеника по престанку смештаја у установи социјалне заштите,
- лишавање пословне способности,
- право на бесплатан хлеб за лица у стању социјалне потребе.
- новчане накнаде за добровољно радно ангажовање у локалној заједници радно способним лицима, која се налази у стању
социјалне потребе.
Износ једнократне помоћи не може бити већи од просечне зараде остварене по запосленом у општини у моменту одлучивања о
праву.
Право на једнократну помоћ појединац или породица може остварити највише три пута у току једне календарске године, осим
новчане накнаде за добровољно радно ангажовање.
По захтеву за остваривање права на једнократну новчану помоћ одлучује се у року од три дана од дана подношења захтева.
Једнократну новчану помоћ исплаћује Центар за социјални рад "Шид".
Члан 4a
Изузетно у случајевима из члана 4. став 3. алинеја 1. ове Одлуке, када се ради о тешкој угрожености породице услед ретких и
тешких обољења члана домаћинства чије лечење вишеструко прелази приходе целе породице по процени Центра за социјални рад
новчана помоћ се може доделити у износу до две просечне зараде по запосленом остварене у општини и то до 12 пута у току
календарске године.
У случајевима из члана 4. став 3. алинеја 6, ове Одлуке, када је у питању изненадна тешка угроженост породице или појединца
која је настала као последица елементарне непогоде или другог ванредног догађаја (поплава, пожар и др.) коју породица није у
могућности да превазиђе властитим снагама по процени Стручног тима Центра новчана помоћ се може доделити у износу до три
просечне зараде по запосленом остварене у општини.
Члан 5.
Накнада трошкова сахране признаје се за:
- лице које нема законске обвезнике издржавања,
- непознато лице или лице непознатог пребивалишта;
- корисника материјалног обезбеђења у пуном износу;
Накнада трошкова се утврђује у висини стварних трошкова учињених за набавку најнеопходније погребне опреме (сандук најниже

вредности, покров, крст са натписом, превоз, сахрањивање и такса за гробно место).
Накнада трошкова сахране може се 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 претходног става.
Уколико Центар за социјални рад утврди постојање заоставштине умрлог лица, рефундираће се износ исплате трошкова који се
преноси у буџет Општине.
Члан 6. 
Помоћ у кући се обезбеђује старим, инвалидним и хронично оболелим лицима за које је Центар за социјални рад утврдио потребу
и целисходност обезбеђивања овог облика социјалне заштите а нарочито лицима код којих је утврђена потреба за негом и помоћи од
стране другог лица.
Помоћ из става 1. овог члана обезбеђује се корисницима у трајању, интензитету и динамици које утврди Центар за социјални рад
односно одабрани пружалац услуге, након спроведеног поступка, а сходно потребама конкретног случаја и то у виду набавке
намирница, припреме оброка, одржавања хигијене, одржавања одевних предмета, постељине, покућства и сл.
Цену услуга за кориснике као и учешће у трошковима корисника односно сродника који су по закону обавезни да издржавају
кориснике, утврђује Општинско веће општине Шид, а на основу података прибављених од Центра за социјални рад Шид.
Члан 7.
Лица која се нађу у скитњи и просјачењу или неким другим околностима у којима је хитно потребан прихват и краткотрајни
смештај (недељу дана), збрињавају се у прихватној станици.
Прихватна станица обезбеђује смештај, исхрану, примену здравствено-хигијенских мера, утврђивање идентитета и пребивалишта
и сачињавање налаза о стању (здравственом, интелектуалном, емоционалном, социјалном) корисника с циљем да се што пре врати
у породицу или смести у установу социјалне заштите.
У случају потребе за дужим смештајем (месец дана) корисник се упућује у Прихватилиште.
Члан 7а 
Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом односно са сметњама у развоју, коме је потребна подршка за
задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и
комуникације са другима, под условом да је укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног
школовања, укључујући завршетак средње школе.
Програмске активности личног пратиоца детета реализују се кроз акредитовани програм, у оквиру посебне услуге личног пратиоца
детета, или као програмске активности у оквиру услуге дневног боравка или помоћи у кући.
Активности личног пратиоца детета, планирају се и реализују у складу са индивидуалним потребама детета у области кретања,
одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, што укључује:
1) припрема за вртић односно школу (помоћ у припреми књига, опреме и школског прибора),
2) помоћ у заједници, што укључује:
(1) помоћ у коришћењу градског превоза (улазак и излазак из средстава превоза, куповина карте и сл.),
(2) помоћ у кретању (оријентација у простору уколико је дете са оштећењем вида, гурање колица или коришћење других помагала
и сл.),
(3) одлазак на игралишта односно места за провођење слободног времена (подршка у игри, подршка и посредовање у
комуникацији и сл.), укључујући културне или спортске активности и друге сервисе подршке,
(4) изузетно, може да присуствује образовно-васпитном раду ради пружања помоћи детету са сметњама у развоју и
инвалидитетом.
Члан 8. 
Корисници права и услуга из ове Одлуке могу бити:
1. корисници права на материјално обезбеђење
2. корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица
3. лица која болују од тешке хроничне болести
4. самохрани родитељи са једним или више деце са сметњама у развоју
5. породице са троје и више малолетне деце
6. деца са инвалидитетом односно са сметњама у развоју, којима је потребна подршка за задовољавање основних потреба у
свакодневном животу, према налазу и мишљењу Интерресорне комисије.
Корисници права и услуга могу бити лица наведена у ставу 1. овог члана, под условом да испуњавају услове утврђене чланом 41.
Закона о социјалној заштити.
Члан 9. 
Изузетно право и услуга из ове одлуке може се признати и лицима која нису наведена у члану 8. ако стручни тим Центра за
социјални рад процени да је потреба изузетна и помоћ неодложна.
За признавање права и услуга из става 1. социјални радник је дужан да сачини посебан извештај и на основу утврђеног
чињеничног стања достави предлог стручном тиму Центра.
Корисник права и услуга из ове одлуке не може бити појединац односно члан породице који је способан за рад уколико одбије
понуђено запослење, радно ангажовање на привременим, повременим и сезонским пословима, стручно оспособљавање,
преквалификацију, доквалификацију или основно образовање.

3. ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА И УСЛУГА 
Члан 10. 
О захтевима за остваривање права и обезбеђивање услуга из ове одлуке, решава у првом степену Центар за социјални рад по
хитном поступку.
Члан 11. 
Поступак за остваривање права и обезбеђивање услуга из ове одлуке се покреће на захтев лица из члана 1. ове одлуке односно
законског заступника, стараоца или по службеној дужности.
Подаци који се уносе у захтев морају да буду потпуни и истинити.
Члан 12. 
Када се као корисник права и услуга из ове одлуке појављује породица, за носиоца права се одређује један пословно способан
члан.
Члан 13. 
Приоритет у решавању и признавању права и обезбеђивању услуга из ове одлуке имају лица која су неспособна за рад, без
имовине и прихода и без сродника који су обавезни да их издржавају.
Члан 14. 
Поступак за остваривање права и услуга из ове одлуке води се по одредбама Закона о општем управном поступку и одредбама
Закона о социјалној заштити.
Стручни тим Центра за социјални рад одлучује о процени услова за признавање права и услуга и обезбеђивању социјалне
сигурности грађана.
Ради потпунијег сагледавања социјалне потребе корисника може се користити мишљење Месне заједнице.

Члан 15.
По жалби на решење Центра за социјални рад у другом степену одлучује Општинска управа.
Жалба не одлаже извршење решење.
Члан 16. 
Ревизију мишљења о признатим правима и услугама из ове одлуке врши једном годишње Општинска управа.
Члан 17. 
Центар за социјални рад дужан је да води посебну евиденцију о признатим правима и услугама а месечно доставља извештај о
раду и информације о правима и утрошеним средствима Општинској управи.
По захтеву Општинске управе и председника Општине извештај из става 1. овог члана се подноси и чешће.

4. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 18. 
Права и услуге из ове одлуке су права од општег интереса и о њиховом обезбеђивању стара се Општина у складу са
материјалним могућностима.
Члан 19. 
Средства за остваривање права и услуга обезбеђују се у буџету Општине.
Општинска управа врши пренос средстава за финансирање права из ове одлуке преко Центра за социјални рад Општине Шид.
Број и структура стручних радника Центра потребних за извршење ове одлуке, утврђује Центар уз сагласност председника
Општине.

5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општина Срема".
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о проширеним правима у области социјалне заштите у ("Службени
лист општина Срема", бр. 13/98 и 27/2005).

