На основу члана 110, 111, 120. и 209. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник
РС“, бр. 24/11), члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/07, 83/14 и 101/16) и члана 47. став 1. тачка 7) Статута општине
Владимирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр.
4/14-пречишћен текст и 15/15), Скупштина општине Владимирци, на седници одржаној
дана 27.04.2017.године, донела је

ОДЛУКУ
О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о социјалној заштити општине Владимирци (у даљем тексту: Одлука)
утврђује се право на материјалну подршку и пружање услуга социјалне заштите, за чије
је остваривање надлежна општина Владимирци.
Члан 2.
Појединац и породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради
савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење
основних животних потреба могу остварити право на социјалну заштиту у складу са
овом Одлуком.
Члан 3.
Материјалну подршку и услуге у социјалној заштити, утврђене овом одлуком,
могу да остваре лица са пребивалиштем/боравиштем на територији општине
Владимирци, изузетно лица која се затекну на територији општине Владимирци у
стању социјалне потребе.
Поједине услуге могу се пружати лицима са територије других општина/градова
на основу потписаног Споразума о сарадњи.
II МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА И УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
Члан 4.
Право на различите врсте материјалне подршке остварује се у циљу
обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености
појединца и породице.
Права на материјалну подршку утврђена овом одлуком су:
- право на једнократну помоћ
- право на тренутну новчану помоћ
- право на посебну новчану помоћ
- право на накнаду трошкова погребних услуга
- право на накнаду трошкова превоза

- право на накнаду трошкова дневног боравка и исхране
- право на накнаду дела трошкова за набавку уџбеника и прибора
- право на опрему за смештај корисника у установу социјалне заштите или
породицу
- право на накнаду трошкова привременог смештаја у прихватилишту и прихватној
станици.

Члан 5.
Услуге у социјалној заштити су активности пружања подршке и помоћи
грађанима и њиховим породицама ради побољшања, односно очувања квалитета
живота, отклањања или ублажавања ризика, неповољних животних околности, као и
развоја потенцијала корисника за самосталан живот.
III ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
3.1. Право на једнократну помоћ
Члан 6.
Право на једнократну помоћ има лице и породица која се изненада
или тренутно нађу у стању социјалне потребе.
Jеднократна помоћ признаје се у следећим условима:
- за прибављање личне докуменатције за остваривање права из области
социјалне заштите, као и права из осталих области регулисаних важећим
законским прописима Републике Србије (здравство, образовање, избеглице...),
- набавку огрева,
- плаћања трошкова утрошка електричне енергије, гаса и комуналних
услуга,
- набавку лекова, медицинских помагала и помоћ у лечењу (ако не
постоји други основ),
- изласка појединца или породице из система социјалне заштите,
- изласка жртава насиља у породици из прихватилишта,
- других вандредних ситуација, када се не може превазићи стање
социјалне потребе.
Једнократна помоћ се пружа у новчаном износу.
Једнократна помоћ може се доделити једнократно у току године. Највиши
износ помоћи може бити до 50% просечне зараде у општини Владимирци, према
последњом објављеном статистичком податку.
Појединац или породица који се нађу у тешкој егзистенцијалној ситуацији, по
процени стручне службе Центра за социјални рад општине Владимирци, може право на
једнократну помоћ користити и више пута у календарској години, с тим да укупна
средства остварена на основу овог права не могу прећи 100% просечне нето зараде у
општини Владимирци, према последњом објављеном статистичком податку.
Члан 7.
Право на тренутну новчану помоћ има лице и породица која се изненада
или тренутно нађу у стању социјалне потребе, а новчана средства су хитно
неопходна за:

набавку намирница,
набавку гардеробе и обуће,
набавку средстава за личну хигијену и хигијену стамбеног простора,
набавку лекова (ако не постоји други основ),
- других вандредних ситуација, када се не може превазићи стање
социјалне потребе по оцени стручних сарадника Центра за
социјални рад општине Владимирци.
Новчана помоћ за ово право износи највише до 30% од износа просечне нето
зараде у општини Владимирци, према последњом објављеном статистичком податку.
Укупна годишња сума тренутне новчане помоћи не може да износи више од
50% просечне месечне нето зараде на територији општине Владимирци, према
последњом објављеном статистичком податку.
-

Члан 8.
Право на посебну новчану помоћ има лице или породица које се нађе у
изузетно тешком егзистенцијалном или здравственом положају.
Посебна новчана помоћ признаје се:
- појединцу или породици којима је елементарном непогодом
оштећен стан или кућа коју породица користи по основу
власништва или по основу закупа на неодређено време на територији
општине Владимирци,
- код трошкова лечења тешко оболеле особе или члана породице и
особа са инвалидитетом (ако не постоји други основ),
- других вандредних ситуација, када се другим обликом помоћи не
може превазићи стање социјалне потребе, а по оцени стручне службе
Центра за социјални рад.
Новчана помоћ за ово право не може да износи више од 100% а највише до
300% просечне месечне нето зараде у општини Владимирци, према последњом
објављеном статистичком податку.
За остваривање овог права неопходна је сагласност Општинског већа
општине Владимирци. Општинско веће даће сагласност на основу достављене
докуменатције, извештаја и мишљења стручних сарадника Центра за социјални рад и
извештаја надлежне инспекције Општинске управе општине Владимирци.
Тешко обољење подразумева лице оболело од: малигних болести, бронхијалне
астме, хроничне опструктивне болести плућа, активне туберкулозе, прележаног
инфаркта срца, срчане инсуфицијенције, цереброваскуларног инзулта, епилепсије,
теже душевне болести, прогресивне неуромишићне болести, парезе и парализе,
хемофилије, инзулин зависног дијабетес мелитуса, хроничне бубрежне
инсуфицијенције на дијализи, системске аутоимуне болести, ХИВ инфекције, а по
стручном мишљењу лекара.
Члан 9.
Право на накнаду трошкова погребних услуга имају:
• лица која остварују право на новчану социјалну помоћ;
• лица која се нађу у стењу социјалне потребе;
• лица која су смештена у установу социјалне заштите, чије трошкове смештаја
сноси буџет Републике Србије;

лица која су непозната и која се у моменту смрти затекну на територији
општине Владимирци, а за која се не може утврдити место пребивалишта или
боравка.
Накнада трошкова се признаје за најнужније трошкове сахране организоване по
месним обичајима, а исплаћује се на основу приложених рачуна до 50% просечне
месечне нето зараде у општини Владимирци, према последњом објављеном
статистичком податку.
•

Члан 10.
•
•
•
•
•
•

Право на накнаду трошкова превоза имају:
лица која се налазе на редовном школовању средњег образовања а породица
остварује право на новчану социјалну помоћ по основу Закона о социјалној
заштити, у висини до 75%;
лица која похађају прилагођан предшколски програм за децу са сметњама у
развоју у току школске године, у висини до 100% месечне претплатне карте;
лица која похађају прилагођан основношколски програм за децу са сметњама у
развоју у току школске године, у висини до 100% месечне претплатне карте;
лица која похађају дневни боравак у оквиру установе за лица са сметњама у
развоју у току школске године, у висини до 100% месечне претплатне карте;
лица која су у својству пратиоца лицима из става 1. алинеја 3 - 5. овог члана, у
висини до 100% месечне претплатне карте уколико се превоз детета и
пратиоца обавља јавним превозом;
лица која су у својству пратиоца лицима из става 1. алинеја 3 -5. овог члана у
висини до 50 % месечне претплатне карте уколико се превоз детета и
пратиоца обавља сопственим превозом.
Члан 11.

Право на накнаду трошкова дневног боравка и исхране имају деца са
сметњама у развоју која похађају прилагођен предшколски програм.
Члан 12.
Право на накнаду дела трошкова за набавку уџбеника и прибора имају
лица која се налазе на редовном основношколском образовању у складу са
могућностима општине:
1. чије су породице корисници права на новчану социјалну помоћ на
основу Закона о социјалној заштити;
2. деца са сметњама у развоју
3. дете самохраног родитеља, које је корисник дечијег додатка, по
основу Закона о финансијској подршци породици са децом,
4. свако треће и наредно дете у породици којој се претходна деца
налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота.
Висина накнаде за ово право износи 20% од просечне нето зараде на
територији општине Владимирци,
према последњом објављеном статистичком
податку.
Самохрани родитељ у смислу ове Одлуке сматра се један од родитеља
који се сам стара о деци која су на редовном школовању, а други је родитељ умро,

проглашен за умрлог, непознат или други родитељ не измирује обавезе.
Коначан списак корисника за ово право из става 1.овог члана сачиниће
Општинска управа општине Владимирци у сарадњи са основним школама и Центром
за социјални рад Владимирци.
Члан 13.
Право на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите
или породицу има лице које се упућује на смештај у установу социјалне заштите,
или другу породицу, а трошкове смештаја падају на терет буџета Републике Србије.
Врсту и количину опреме утврђује Центар за социјални рад општине
Владимирци, у зависности од потребе корисника.
Износ средстава за ово право утврђује се годишње у износу до 50%
просечне нето зараде у општини Владимирци, према последњом објављеном
статистичком податку.
Члан 14.
Право на накнаду трошкова смештаја у прихватилиште и прихватну
станицу могу да остваре деца и омладина напуштена од родитеља или стараоца,
злостављана и занемаривана деца и омладина, деца и омладина нађена у скитњи,
просјачењу или другим случајевима у којима је хитно потребан привремени
смештај, жене и деца угрожени породичним насиљем, одрасла лица и лица која су
изненада остала без смештаја или из других разлога морају да буду збринута ван
своје породице, не дуже од 90 дана.
IV УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
Члан 15.
Услуге мобилног тима ради неодложних интервенција у кризним
ситуацијама појединца и породице.
Ради пружања услуга неодложних интервенција у кризним ситуацијама
појединца и породице, организује се 24-часовна доступност Центра за социјални
рад општине Владимирци.
Мобилни тимови Центра за социјални рад, ангажују се:
- у збрињавању жртава насиља у породици,
- у другим случајевима када се лице нађе у стању потребе за
интервентном заштитом.
Пружање ове услуге врши се заједничком акцијом Мобилног тима Центра за
социјални рад, Министарства унутрашњих послова, Јавног тужилаштва, Органа за
прекршаје, Дома здравља Владимирци и других.
Начин координације активности на спровођењу ове услуге утврђује се
Протоколом о сарадњи.
Двадесетчетворочасовна доступност Центра за социјални рад и услуге
мобилног тима ради неодложних интервенција у кризним ситуацијама појединца и
породице се финансирају према одредбама Закона и Правилника о раду Центра за
социјани рад.

Члан 16.
Услуга персоналне асистенције обезбеђују се пунoлетним лицима са
инвалидитетом, која остварују право на увећани додатак за туђу негу и помоћ, по
прописима о социјалној заштити као једином основу.
Члан 17.
Услуга личног пратиоца обезбеђују се малолетним лицима до навршене
18.године живота и до краја редовног школовања за лица која наставе даље
школовање а којима је услуга предложена од стране Интерресорне комисије.
Члан 18.
Услуга Саветовалишта за брак и породицу
Саветовалиште за брак и породицу обезбеђује стручну помоћ и подршку
појединцима и породицама у кризи, кроз саветодавно терапијски рад, социјално
едукативне и информативне услуге у циљу унапређења породичних односа,
решавања животних тешкоћа, како би се спречили социјални проблеми и ублажиле
последице.
Корисници
услуге
Саветовалишта
могу
бити
лица
са
пребивалиштем/боравиштем на подручју општине Владимирци.
Услуге Саветовалишта могу се користити по препоруци/упуту Центра за
социјални рад, институција образовања, здравствене и социјалне заштите,
правосудних органа и самоиницијативним доласком.
Услуге Саветовалишта могу користити и лица са пребивалиштем/боравиштем
ван подручја општине Владимирци, по упуту надлежног Центра за социјални рад.
Члан 19.
Услуга помоћ и нега у кући представља координисани програм кроз који се
обезбеђује непосредна нега, помоћ или чување, као подршка очувању породице и
нормализације њеног функционисања у условима који ремете породичну динамику.
Избор специфичног садржаја услуге (врсте активности) директно зависи од
потреба корисника а врши се из следећег садржаја услуге:
- обављање кућних послова и одржавање домаћинства (помоћ у
набавци и одлагању намирница, припремању једноставнијих оброка
хране и храњењу);
- помоћ у одржавању личне хигијене (приликом умивања, купања,
чешљања шишања, бријања, сечења ноктију и пресвлачења како
покретних тако и непокретних корисника);
- помоћ у одржавању хигијене домаћинства (чишћење и распремање
просторија, прање судова, прање одеће и обуће, ложење ватре,
доношење огрева и сл.);
- помоћ у кретању и коришћењу ресурса у локалној заједници (набавка
огрева, плаћање рачуна, обављање или асистирање у обављању
других административних послова, одласка лекару и сл.);

-

-

чување и надзор;
побољшање стамбених услова (кречење, набавка основног намештаја,
ел. уређаја);
праћење здравља и добробити особе, укључујући посматрање и
евидентирање промена у телесном и менталном функционисању или
извештавање надлежне здравствене службе;
помоћ у набављању и узимању прописаних лекова;
помоћ у обављању прописаних лакших телесних вежби;
помоћ или подстицање у обављању свакодневних активности;
помоћ у одласку код лекара и при коришћењу превоза;
помоћ за учешће у активностима заједнице.
Члан 20.

Корисници услуга помоћи и неге у кући су :
- стара и немоћна лица (жене преко 60.година старости и мушкарци
преко 65 година старости) у једночланим или вишечланим старачким
домаћинствима,
- особе са инвалидитетом које живе саме у домаћинству (одрасле особе
са оствареним правом на туђу негу и помоћ по свим основама, особе у
постпку остваривања овог права и особе којима је признат статус
инвалида по било ком основу),
- породице са тешко оболелим чланом домаћинства, чије стање захтева
континуирану физичку негу (полупокретни и непокретни).
V ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА МАТЕРИЈАЛНУ
ПОДРШКУ И КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА
Члан 21.
Поступак за остваривање права на материјалну подршку и коришћење услуга из
ове Одлуке води се по одредбама Закона о општем управном поступку и одредбама
Закона о социјалној заштити.
Поступак за остваривање права на материјалну подршку и коришћење услуга
спроводи Центар за социјални рад по службеној дужности или на захтев корисника.
Центар за социјални
рад доноси решење о остваривању права и
коришћење услуга.
Члан 22.
Пружање услуга врше пружаоци услуга социјалне заштите у складу са
законом.
Пружалац услуге дужан је да услугу пружа у складу са најбољим
интересом корисника и прописаним стандардима за пружање услуга социјалне
заштите.
Члан 23.
У зависности од социјално-економског статуса корисника, плаћање услуге

може бити у целости или делимично из средстава корисника, његовог сродника
или лица које је преузело обавезу плаћања трошкова пружања услуге или из
буџета општине.
Члан 24.
О жалби на решење Центра за социјални рад одлучује Општинско веће у
року од 15 дана.
Жалба не одлаже извршење решења.
Члан 25.
Ревизију решења о признатим правима на материјалну подршку и упута
о пруженим услугама из ове Одлуке врши Центар за социјални рад општине
Владимирци, у складу са важећим прописима.
Члан 26.
Центар је дужан да води евиденцију о признатим правима на материјалну
подршку и издатим упутима, доставља годишње извештај о раду Општинском
већу и Скупштини општине Владимирци.
VI ПРЕСТАНАК ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 27.
Права из области социјалне заштите одређена чл. 2 ове Одлуке престају:
смрћу корисника права или престанком услова на основу којих је поједино
право утврђено.
VII ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 28.
Средства за остваривање права на материјалну подршку и пружање услуга
из ове Одлуке обезбеђују се у буџету општине Владимирци, учешћем корисника и
лица која су у складу са законом дужна да учествују у њиховом издржавању, од
донатора и из других извора у складу са законом.
Члан 29.
Финансирање права на материјалну подршку и пружање услуга из ове
одлуке врши локална самоуправа у складу са Одлуком о буџету општине
Владимирци за текућу годину.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о правима и
облицима социјалне заштите који се остварују у општини Владимирци („Сл. лист
општина Богатић, Владимирци, Коцељева и Шабац“, бр. 8/06 и „Сл. лист града
Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 4/11).
Члан 31.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“.
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