На основу члана 44. став 2, члана 45. став. 2, члана 46. став 2, члана 55. став 2, члана 110.
и 111. закона о социјалној заштити ( „Сл. гласник РС“ бр. 24/2011 ), као и на основу и члана 41.
Статута општине Димитровград ( „Сл. лист гарада Ниша“ бр.79/2008 ), Скупштине општине
Димитровград на седници одржаној дана 08.11.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Одлуком о социјалној заштити општине Димитровград (у даљем тексту: Одлука) уређује се
обим, услови и начин остваривања услуга социјалне заштите и права на материјалну подршку и
друге облике материјалне помоћи, за чије је остваривање надлежана општина Димитровград.
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
Услуге у социјалној заштити и материјалну подршку утврђене овом одлуком, могу да
остваре лица са пребивалиштем/боравиштем на територији општине Димитровград, изузетно
лица која се затекну на територији општине Димитровград у стању социјалне потребе. Поједине
услуге могу се пружати лицима са територије других општина/градова на основу потписаног
Споразума о сарадњи.
II УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ И МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА
Члан 4
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.
Услуге социјалне заштите које у складу са Законом обезбеђује општина Димитровград
подељене су у следеће групе:
1. дневне услуге у заједници:
- дневни боравак за децу са сметњама у развоју
- помоћ у кући за децу и младе са сметњама у развоју и инвалидитетом
- помоћ и нега у кући за одрасле и старије особе
- центар за хипорехабилитацију
2. услуге подршке за самостални живот, осим ако Законом није предвиђено да их
обезбеђује Република Србија:
- становање уз подршку за младе који се осамостаљују
3. саветодавно – терапијске и социјално – едукативне услуге:
- саветодавно – терапијске и правне услуге и услуге СОС телефона
4. смештај у прихватилиште, осим у случајевима предвиђеним Законом:
- привремени и интервентни смештај у прихватилиште или прихватну станицу
- прихватилиште за жртве насиља у породици .
Члан 5
Право на различите врсте материјалне подршке остварује се у циљу обезбеђивања
егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености појединца и породице.
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Права на материјалну подршку утврђена овом одлуком су:
1. Једнократна помоћ,
2. Опрема корисника за смештај у установу или другу породицу,
3. Путни трошкови и исхрана пролазника,
4. Накнада трошкова сахране,
5. Обезбеђивање огрева,
6. Решавање стамбених потреба корисника,
7. Ослобађање од плаћања комуналних услуга,
8. Бесплатна ужина и превоз ученика.
III УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ
Дневни боравак за децу са сметњама у развоју
3.2.
Члан 6
Дневни боравак за децу са сметњама у развоју обезбеђује структуриране активности
усмерене на стицање практичних вештина, подстицање развоја и одржавања социјалних,
когнитивних и физичких функција корисника, у складу са њиховим способностима, склоностима и
испољеним интересовањима.
У оквиру услуге пружају се социјалне, здравствене, едукативне и услуге подршке и помоћи
у активностима свакодневног живота.
3.1.

Члан 7
Корисници услуге могу бити деца са сметњама у развоју (телесним, интелектуалним,
менталним, сензорним, говорно-језичким, социо-емоционалним, вишеструким).
Услуга се обезбеђује:
- деци предшколског узраста;
- деци узраста до 18 година;
Дневни боравак се може реализовати у адекватним просторијама које испуњавају
прописане стандарде.
3.2.

Помоћ у кући за децу и младе са сметњама у развоју и инвалидитетом

Члан 8
Услугу Помоћ и у кући могу да користе деца и млади са сметњама у развоју, особе са
инвалидитетом и њихове породице.
Члан 9
Помоћ и у кући се обезбеђује обављањем неопходних кућних послова ( одржавање
чистоће стана, припремање лаких и брзих оброка, прање и пеглање), помоћ око одржавања личне
хигијене, набавка намирница, лекова и других потрепштина, помоћ при шетњи, комуникација са
другим институцијама које су значајне за корисника и помоћ за остваривање здравствених услуга.
Члан 10
Пружалац услуге биће изабран на јавном позиву и биће обавезан да организује пружање
услуге, као и праћење и евидентирање исте и преиспитивање права на годишњем нивоу.
Члан 11
Надлежни општински орган управе доноси: Правилник о пружању услуге, стандарде рада,
акт о мерилима и критеријумима за утврђивање цена услуга и акт о мерилима и критеријумима за
утврђивање учешћа корисника у цени услуга Помоћ и у кући.
3.3.

Помоћ и нега у кући за одрасле и старије особе
Члан 12
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Услуга Помоћи и неге у кући за одрасле и старије особе обезбеђује подршку у
задовољавању свакодневних животних потреба у стану корисника, како би се унапредио квалитет
живота старијих особа и спречио одлазак у институцију. Помоћ у кући пружа се када је породична
подршка недовољна или није расположива, у складу са идентификованим индивидуалним
потребама старијих особа која услед немоћи или смањених функционалних способности нису у
стању да живе без помоћи других лица.
Члан 13
Корисници услуге могу бити особе старије од 65 година која имају ограничења физичких и
психичких способности, живе саме и нису у стању да се старају о себи или живе са сродницима
који нису у стању да им пруже адекватну помоћ.
Изузетно, услугу Помоћи и неге у кући могу остварити и особе млађе од 65 година које не
испуњавају услове из става 1. овог члана и то:
- особе са инвалидитетом;
- особе које имају закључен уговор о доживотном издржавању, уз плаћање пуне цене услуге;
- друге особе по процени Центра за социјални рад, уз плаћање пуне цене услуге.
Члан 14
Помоћ и нега у кући за одрасле и старије особе обезбеђује ангажовање геронтодомаћица
ради одржавања личне хигијене корисника и хигијене стана, набавке намирница, припремања
оброка, плаћања рачуна, помоћи при кретању и обављања других послова у зависности од
потреба корисника.
Услуга Помоћи и неге у кући за одрасле и старије особе се може пружати интегрисано са
здравственим услугама.
Правилник о пружању услуге, критеријуме и мерила за учешће корисника у трошковима
услуге Помоћи и неге у кући за одрасле и старије особе утврђује општинско веће. Здравствене
услуге се обезбеђују у складу са прописима у области здравствене заштите.
3.4. Центар за хипорехабилитацију
Члан 15
Услуга Центар за хипорехабилитацију се обезбеђује упућивањем корисника од стране
упутног органа у одговарајућу установу која пружа услугу Центра за хипорехабилитацију или
непосредним уговарањем.
Члан 16
Услугу Центра за хипорехабилитацију користе деца и млади са сметњама у психофизичком
развоју, деца оболела од аутизма, деца са поремећајима у друштвеном понашању, као и одрасла
лица која испуњавају услове за ову услугу, ако је зависно од степена и врсте сметњи овакав облик
заштите за њих најцелисходнији.
Члан 17
Надлежни општински орган управе доноси: Правилник о пружању услуге, стандарде рада и
акт о мерилима и критеријумима за утврђивање цена услуга и акт о мерилима и критеријумима за
партиципацију корисника.
УСЛУГЕ ПОДРШКЕ ЗА САМОСТАЛНИ ЖИВОТ
3.5.

Становање уз подршку за младе који се осамостаљују

Члан 18
Услугом Становања уз подршку за младе који се осамостаљују обезбеђује се временски
ограничено становање и стручна подршка у развијању вештина неопходних за потпуно
осамостаљивање и укључивање у заједницу.
Ова услуга се обезбеђује, у наменски опредељеним просторима, младима који се
осамостаљују по престанку смештаја у установи социјалне заштите или у хранитељској породици,
под условом да не могу да се врате у биолошку или сродничку породицу нити су у могућности да
започну самосталан живот, али је извесно да уз подршку могу да преузму одговорност и живе
самостално.
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Члан 19
Услуга становања уз подршку признаје се младима са подручја општине Димитровград, а
на основу упута Центра за социјални рад.
Ова услуга се обезбеђује у трајању до једне године, а у изузетним случајевима у трајању
до 15 месеци, према процени Центра за социјални рад који прати корисника.
Члан 20
Средства за трошкове текућег одржавања стамбених јединица обезбеђује општина.
Средства за покриће трошкова становања (електрична енергија, вода и канализација, грејање,
чистоћа, грађевинско земљиште) обезбеђују сразмерно корисници услуге становања, уколико
остварују редовне приходе.
Висину учешћа корисника у трошковима становања утврђује Центар за социјални рад на
основу стварних трошкова и броја корисника.
Међусобна права и обавезе корисника и Центра за социјални рад, општине и упутног
органа уређују се посебним уговором.
САВЕТОДАВНО – ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО – ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ
3.6.

Саветодавно – терапијске и правне услуге и услуге СОС телефона

Члан 21
Саветодавно – терапијске, услуге пружања правне помоћи и услуге СОС телефона пружају
се као вид подршке појединцима и породицама које су у кризи, ради унапређивања породичних
односа, превазилажења кризних ситуација и стицања вештина за самосталан и продуктиван
живот у друштву.
Саветовалиште пружа информативне, правне, едукативне, саветодавне и терапијске
услуге, као и услугу подршке и оснаживања жртава породичног насиља путем дежурства на СОС
телефону.
СМЕШТАЈ У ПРИХВАТИЛИШТЕ
3.7.

Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу

Члан 22
Право на привремени смештај у прихватилиште или прихватну станицу имају деца и
омладина без родитељског старања, деца и омладина са поремећајима у друштвеном понашању,
деца чији је развој ометен породичним приликама, жртве породичног насиља ( жене и деца ),
одрасла и стара лица која се нађу у скитњи и другим случајевима када је неопходно организовано
збрињавање ако је пружање овог облика заштите најцелисходнији у конкретном случају.
Члан 23
Прихватилиште обезбеђује корисницима привремени смештај, исхрану, здравствену
заштиту, а деци и омладини васпитање и образовање, до обезбеђивања повратка у место
пребивалишта или док се за корисника не утврди одговарајући облик заштите, а најдуже у трајању
до 30 дана.
Деци и омладини у прихватној станици обезбеђује се прихват и краткотрајни смештај,
исхрана, примена здравствено хигијенских мера, утврђивање њиховог идентитета и
пребивалишта, сачињавање налаза о њиховом стању и понашању и предузимају се мере за
обезбеђење одговарајућег облика трајног збрињавања, а најдуже у трајању до 7 дана.
Прихватна станица обезбеђује одраслим и старим лицима прихват и збрињавање, до
обезбеђивања повратка у место пребивалишта или док се за корисника не утврди одговарајући
облик заштите, а најдуже у трајању до 7 дана.
Установе социјалне заштите и друга правна и физичка лица које испуњавају законом
утврђене услове могу организовати послове прихватне станице и прихватилишта за децу,
омладину одрасла и стара лица.
Нормативе и стандарде за обављање делатности прихватилишта и прихватне станице
утврђује законодавац посебним актом.
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До успостављања ових услуга на територији општине, корисници ће се упућивати у
најближа места где постоје прихватилишта и прихватне станице.
Члан 24
Право на смештај у прихватилиште или прихватну станицу се признаје на основу упута за
коришћење услуге које издаје Центар за социјални рад.
3.8.

Прихватилиште за жртве насиља у породици

Члан 25
Прихватилиште за жртве насиља у породици обезбеђује привремени смештај лицима у
случајевима акутног стања насиља у породици, којима су по сопственој процени или по процени
надлежних државних органа угрожени безбедност, здравље и живот.
Акутно стање насиља у породици обухвата наношење или покушај наношења телесних
повреда, изазивање страха претњом, присиљавање или навођење на сексуални однос,
ограничавање слободе кретања или комуницирања са трећим лицима, вређање, као и свако друго
безобзирно понашање.
Овом услугом обезбеђује се смештај, исхрана, здравствена заштита, правна помоћ,
саветовање и консултације, психосоцијална подршка, упућивање на оспособљавање за рад,
повезивање са другим надлежним институцијама.
Члан 26
Смештај у прихватилиште реализује се издавањем упута од стране Центра за социјални
рад, у најближе прихватилиште ( сигурна кућа).
Услуга се пружа до успостављања другог одговарајућег облика заштите или
оспособљавања за безбедан, самосталан живот и укључивање у заједницу, а најдуже до 90 дана.
Изузетно боравак у Прихватилишту за децу и младе може се продужити за још 30 дана када за то
постоје оправдани разлози, по процени Центра за социјални рад.
IV МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА И ДРУГИ ОБЛИЦИ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ
4.1.

Једнократна помоћ

Члан 27
Право на једнократну помоћ може се признати појединцу или породици који се изненада
или тренутно нађу у стању социјалне потребе, које не могу сами превазићи. Право на једнократну
помоћ се признаје у:
1. натури;
2. новчаном износу и
3. новчаној накнади за добровољно радно ангажовање.
Члан 28
Једнократна помоћ у натури и новчаном износу може се признати у следећим случајевима:
- прибављања личне документације ради остваривања права у области социјалне заштите;
- задовољавања основних животних потреба (набавка намирница, хигијенски пакет);
- набавке лекова, медицинских помагала и помоћи у лечењу (ако не постоји други основ), прекид
нежељене трудноће из социјалних индикација, прибављање лекарских налаза и лекарских
уверења, у циљу остваривања права из социјалне заштите и запошљавања корисника;
- набавке уџбеника и школског прибора за децу која се редовно школују;
- изласка младих из система социјалне заштите;
- изласка жртава насиља у породици из Прихватилишта;
- других ванредних ситуација, када се не може превазићи стање социјалне потребе.
Право на једнократну новчану помоћ може се признати појединцу или породици:
- за набавку лекова, медицинских помагала и помоћи у лечењу ако приходи, у месецу који
претходи месецу подношења захтева, не прелазе износ бруто минималне зараде у Републици
Србији, познате у моменту подношења захтева;
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- за остале случајеве из става 1. овог члана ако приходи, у месецу који претходи месецу
подношења захтева, не прелазе износ нето минималне зараде у Републици Србији, познате у
моменту подношења захтева.
Изузетно, ово право се може признати појединцу или породици који не испуњавају услове
из става 1. овог члана, по процени Центра за социјални рад.
Износ једнократне новчане помоћи не може бити већи од износа просечне нето зараде
остварене по запосленом у општини Димитровград, познатог у моменту одлучивања о праву.
Висину једнократне новчане помоћи утврђује Центар за социјални рад, ценећи тренутну ситуацију
појединца или породице.
Члан 29
Новчана накнада за добровољно радно ангажовање у локалној заједници припада радно
способним лицима, која се налазе у стању социјалне потребе.
Ако лице упућено на добровољно радно ангажовање неоправдано одбије ангажовање не
може остварити право на једнократну новчану помоћ.
Члан 30
Појединац или породица могу право на једнократну помоћ остварити највише три пута у
току календарске године, осим једнократне новчане помоћи за добровољно радно ангажовање.
Једнократна помоћ се одобрава на основу достављене потребне документације која је по
оцени Центра за социјални рад непоходна за остваривање права.
О праву на једнократну помоћ одлучује Центар за социјални рад.
4.2.

Опрема корисника за смештај у установу или другу породицу

Члан 31
Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу се признаје лицу
које се смешта:
- у установу социјалне заштите;
- у другу породицу,
под условом да нема опрему, нити је може обезбедити, а не могу му је обезбедити ни сродници
који су, према прописима о породичним односима, дужни да учествују у његовом издржавању.
Члан 32
Опрема корисника обухвата набавку најнужније одеће, обуће, накнаду трошкова за превоз
корисника до установе, односно породице и друге нужне трошкове по процени Центра за
социјални рад.
Право на опрему корисника може се признати у износу стварних трошкова, а највише до
износа просечне месечне нето зараде по запосленом, остварене у општини Димитровград
познате у моменту одлучивања о праву.
О праву на опрему за смештај корисника у установу социјалне заштите или другу
породицу, одлучује Центар за социјални рад.
4.3.

Путни трошкови и исхрана пролазника

Члан 33
Право на путне трошкове и исхрану пролазника признаје се лицу које се нађе на територији
општине Димитровград, ван свог пребивалишта/боравишта, у стању социјалне потребе, за
повратак у место пребивалишта/боравишта или за одвођење у прихватилиште.
Лицу које није у стању да се само врати у место пребивалишта/боравишта одређује се
пратилац.
Новчани износ за реализацију овог права одређује се:
- за превоз, у висини стварних трошкова;
- за исхрану, до 10% од основице за утврђивање новчане социјалне помоћи.
Центар за социјални рад потражује средства за остварено право од Центара за социјални
рад са подручја на коме лице има пребивалиште/боравиште.
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4.4.

Накнада трошкова сахране

Члан 34
Право на трошкове сахране може се признати:
- за лица без прихода смештена у установу социјалне заштите или другу породицу за чији смештај
трошкове сноси буџет Републике Србије;
- за кориснике права на новчану социјалну помоћ у складу са Законом;
- за лица неутврђеног идентитета;
- за лица која немају сроднике који су по закону обавезни на издржавање;
- за лица која имају сроднике за које је Центар за социјални рад утврдио да нису у могућности да
сносе трошкове сахрањивања;
- за лица непознатог пребивалишта/боравишта, која се у тренутку смрти нађу на подручју општине
Димитровград;
- изузетно за лица која нису у систему социјалне заштите, а налазила су се у стању социјалне
потребе по процени Центра за социјални рад.
Члан 35
Право на трошкове сахране може се признати, уз приложене доказе о стварним
трошковима, лицу које је извршило сахрањивање.
Накнада трошкова сахране се утврђује у висини стварних трошкова учињених за набавку
најнеопходније погребне опреме (сандук најниже вредности, покров, крст са натписом) превоз
покојника, сахрањивање, гробно место и таксу за гробно место.
О праву на трошкове сахране одлучује Центар за социјални рад.
4.5.

Обезбеђивање огрева

Члан 36
Право на набавку огрева могу остварити корисници новчане социјалне помоћи, као и
појединци и породице у стању социјалне потребе који су радно неспособни, лошег здравственог
стања, једнородитељске породице, а по процени Центра за социјални рад
Корисницима који остваре право на огрев испоручиће се огревно дрво у количини од 3 м3
или противредност у новчаном износу
О остваривању права на огрев одлучује Центар за социјални рад, с тим да се ово право
може остварити једном у току године.
4.6.

Решавање стамбених потреба корисника

Члан 37
Право на пружање помоћи у решавању стамбених потреба имају корисници новчане
социјалне помоћи и друга лица у стању социјалне потребе, а иста се може признати као накнада
за поправку куће или стана, давање на коришћење куће или стана или плаћање станарине.
Члан 38
Средства за решавање стамбених потреба лицима из ове Одлуке обезбеђују се у
зависности од материјалних могућности општине.
Члан 39
Одлуку о висини накнаде за поправку куће или стана као и плаћања станарине доноси
општински орган управе надлежан за стамбено – комуналну делатност, на предлог Комисије за
стамбена питања.
Члан 40
Додела кућа и станова врши се на начин и по поступку утврђеном Одлуком о стамбеним
питањима.
4.7.

Ослобађање од плаћања комуналних услуга

7

Члан 41
Право на ослобађање од плаћања комуналних услуга имају корисници новчане социјалне
помоћи по прописима о социјалној заштити, за период у ком примају новчану помоћ.
Под комуналним услугама подразумевају се услуге: испоруке воде, изношење смећа и
коришћење грађевинског земљишта.
Ослобађање од плаћања испоруке воде ограничено је на 3 м3 за појединца и 3 м3 по члану
пориодице, а највише 10 м3 за породицу.
Право се реализује у непосредној сарадњи ЈП „Комуналац“ и Центра за социјални рад, без
вођења посебног поступка, тако што овлашћени радник Центра квартално доставља спсикове
корисника социјалне помоћи јавним предузећима.

4.8.

Бесплатна ужина и превоз ученика

Члан 42
Деца корисника новчане социјалне помоћи предшколског и основно-школског узраста имају
право на бесплатну ужину и бесплатан превоз до школе.
Права из става 1. овог члана остварују се код надлежног органа управе општине.
V ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И МАТЕРИЈАЛНУ
ПОДРШКУ
Члан 43
Поступак за остваривање права на коришћење услуга и материјалну подршку из ове
одлуке води се по одредбама Закона о општем управном поступку и одредбама Закона о
социјалној заштити.
Поступак за остваривање права на коришћење услуга и материјалну подршку спроводи
Центар за социјални рад по службеној дужности или на захтев корисника.
Центар за социјални рад издаје упут за коришћење услуге и доноси решење о
остваривању права на материјалну подршку. Издавању упута може претходити мишљење
интерресорне комисије за процену потреба деце.
Услуге социјалне заштите могу се користити и директним уговарањем између корисника и
овлашћеног пружаоца услуга, у складу са Законом.
Члан 44
Услуге социјалне заштите из ове одлуке, за којим постоји потреба, а не могу их обезбедити
установе социјалне заштите чији је оснивач општина, набављају се од пружаоца услуге социјалне
заштите који је за то лиценциран кроз поступак јавне набавке услуга социјалне заштите, у складу
са законом који уређује јавне набавке.
Наручилац услуге је општина, а позив за подношење понуде за пружање услуга социјалне
заштите објављује се у складу са законом који уређује јавне набавке.
Наручилац је дужан да одабере пружаоца услуге који је способан да услугу пружи под
најповољнијим условима, у складу са најбољим интересом корисника и прописаним стандардима.
Уговор о јавној набавци услуге закључује се између наручиоца услуге и одабраног
пружаоца услуге социјалне заштите.
Пружалац услуге социјалне заштите који је добио лиценцу за пружање услуге социјалне
заштите и са којим је закључен уговор о јавној набавци има статус овлашћеног пружаоца услуге
социјалне заштите.
Наручилац је дужан да министарству надлежном за социјалну заштиту достави извештај о
закљученом уговору о јавној набавци услуга социјалне заштите.
Члан 45
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 и из буџета општине .
Цену услуга утврђених овом одлуком одређује општинско веће.
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Члан 46
О жалби на решење Центра за социјални рад одлучује општинско веће у року од 30 дана.
Жалба не одлаже извршење решења.
Члан 47
Центар је дужан да води евиденцију о признатим правима на материјалну подршку и
издатим упутима, доставља годишње извештај о раду скупштини општине Димитровград.
VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 48
Средства за остваривање права на материјалну подршку и пружање услуга из ове одлуке
обезбеђују се у буџету општине Димитровград, 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 49
У буџету општине Димитровград опредељују се и потребна средства за финансирање
радника на обављању послова социјалног рада из надлежности локалне самоуправе, као и за
материјалне трошкове.
Члан 50
За реализацију права из ове одлуке која захтевају хитно поступање Центра преносе се 1%
утврђених средстава, на основу усвојеног програма рада Центра из буџета општине месечно,
најкасније до 10-ог за претходни месец, Центру за социјални рад.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 51
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о социјалној заштити грађана
у општини Димитровград ("Службени лист града Ниша", бр. 126/08 од 31.12.2008.год.), Одлука о
измени и допуни одлуке о социјалној заштити грађана у општини Димитровград (Службени лист
града Ниша, бр. 51/11).
Члан 52
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ниша".

Број: 06-50/11-I/25-10
У Димитровграду, 08.11.2011. год.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

Председник,
Зоран Геров
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