На основу члана 20, 57. став 2, 110, 111 и 209. Закона о социјалној заштити
(''Сл. гласник РС'', бр. 24/2011), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
гласник РС'', бр. 129/07) и члана 36. Статута општине Мионица (''Сл. гласник СО
Мионица'', бр. 8/2008), Скупштина општине Мионица на седници одржаној дана
18.12.2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ КОЈА СЕ
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се права и услуге појединаца и породица у области
социјалне заштите и социјалне сигурности грађана за које је надлежна општина
Мионица, услови и поступак за остваривање ових права и начин финансирања.
Члан 2.
Буџетом Општине утврђују се потребна средства за намене из члана 1. ове
Одлуке.
Обим и услови за остваривање права из члана 1. ове Одлуке, зависе од
расположивих средстава у буџету Општине.
Средства за остваривање права и услуга предвиђених овом Одлуком,
обезбеђују се и од донатора, донаторских организација, фондова намењених
самњењу социјалног сиромаштва и развијању нових облика заштите.
Члан 3.
Права утврђена овом Одлуком могу остваривати појединци и породице са
пребивалиштем на територији општине Мионица:
- који се нађу у стању социјалне потребе;
- који су неспособни за рад, а немају средстава за издржавање;
- који својим радом и по основу рада или на други законом дозвољен начин
не могу обезбедити довољно средстава за задовољење основних животних
потреба.
Изузетно, лице које нема пребивалиште у општини Мионица, може
остварити права из ове Одлуке уколико се нађе на подручју ове Општине у стању
социјалне потребе.
Породицом у смислу ове Одлуке сматра се брачни и ванбрачни друг, деца,
(брачна и ванбрачна, усовојена и узета на издржавање) и сродници у првој линији,
а у побочној до другог степена сродства, под условом да живе у заједничком
домаћинству.

II МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА И УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 4.
Права у области социјалне заштите обезбеђују се материјалном подршком и
пружењем услуга социјалне заштите.
Права на различите врсте материјалне подршке остварују се у циљу
обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке социјалној интеграцији
појединца и породице.
1.
2.
3.
4.
5.

Права на материјалну подрушку која се утврђују овом Одлуком су:
право на једнократну помоћ,
право на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или
другу породицу,
право на накнаду тршкова сахране,
право на накнаду трошкова за здравствену заштиту,
плаћање трошкова смештаја у интернату, ђачком и студенском дому и
боравка у обданишту деци корисника материјалног обезбеђења.

Члан 5.
Услуге у социјалној заштити су активности пружања подршке и помоћи
поједнцима и њиховим породицама ради побољшања, односно очувања квалитета
живота, отклањања или ублажавања ризика, неповољних животних околности, као
и развој потенцијала корисника за самосталан живот.
Услуге утврђене овом Одлуком су:
1. Право на помоћ и негу у кући за одрасла и старија лица,
2. Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге,
1. Право на једнократну помоћ
Члан 6.
Право на једнократну помоћ има грађанин који се изненадно или тренутно
нађе у стању социјалне потребе, као и лицу које се упућује у домски и породични
смештај, а које нема средства да обезбеди одећу, обућу и трошкове превоза
неопходне за реализацију смештаја.
Стањем изненадне или тренутне потребе, сматрају се околности које су
наступиле у месецу који претходи дану подношења захтева а нарочито у
случајевима:
- тренутне незапослености свих чланова домаћинства и услед тога
немогућности задовољавања основних животних потреба,
- отклањања последица елементарне непогоде,
- тешке болести чији трошкови претежно или у целости нису признати на
терет обавезног социјалног осигурања,
- збрињавања по престанку смештаја,
- у другим ситуацијама које према процени стручних радника Центра за
социјални рад, појединац или породица не могу самостално превазићи, без
делимичне или потпуне финансијске подршке друштвене заједнице.

Задовољавањем основних животних потреба из става 2. алинеја 1. овог
члана сматра се: набавка намирница, набавка уџбеника и школског прибора за
децу, набавка огрева, као и задовољавање других потреба изазваних специфичним
стањем или ситуацијом (болест, тешка инвалидност и сл.) .
Отклаљањем последица елементарних непогода из става 2. алинеја 2. овог
члана сматра се када je појединцу или породици у пожару, поплави, земљотресу
или другим непогодама потпуно и знатно оштећен стамбени простор који користе
по основу власништва или по основу закупа.
Тешком болешћу чији трошкови претежно или у целости нису признати на
терет обавезног социјалног осигурања у смислу става 2. алинеја 3. сматрају се:
малигна обољења, шећерна болест, хемофилија, душевна болест и поремећаји,
прогресивна нервна-мишићна обољења, церебрална парализа, мултиплекссклороза,
реуматска грозница, коронарне и цереброваскуларне болести, системске аутоимуне
болести, хроничне бубрежне инсуфицијенције и цистичне фиброзе.
Збрињавањем по престанку смештаја у смислу става 2. алинеја 4. овог члана
сматра се подршка појединцу који напушта установу социјалнe заштититe или
хранитељску породицу, под условом да не може да се врати у биолошку или
сродничку породицу, нити је у могућности да одмах започне самостални живот и
иста не може трајати дуже од 6 (шест) месеци.
Висина једнократне новчане помоћи, одређиваће се у конкреном случају, а
највиши износ био би до 25% просечне месечне зараде по запосленом у привреди
Републике без пореза и доприноса према последњим познатим подацима о
зарадама у време вршења исплате.
У изузетним случајевима висина једнократне новчане помоћи може се
исплатити у већем износу од наведеног уз писмену сагласност Општинског већа.
Једнократна новчана помоћ може се исплатити више пута у току
календарске године.
Члан 7.
Износ једнократне помоћи до висине права на материјално обезбеђење за
појединца одобрава социјални радник – појединац, а преко тог износа по процени
Стручног тима, Центар за социјални рад.
Једнократна помоћ у натури
Члан 8.
Помоћ у натури утврђује се када се процени да је то најбољи и
најефикаснији облик материјалне помоћи за корисника који се нашао у стању
социјалне потребе.
Средства за помоћ у натури обезбеђује општина, донатори и други извори.
Набавка огрева
Члан 9.
Корисницима права на новчану социјалну помоћ којима је ово право
признато у неограниченом трајању обезбеђује се једном годишње помоћ за огрев и
то набавком огревног дрвета или исплатом у примереном новчаном износу.

Изузетно, набавка огрева може се обезбедити и за појединца или породицу
који нису стални корисници новчане социјалне помоћи, на основу критеријума који
утврђује Центар за социјални рад.
Коначан списак корисника са количином дрвета, односно висином новчаног
износа, сачињава Центар за социјални рад.
Набавка уџбеника за ученике основних школа
Члан 10.
Редовним ученицима основних школа на територији општине из породица
корисника новчане социјалне помоћи, ромских породица које су у стању социјалне
потребе или других породица које се тренутно нађу у стању социјалне потребе,
обезбедиће се уџбеници и школски прибор у складу са могућностима општине.
Набавка уџбеника подразумева набавку нових уџбеника или расподелу
коришћених према сачињеним списковима у школама.
Набавка животних намирница (хлеб и млеко)
Члан 11.
Корисницима новчане социјалне помоћи или другим појединцима и
породицама који се нађу у стању социјалне потребе може се одобрити право на
хлеб и млеко (1-3 векне хлеба и 1-3 литре млека дневно), које ће корисник
преузимати у одређеној продавници.
Право из става 1 овог члана утврђује Центар за социјални рад доношењем
решења у којем је наведена дневна количина намирница, рок у којем се право
користи и трговинска радња где ће се намирнице преузимати.
Члан 12.
У поступку решавања о праву на једнократну новчану помоћ, Центар за
социјални рад је дужан да цени да ли се пружањем других облика социјалне
заштите може ефикасније постићи задовољавање потреба корисника.
Висина једнократне помоћи у новцу или у натури утврђује се у сваком
конкретном случају у зависности од материјалне ситуације и трошкова који су
задесили појединца коме се пружа помоћ.
Изузетно, лицу коме према оцени Центра за социјални рад треба одмах
пружити интервентну помоћ (тренутна помоћ), може се одобрити исплата у
скраћеном поступку и року на основу критеријума који утврђује Центар за
социјални рад, а на основу предлога стручних радника установе.
Помоћ из става 3 овог члана може се одобрити највише једном у току
календарске године и то до висине износа новчане социјалне помоћи за појединца
према последњем објављеном статистичком податку.
2. Право на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или
другу породицу
Члан 13.
Право на опрему за смештај у установу или другу породицу признаје се
кориснику које се упућује на смештај, у виду обуће, одеће и трошкова превоза до
установе односно породице.

Ово право признаје се кориснику који обућу, одећу и превоз не може
обезбедити из сопствених прихода и имовине, нити од стродника који су обавезни
да га издржавају.
Трошкови превоза признају се у висини цене аутобуске карте за корисника,
а попотреби за његовог пратиоца, односно у висини цене горива уколико се
корисник превози службеним аутомобилом Цетра за социјални рад.
3. Право на накнаду трошкова сахране
Члан 14.
Право на накнаду трошкова схране има физичко лице или правно лице које
изврши сахрану:
- лица која немају сроднике – законске обвезнике издржавања,
- лице које умре на подручју општине Мионица, а да су ну непознати
пребивалиште, боравиште или индентитет,
- лице које које је корисник права из социјалне заштите, а нема сроднике који
су у обавези да га издржавају,
- избегло, прогнано или расељено лице, а нема сроднике који су у обавези да
га издржавају,
Признају се само нужни трошкови сахране за обезбеђење ковчега, крста и
слова, покрова, душека, превоза умрлог до гробља, укопа и гробног места.
Накнада трошкова сахране извршиће се у ревалоризованом износу из
заоставштине умрлог лица или сродника који су били у обавези да издржавају
умрло лице који неоправдано одбију да сносе трошкове сахране, а у корист буџета
општине Мионица.
4. Право на накнаду трошкова за здравствену заштиту
Члан 15.
Право на накнаду трошкова за здравствену заштиту имају корисници
материјалног обезбеђења као и други грађани који се нађу у стању социјалне
потребе и то:
- за прекид нежељене трудноће из социјалних индикација,
- за прикупљање лекарских налаза и уверења,
- за одлазак на специјалистичке прегледе ван општине Мионица,
- за куповину лекова,
- за лабораторијске налазе,
- за операције,
- за ортопедкса помагла,
- за рехабилитиацију.
Средства за напред наведне намене, одбораваће се по процени Стручног
тима Центра.
За одобравање новчаног износа вишег од 25% просечне месечне зараде по
запосленом у привреди Републике без пореза и доприноса према последњим
познатим подацима о зарадама у време вршења исплате, потребна је сагласност
Општинског већа.

5. Плаћање трошкова смештаја у интернату, ђачком и студенском дому и
боравка у обданишту деци корисника материјалног обезбеђења
Члан 16.
Плаћање трошкова смештаја у интернату, ђачком и студенском дому и
боравка у обданишту деци корисника материјалног обезбеђења, обухвата:
- трошкови смештаја у интернату, ђачком и студенском дому и боравка у
обданишту деци корисника материјалног обезбеђења,
- трошкови боравка у дечијем обданишту, за децу корисника материјалног
обезбеђења и за децу угрожену породичном ситуацијом,
- трошкови летовања и опоравка деци смештеној у установи социјалне
заштите.
Стручни тим Центра оцењује, да ли је подносиоцима захтева ради
остваривања права по одредбама овог члана неопходно омогућити остварење
истих.
УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
1. Помоћ и нега у кући за одрасла и старија лица
Члан 17.
Услугом помоћи и неге у кући за одрасла и старија лица обезбеђује се
подршка у задовољавању свакодневних животних потреба у стану корисника, како
би се унапредио квалитет живота старијих лица и спречио смештај у институцију.
Помоћ у кући пружа се када је породична подршка недовољна или није
расположива, у складу са утврђеним потребама старијих лица, која услед немоћи
или смањених функционалних способности нису у стању да живе без помоћи
других лица.
Члан 18.
Корисници услуге могу бити жене старије од 60 година и мушкарци старији
од 65 година, која имају ограничења физичких и психичких способности, живе
сами 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 жене млађе од 60
година и мушкарци млађи од 65 година, која не испуњавају услове из става 1. овог
члана и то:
- лица са инвалидитетом,
- лица која имају закључен уговор о доживотном издржавању, уз плаћање
економске цене услуге,
- друга лица по процени Центра за социјални рад, уз плаћање економске
цене услуге.
Члан 19.
Помоћ и нега у кући за одрасла и старија лица обезбеђује се ангажовањем
геронтодомаћица, ради одржавања личне хигијене корисника и хигијене стана,
набавке намирница, припремања оброка, плаћања рачуна, помоћи при кретању и
обављању других послова у зависности од потреба корисника.

Услуга помоћи и неге у кући за одрасла и старија лица се може пружати
интегрисано са здравственим услугама.
Критеријуме и мерила за учешће корисника у трошковима услуге помоћи и
неге у кући за одрасла и старија лица, утврђује Општинско веће.
Здравствене услуге се обезбеђују у складу са прописима у области
здравствене заштите.
О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални рад.
Право на помоћ и негу у кући признаје се на одређен број сати недељно, а
према процени Центра за социјални рад и траје најдуже до краја календарске
године у којој је захтев поднет.
2. Саветодавно-терапијске и социјално – едукативне услуге
Члан 20.
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге пружају се као вид
помоћи појединцима и породицама, ради унапређивања породичних односа,
превазилажења кризних ситуација и стицања вештина за самосталан и продуктиван
живот у друштву.
Услуге из става 1. овог члана обухватају:
1. терапијске услуге,
2. социјално-едукативне услуге,
3. медијацију,
4. саветодавне услуге.
2.1.Терапијске услуге
Члан 21.
Терапијске услуге обухватају системску породичну психо терапију и друге
психотерапије које су усмерене на функционисање појединца и породице у
социјалном смислу.
Системска породична терапија у социјалној заштити је један од
психотерапијских приступа усмерених на системску промену односа унутар и
изван породице, у циљу разумевања и решавања проблема на психолошки здравији
и социјално прихватиљивији начин и за добробит појединца и породице.
Корисници услуге породичне терапије могу користити услугу непосредним
самоиницијативним обраћањем установи у којој се та услуга реализује или другим
пружаоцима те услуге или, упућивањем од стране Центра за социјални рад и
других релавантних служби.
Услуга породичне терапије реализује се у складу са сврхом услуге,
потребама, мотивацијом и капацитетима корисника, а у зависности од процене
пружаоца услуге породичне терапије, где се услуга спроводи.
2.2.Социјално-едукативне услуге
Члан 22.
Социјално-едукативне услуге спроводе се у оквиру основних послова
социјалне заштите и обухватају унапред структурисане активности на стицању
компентенција и вештина дефинисаних група корисника, како би корисници стекли

вештине и компентенције за решавање проблема, ресоцијализацију и унапређење
социјалног функционисања.
2.3. Медијација
Члан 23.
Медијација је услуга посредовања у конфликту или преговарању преко
прихватљиве, непристрасне и неутралне треће стране која нема ауторитативну моћ
доношења одлуке, већ помаже странама у конфликту да својом вољом постигну
властити, обострано прихватљив договор и споразум у случајевима где је
процењено да нема насиља.
Ова услуга је намењена корисницима ако су за њу мотивисани, а имају
потребу за посредовањем у конфликту, у циљу мирног преговарања и решавања
истог без притиска и присиле.
Услугу
медијације
корисници
могу
добити
непосредним,
самоиницијативним обраћањем установи у којој се та услуга реализује или
посредно упућивањем од стране Центра за социјални рад и других релавантних
служби.
2.4. Саветодавне услуге
Члан 24.
Саветовање у социјалном раду је услуга намењена свим корисницима у
зависности од њихових потреба и процене стручних радника установе где се
саветовање спроводи.
Саветодавна услуга може бити правна, психолошка и социјална у склопу
редовних делатности установе, односно пружаоца ове услуге.
УСЛОВИ И ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Члан 25.
О правима из ове Одлуке решава у првом степену Центар за социјални рад.
Поступак се покреће на захтев лица, односно његовог законског заступника
– стараоца, и по службеној дужности.
У име породице захтев подноси један њен пословно способан члан.
Подносилац захтева је дужан да уз захтев поднесе потребне доказе и да у
вези захтева даје истините податке.
Члан 26.
Када се као корисник права из ове Одлуке појављује породица, за носиоца
права одређује се један члан породице.
Члан 27.
Поступак за остваривање права из ове одлуке води се по одредбама Закона о
општем управном поступку, у складу са методологијом стручног рада у Центру.

Члан 28.
По жалбама на решења донета у првостепеном поступку одлучује
Општинско веће општине Мионица.
Жалба се подноси непосредно Центру за социјални рад, у року од 15 дана од
дана достављања решења.
НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
Члан 29.
Права утврђена овом Одлуком од општег интереса и о њиховом
обезбеђивању и финансирању стара се општина Мионица у складу са материјалним
могућностима.
Средства за остваривање права утврђених овом Одлуком обезбеђују се у
буџету општине Мионица.
Члан 30.
Ова Одлука струпа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику општине Мионица.''

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 400-255/2015
Миоица, 18.12.2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
___________________________
Мирослав Ђурић

На основу члана 20, 57. став 2, 110, 111 и 209. Закона о социјалној заштити (''Сл.
гласник РС'', бр. 24/2011), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр.
129/07 и 83/2014-др. закон) и члана 36. Статута општине Мионица (''Сл. гласник СО
Мионица'', бр. 8/2008),
Скупштина општине Мионица на седници одржаној дана 12.02.2016. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ КОЈА СЕ
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МИОНИЦА

Члан 1.
Врше се измене и допуне Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити која
се финансирају из буџета општине Мионица број 400-255/2015 од 18.12.2015. године
(''Службени гласник општине Мионица'', бр. 9/2015) у даљем тексту Одлука у члану 5.
став 2. после тачке 2. додаје се нова тачка 3. која гласи:
''Социјално становање у заштићеним условима''.
Члан 2.
После члана 24. Одлуке додаје се нови чланови у оквиру Одељка ''3. Социјално
становање у заштићеним условима''
У оквиру одељка ''3. Социјално становање у заштићеним условима'' су чланови 24а,
24б, 24в, 24г, 24д, 24ђ, 24е, 24ж, 24и, 24ј. који гласе:
''Члан 24а.''
Социјално становање у заштићеним условима је отворени облик социјалне
заштите, за чију је реализацију на подручју општине Мионица прибављен стамбени
објекат за смештај социјално угрожених избеглих, интерно расељених лица и социјално
угроженог становништва из локалне заједнице.
Стамбеном објекту не може бити промењена намена све док постоји потреба за
збрињавање лица из става 1. овог члана. Уколико ова потреба престане, општина Мионица
може променити намену, али да се стамбени објекат искључиво користи за потребе
социјално угроженог становништва.
''Члан 24б.''
Власник стамбеног објекта може бити Република Србија или општина Мионица.
Стамбеним објектом ће управљати Центар за социјални рад (у даљем тексту:
Центар).
Центар је одговоран за наменско коришћење објекта из става 2. овог члана и за
унапређење услова и положаја корисника у стамбеном објекту.

''Члан 24в.''
Трошкови инвестиционог одржавања стамбеног објекта, и накнада за рад домаћина
социјалног становања финансирају се из буџета општине Мионица, према годишњем
плану који се, на предлог Центра, доноси истовремено са буџетом општине Мионица.
''Члан 24г.''
Право на смештај у стамбеном објекту може остварити социјално угрожена
избегла, интерно расељена лица и социјално угрожено становништво из локалне
заједнице, под условом:
- да је држављанин Републике Србије;
- да има пребивалиште, односно боравиште на територији општине Мионица;
- да није као корисник повратничког програма обновило оштећену непокретност на
адреси претходног пребивалишта;
- да је поднело писани захтев за учешће на огласу;
- да је остварило право првенства на листи реда првенства;
- да не може користити своју непокретност на адреси претходног пребивалишта на
територији Косова и Метохије;
- да од момента када је евидентирано као интерно расељено лице није отуђило,
поклонило или заменило непокретност на адреси претходног пребивалишта на територији
Републике Србије или у другој држави;
- да нема у својини непокретност ван територије претходног пребивалишта или у
другој држави којом може решити своје стамбене потребе;
- да је избегло, интерно расељено лице и социјално угрожено становништво из
локалне заједнице, остварило право на новчану социјалну помоћ.
Приоритет у смештају лица, односно породица из става 1. овог члана имају:
- самохрани родитељи са децом;
- остале категорије посебно социјално угрожених породица
- социо-економски угрожене породице које због здравственог проблема,
инвалидности или хроничне болести члана породице не могу обезбедити услове за
егзистенцију;
- стара лица - самци и парови, способна за самостални живот (којима није потребна
туђа нега) и
- млађа пунолетна лица по изласку из система социјалне заштите (напуштање
институционалног или породичног смештаја).
''Члан 24д''
Први избор корисника и домаћина социјалног становања у заштићеним условима
врши комисија коју чине представници општине Мионица и представници финасијера
пројекта социјалног становања у заштићеним условима, a о праву на коришћење смештаја
у стамбеном објекту одлучује Центар решењем.
Ближе критеријуме и мерила за избор наредних корисника у стамбени објекат за
социјално становање у заштићеним условима уредиће општина Мионица – Општинско
веће.

''Члан 24ђ''
Трошкови боравка корисника и домаћина социјалног становања обухватају.
1. трошкове за живот корисника до нивоа социјалне сигурности утврђене законом;
2. трошкове коришћења стамбене јединице (трошкови комуналних услуга,
трошкови грејања. и слично);
3. трошкове који се односе на исплату накнада за рад домаћина социјалног
становања;
4. трошкови станарине.
За први избор корисника и домаћина социјалног становања, породице које се
смештају у стамбени објекат за социјално становање у заштићеним условима, могу
остварити примања и то:
1. до висине новчане социјалне помоћи;
2. до висине просечног примања у општини Мионица;
3. до висине просечног примања у Републици Србији.
Корисници социјалног становања чија су примања до висине новчане социјалне
помоћи ослобођени су плаћања трошкова станарине стамбене јединице из става 1. тачка 4.
овог члана.
Корисници чија примања прелазе висину новчане социјалне помоћи, а чланови
породичног домаћинства, као и корисник неспособни за рад, који својим приходима који
прелазе новчане социјалне помоћи, обавезни су да учествују у трошковима станарине
стамбене јединице из става 1. тачка 4. овог члана.
''Члан 24е''
О висини накнаде за рад домаћина социјалног становања одлучиће Општинско
веће посебном Одлуком. Међусобна права и обавезе бићее регулисане Уговором између
Центра и домаћина социјалног становања.
''Члан 24ж''
Корисници и домаћин социјалног становања закључиће уговор о коришћењу
стамбених јединица са Центром, којим ће бити регулисана међусобна права и обавезе
уговорених страна.
''Члан 24и''
Центар врши ревизију статуса корисника социјалног становања једном годишње, a
пo потреби и чешће.
''Члан 24ј''
Кориснику и домаћину социјалног становања престаје право коришћења стамбене
јединице у случају:
1) ако испуни услове за неки други облик социјалне заштите (институционални или
ванинституционални вид збрињавања);
2) ако дође до промене у породичном, радно-правном, имовинско правном статусу
који је од утицаја на његово право коришћења стамбене јединице;
3) ако својим понашањем ремети утврђени кућни ред и тиме омета остале
кориснике у нормалном коришћењу стамбеног објекта;

4) ако не извршава уговорене обавезе и
5) услед смрти корисника.
О престанку права коришћења стамбене јединице одлучује Центар
преиспитивањем права коришћења чланова породичног домаћинства у коме је наступила
промена.
Члан 3.
Остале одредбе Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити која се
финансирају из буџета општине Мионица број 400-255/2015 од 18.12.2015. године, остају
непромењене.
Члан 4.
Овлашћује се стручна служба Општинске управе Мионица да уради пречишћен
текст Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити која се финансирају из буџета
општине Мионица
Члан 5.
Измене и допуне Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити која се
финансирају из буџета општине Мионица ступају на снагу даном објављивања у
''Службеном гласнику СО-е Мионица''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 553-63/2016
Мионица, 12.02.2016. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТНЕ
___________________________
Мирослав Ђурић

На основу члана 20, 57. став 2, 110, 111 и 209. Закона о социјалној заштити (''Сл.
гласник РС'', бр. 24/2011), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр.
129/07 и 83/2014-др. закон) и члана 36. Статута општине Мионица (''Сл. гласник СО
Мионица'', бр. 8/2008),
Скупштина општине Мионица на седници одржаној дана 16.12.2016. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ КОЈА СЕ
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Члан 1.
Врше се измене и допуне Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити која
се финансирају из буџета општине Мионица број 400-255/2015 од 18.12.2015. године
(''Службени гласник општине Мионица'', бр. 9/2015) и Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити која се финансирају из буџета
општине Мионица број 553-63/2016 од 12.02.2016. године (''Службени гласник општине
Мионица'', бр. 1/2016) у даљем тексту Одлука.
Члан 2.
Члан 4. Одлуке допуњује се тако што се после тачке 5. додаје тачка 6. која гласи:
''право на једнократну помоћ за оверу здравствене књижице''.
Члан 3
После члана 16. додаје се члан 16а који гласи:
''Право на једнократну помоћ за оверу здравствене књижице има грађанин који се
изнанадно или тренутно нађе у стању социјалне потребе.
Стања изнадне или тренутне социјалне потребе сматрају се околности које постоје
у тренутку подношења захтева а наручито у случајевима:
- тешке болести тражиоца помоћи и незапослености свих чланова домаћинства што
је довело до немогућности остваривања права на здравствено осигурање;
- у другим ситуацијама које према процени стручних радника Центра за социјални
рад, појединац или породица не могу самостално превазићи, без делимичне или потпуне
финансијске подршке друштвене заједнице.
Члан 4.
У члану 19. став 1. Одлуке мења се и гласи:
''Помоћ и нега у кући за одрасла и старија лица обезбеђује се ангажовањем
неговатељица, ради одржавања личне хигијене корисника и хигијене стана, набавке
намирница, припремања оброка, плаћања рачуна, помоћи при кретању и обављању других
послова у зависности од потреба корисника. ''
У члану 19. став 2. брише се, а став 3. постаје став 2.
У члану 19. став 4. брише се, став 5. постаје став 3, а став 6. постаје став 4.

Члан 5.
Остале одредбе Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити која се
финансирају из буџета општине Мионица број 400-255/2015 од 18.12.2015. године и
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити која се
финансирају из буџета општине Мионица број 553-63/2016 од 12.02.2016. године, остају
непромењене.
Члан 6.
Овлашћује се стручна служба Општинске управе Мионица да уради пречишћен
текст Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити која се финансирају из буџета
општине Мионица
Члан 7.
Измене и допуне Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити која се
финансирају из буџета општине Мионица ступају на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику СО-е Мионица''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 400-112/2016
Мионица, 16.12.2016. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТНЕ
___________________________
Мирослав Ђурић

На основу члана 20, 57. став 2, 110, 111 и 209. Закона о социјалној заштити (''Сл. гласник
РС'', бр. 24/2011), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07 и 83/2014др. закон) и члана 36. Статута општине Мионица (''Сл. гласник СО Мионица'', бр. 8/2008),
Скупштина општине Мионица на седници одржаној дана 30.03.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуе о правима и услугама у социјалној заштити
која се финансирају из буџета општине Мионица, број 400-255/2015 од 18.12.2015. године
(''Службени гласник општине Мионица'', бр. 9/2015), број 553-63/2016 од 12.02.2016. године
(''Службени гласник општине Мионица'', бр. 1/2016), број 400-112/2016 од 16.12.2016.године
(''Службени гласник општине Мионица'', бр. 8/2016), у даљем тексту Одлука.
Члан 2.
Члан 6. став 7. Одлуке мења се и треба да гласи:
'' Износ једнократне новчане помоћи не може бити већи од просечне зараде по запосленом
у Општини Мионици у месецу који претходи месецу у коме се врши исплата.“
Став 8. члана 6. Одлуке БРИШЕ СЕ.
Став 9. члана 6. Одлуке мења се и треба да гласи:
„ Једнократна новчана помоћ може се одобрити највише 4 пута у току календарске
године.“
Члан 3.
Члан 7. Одлуке мења се и треба да гласи:
„ Поступак за остваривање права на једнократну новчану помоћ и исплату једнократне новчане
помоћи, коју обезбеђује Општина Мионица, спроводи Центар за социјални рад у складу са
одредбама Закона о општем управном поступку, ако Законом о социјалној заштити није другачије
одређено.“
„ О жалби на решење Центра за социјални рад одлучује Општинско веће у року од 30 дана.“
Члан 4.
Остале одредбе Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити која се финансирају из
буџета општине Мионица број 400-255/2015 од 18.12.2015. године, број 553-63/2016 од 12.02.2016.
године, број 400-112/2016 од 16.12.2016.године, остају непромењене.
Члан 5.
Измене и допуне Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити која се финансирају
из буџета општине Мионица ступају на снагу осог дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику СО-е Мионица''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА
Број: 400-27/2018
Мионица, 30.03.2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТНЕ
___________________________
Мирослав Ђурић

