208.
На основу члана 44 и 110, 111 и 209 Закона о социјалној заштити ("Сл. гласник РС", бр.
24/2011), члана 32 става 1 тачке 6 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
бр. 129/2007 и 83/2014-др закон) и члана 46 става 1 тачке 7 Статута општине Сента
(„Службени лист општине Сента“ 5/2011), Скупштина општине Сента на својој седници,
одржаној 29. децембра 2016. године донела је
О Д Л У К А
О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет одлуке
Члан 1
Овом одлуком уређују се права социјалне заштите које обезбеђује општина Сента (у
даљем тексту: општина), услови и начин остваривања тих права од стране корисника,
суфинансирање програма у области социјалне заштите које реализују субјекти чији
оснивач није Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина или општина, а који
програми су од јавног интереса за општину.
Сви појмови у овој одлуци употребљени у граматичком мушком роду подразумевају
мушки и женски природни род.
Корисници права социјалне заштите
Члан 2
Корисници права социјалне заштите утврђених овом одлуком су држављани Републике
Србије који имају пребивалиште на територији општине а који се нађу у стању социјалне
потребе или другој изузетно тешкој ситуацији коју не могу самостално превазићи.
Права социјалне заштите које обезбеђује општина
Члан 3
Права социјалне заштите које обезбеђује општина су:
1) права на дневне услуге социјалне заштите;
2) права на материјалне подршке и
3) суфинансирање пројеката и програма из области социјалне заштите од општег
интереса за општину.
1) Дневне услуге социјалне заштите
Члан 4
Дневне услуге социјалне заштите, у смислу ове одлуке, су:
1) помоћ у кући;
2) нега у кући и
3) лични пратилац детета.
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2) Материјална подршка
Члан 5
Облици материјалне подршке у смислу ове одлуке, су:
1) једнократна помоћ у новцу или у натури;
2) накнада трошкова превоза ученика средњих школа;
3) накнада трошкова превоза деце и младих са сметњама у развоју и њихових пратилаца,
ради пружања индивидуалних третмана и
4) накнада трошкова сахрањивања.
3) Суфинансирање пројектата и програма из области
социјалне заштите од општег интереса за општину
Члан 6
Општи интерес општине из области социјалне заштите који се реализује путем
суфинансирања програма и пројеката из делатности удружења, организација и других
субјеката из области социјалне заштите чији оснивач није Република Србија, Аутономна
Покрајина Војводина или општина Сента представља побољшање и унапређење рада
народне кухиње, саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга, дневног
боравка старијих лица, инвалида, деце, омладине и других лица са сметњама у развоју.
Суфинансирање пројеката и програма субјеката из области социјалне заштите од општег
интереса за општину из става 1 овог члана врши се на основу јавног конкурса, сходно
општинској одлуци о финансирању рада удружења.
II УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Дневне услуге социјалне заштите
Члан 7
Активности дневних услуга социјалне заштите усмерене су ка одржавању и унапређењу
квалитета живота корисника.
Члан 8
Дневне услуге социјалне заштите набављају се од пружаоца услуге социјалне заштите
који су за то лиценцирани, кроз поступак јавне набавке услуга социјалне заштите, у
складу са законом којим се уређују јавне набавке и законом којим се уређује област
социјалне заштите.
Наручилац услуге је општина Сента, а позив за подношење понуде за пружање услуга
социјалне заштите објављује се у складу са законом којим се уређују јавне набавке.
Пружалац дневне 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.
Општина Сента је дужна да министарству надлежном за социјалну заштиту достави
извештај о закљученом уговору о јавној набавци услуга социјалне заштите.
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Члан 9
Скупштина општине Сента о економској цени дневних услуга социјалне заштите и о
критеријумима и мерилима за учешће корисника у трошковима дневних услуга социјалне
заштите одлучује посебним актом.
1) Помоћ у кући
Члан 10
Помоћ у кући обезбеђује се пружањем следећих услуга:
1) помоћ у обезбеђивању исхране, која укључује по потреби: набавку намирница,
обезбеђивање готових оброка, припрему лаких оброка, припрему освежавајућих напитака,
помоћ при храњењу;
2) прање и одржавање постељине, одеће и обуће, одржавање чистоће просторија у којима
корисник услуга живи, судова и уређаја у домаћинству и санитарног чвора корисника
услуга, одржавање чистоће дворишта и прилаза стану односно породичној стамбеној
згради корисника услуга;
3) помоћ у загревању просторија, укључујући по потреби: ложење ватре, чишћење пећи,
помоћ у набавци огрева;
4) помоћ у задовољавању социјалних, културно-забавних, и других потреба, укључујући:
помоћ при кретању унутар и ван куће, набавку новина и књига, иницирање социјалних
контакта и укључивање корисника у пригодне културне активности у општини;
5) посредовање у обезбеђивању различитих врста услуга, укључујући по потреби:
посредовање у поправци водоводних, електричних и других инсталација, столарије,
уређаја за домаћинство, кречење стана и друге услуге;
6) доношење и одношење мањих количина веша и одеће у праоницу, односно хемијску чистиону, као и обуће код обућара за потребе корисника услуга;
7) административни послови – старање о плаћању рачуна за електричну енергију,
телефон, комуналије и сл.
Члан 11
Ефективни рад код корисника помоћи у кући од стране пружиоца услуга износи највише 1
час и 45 минута дневно, с тим што месечно не може износити више од 19 часова за једног
корисника.
2) Нега у кући
Члан 12
Нега у кући обезбеђује се пружањем следећих услуга:
1) услуге личне хигијене;
2) нега корисника;
3) набавка и надгледање узимања лекова и примену савета прописаних од стране
квалификованих медицинских стручњака и одвођење на лекарске прегледе;
4) санирање и нега мањих повреда;
5) контрола виталних функција (крвни притисак, телесна температура, ниво шећера у
крви, уношење и избацивање течности и сл.).
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Члан 13
Ефективни рад код корисника кућне неге од стране пружиоца услуга износи највише 1 час
и 45 минута дневно, с тим што месечно не може износити више од 19 часова за једног
корисника.
3)Лични пратилац детета
Члан 14
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.
Члан 15
Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету одговарајуће индивидуалне
практичне подршке ради укључивања у редовно школовање, и активности у заједници,
ради успостављања што већег нивоа самосталности.
Члан 16
Активности личног пратиоца детета планирају се и реализују у складу са индивидуалним
потребама детета и сачињеног индивидуалног плана услуга за конкретно дете од стране
стручних лица пружаоца услуге у сарадњи са Комисијом за процену потреба за пружањем
додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику и образовном
институцијом коју дете похађа.
Члан 17
За остваривање ове услуге потребно је да су испуњени следећи критеријуми, односно да је
дете:
- са инвалидитетом (телесним или менталним) које није самостално у кретању и
задовољавању основних потреба (исхрана, облачење, одржавање личне хигијене);
- за које је Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и
социјалне подршке детету и ученику проценила да му је потребна услуга личног
пратиоца,;
- које је остварило право на додатак за помоћ и негу другог лица, као и дете које остварује
право на увећан додатак за помоћ и негу другог лица.
Избор корисника ове услуге, према критеријумима из става 1 овог члана врши Комисија за
процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке
детету и ученику.
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III МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА
1) Једнократна помоћ
Члан 18
Једнократна помоћ је помоћ која се обезбеђује лицу које се изненада или тренутно нађе у
стању социјалне потребе, као и лицу које се упућује на домски или породични смештај, а
које нема средстава да обезбеди одећу, обућу и трошкове превоза неопходне за
реализацију смештаја.
Једнократна помоћ може бити новчана или у натури.
Поступак за остваривање и исплату једнократне новчане помоћи спроводи Центар за
социјални рад, а поступак за остваривање права на помоћ у натури спроводи орган,
организација или служба кога посебним решењем одређује председник општине Сента
посебно за сваки појединачни случај.

Члан 19
Право на једнократну помоћ обезбеђује се нарочито у случајевима: отклањања последица
елементарних непогода, задовољавања основних животних потреба, постпеналне заштите,
прихвата лица по престанку смештаја и у другим ситуацијама према процени Центра за
социјални рад.

Члан 20
Задовољавањем основних животних потреба сматра се: набавка намирница, а у изузетним
случајевима набавка неопходне гардеробе, као и задовољавање других потреба изазваних
специфичним стањем или ситуацијом (телесна повреда, болест, инвалидност и сл.).

Члан 21
Облик и износ односно вредност једнократне помоћи утврђује се зависно од потреба и
стања појединца односно породице, а не може бити већи од просечне зараде по
запосленом у јединици локалне самоуправе у месецу који претходи месецу у коме се врши
исплата.
У поступку решавања о праву на једнократну новчану помоћ Центар за социјални рад
дужан је да процени да ли се пружањем других облика социјалне заштите може
ефикасније постићи задовољавање потреба корисника.
Члан 22
Једнократна помоћ у натури може се остварити у виду пакета хране, пакета хигијене и
пакета одрева.
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2) Накнада трошкова превоза ученика средњих школа
Члан 23
Учешће општине у обезбеђивању средстава за превоз ученика средњих школа утврђује
председник општине почетком школске године у оквиру средстава утврђених буџетом
општине, у висини највише од 30% од цене месечне карте коју ученик плаћа на
одговарајућој релацији.
Ученицима ромске националности, примаоцима новчане социјалне помоћи или дечјег
додатка, цена месечне карте надокнађује се у пуном износу.
Члан 24
Право на накнаду трошкова превоза ученика средњих школа припада ученику који има
пребивалиште на територији општине Сента, похађају средњу школу у Сенти или изван
територије општине Сента и свакодневно користи јавни превоз за одлазак на наставу и за
повратак са наставе.
Право на накнаду трошкова превоза ученика средњих школа ученик остварује на основу
поднетог захтева организационој једниници Општинске управе општине Сента, надлежне
за друштвене делатности.
Захтев из става 2 овог члана ученик подноси почетком сваке школсне године.
Члан 25
Уз захтев из става 2 члан 24 ове одлуке прилаже се следећа документација:
- потврда школе о упису;
-фотокопија личне карте или електронски очитана лична карта ученика или једног од
родитеља;
- уколико ученик нема своју личну карту, фотокопија здравствене књижице или гругог
документа који садржи ЈМБГ ученика.
Члан 26
Ученику, коме се признаје право на надокнаду трошкова превоза, унутрашња
организациона јединица Општинске управе општине Сента, надлежна за друштвене
делатности издаје потврду.
Превозник са којим је општина закључила уговор о обављању делатности превоза ученика
са пребивалиштем на територији општине Сента, на основу потврде из става 1 овог члана
месечно обрачунава и доставља рачун и списак ученика који су остварили право на
надокнаду трошкова превоза општини ради наплате одговарајућег износа на име путних
тропкова ученика средњих школа.
3) Накнада трошкова превоза деце и младих са сметњама у развоју и њихових пратилаца,
ради пружања индивидуалних третмана
Члан 27
Право на накнаду трошкова превоза деце и младих са сметњама у развоју и њихових
пратилаца ради пружања индивидуалних третмана у установама образовања и осталим
видовима организовања за пружање индивидуалних третмана које нису у мрежи установа
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образовања Републике Србије обезбеђује се деци и младима са сметањама у развоју до
навршених 26 година живота ( у даљем тексту: корисници).
Члан 28
Трошкови превоза за корисника и његовог пратиоца признају се у висини најниже цене
јавног саобраћаја.
Право на надокнаду трошкова превоза за пратиоца остварује родитељ, старатељ или
хранитељ корисника са сметњама у развоју.
Уколико није обезбеђен директан јавни превоз на одговарајућој релацији, или уколико
корисник није способан да користи јавни превоз, признају се трошкови употребе
сопственог возила у висини цене 1 литра горива на сваких 10 километара удаљености од
установе или организације дневног боравка.
Члан 29
Право на надокнаду трошкова превоза из члана 27 ове Одлуке се остварује на основу
поднетог захтева корисника, родитеља, старатеља или хранитеља Центру за социјални рад
Сента, уз који се прилаже следећа документација:
- потврда установе односно организације – о укључености корисника у индивидуални
третман у оквиру програма дневног боравка,
- мишљење Комисије за процену потребе индивидуалног третмана у установи или
организацији дневног боравка, која комисија има прет чланова које посебним решењем
именује председник општине Сента,
- фотокопија извода из матичне књиге рођених за корисника,
- решење о старатељству или хранитељству подносиоца захтева - уколико постоји,
- пријава пребивалишта или фотокопија личне карте или електронски очитана лична карта
корисника и подносиоца захтева и
- фотокопија текућег рачуна подносиоца захтева.
Члан 30
Надокнада трошкова превоза по одредбама ове одлуке признаје се почев од првог дана
месеца у коме је захтев поднесен, уколико је исти поднет до 5-ог у месецу, а у супротном,
признаје се од првог дана наредног месеца од дана подношења захтева.
Члан 31
Трошкови превоза из члана 30 ове одлуке исплаћују се у месечном износу, на основу
потврде установе или организације за дневни боравак о броју посете корисника и
новчаног износа приложених оригиналних карата у јавном превозу односно фискалних
рачуна о куповини горива.
Исплату накнаде за путне трошкове из става 1 овог члана врши Центар за социјални рад
Сента на основу месечног обрачуна, из наменских средстава буџета општине Сента.
2) Накнада трошкова сахрањивања
Члан 32
Трошкове сахрањивања умрлог обезбеђује општина у случају ако је умрли:
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1) имао пребивалите на територији општине, а нема сроднике или не постоје лица која би
према важећим прописима била обавезна да га издржавају, односно да се о њему старају
или не постоје друга физичка и правна лица која би била обавезна да преузму обавезу да
обезбеде сахрањивање, односно која су дужна да се о томе старају или ако лица која су
дужна да изврше сахрањивање то одбију, или нису у могућности да сахрањивање
обезбеде;
2) непознато лице или лице непознатог пребивалишта;
3) лице за које је трошкове смештаја (домског или породичног) у целости сносио буџет
Републике Србије.
Члан 33
Трошкови сахране признаје се у висини стварних трошкова учињених за набавку
најнеопходније опреме (сандук најниже вредности, покров, крст са натписом, превоз,
сахрањивање, такса за гробно место и накнада трошкова за гробно место).
Накнада трошкова за коришћење гробног места признаје се за временски период од 10
година.
Сахрањивање лица из члана 32 ове одлуке врши Јавно комунално-стамбено предузеће
Сента по налогу Центра за социјални рад.
Члан 34
Центар за социјални рад је дужан за свако умрло лице из члана 32 ове одлуке утврди да ли
постоје сродници или лица која су дужна да умрлог за живота издржавају или да се
старају о његовом сахрањивању, дали умрло лице има заоставштину, и да процени
социјални статус породице умрлог и друге околности које могу утицати на сахрањивање и
накнаду трошкова сахрањивања.
Центар за социјални рад ће у случају да утврди постојање заоставштине умрлог лица или
постојање лица која су била дужна да обезбеде његово сахрањивање, о томе обавестити
општинско јавно правобранилаштво ради покретања поступка накнаде трошкова
сахрањивања у корист општине.
Члан 35
За умрла лица која су се налазила на смештају у установи социјалне заштите, а установа је
извршила сахрањивање, општина Сента ће преко Центра за социјални рад рефундирати
установи неопходне погребне трошкове по основу испостављеног рачуна.
IV СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАПТИТЕ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ
Члан 36
Суфинансирање пројеката и програма из области социјалне заштите од општег интереса за
општину вршиће се у оквирима утврђеним Одлуком и буџету општине Сента за сваку
буџетску годину, према одредбама и правилима из општинске одлуке којом се регулише
финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења од јавног интереса за
општину Сента.
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V ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА СОЦИЈАНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 37
Поступак за признавање права на коришћење права социјалне заштите из ове одлуке,
покреће се на захтев странке односно њеног законског заступника или по службеној
дужности.
Центар за социјални рад покреће поступак по службеној дужности на своју иницијативу
или поводом иницијативе грађана или овлашћених органа и других правних и физичких
лица, када је то у интересу грађана, неког трећег лица или друштвене заједнице.
О захтевима за остваривање права и услуга одлучује Центар за социјални рад, сем код
остваривања права на личног пратиоца детета (члан 14-17 одлуке) и остваривања права на
накнаду трошкова права ученика средњих школа (члан 23-26 одлуке).
Члан 38
Захтев за остваривање права и услуга из ове одлуке подноси се Центру за социјални рад.
Поступак за остваривање права социјалне заштите из ове одлуке води се по одредбама
Закона о општем управном поступку и одредбама Закона о социјалној заштити.
У поступку одлучивања о правима социјалне заштите из ове Одлуке Центар за социјални
рад доноси решење о признавању права социјалне заштите, уколико су испуњени
прописани услови, односно решење о одбијању захтева као неосновано, уколико се утврди
да нису испуњени прописани услови предвиђени овом одлуком.
Када решењем признаје право на коришћење услуге, Центар за социјални рад издаје
кориснику упут за коришћење услуге, чији изглед и садржину прописује министар
надлежан за социјалну заштиту.
Ако је процењено да корисник има потребу за више услуга, за сваку услугу издаје се
посебан упут.
Против решења и закључка донетог у првом степену, којим се одбија захтев за коришћење
права из области социјалне заштите странка има право жалбе у року од 15 дана од дана
пријема решења, односно закључка.
Жалба се подноси Општинском већу општине Сента, као надлежном органу општине.
Одлука о жалби доноси се у року од 30 дана.
Члан 39
Центар за социјални рад је дужан да води евиденцију о признатим правима и издатим
упутима и да о томе доставља годишњи извештај Скупштини општине Сента.
VI ФИНАНСИРАЊЕ ПРАВА И УСЛУГА
Члан 40
Средства за финансирање права и услуга социјалне заштите обезбеђују се у буџету
општине у висини зависно од расположивих средстава у буџету општине.
Члан 41
Средства за обезбеђивање услуга социјалне заштите могу се прибављати и путем
донација, као и уступањем имовине, оснивањем задужбина и фондација, у складу са
законом.
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Имовина намењена социјалној заштити може се користити искључиво за обезбеђење
услуга социјалне заштите.
Члан 42
Средства за финансирање права и услуга социјалне заштите обезбеђују се и учешћем
корисника и сродника који имају обавезу издржавања корисника према закону којим се
уређују породични односи, односно лица која су преузела обавезу плаћања трошкова
пружања услуге.
Корисник учествује у плаћању услуге из става 1 овог члана у складу посебном одлуком
Скупштине општине.
Члан 43
Општина Сента врши пренос средстава за финансирање материјалне подршке и услуга
социјалне заштите из ове Одлуке Центру за социјални рад Сента у складу са Програмом рада
Центра за социјални рад за текућу буџетску годину.
Општина Сента врши пренос средстава за финансирање услуга социјалне заштите из ове
Одлуке на рачун овлашћеног пружаоца услуге кога је општина обезбедила путем јавне
набавке и са којим је закључен уговор о пружању услуге у складу са закљученим
уговором.
Удружења грађана, организације и други субјелти (у даљем тексту: удружења) учествују у
реализацији програма и пројеката из области социјалне заштите од интереса за општину
на основу конкурса, коју расписује председник општиуне Сента.
Општина Сента врши пренос средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката
удружења, организација и других субјеката у области социјалне заштите од интереса за
општину на основу уговора, закљученог са удружењима.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 44
Поступци за остваривање права и пружања услуга социјалне заштите који су започети а
нису окончани до дана ступања на снагу ове одлуке, окончаће се по одредбама ове одлуке.
Члан 45
Скупштина општине Сента ће донети акт о економској цени дневних услуга социјалне
заштите и о критеријумима и мерилима за учешће корисника у трошковима дневних услуга
социјалне заштите у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Председник општине ће именовати Комисију за процену потреба за пружањем додатне
образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику из члана 16 ове одлуке у
року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке
Члан 46
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи:
- Одлука о проширеном виду социјалне заштите у општини Сента ("Службени лист
општине Сента", бр. 5/1994);
- Одлука о помоћи у кући (“Службени лист општине Сента” бр. 3/1995);
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- Чланови 7-11 Правилника за остваривање права на основну и додатну подршку детету и
ученику („Службени лист општине Сента“ бр. 12/2014, 6/2015);
- Одлука о накнади трошкова превоза деце и младих са сметњама у развоју ради пружања
индивидуалних третмана („Службени лист општине Сента“ бр. 26/2015).
Члан 47
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Сента".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Скупштина општине Сента
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