На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању
социјалне сигурности грађана («Службени гласник РС», број 36/91, 79/91, 33/93, 53/93,
67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05, 115/05), члана 20. став 1. тачка 17. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007) и члана 16. став 1. тачка 18.
Статута општине Сокобања („Службени лист општина“, број 3/2008), Скупштина општине
Сокобања, на седници одржаној 15. 10. 2008. године, донела је

ОДЛУКУ
о правима грађана из области социјалне заштите на
територији општине Сокобања
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се права из области социјалне заштите грађана и породица
на територији општине Сокобања, услови и начин остваривања ових права.
Члан 2.
Права утврђена овом Одлуком могу да остваре лица која имају пребивалиште на
територији општине Сокобања .
Средства за остваривање права из ове Одлуке обезбеђују се у буџету општине
Сокобања за грађане који се налазе у стању социјалне потребе.
Права из ове Одлуке су права од општег интереса и о њиховом обезбеђивању стара
се општина Сокобања, у складу са материјалним могућностима.
Члан 3.
Општина Сокобања врши пренос средстава за финансирање права из ове Одлуке у
складу са Програмом рада Центра за социјални рад за буџетску годину и других установа
које организују пружање услуга из делокруга ове одлуке.
Члан 4.
Породицом у смислу ове Одлуке сматрају се брачни и ванбрачни другови, деца
(брачна, ванбрачна, усвојена и узета на издржавање) и сродници у правој линији, а у
побочној до другог степена сродства, под условом да живе у заједничком домаћинству.
II ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 5.
Грађани и породице са територије општине Сокобања могу остварити следећа
права из области социјалне заштите:
1. Једнократне помоћи и помоћ у натури;
2. Накнаду трошкова здравствене заштите;
3. Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или у другу
породицу;
4. Трошкови сахране;
5. Смештај у прихватилиште и прихватну станицу;
6. Помоћ у кући старим особама и особама са инвалидитетом у граду и селу;
7. Коришћење услуге саветовалишта;

8. Дневни боравак у Клубу за стара лица.
1. Једнократне помоћи и помоћ у натури
Члан 6.
Право на једнократну помоћ имају лица која се изненада, или тренутно нађу у
стању социјалне потребе, коју не могу самостално превазићи и то нарочито у случајевима:
отклањања последица елементарних непогода, задовољавања основних животних потреба,
постпеналне заштите, прихвата по престанку смештаја и у другим ситуацијама према
процени Центра за социјални рад.
Задовољавањем основних животних потреба сматра се нарочито набавка:
неопходних ствари за домаћинство, намирница, огрева, уџбеника и школског прибора за
децу, зимнице и неопходне гардеробе, као и задовољавање других потреба изазваних
специфичним стањем или ситуацијом (болест, тешка инвалидност, и др.)
Члан 7.
Једнократна помоћ пружа се у новчаном износу, обезбеђењу потребних ствари или
у виду новчане накнаде за добровољно радно ангажовање радно способних појединаца.
Појединац или породица може право на једнократну помоћ користити и више пута
у календарској години, с тим да укупна годишња средства остварена на основу овог права
не прелазе износ већи од просечне зараде остварене по запосленом у Републици у месецу
за који се врши исплата, осим новчане накнаде за добровољно радно ангажовање.
Члан 8.
Право на једнократну новчану помоћ по основу добровољног радног ангажовања
остварују радно способна лица у стању социјалне потребе, а у складу са Правилником о
начину и организовању добровољног рада.
Правилник о начину и организовању добровољног рада доноси Општинска управа
општине Сокобања – Одељење за општу управу и друштвене делатности.
Накнада за радно ангажовање једнака је минималној бруто заради по сату која важи
у месецу за који се врши исплата.
За организовање и спровођење добровољног рада надлежан је Центар за социјални
рад.
Члан 9.
Уколико лице које је радно способно или други радно способан члан његовог
домаћинства одбију понуђени посао из неоправданих разлога, губе право на једнократну
новчану помоћ по члану 6. Одлуке.
Члан 10.
Изузетно од одредаба члана 6. ове Одлуке, право на увећану једнократну новчану
помоћ имају:
1. породица којој је у пожару, поплави, земљотресу или у другим непогодама потпуно или
знатно оштећен стан, који користи по основу власништва или по основу закупа,
2. породица у којој је несрећним случајем наступила смрт једног или више чланова
породице,
3. породице у којима је члан породице оболео од тешке болести, под условом да оболели
члан породице није стекао својство осигураног лица, односно да трошкови његовог
лечења не падају на терет средстава обавезног осигурања или да породица нема
средстава за појачану негу;
4. деца без родитељског старања, која су на евиденцији Центра за социјални рад за

набавку школског прибора и уџбеника, трошкове екскурзије и рекреативне наставе.
Тешком болешћу сматрају се малигна обољења, шећерна болест - тежи степен,
хемофилија, душевна болест и поремећаји, прогресивна нервно-мишићна обољења,
церебрална парализа, мултиплекс склероза, реуматска грозница, коронарне и
цереброваскуларне болести, системске аутоимуне болести, хроничне бубрежне
инсуфицијенције и цистичне фиброзе.
Члан 11.
Висину износа увећане једнократне новчане помоћи утврђује Центар за социјални
рад, на основу процене стручног тима, у највишем износу од три просечне нето зараде
исплаћене у општини Сокобања у претходном месецу.
За лица која се налазе у тешком стању социјалне потребе изузетно се може
одобрити увећана једнократна помоћ, по процени Комисије.
Члан 12.
У поступку решавања о праву на једнократну помоћ Центар за социјални рад је
дужан да цени да ли се пружањем и других облика социјалне заштите може ефикасније
постићи задовољавање потреба корисника
Члан 13.
Помоћ у натури даје се у животним намирницама, средствима за хигијену и
одевним предметима појединцу, или породици који су остварили право на материјално
обезбеђење, у количинама сразмерно броју чланова домаћинства, а на основу решења
Центра за социјални рад.
2. Право на накнаду трошкова здравствене заштите
Члан 14.
Право на накнаду трошкова здравствене заштите имају лица у стању социјалне
потребе у следећим случајевима:
1. За прибављање лекарског уверења за заснивање радног односа;
2. За куповину лекова;
3. Ургентни смештај корисника (установа социјалне заштите или здравствена
установа);
4. У другим хитним случајевима.
Накнаду трошкова здравствене заштите врши Центар за социјални рад уплатом на
рачун пружаоца услуге.
3. Опрема корисника за смештај у Установу социјалне заштите или у другу
породицу
Члан 15.
Право на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу
породицу има лице које се упућује у установу социјалне у заштите или другу породицу, а
ту опрему не може само да обезбеди, нити му је могу обезбедити сродници, који су према
Закону о породици дужни да учествују у његовом издржавању.
Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу
обухвата набавку одеће и обуће, накнаду трошкова за превоз корисника до установе,
односно породице, у коју се смешта.

Члан 16.
О праву на опрему за смештај корисника у установу социјалне заштите или другу
породицу одлучује решењем Центар за социјални рад.
4. Трошкови сахране
Члан 17.
Бесплатно се сахрањују: лица без прихода смештена у установу социјалне заштите
или другу породицу за чији смештај трошкове сноси надлежно министарство, лица без
пребивалишта која се у тренутку смрти нађу на подручју општине Сокобања, корисници
права на материјално обезбеђење, у складу са Законом о социјалној заштити и
обезбеђивању социјалне сигурности грађана, као и друга лица без прихода у домаћинству,
а која немају сроднике или имају сроднике за које Центар за социјални рад утврди да нису
у могућности да сносе трошкове и изврше сахрану.
Члан 18.
Уколико појединци који нису сродници обавезни на издржавање изврше сахрану
лица из члана 17. имају право на накнаду трошкова сахране у висини трошкова учињених
за набавку најнеопходније погребне опреме.
Накнада трошкова сахране утврђује се у висини стварних трошкова учињених за
набавку најнеопходније погребне опреме (сандук, покров, крст, пирамида), превоз
посмртних остатака и извршену сахрану.
Право на бесплатно сахрањивање или накнаду трошкова утврђује Центар за
социјални рад, решењем које доставља Јавном комуналном предузећу «Напредак» да
изврши сахрану.
Члан 19.
Уколико се иза смрти лица сахрањеног из средстава буџета општине покрене
оставински поступак, Центар за социјални рад ће узети учешће у поступку, односно
пријавити потраживање у оставинској маси у висини учињених трошкова сахране.
Уколико је оставински поступак окончан без сазнања Центра, овај ће против
наследника, односно легатара покренути судски поступак ради накнаде трошкова сахране.
5. Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу
а) Прихватилиште
Члан 20.
Прихватилиште је облик привременог збрињавања лица, која су изненада остала
без смештаја или из других разлога морају да буду збринута ван своје породице.
У прихватилишту се пружају услуге смештаја (исхрана и преноћишта), одржавања
личне хигијене, здравствена заштита, саветодавно - терапијске услуге и друго.
Члан 21.
Привремени смештај у прихватилишту пружа се:
- деци без адекватног родитељског старања,
- деци са поремећајем у понашању,
- одраслим и остарелим лицима,
- деци и одраслима жртвама насиља.

Члан 22.
Услуге прихватилишта се користе или организују у оквиру установа социјалне
заштите у складу са законском регулативом.
Члан 23.
Услуге прихватилишта пружају се корисницима до успостављања одговарајућег
облика заштите, а највише до тридесет дана.
Центар за социјални рад утврђује потребу за смештајем у прихватилиште и врши
смештај корисника уз упут и о истом доноси решење.
б) Прихватна станица
Члан 24.
У прихватној станици врши се прихват и збрињавање лица која се нађу у скитњи и
у другим случајевима када им је неопходно организовано збрињавање док се не успостави
контакт са надлежним Центром за социјални рад, односно док се не омогући повратак
лица у место пребивалишта, или док се за њих не утврди одговарајући облик социјалне
заштите.
Члан 25.
Пријем лица се врши у објектима прихватне станице.
Прихватне станице се организују у установама из члана 22. ове Одлуке.
Боравак у прихватној станици може трајати најдуже до седам дана.
Члан 26.
Пријем лица у прихватну станицу врши дежурни стручни сарадник Установе који
врши идентификацију и прибавља податке релевантне за предузимање даљих мера.
О прихвату лица у прихватну станицу одлучује Центар за социјални рад решењем.
Члан 27.
Међусобна права и обавезе у вези са прихватом лица у прихватилиште и прихватну
станицу регулисаће се уговором који закључује општина Сокобања и установа у којој се
ови облици заштите организују.
6. Помоћ у кући старим особама и особама са инвалидитетом у граду и селу
Члан 28.
Помоћ у кући могу да остваре стара, инвалидна и хронично оболела лица, која
живе сама у домаћинству или с другим лицем неспособним за пружање помоћи.
Средства остварена од накнаде за помоћ у кући користе се за доделу једнократних
новчаних помоћи.
Учешће корисника и његових сродника обавезних на издржавање, у трошковима
помоћи у кући утврђује се на основу мерила и критеријума које доноси Општинска управа
општине Сокобања – Одељење за општу управу и друштвене делатности.
Члан 29.
Помоћ у кући обухвата следеће врсте услуга:
- одржавање хигијене стана,
- набавка намирница за исхрану,
- набавка лекова,

- плаћање обавеза – дажбина,
- услуге стручних радника Центра,
- разговори и дружење,
- доношење готовог оброка,
- услуге медицинских сестара - неговатељица.
Члан 30.
Услуге помоћи у кући, у складу са овом Одлуком, пружаће одговарајућа служба
социјалне заштите општине Сокобања.
7. Право на коришћење услуга саветовалишта
Члан 31.
Грађани могу користити услуге саветовалишта која се организују као:
- саветовалиште за брак и породицу,
- саветовалиште за младе,
- саветовалиште за остарела лица.
У саветовалишту се реализују психолошко педагошке, социјалне и правне услуге.
9. Дневни боравак у клубу за стара лица
Члан 32.
Право на дневни боравак за старе особе организује се и спроводи у клубу за дневни
боравак пензионера и других старих лица.
У Клубу за дневни боравак пензионера и других старих лица, обезбеђује се
корисницима задовољавање свакодневних животних потреба, а нарочито дружење,
социјална интеграција и рехабилитација, развијање солидарности, односно самопомоћи,
развијање пријатељства, задовољавање културних, забавних, информативних,
рекреативних и других услуга, зависно од потребе корисника.
Дневни боравак за старе особе организоваће се у оквиру одговарајуће службе
општине Сокобања.
Члан 33.
Право на дневни боравак старих лица признаје се старим лицима са једним или
више хроничних органских обољења, која се налазе у стању полупокретности, или
полузависности од неге и помоћи других лица која могу бити у одређеном степену
физички инвалидна и изнемогла, а која су ментално очувана, или су у почетним фазама
деменције, по процени стручног тима Центра за социјални рад.
Право на дневни боравак се остварује радним данима у трајању од 8 сати.
Корисницима права се обезбеђује боравак, исхрана, здравствени надзор, радно
окупациона терапија, физиотерапија, културно-забавне активности и сл.
Члан 34.
Цена дневног боравка за кориснике, као и учешће корисника, односно сродника
обавезних на издржавање у трошковима утврђује се на основу мерила и критеријума које
доноси Општинска управа општине Сокобања – Одељење за општу управу и друштвене
делатности.
V ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

Члан 35.
Поступак за остваривање права из ове Одлуке покреће се на захтев странке,
односно њеног законског заступника или стараоца и 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 лица или друштвене заједнице или када постоји
интерес трећих лица.
Поступак за остваривање и заштиту права из ове Одлуке води се по одредбама
Закона о општем управном поступку и Закона о социјалној заштити и обезбеђивању
социјалне сигурности грађана.
Члан 36.
О захтевима за остваривање права у првом степену из ове Одлуке решава Центар за
социјални рад.
По жалбама на решења Центра за социјални рад у другом степену решава
Општински орган - Општинско веће општине Сокобања.
Члан 37.
Општинска управа општине Сокобања врши, једном годишње ревизију решења о
признатим правима из ове Одлуке.
Члан 38.
Исплату новчаних износа остварених на основу права утврђених овом Одлуком
врши Центар за социјални рад Сокобања.
IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о правима у области
социјалне заштите («Сл. лист општина», број 30/93).
Члан 40.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Сокобања".
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У Сокобањи, 15. 10. 2008. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Анђелковић Радмило

