На основу члана 9. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени гласник
РС“ број 24/11), члана 20. став 1 тачка 17. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 63. Статута града Чачка («Службени
лист града Чачка« број 3/2008),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. јануара 2013. године,
донела је
ОДЛУКУ
о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се права и услуге грађана у области социјалне
заштите, носиоци права, обим, услови и начин остваривања услуга социјалне
заштите, у складу са Законом о социјалној заштити (у даљем тексту: Закон) за чије
је обезбеђивање надлежан град Чачак.
Члан 2.
Потребна средства за намене из претходног члана обезбеђују се буџетом
града Чачка.
Обим и услови за остваривање права и услуга из чл. 1. ове одлуке зависе од
расположивих средстава у буџету града.
Средства за остваривање права и услуга из ове одлуке обезбеђује се и од
донатора, донаторских организација, фондова намењених смањењу социјалног
сиромаштва и развијању нових облика социјалне заштите.
Члан 3.
Права и услуге у социјалној заштити, утврђене овом одлуком, могу да
остваре држављани Републике Србије са пребивалиштем на територији града
Чачка.
Изузетно, права и услуге у социјалној заштити могу да остваре и лица која
имају боравиште на територији града Чачка и лица која се затекну на територији
града Чачка, ако се налазе у стању социјалне потребе.
Корисници социјалне заштите могу бити и страни држављани и лица без
држављанства, у складу са члана 41. Закона о социјалној заштити и међународним
уговорима.
Члан 4.
Права и услуге социјалне заштите утврђене овом одлуком остварују
појединац и породица.

Породицом у смислу ове одлуке сматрају се брачни и ванбрачни друг и деца
(брачна, ванбрачна, усвојена и пасторци), сродници у правој линији, а у побочној
до другог степена сродства, под условом да живе у заједничком домаћинству.
Члан 5.
Градско веће града Чачка, на предлог Градске управе за друштвене
делатности и Центра за социјални рад града Чачка, доноси Правилник којим се
ближе регулише поступак и услови за остваривање права и пружање услуга у
области социјалне заштите на подручју града Чачка (у даљем тексту Правилник).
Члан 6.
Грађанин не сноси трошкове поступка за остваривање права и услуга из ове
одлуке пред органима локалне самоуправе.
Бесплатну правну помоћ грађанима у оставривању права и услуга из ове
одлуке пружа Служба правне помоћи града Чачка.
II ПРАВА И УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
Члан 7.
Права из социјалне заштите из надлежности града Чачка у смислу ове одлуке
су:
1. Право на једнократну новчану помоћ;

2. Право на ванредну новчану помоћ
3. Право на привремену новчану помоћ
4. Право на опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите или
другу породицу
5. Право на помоћ у натури
6. Право на делимичну накнаду трошкова комуналних услуга
7. Право на накнаду трошкова сахране
8. Право на накнаду трошкова екскурзија, летовања и зимовања материјално
угрожене деце
9. Право на трошкове школовања материјално угрожене деце и деце са
сметњама у развоју
10. Право на новчану помоћ незапосленим породиљама;
11. Право на бесплатан оброк у народној кухињи;
12. Решавање стамбених потреба социјално угрожених лица
13. Санирање и побољшање услова становања социјално угрожених лица
Члан 8.

Услуге социјалне заштите из надлежности града Чачка у смислу ове одлуке
су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Помоћ у кући за одрасла и стара лица
Привремени смештај у Прихватилиште за незбринута лица
Привремени смештај у Прихватилиште за жртве насиља у породици
Привремено становање деце и омладине без родитељског старања
«Кућа на пола пута»
Саветовалиште за брак и породицу (предбрачно саветовалиште,
брачно саветовалиште и саветовалиште за породицу)
Дневни боравак за одрасла и стара лица
Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју,
Дневни боравак за одрасла лица са сметњама у развоју,
Предах смештај за децу и младе са сметњама у развоју
Саветодавно-терапијске и правне услуге
Персонална асистенција
Члан 9.

Носилац права из чл. 7. ове одлуке је породица, односно појединац ако живи
сам у домаћинству (корисници права и услуга у социјалној заштити, незапослена
лица, инвалидна лица и др.) који остварују приходе испод једне половине
минималне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку
органа надлежног за послове статистике.
Изузетно, појединац или породица могу остварити неко од права чл. 7. ове
Одлуке и ако остварују приходе у износу вишем од износа описаног ставом 1. овог
члана у случајевима: болести, лечења у специјализованим установама, набавке
медицинских помагала, тешке материјалне угрожености лица која живе сама без
ближих сродника, а на основу приложене медицинске и друге документације.
Члан 10.
За услуге из чл. 8. тач.2, 3, 4, 7.и 8. ове одлуке није од утицаја висина прихода
коју остварују појединац или породица.
За пружање услуга из чл. 8. тач.1, 5. 6. 9. 10. и 11. правилником из чл. 5. ове
одлуке утврдиће се критеријуми о начину и висини плаћања.
Новчана средства која се остваре пружањем услуга из става 2. претходног
члана користиће се за проширење постојећих и развијање нових услуга.

III ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
1. ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ
Члан 11.
Право на једнократну новчану помоћ, као вид материјалне подршке, има
појединац или породица који се изненада или тренутно нађу у изузетно тешкој
материјалној ситуацији коју не могу самостално да превазиђу.
Члан 12.
Једнократна новчана помоћ може се признати у следећим случајевима:
- задовољавања основних животних потреба (набавка намирница, огрева,
хигијенских пакета, одеће, обуће и др.)
- набавке лекова, медицинских помагала и помоћи у лечењу
- прибављања личне документације ради остваривања права у области
социјалне заштите
- набавке уџбеника и школског прибора за децу која се редовно школују
- отклањања последица елементарне непогоде
- прихвата по престанку смештаја у установи социјалне заштите
- приликом изласка младих из система социјалне заштите
- прилком изласка жртава насиља у породици и незбринутих лица из
Прихватилишта
- постпеналне заштите лица која су у стању социјалне потребе
- других ванредних ситуација и у изузетно тешким приликама, по процени
стручних радника Центра.
Члан 13.
Једнократна новчана помоћ може се признати за путне трошкове и исхрану
пролазника који се затекне у скитњи или просјачењу на територији града Чачка,
ван свог пребивалишта/боравишта, у стању социјалне потребе, за повратак у место
пребивалишта/боравишта или за смештај у прихватилиште.
Новчани износ за реализацију овог права одређује се:
- за превоз, у висини цене превозне карте према ценовнику месног
саобраћајног предузећа
- за исхрану, до 3% од минималне зараде у Републици Србији према
последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике
Центар за социјални рад ће извршити рефундацију исплаћених средстава
лицима из ст.1. овог члана од месно надлежних центара за социјални рад.
Члан 14.

Постпенална заштита лица која су у стању социјалне потребе-лица отпуштена
са издржавања казне затвора, врши се признавањем права на једнократну новчану
помоћ на основу отпусног листа надлежног органа, важеће личне карте и теренске
посете породици подносиоца захтева.
Члан 15.
Висина једнократне помоћи утврђује се у зависности од потреба и
материјалног стања појединца, односно породице.
Члан 16.
Једнократна новчана помоћ може изности највише до једне половине
минималне зараде у Репулици Србији у нето износу према последњем објављеном
податку органа надлежног за послове статистике.
Члан 17.
Право на једнократну новчану помоћ појединац или породица могу да остваре
највише два пута у једној календарској години тако да укупан износ исплаћених
новчаних помоћи не пређе износ минималне зараде у нето износу, према
последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику.
Појединцу или породици може се у току календарске године одобрити
исплата једнократних новчаних помоћи и више пута у мањим износима, тако да
укупан износ не пређе износ из претходног става овог члана.
Члан 18.
Изузетно од чл. 17. ове одлуке, у случајевима болести, лечења у
специјализованим установама, набавке медицинских помагала, тешке материјалне
угрожености лица која живе сама без ближих сродника, а на основу приложене
медицинске и друге документације, појединац или породица могу право на
једнокретну новчану помоћ користити и више од два пута у једној календарској
години, с тим да укупна средства остварена по основу овог права не пређу износ
просечне месечне зараде, по запосленом исплаћене у Републици Србији у нето
износу према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за
послове статистике.
Члан 19.
Једнократна новчана помоћ се одобрава на основу достављене документације
која је прописана Правилником из чл. 5. ове одлуке.
Рок за одлучивање о праву на једнократну новчану помоћ је до 5 радних дана
од дана завођења захтева или службене белешке.
Члан 20.

Радно способна лица која се налазе у стању социјалне потребе могу се радно
ангажовати у локалној заједници и за то им припада посебна накнада. Трајање
радног ангажовања утврђује се сходно потребама локалне самоуправе.
Ако лице упућено на радно ангажовање неоправдано одбије да се радно
ангажује не може остварити право на једнократну новчану помоћ.
2 . ПРАВО НА ВАНРЕДНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ
Члан 21.
Ванредну новчану помоћ могу остварити:
1. Породица у којој је несрећним случајем наступила смрт једног или више
чланова породице, а чији просечни месечни приход у месецу који претходи
месецу подношења захтева не прелази једну просечну зараду у Републици
Србији у нето износу према последњем објављеном податку органа
надлежног за послове статистике.
2. Појединци или породице у којима је члан породице оболео од тешке
болести, а чији просечан месечни приход у месецу који претходи месецу
подношења захтева не прелази једну просечну зараду у Републици Србији у
нето износу према последњем објављеном податку органа надлежног за
послове статистике.
3. Појединци или породице који се нађу у другим изузетно тешким
ситуацијама, чији просечни месечни приход у месецу који претходи месецу
подношења захтева не прелази просечну месечну зараду у Републици
Србији у нето износу према последњем објављеном податку органа
надлежног за послове статистике.

Члан 22.
Висина одобреног износа за случајеве из чл. 21. ове одлуке може износити
највише до две просечне нето зараде исплаћене у Републици Србији у месецу који
претходи месецу подношења захтева према последњем објављеном податку органа
надлежног за послове статистике.
Члан 23.
Под приходима појединца или породице подразумевају се приходи остварени
у месецу који претходи месецу подношења захтева по свим основима, изузев

примања по основу дечијег додатка, родитељског додатка, додатка за помоћ и негу
другог лица и увећаног додатка за помоћ и негу другог лица, накнаде за телесно
оштећење, примања по основу награда и отпремнина за одлазак у пензију и
примања по основу ученичког и студентског стандарда, који су остварени у месецу
који претходи месецу подношења захтева.
Члан 24.
Тешком болешћу у смислу чл.21.став 1. тачка 2. ове одлуке сматрају се:
малигна обољења, дијабетес, хемофилија, душевна болест и поремећаји,
прогресивна нервно-мишићна обољења, церебрална парализа, мултиплекс
склероза, реуматска грозница, коронарне и цереброваскуларне болести, хронична
бубрежна инсуфицијенција, цистична фиброза и друге болести са тешким
последицама.
Под изузетно тешким ситуацијама у смислу чл. 21. став 1. тачка 3. ове Одлуке
сматрају се: болест једног или
више чланова породице, дуже лечење у
специјализованим установама, учешће у набавци неопходних медицинских
помагала и медикамената, учешће у сношењу трошкова операција уколико се иста
плаћа, изузетно тешке материјалне угрожености и друге изузетно тешке ситуације
у којима се нађе појединац или породица, а на основу приложене медицинске и
друге документације.
Члан 25.
Ванредна новчана помоћ може се одобрити појединцу или породици, у већем
износу од износа прописаног чл.22. ове одлуке у следећим случајевима:
- хирушке интервенције због тешке болести која се обавља ван града Чачка,
или ван Републике Србије
- за трошкове набавке лекова и помагала који се не могу набавити у
Републици Србији
- ако је у пожару, поплави, земљотресу, клизишту или другим непогодама
потпуно оштећен стамбени простор који користе по основу власништа или по
основу закупа, а који то право не могу да остваре по другом правном основу,
- за плаћање електриче енергије у случајевима када може доћи до обуставе
или је обустављена испорука исте због објективне немогућности измирења
доспелог дуга.
За остваривање права из става 1. овог члана подносилац захтева је дужан да
достави и доказе који потврђују основаност захтева (потврда надлежне здравствене
установе, апотекарске установе и извештаја комисије о оштећењу стамбеног или
другог објекта и др).
Висина новчане помоћи за напред наведене ситуације утврђује се у
зависности од конкретног случаја и може износити највише до четири просечне
нето зараде исплаћене у Републици Србији у месецу који претходи месецу
подношења захтева према последњем објављеном податку органа надлежног за
послове статистике.

Члан 26.
О остваривању права на ванредну помоћ и висини помоћи, одлучује Центар
за социјални рад на основу процене стручног тима Центра.
Центар може ангажовати стручно лице ван Центра ако је ради утврђивања
или разјашњења неке чињенице потребно стручно знање којим Центар не
располаже.
Члан 27.
У постуку решавања о праву на ванредну новчану помоћ Центар за социјални
рад је дужан да цени да ли се пружањем и других права и услуга социјалне заштите
може ефикасније постићи задовољење потребе корисника.
Члан 28.
Рок за одлучивање о праву на ванредну помоћ је до 8 радних дана од дана
завођења захтева или службене белешке у деловодни протокол.
3. ПРАВО НА ПРИВРЕМЕНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ
Члан 29.
Привремену новчану помоћ може остварити појединац, односно породица у
стању социјалне потребе, који због неиспуњавања једног од кумулативних услова
за остваривање права на новчану социјалну помоћ у складу са Законом о социјалној
заштити, исту не може да оствари.
Право из става 1. овог члана утврђује се по поступку за остваривање права на
новчану социјалну помоћ.
Висина привремене новчане помоћи одређује се у висини половине минималне
зараде у месецу у коме је поднет захтев.
Право на привремену новчану помоћ признаје се од првог наредног месеца по
подношењу захтева а најдуже до краја календарске године.
Члан 30.
Привремену новчану помоћ из претходног члана ове одлуке може да оствари и
старатељ лица под старатељством у отвореној заштити, а налази се у стању
социјалне потребе.

4. ПРАВО НА ОПРЕМАЊЕ КОРИСНИКА ЗА СМЕШТАЈ У
УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ИЛИ ДРУГУ ПОРОДИЦУ
Члан 31.
Лицу које се упућује на смештај у установу социјалне заштите или другу
породицу може се обезбедити најнеопходнија опрема коју само не може да
обезбеди а исту му не могу обезбедити ни сродници који су, према прописима о
породичним односима, дужни да учествују у његовом издржавању, уколико то
право не могу да остваре по другом основу.
Члан 32.
Лицима која су смештена у установу социјалне заштите или другу породицу
може се обезбедити: најнужнија одећа и обућа, поклон пакет приликом обиласка
корисника у установама, трошкови лечења у установама, трошкови превоза
приликом доласка у породицу или код сродника и повратка у установу, плаћања
трошкова ради регулисања потребне документације смештеног лица, трошкови
медикаментозне терапије, трошкови везани за предузимање мера стратељске
заштите и друге потребе по захтеву установе или на предлог стручног тима Центра
за социјални рад.
Члан 33.
Центар утврђује стварне потребе корисника, доноси одлуку о висини
средстава потребних за опремање и смештај корисника и врши набавку потребне
опреме.
5. ПРАВО НА ПОМОЋ У НАТУРИ
Члан 34.
Под помоћи у натури у смислу ове одлуке подразумевају се: огрев, одећа,
обућа, средства за хигијену, животне намирнице, уџбеници, школски прибор и
опрема за школу, поклон пакетићи за материјално угрожену децу и друге нужне
потребе корисника.
5.1. ОГРЕВ ЗА ЗИМУ
Члан 35.
У зависности од планираних средстава из буџета града Чачка огрев за зиму,
као вид материјалне подршке, може се обезбедити корисницима новчане социјалне
помоћи у складу са Законом о социјалној заштити и корисницима привремене
новчане помоћи.

Корисницима се може обезбедити огрев (дрва, угаљ и сл.) или одобрити
новчана средства за набавку огрева за грејну сезону.
Уколико Центар врши набавку огрева обавезан је да исту спроведе у складу
са Законом о јавним набавкама.
5.2. ОДЕЋА И ОБУЋА
Члан 36.
Набавка одеће и обуће за децу без родитељског старања, као и за одрасла
лица која се нађу у изузетно тешком материјалном положају може се извршити
преко Центра за социјални рад града Чачка.
Набавка из става 1. овог члана врши се на основу образложеног тимског
закључка о потреби набавке.
По извршеној набавци и испостављеним рачунима директор Центра доноси
решење о плаћању.
5.3 СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ И ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ
Члан 37.
У зависности од расположивих средстава из буџета града Чачка, корисницима
новчане социјалне помоћи, корисницима привремене новчане помоћи и
појединцима и породицама који се по процени стручног тима, налазе у изузетно
тешком материјалном положају, као вид материјалне подршке, могу се обезбедити
прехрамбени пакети и пакети са средствима за хигијену или одобрити новчана
средства за набавку истих.
Уколико Центар врши набавку, обавезан је да исту спроведе у складу са
Законом о јавним набавкама и Правилником о набавкама мале вредности.
Члан 38.
У изузетним случајевима (тешка болест, инвалидност, неспособност
кретања, напуштање деце од стране родитеља и сл.) уз истовремено тешко
материјално стање корисника, може се преко Центра за социјални рад извршити
набавка потребних средстава за хигијену и животних намирница, а за период док
такво стање траје.
Набавка из става 1. врши се на основу образложеног закључка о потреби
набавке.
По извршеној набавци и испостављеним рачунима директор Центра доноси
решење о плаћању.
5.4. УЏБЕНИЦИ, ШКОЛСКИ ПРИБОР И ОПРЕМА ЗА ШКОЛУ
Члан 39.

Набавка уџбеника, школског прибора и опреме за школу може се признати
породици која има децу која редовно и по први пут похађају један разред основне
или средње школе у текућој години или одобрити новчана средства за набавку
уџбеника, школског прибора и опреме за школу.
Набавка из претходног става врши се почетком школске године за децу без
родитељског старања, деца под старатељаством, деца без адекватног родитељског
старања, деца из породица које су корисници права на новчану социјалну помоћ и
деца из породица које се по процени стручног тима, налазе у изузетно тешком
материјалном положају (корисници привремене новчане помоћи, ванредне помоћи,
једнократне помоћи и друга) уколико то право не могу да остваре по другом
правном основу.
5.5. ПОКЛОН ПАКЕТИЋИ
Члан 40.
Центар за социјални рад може набавити поклон пакетиће за децу без
родитељског старања, децу из породица које су корисници права на новчану
социјалну помоћ, деци из породица које се налазе у изузетно тешком материјалном
положају.
Набавка поклон пакетића врши се поводом празника Нова година и Божић, а
на основу образложеног закључка о потреби набавке.
6. ПРАВО НА ДЕЛИМИЧНУ НАКНАДУ ТРОШКОВА КОМУНАЛНИХ
УСЛУГА
Члан 41.
Под комуналним услугама подразумевају се услуге: испоруке воде и употребе
канализације, испоруке топлотне енергије и изношења смећа.
Члан 42.
Право на делимичну накнаду трошкова комуналних услуга из ове одлуке
могу остварити корисници новчане социјалне помоћи, хранитељске породице и
лица која испуњавају услове по подацима из социјалне карте под условом да
станују у властитом стану или у стану пок. родитеља.
Члан 43.
Градско веће града Чачка, почетком сваке године, посебном одлуком,
утврђује износ месечне делимичне накнаде трошкова комуналних услуга из чл. 41.
ове одлуке.

Члан 44.
Поступак за утврђивање права из претходног члана спороводи Центар за
социјални рад, по захтеву грађанина, породице, месне заједнице, удружења грађана
или по службеној дужности.
Социјална карта
Члан 45.
За остваривање права из ове одлуке, као и за остваривање других права из
социјалне заштите, Центар за социјални рад води евиденцију и документацију са
потребним подацима и доказима о свим лицима односно породицама за које се
утврди да се налазе у стању социјалне потребе ( у даљем тексту „Социјална карта“).
Члан 46.
Иницијативу за прикупљање податка за израду социјалне карте за одређену
породицу или појединца могу дати: стручни радници Центра за социјални рад,
органи локалне самоуправе, органи Градске управе, месне заједнице, месне
канцеларије, удружење грађана.
Социјална карта може се сачинити и на лични захтев сваког грађанина са
територије града Чачка.
Члан 47.
Центар за социјални рад једном годишње упућује јавни позив свим грађанима
града Чачка да поднесу захтеве за израду њихове социјалне карте.
Грађани града Чачка који већ остварују неко од права по основу социјалне
карте (делимична накнада за грејање, услуге водоснабдевања и
употреба
канализације, изношење смећа и др.) дужни су да по објављивању јавног позива
доставе доказ о свим примањима као и доказ о свим насталим променама у
породици које су од утицаја за даље остваривање права.
Уколико грађани не доставе документацију из претходног става у року који је
наведен у јавном позиву, биће им ускраћено даље остваривање ових права.
Члан 48.
Центар за социјални рад ће, ради сачињавања спискова лица која остварују
право из чл. 41. ове одлуке, користити сопствене податке, податке из социјалне
карте грађана-породица у стању социјалне потребе, податке јавних предузећа,
јавних служби, органа и организација као и друге мериторне доказе којима се
документује да грађанин или породица испуњава услове за остваривање овог права.

Ближи услови за остваривање права, износ делимичног ослобађања, дужина
трајања оствареног права, потребне доказе и поступак регулисаће се Правилником
из чл. 5. ове одлуке.
7. ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВА САХРАНЕ
Члан 49.
Накнада трошкова 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
-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 се
налазе у стању социјалне потребе;
-за лица непознатог пребивалишта/боравишта, која се у тренутку смрти нађу
на подручју града Чачка
Члан 50.
У трошкове сахране спада нужна посмртна опрема, трошкови превоза
посмртних остатака, рад на сахрањивању, као и гробно место уколико на други
начин није обезбеђено.
Под нужном посмртном опремом подрзумева се: ковчег, покров и надгробно
обележје (крст или пирамида).
Почетком сваке календарске године Центар бира најповољнијег понуђача
посмртне опреме.
Корисници права на сахрањивање дужни су да код изабраног понуђача
изврше набавку нужне посмртне опреме.
Право на трошкове сахране може се признати, уз приложене доказе, лицу које
је извршило сахрањивање.
О праву на трошкове сахране одлучује Центар за социјални рад решењем, на
основу поднетог захтева и приложених рачуна.
Члан 51.
Сахрана лица из чл. 49. ове одлуке врши се на основу писменог захтева
Центра за социјални рад града Чачка који се упућује изабраном понуђачу погребне
опреме и управи гробља на којем се врши сахрањивање.
Изузетно, лицу које врши сахрану особе из чл. 49. ове одлуке припада
накнада дела трошкова сахране, ако није у могућности да је сам сноси, у висини
погребних трошкова набавке нужне посмртне опреме и трошкова превоза
посмртних остатака према цени изабраног понуђача.
Решење о плаћању доноси директор Центра на предлог Стручног тима и
приложених рачуна.

Члан 52.
Уколико се иза смрти лица сахрањеног из средстава буџета града Чачка
покрене оставински поступак, Центар за социјални рад ће узети учешће у поступку,
односно пријавити потраживања у оставинској маси у висини трошкова сахране.
Уколико је оставински поступак окончан без сазнања Центра за социјални
рад, исти ће против наследника односно легатара покренути судски поступак ради
накнаде трошкова сахране.
8. ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВА ЕКСКУРЗИЈА, ЛЕТОВАЊА И
ЗИМОВАЊА МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ДЕЦЕ
Члан 53.
Деци из породица које су корисници права на новчану социјалну помоћ, деци
без родитељског старања и деци из породица које се налазе у тешкој материјалној
ситуацији може се, у целини или делимично, одобрити покриће трошкова
организованих екскурзија, летовања или зимовања према ценовнику који доставља
школа која организује екскурзију, уколико то право не могу да остваре по другом
основу.
Захтев за одобравање трошкова из става 1. овог члана могу поднети родитељи,
старатељи, чланови породичног домаћинства, школе, установе и хранитељске
породице.
Уз захтев се подноси доказ о цени и условима плаћања трошкова из става 1.
овог члана.
Стручни тим Центра доноси закључак о оправданости захтева, након чега
директор доноси решење о плаћању наведених трошкова.
9. ПРАВО НА ТРОШКОВЕ ШКОЛОВАЊА МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ
ДЕЦЕ И ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Члан 54.
Трошкови школовања, смештаја и превоза могу се плаћати за децу из
материјално угрожених породица која могу да се оспособе за одређено занимање.
Трошкови школовања и смештаја у друго место ради школовања из става
1.овог члана признају се на основу закључка стручног тима уз сагласност
директора Центра.
На основу решења директора Центра о одобравању плаћања трошкова
школовања и смештаја ради школовања, закључује се уговор са школом
(организацијом), која врши оспособљавање за одређено занимање.

Члан 55.
Деци ометеној у развоју могу се признати трошкови смештаја у интернатима
специјализованих школа, као и нужни трошкови превоза за дете и пратиоца.
Трошкови из става 1. овог члана призанају се на основу закључка стручног
тима уз претходну сагласност директора Центра.
На основу решења директора Центра о одобравању плаћања трошкова из
става 1. овог члана, закључује се уговор са школом (организацијом), која врши
оспособљавање за одређено занимање.
10. ПРАВО НА НОВЧАНУ ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА
Члан 56.
Породиљама које се налазе на евиденцији Националне службе за
запошљавање као незапослено лице, припада месечна накнада за бригу о детету у
износу од 20% од просечне зараде у Републици Србији у нето износу према
последењем објављеном податку републичког органа надлежног за послове
статистике, до навршених 12 месеци живота детета.
Право из ст. 1. овог члана припада и незапосленим мајкама са сеоског
подручја града Чачка, које нису на евиднцији Националне службе запошљавања.
Месечну накнаду за бригу о детету из става 1. овог члана остварују и
породиље-мајке деце којима није утврђено очинство.
О праву из претходног става, по захтеву породиље Центар за социјални рад
одлучује решењем.
11. ПРАВО НА БЕСПЛАТАН ОБРОК У НАРОДНОЈ КУХИЊИ
Члан 57.
Право на бесплатан оброк у Народној кухињи могу остварити:
- појединац или породица, корисници права на новчану социјалну помоћ,
- појединац или породица који из других социјалних разлога нису у
могућности да задовоље основне животне потребе, а непризнавање права на
бесплатан оброк угрозило би животну егзистенцију тог појединца или породице, по
процени стручног тима.
Члан 58.
Право на коришћење народне кухиње не може остварити појединац, односно
члан породице:
1) који је закључио уговор о доживотном издржавању,
2) који је способан за рад, а одбио је понуђено запослење, радно ангажовање
на привременим, повременим и сезонским пословима,

3) коме је престао радни однос изјавом његове воље, његовом сагласношћу
или његовом кривицом, због дисциплинске или кривичне одговорности с
тим да од престанка радног односа није протекло годину дана.
Члан 59.
Право на бесплатан оброк обезбеђује се преко Народне кухиње Црвеног крста
града Чачка, једном дневно и обухвата издавање топлог оброка радним даном и
сувог оброка викендом.
Члан 60.
Центар за социјални рад града Чачка, искључиво, утврђује право на
коришћење бесплатног оброка у Народној кухињи и списак корисника доставља
Црвеном крсту, који има обавезу да води и своју евиденцију о коришћењу оброка и
указује Центру за социјални рад Чачак на све промене чињеничног стања.
Црвени крст је дужан да Центру, почетком текућег месеца за претходни
месец, доставља спискове корисника Народне кухиње са бројем издатих оброка.
12. РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ
ЛИЦА
Члан 61.
Социјално угроженим лицима могу се давати у закуп на одређено време
станови чији је корисник Центар за социјални рад града Чачка.
Начин и поступак давања станова у закуп регулисан је Правилником о
решавању стамбених потреба социјално угрожених лица.
Члан 62.
О закупу станова из претходног члана закључује се уговор, којим се регулише
висина закупнине и друга права и обавезе о начину коришћења стана.
За станове који су раније додељени на коришћење закључиће се нови уговори
на одређено време у складу са Законом о становању и Правилником из претходног
члана.
Средства од закупнине користе се за одржавање постојећег стамбеног фонда.
13. САНИРАЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА СОЦИЈАЛНО
УГРОЖЕНИХ ЛИЦА
Члан 63.

Помоћ за санирање услова становања може се одобрити социјално
угроженим лицима, уколико су објекти у којима станују знатније оштећени
дејством више силе (пожар, земљотрес, поплава и сл.) и не испуњавају основне
услове становања, као и извођење других радова који омогућавају безбедно
коришћење стана.
Помоћ за побољшање услова становања може се одобрити социјално
угроженим лицима, уколико су објекти у којима станују крајње неповољни за
становање (санирање влаге, прокишњавање објекта уколико исти прокишњава или
је урушен, инсталација водоводне или канализационе мреже и сл.)
Санирање и побољшање услова становања у смислу става 1. и 2. овог
члана може се одобрити лицима која станују у стану чији је корисник Центар за
социјални рад града Чачка.
На основу процене овлашћених извођача радова грађевинске струке о
степену оштећења наведених објеката и износа средстава потребних за санацију,
односно, побољшање услова становања у смислу овог члана и закључка стручног
тима, директор Центра доноси решење о одобравању средстава.
IV

УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Услуге социјалне заштите
Члан 64.
Услуге социјалне заштите су активности пружања подршке и помоћи
појединцу и породицама ради очувања или побољшања квалитета живота,
отклањања или ублажавања неповољних животних околности, као и стварање
могућности за самосталан живот.
1.
2.
3.
4.

Помоћ у кући за одрасла и стара лица
Привремени смештај у Прихватилиште за незбринута лица
Привремени смештај у Прихватилиште за жртве насиља у породици
Привремено становање деце и омладине без родитељског старања «Кућа на
пола пута»
5. Саветовалиште за брак и породицу (предбрачно саветовалиште, брачно
саветовалиште и саветовалиште за породицу
6. Дневни боравак за одрасла и стара лица
7. Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју,
8. Дневни боравак за одрасла лица са сметњама у развоју,
9. Предах смештај за децу и младе са сметњама у развоју
10. Саветодавно-терапијске и правне услуге
11. Персонална асистенција

1.

ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА

Члан 65.
Услугама „Помоћи у кући“ обезбеђује се подршка у задовољавању
свакодневних животних потреба у сопственим домовима, како би се унапредио
квалитет живота и спречио или одложио смештај у институцију.
Помоћ у кући пружа се када нема породичне подршке или је она недовољна, у
складу са утврђеним потребама лица која услед немоћи или смањених
функционалних способности нису у стању да живе без помоћи других лица.
Члан 66.
Помоћ у кући обезбеђује Центар за социјални рад града Чачка ангажовањем
геронтодомаћица ради обављања неопходних кућних послова (одржавање личне
хигијене корисника и хигијене стана, набавке намирница, припремања лаких
оброка, плаћања рачуна, помоћи при кретању и обављања других послова у
зависности од потреба корисника).
Члан 67.
У складу са буџетом града Чачка, овом одлуком и Правилником из чл. 5.
одлуке, директор Центра за социјални рад града Чачка, почетком године, доноси
Програм реализације услуге „Помоћ у кући“.
2. ПРИВРЕМЕНИ СМЕШТАЈ У ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА НЕЗБРИНУТА ЛИЦА
Члан 68.
Услугу смештаја у Прихватилиште обезбеђује Центар за социјални рад града
Чачка.
Кориснику се обезбеђује привремени смештај, задовољавање основних
животних потреба, приступ другим услугама у заједници лицима којима је
потребно неодложно осигурати, збрињавање до проналажења адекватног облика
заштите.
Члан 69.
Услуга смештаја у Прихватилиште обухвата:
- привремени смештај са исхраном и задовољењем других основних
животних потреба,
- безбедно и сигурно окружење,
- психо-социјалну подршку кориснику
- примену основних здравствено-хигијенских мера (примена прописане
терапије од стране надлежног лекара, помоћ кориснику приликом одласка код
лекара на територији града Чачка, набавке лекова и др.)
- утврђивање идентитета и пребивалишта када је то могуће,

- сачињавање процене о социјално –економском и здравственом стаусу
корисника, на основу чега се предузимају даље мере за одговарајући облик трајног
збрињавања.
Члан 70.
Услуга смештаја у Прихватилиште се одобрава најдуже до 30 дана.
Боравак се може одобрити и дуже од 30 дана уколико не постоје објективни
услови за трајно збрињавање корисника а најдуже до 6 месеци.
3. ПРИВРЕМЕНИ СМЕШТАЈ У ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ЖРТВЕ НАСИЉА У
ПОРОДИЦИ
Члан 71.
Услугу смештаја у Прихватилиште обезбеђује Центар за социјални рад града
Чачка.
Прихватилиште могу користити лица која су, по процени Центра за
социјални рад, изложена насиљу, злостављању или занемаривању у породици и
којима је неопходно неодложно обезбедити сигурност и спречити даље насиље,
злостављање или занемаривање, и то путем смештаја у прихватилиште као
најцелисходнијег облика њиховог привременог збрињавања.
Жртве насиља у породици смештене у Прихватилиште, које испуњавају
законске услове за смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу,
могу користити услуге Прихватилишта до реализације трајног смештаја, по
процени Центра за социјални рад.
Услуга смештаја жртава насиља у породици у Прихватилиште подразумева
смештај на одређени временски период по процени Центра за социјални рад и
обухвата:
- исхрану и задовољавање основних животних потреба корисника,
- безбедно и сигурно окружење,
- психо-социјалну подршку кориснику,
- омогућавање приступа корисника другим услугама у заједници
(здравствена заштита, посредовање код запошљавања, одређени облици правне
помоћ и сл).
Члан 72.
Услуге Прихватилишта за жртве насиља и незбринута лица могу користити и
друге општине и градови уз претходно дату сагласност Центра за социјални рад
града Чачка.
Члан 73.

Услови смештаја у Прихватилиште за жртве насиља у породици и незбринута
лица ближе ће се регулисати посебним Правилником из члана 5. ове одлуке.
4. ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ
СТАРАЊА „КУЋА НА ПОЛА ПУТА“
Члан 74.
Привремено становање деце и омладине без родитељског старања обезбеђује
Центар за социјални рад града Чачка.
Ова услуга се може признати деци и омладини без родитељског старања
којима престаје право на смештај у установи социјалне заштите, односно
хранитељској породици, ради оспособљавања за самостални живот, под условом:
- да не постоји могућност повратка у сопствену или сродничку породицу,
- да је закључком Стручног тима процењено да је овај облик заштите
најцелисходнији,
- да постоји сагласност корисника,
Члан 75.
Право из чл.74. ове одлуке признаје се деци и омладини без родитељског
старања са подручја града Чачка, а може се признати и корисницима ван територије
града Чачка, ако просторни капацитети нису попуњени, на основу посебног
уговора који закључују Центар и упутни орган.
Члан 76.
Право из чл.74. ове одлуке обезбеђује се у трајању до једне године, уз
могућност продужења за још једну годину.
На основу закључка Стручног тима, директор Центра доноси решење о
признавању права на привремено становање.
Међусобни односи Центра и корисника регулисаће се уговором.
Привремено становање може престати и пре истека рока из уговора у
случајевима: на захтев корисника, обезбеђивањем другог вида становања
корисника, трајним регулисањем радног статуса, грубог кршења правила кућног
реда од стране корисника.
Члан 77.
Ближи услови у погледу покрића трошкова становања и плаћања комуналних
услуга регулисаће се Правилником из чл. 5. ове одлуке.
5. САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА БРАК И ПОРОДИЦУ

- Предбрачно саветовалиште
- Брачно саветовалиште
- Саветовалиште за породицу
Члан 78.
Предбрачно саветовалиште ће пружати саветодавне услуге младима који
планирају заснивање брачне заједнице, а неопходана им је ова врста подршке.
Члан 79.
Брачно саветовалиште ће пружати саветодане услуге лицима која се налазе у
брачној или ванбрачној заједници и самохраним родитељима.
Члан 80.
Саветовалиште за породицу ће пружати саветодавне услуге породицама и
психосоцијални третман починиоцима насиља у породици.
Члан 81.
Услуге Саветовалишта за брак и породицу финансираће се из буџета града
Чачка, хуманитарних, донаторских организација и других правних и физичких
лица као и из новчаних износа уплаћених од стране осумњичњних за кривична дела
за која је превиђена новчана казна или казна затвора до три године.
Члан 82.
Начин рада и организација Саветовалишта за брак и породицу регулисаће
се посебним правилником у складу са законом.
6. ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА
Члан 83.
Услуга дневног боравка обезбеђује се одраслим и старим лицима боравком у
клубовима или целодневним збрињавањем у дневном боравку.
Члан 84.
Клубови обезбеђују корисницима задовољавање свакодневних животних
потреба, а нарочито: дружење, односно социјалну интеграцију и рехабилитацију,
развијање солидарности, односно самопомоћи, културно-забавне, рекреативне и
духовне потребе.

Клубови, у складу са својим могућностима и интересовањима корисника,
могу да организују радне и производне активности, кућну радиност, исхрану,
прање и пеглање рубља и друге услуге у клубу или стану корисника.
Дневни боравак обезбеђује корисницима исхрану, одговарајуће услуге
здравствене заштите, радну и окупациону терапију, културно-забавне и
рекреативне активности и друге услуге, зависно од потреба корисника.
7. ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Члан 85.
Услуга дневног боравака за децу и омладину са сметњама у развоју до
навршених 26 година живота (телесне, интелектуалне, менталне, сензорне говорнојезичке , социо-емоционалне и вишеструке сметње).
У оквиру услуге дневног боравка корисницима се пружа дневни боравак,
исхрана, здравствена заштита, васпитно образовни рад, оспособљавање за рад и
радне активности културно-забавне и рекреативне активности према њиховим
способностима, склоностима и испољеном интересу.
8. ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ОДРАСЛА ЛИЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Члан 86.
Корисиници услуге дневног боравка за одрасле са сметњама у развоју,
пружа се лицима од 25-55 година живота који имају сметње у развоју (телесне,
интелектуалне, менталне, сензорне говорно-језичке, социо-емоционалне и
вишеструке сметње).
У оквиру услуге дневног боравка корисницима се пружа дневни боравак,
исхрана, здравствена заштита, васпитно образовни рад, оспособљавање за рад и
радне активности, културно –забавне и рекреативне активности према њиховим
способностима, склоностима и испољеном интересу.
9. ПРЕДАХ СМЕШТАЈ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Члан 87.
Предах смештај је услуга која подразумева привремени и повремени смештај,
до 48 сати , деце и младих са сметњама у развоју.
Овом услугом се обезбеђује краткотрајни смештај и третман деце и младих са
сметњама у развоју кроз адекватне и планиране активности у циљу социјализације,
стицања и унапређења дневне рутине, изградњу нових односа, подстицања
осамостаљивања, смањења социјалне изолације и помоћ и подршку породици.

10. САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКЕ И ПРАВНЕ УСЛУГE
Члан 88.
Саветодавно-терапијске услуге и услуге пружања правне помоћи пружају се
као вид подршке појединцима и породицама, ради унапређивања породичних
односа, превазилажења кризних ситуација и стицања вештина за самосталан и
продуктиван живот у друштву.
Члан 89.
Пружалац услуга пружа информативне, правне, едукативне, саветодавне и
терапијске услуге, као и услугу подршке и оснаживања жртава породичног насиља
путем дежурства.
11. ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА
Члан 90.
Персонална асистенција је услуга којом се пружа подршка кориснику у
одржавању и унапређивању квалитета његовог живота кроз одржавање што већег
степена независног живљења уз активно учествовање у заједници.
Овом услугом се обезбеђује одговарајућа практична подршка која је
кориснику неопходна за задовољавање основних личних и друштвених потреба
које корисник није у стању да задовољи без помоћи која је истовремено лична и
практична.
Персонална асистенција обезбеђује се активностима које обавља персонални
асистент (лична хигијена, облачење, кување и исхрана, писање и комуникација,
помоћ при кретању унутар и изван корисникове куће или радног места, помоћ
приступању терапеутским и здравственим услугама и сл.)
Члан 91.
Услуга персоналне асистенције примарно се признаје лицима старости од 18
до 65 година живота са високим степеном зависности од помоћи других у
обављању активности свакодневног живота и то за лица која кумулативно
испуњавају следеће услове:
- да су особе са тешким и тежим телесним инвалидитетом
- да су особе са ограниченом способношћу кретања
- да су особе којима је потребна помоћ за задовољавање основних
свакодневних животних потреба
- да су особе које обављају различите радне активности унутар и/или изван
куће
- да су особе које су способне да разумеју и да саме доносе одлуке о
сопственим потребама и учествују у планирању услуга и давању упутстава својим
персоналним асистентима.

V ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И УСЛУГА
Члан 92.
Поступак за остваривање права и услуга из ове одлуке покреће се на захтев
странке, односно њеног законског заступника или старатеља 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.
Када се као корисник права и услуга појављује породица за носиоца права
одређује се један пунолетан, пословно способан члан породице.
Члан 93.
О захтевима за остваривање права и услуга из ове одлуке одлучује у првом
степену Центар за социјални рад града Чачка.
Поступак за остваривање и заштиту права и услуга из ове одлуке води се по
одредбама Закона о социјалној заштити и Закона о општем управном поступку.
Ради потпунијег сагледавања социјалних потреба и стања корисника Центар
за социјални рад када решава у првом степену може тражити мишљење месних
заједница, удружења грађана и других лица и установа.
Члан 94.
О захтевима за остваривање права из ове одлуке Центар за социјални рад
одлучује решењем.
У случају када странка подноси захтев за коришћење услуге, ако Центар за
социјални рад процени да постоји потреба за пружањем услуге, издаје упут за
коришћење услуге у складу са одредбама Закона о социјалној заштити.
Уколико Центар за социјални рад процени да не постоји потреба за
коришћењем услуге захтев странке одбија решењем.
Члан 95.
Против решења којим се одлучује о праву странке из ове одлуке као и против
решења којим се одбија захтев странке за коришћење услуге из ове одлуке може се
изјавити жалба Градском већу града Чачка.
Одлуку о жалби Градско веће града Чачка доноси у року од 30 дана.
Члан 96.

Исплату новчаних износа остварених по основу права утврђених овом
одлуком врши Центар за социјални рад.
Услуге социјалне заштите у обиму и под условима утврђеним овом одлуком
обезбеђују се на територији града Чачка.
Члан 97.
Услуге предвиђене овом одлуком, за којима постоји потреба, а не могу их
обезбедити у потребном обиму установе социјалне заштите које је основао град
Чачак набављају се од пружаоца услуга социјалне заштите, кроз поступак јавне
набавке, у складу са Законом о социјалној заштити и Законом о јавним набавкама.
Уговор о јавној набавци из става 1. овог члана закључује се између наручиоца
услуге, односно општине/града и одабраног пружаоца услуге.
Члан 98.
Центар за социјални рад је дужан да води посебну евиденцију о признатим
правима и услугама, а на захтев Градског већа, дужан је да достави извештај о
признатим правима и услугама и утрошеним средствима.
VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 99.
Средства за финансирање права и пружање услуга из ове одлуке обезбеђују се
у буџету града Чачка у складу са Одлуком о буџету за текућу годину.
Средства за остваривање ових права и услуга обезбеђују се и од донатора,
спонзора, фондова намењених смањењу сиромаштва, као и учешћем корисника и
лица која су у складу са законом дужна да учествују у њиховом издржавању и из
других извора у складу са законом.
Члан 100.
Средства за остваривање права и пружање услуга по овој одлуци обезбеђују
се у буџету града Чачка и наменски се преносе на жиро рачун Центра за социјални
рад града Чачка према врстама права и облика социјалне заштите и другим
пружаоцима услуга.
На име пружања услуга и материјалних трошкова за те услуге Центру за
социјални рад града Чачка припада накнада у висини од 5% новчане вредности
исплаћене по основу услуга социјалне заштите утврђених овом одлуком а на терет
буџета града Чачка. Остварена средства од накнаде користиће се за расходе по
основу остварених права и пружених услуга као и за плаћање лица ангажованих на
овим пословима.
VII.

ЗАПОСЛЕНИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРАВА И УСЛУГА

Члан 101.
За обављање стручних и администартивно финансијских послова из ове
одлуке, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова
Центра за социјални рад града Чачка предвиђено је 8 извршилаца, и то: два
дипломирана правника, три социјална радника, један економски техничар, радник
на обезбеђењу и хигијеничар – курир.
На наведени акт из става 1. овог члана прибављена је сагласност
Градоначелника града Чачка, број 110-17/11-II од 08. 12. 2011. године, сходно
Закону о социјалној заштити.
Члан 102.
На реализацији права и услуга из ове одлуке сада је ангажовано 6
извршилаца и то: један дипломирани правник, два социјална радника, један
економски техничар, радник на обезбеђењу и хигијеничар-курир.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 103.
Градско веће града Чачка донеће посебне Правилнике потребне за примену
ове одлуке у року од три месеца од дана усвајања ове одлуке.
Члан 104.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о остваривању
права у социјалној заштити из надлежности града Чачка од 06.08.2008. године
("Службени лист града Чачка", бр. 4/2008).
Члан 105.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
града Чачка".
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