
  

 На основу члана 40 и 44 Закона о социјалној заштити ( „Сл. Гласник РС“ бр. 24/11), 

члана 32. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. Гласник РС“ бр. 129/07) и чл.  41. и 138. 

Статута општине Владичин Хан, („Сл. гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09)  

Скупштина општине Владичин Хан на седници одржаној дана  30.03.2013. године, донета  

је  

ОДЛУКА 

О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ  ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Одлуком о социјалној заштити општине Владичин Хан  (у даљем тексту: Одлука) 

утврђује се право на материјалну подршку и пружање услуга социјалне заштите, за чије је 

остваривање надлежна општина Владичин Хан. 

Члан 2. 

 Појединац и породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради 

савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних 

животних потреба могу остварити право на социјалну заштиту у складу са овом одлуком.  

Члан 3. 

 Материјалну подршку и услуге у социјалној заштити, утврђене овом одлуком, могу 

да остваре лица са пребивалиштем/боравиштем на територији општине Владичин Хан, 

изузетно лица која се затекну на територији општине Владичин Хан у стању социјалне 

потребе. Поједине услуге могу се пружати лицима са територије других општина/градова 

на основу потписаног Споразума о сарадњи.  

II МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА И УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ 

ЗАШТИТИ 

Члан 4. 

 Право на различите врсте материјалне подршке остварује се у циљу обезбеђивања 

егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености појединца и породице.  

 Права на материјалну подршку утврђена овом одлуком су:  

1. Право на једнократну помоћ;  

2. Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу;  

3. Право на путне трошкове и исхрану пролазника;  

4. Право на накнаду трошкова сахране; 



Члан 5. 

 Услуге у социјалној заштити су активности пружања подршке и помоћи грађанима 

и њиховим породицама ради побољшања, односно очувања квалитета живота, отклањања 

или ублажавања ризика, неповољних животних околности, као и развоја потенцијала 

корисника за самосталан живот.  

 Услуге које се утврђују овом одлуком су:  

1. Дневни боравак  

2. Помоћ у кући 

3. Саветодавно- терапијске и социјално едукативне  услуге 

4. Услуге Клуба  особа са инвалидитетом; 

III ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

3.1. Право на једнократну помоћ 

Члан 6. 

  Право на једнократну помоћ може се признати појединцу или породици који се 

изненада или тренутно нађу у стању социјалне потребе, које не могу сами превазићи. 

Право на једнократну помоћ се признаје у:  

1. натури;  

2. новчаном износу и  

3. новчаној накнади за добровољно радно ангажовање.  

Члан 7. 

 Једнократна помоћ у натури и новчаном износу може се признати у следећим 

случајевима:  

- прибављања личне документације ради остваривања права у области социјалне заштите;  

- задовољавања основних животних потреба (набавка намирница, огрева, хигијенски  

пакет);  

- набавке лекова, медицинских помагала и помоћи у лечењу (ако не постоји други основ);  

- набавке уџбеника и школског прибора за децу која се редовно школују;  

- изласка младих из система социјалне заштите;  

- изласка жртава насиља у породици из Прихватилишта;  

- других ванредних ситуација, када се не може превазићи стање социјалне потребе.  



Право на једнократну новчану помоћ може се признати појединцу или породици:  

- за набавку лекова, медицинских помагала и помоћи у лечењу ако приходи, у месецу  

који претходи месецу подношења захтева, не прелазе износ бруто минималне зараде у  

Републици Србији, познате у моменту подношења захтева;  

- за остале случајеве из става 1. овог члана ако приходи, у месецу који претходи месецу  

подношења захтева, не прелазе износ нето минималне зараде у Републици Србији, познате  

у моменту подношења захтева.  

 Изузетно, ово право се може признати појединцу или породици који не испуњавају 

услове из става 1. овог члана, по процени Центра за социјални рад.  

 Износ једнократне новчане помоћи не може бити већи од износа просечне  зараде 

по запосленом у општини Владичин Хан који предходи месецу у коме се врши исплата.   

Члан 8. 

  Новчана накнада за добровољно радно ангажовање у локалној заједници припада 

радно способним лицима, која се налазе у стању социјалне потребе.  

 Ако лице упућено на добровољно радно ангажовање неоправдано одбије 

ангажовање не може остварити право на једнократну новчану помоћ.  

 Лица која прихвате добровољно радно ангажовање, не могу остварити право на 

једнократну новчану помоћ у случајевима дефинисаним чланом 6. осим за лекове, 

медицинска помагала и помоћ у лечењу.  

Члан 9. 

 О праву на једнократну помоћ одлучује Центар за социјални рад.  

3.2. Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу 

Члан 10. 

 Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу се признаје 

лицу које се смешта:  

- у установу социјалне заштите;  

- у другу породицу,  

под условом да нема опрему, нити је може обезбедити, а не могу му је обезбедити ни 

сродници који су, према прописима о породичним односима, дужни да учествују у 

његовом издржавању.  

 

 



Члан 11. 

 Опрема корисника обухвата набавку најнужније одеће, обуће, накнаду трошкова за 

превоз корисника до установе, односно породице и друге нужне трошкове по процени 

Центра за социјални рад.  

 Право на опрему корисника може се признати у износу стварних трошкова, а 

највише до износа просечне  зараде по запосленом  остварене у општини Владичин Хан 

познате у моменту одлучивања о праву.  

 О праву на опрему за смештај корисника у установу социјалне заштите или другу 

породицу, одлучује Центар за социјални рад.  

3.3. Право на путне трошкове и исхрану пролазника  

Члан 12. 

 Право на путне трошкове и исхрану пролазника признаје се лицу које се нађе на 

територији Општине Владичин Хан, ван свог пребивалишта/боравишта, у стању социјалне 

потребе, за повратак у место пребивалишта/боравишта или за одвођење у прихватилиште.  

 Лицу које није у стању да се само врати у место пребивалишта/боравишта одређује 

се пратилац.  

 Новчани износ за реализацију овог права одређује се:  

- за превоз, у висини стварних трошкова;  

- за исхрану, до 10% од основице за утврђивање новчане социјалне помоћи.  

 Центар за социјални рад потражује средства за остварено право од центара за 

социјални рад са подручја на коме лице има пребивалиште/боравиште.  

3.4. Право на трошкове сахране  

Члан 13. 

 Право на трошкове сахране може се признати:  

- за лица без прихода смештена у установу социјалне заштите или другу породицу за чији  

смештај трошкове сноси буџет Републике Србије;  

- за кориснике права на новчану социјалну помоћ у складу са Законом;  

- за лица не утврђеног идентитета;  

- за лица која немају сроднике који су по закону обавезни на издржавање;  

- за лица која имају сроднике за које је Центар за социјални рад утврдио да нису у  

могућности да сносе трошкове сахрањивања;  

 



- за лица непознатог пребивалишта/боравишта, која се у тренутку смрти нађу на подручју  

Општине Владичин Хан;  

- изузетно за лица која нису у систему социјалне заштите, а налазила су се у стању 

социјалне потребе по процени Центра за социјални рад. 

Члан 14. 

 Право на трошкове сахране може се признати, уз приложене доказе о стварним 

трошковима, лицу које је извршило сахрањивање.  

 Накнада трошкова сахране се утврђује у висини стварних трошкова учињених за 

набавку најнеопходније погребне опреме (сандук најниже вредности, покров, крст са 

натписом) превоз покојника, сахрањивање, гробно место и таксу за гробно место. О праву 

на трошкове сахране одлучује Центар за социјални рад.  

 

IV УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

1. Дневни боравак 

Члан 15.  

Право на дневни боравак има дете ометено у физичком и психичком развоју, дете 

са поремећајем  у друштвеном понашању и одрасло лице које има право на смештај у 

установу или другу породицу ако је у зависности од степена и врсте ометености, 

могућности и потребе ових лица и других разлога, овакав облик заштите најцелисходнији. 

 Ово право  се обезбеђује упућивањем корисника у установу социјалне заштите која је 

оспособљена за прихват оваквих лица.  

 Учешће корисника и његових сродника обавезних на издржавање  у трошковима 

дневног боравка, утврђује се на основу мерила и критеријума који доноси орган општине 

надлежан за социјална питања.  

 

2. Помоћ у кући 

Члан 16.  

 Услуга Помоћи и неге у кући за одрасле и старије особе обезбеђује подршку у 

задовољавању свакодневних животних потреба у стану корисника, како би се унапредио 

квалитет живота старијих особа и спречио одлазак у институцију. Помоћ у кући пружа се 

када је породична подршка недовољна или није расположива, у складу са 

идентификованим индивидуалним потребама старијих особа која услед немоћи или 

смањених функционалних способности нису у стању да живе без помоћи других лица. 

 



Члан 17. 

 Корисници услуге могу бити особе старије од 65 година која имају ограничења 

физичких и психичких способности, живе саме и нису у стању да се старају о себи или 

живе са сродницима који нису у стању да им пруже адекватну помоћ.  

 Изузетно, услугу Помоћи и неге у кући могу остварити и особе млађе од 65 година 

које не испуњавају услове из става 1. овог члана и то:  

- особе са инвалидитетом;  

- особе које имају закључен уговор о доживотном издржавању, уз плаћање пуне цене  

услуге;  

- друге особе по процени Центра за социјални рад, уз плаћање пуне цене услуге.  

Члан 18. 

 Помоћ и нега у кући за одрасле и старије особе обезбеђује ангажовање 

геронтодомаћица ради одржавања личне хигијене корисника и хигијене стана, набавке 

намирница, припремања оброка, плаћања рачуна, помоћи при кретању и обављања других 

послова у зависности од потреба корисника.  

 Услуга Помоћи и неге у кући за одрасле и старије особе се може пружати 

интегрисано са здравственим услугама.  

 Критеријуме и мерила за учешће корисника у трошковима услуге Помоћи и неге у 

кући за одрасле и старије особе утврђује Општинско веће. Здравствене услуге се 

обезбеђују у складу са прописима у области здравствене заштите.  

 О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални рад 

3. Саветодавно- терапијске и социјално- едукативне  услуге 

Члан 19.  

 Саветовање и подршка у случајевима насиља у породици , као и друге саветодавне 

и едукативне услуге и активности пружају се путем СОС телефона.   

      4. Услуге Клуба  особа са инвалидитетом 

Члан 20. 

 Клуб за особе са инвалидитетом  омогућује дружење, културно-забавне активности, 

социјалну интеграцију, рекреацију, развијање солидарности, самопомоћи и потенцијала  

особа, чиме се спречава социјална изолација и подстичу старије особе на заједничке 

активности унутар Клуба.  

 Услуге Клуба могу користити  особе са територије општине на препоруку Центра 

за социјални рад, других социјалних актера и по личном избору. 

 



V ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА  

МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ И КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА 

 

Члан 21. 

 

Поступак за остваривање права на материјалну подршку и коришћење услуга из 

ове одлуке води се по одредбама Закона о општем управном поступку и одредбама Закона 

о социјалној заштити.  

Поступак за остваривање права на материјалну подршку и коришћење услуга 

спроводи Центар за социјални рад по службеној дужности или на захтев корисника.  

 Центар за социјални рад доноси решење о остваривању права на материјалну 

подршку и издаје упут за коришћење услуге. Издавању упута може претходити мишљење 

интересорне комисије за процену потреба деце.  

Члан 22. 

Пружање услуга врше пружаоци услуга социјалне заштите у складу са законом.  

 Пружалац услуге дужан је да услугу пружа у складу са најбољим интересом 

корисника и прописаним стандардима у социјалној заштити.  

      Члан 23. 

 У зависности од социјално-економског статуса корисника, плаћање услуге може 

бити у целости или делимично из средстава корисника, његовог сродника или лица које је 

преузело обавезу плаћања трошкова пружања услуге и из буџета Општине.  

 Цену услуга утврђених овом одлуком одређује Општинско веће. 

 Средства за остваривање права на материјалну подршку и пружање услуга из ове 

одлуке обезбеђују се у буџет општине Владичин Хан, учешћем корисника и лица која су у 

складу са законом дужна да учествују у њиховом издржавању, од донатора из других 

извора у складу дужна да учествују у њиховом издржавању, од донатора и из других 

извора у складу са законом. 

 Цену услуге утврђених овом одлуком не плаћају: 

1. Корисници материјалног обезбеђења породице оствареног по прописима у 

области социјалне заштите, 

2. Корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица оствареног по 

прописима у области социјалне заштите, уколико немају друге извор прихода, 

3. Корисници који имају приходе до нивоа просечне зараде у општини, 

4. Корисници без икаквих прихода. 



                 Уколико корисници из става 4, тачка 2. 3. и 4. овог члана имају сроднике који су 

по закону дужни и имају могућности да их издржавају, исти учествују у плаћању цене 

услуге утврђених овом одлуком у складу са својом обавезом. 

       У плаћању цене услуга учествују корисници који имају приходе који су већи од 

укупне просечне зараде у општини према регресној скали који утврђује Општинско веће. 

Члан 24. 

  О жалби на решење Центра за социјални рад одлучује Општинско веће у року од 30 

дана.  

Жалба не одлаже извршење решења.  

Члан 25. 

Ревизију решења о признатим правима на материјалну подршку и упута о 

пруженим услугама из ове одлуке врши, једном годишње, Општинска управа надлежна за 

послове социјалне заштите.  

Члан 26. 

 Центар је дужан да води евиденцију о признатим правима на материјалну подршку 

и издатим упутима, доставља годишње извештај о раду Општинском  већу и Општинској 

управи надлежној за послове социјалне заштите. 

 

VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА 

Члан 27. 

  Средства за остваривање права на материјалну подршку и пружање услуга из ове 

одлуке обезбеђују се у буџету општине Владичин Хан, учешћем корисника и лица која су 

у складу са законом дужна да учествују у њиховом издржавању, од донатора и из других 

извора у складу са законом.  

Члан 28. 

 Општинска  управа надлежна за послове социјалне заштите врши финансирање 

права на материјалну подршку и пружање услуга из ове Одлуке, у складу са уговорима о 

финансирању које закључује Општина са Центром за социјални рад и пружаоцима услуга.  

Члан 29. 

 На број и структуру стручних радника потребних за извршење послова из ове 

Одлуке сагласност даје Општинско веће. 

 

 

 



VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 30. 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о правима из области  

социјалне Заштите које се финансирају из буџета општине Владичин Хан ,  бр.06-8/94-04 

од 15.06.1994. године.   

Члан 31. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

града Врања ". 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

            ВЛАДИЧИН ХАН 

  Број:06-24/9/2013-01 

                  

 

              ПРЕДСЕДНИК, 

           Миљан Стојановић  

                    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


