Службени листа града Шапца бр.3/11, 7/12, 31/12, 22/14 и 29/14
ОДЛУКУ
О ПРАВИМА И УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА ШАПЦА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Oдлуком уређују се права и услуге грађана у области социјалне
заштите за чије је обезбеђивање надлежан град Шабац, носиоци права, као и начин
и услови остваривања тих права .
Члан 2.
Права и услуге социјалне заштите предвиђене овом Oдлуком могу се
обезбедити држављанима Републике Србије који имају пребивалиште на
територији града Шапца.
Изузетно:
-услуга привременог смештаја за жртве породичног насиља ( сигурна кућа )
може се обезбедити и жртвама породичног злостављања ( злостављана и
занемарена деца и ненасилни родитељ) који имају пребивалиште на територији
друге општине;
-право на једнократну новчану помоћ за привремени смештај, исхрану и
трошкове превоза до места пребивалишта, имају и лица која се нађу у стању
тренутне изузетно тешке ситуације, а немају пребивалиште на територији града
Шапца.
Корисници социјалне заштите могу бити и страни држављани и лица без
држављанства, у складу са чл. 41. Закона о социјалној заштити и међународним
уговорима.
Члан 3.
Средства за остваривање права и обезбеђивање услуга по овој Одлуци
обезбеђују се у буџету града Шапца.
У буџету града Шапца опредељују се и потребна средства за финансирање
радника на обављању послова социјалног рада из надлежности локалне самоуправе
Учињени трошкови за пружање права и услуга корисника из чл.2 ст.2 ове
Одлуке рефундирају се од општина у којима ти корисници имају место
пребивалишта.
Члан 4.
Права и услуге у области социјалне заштите утврђене овом Одлуком
остварују појединац и породица.
Породицом у смислу ове Одлуке сматрају се брачни и ванбрачни другови,
деца ( брачна, ванбрачна, усвојена, узета на издржавање) сродници у правој линији,
а у побочној до другог степена сродства, под условом да живе у заједничком
домаћинству.

Члан 5.
Права у области социјалне заштите из надлежности града Шапца у смислу
ове Одлуке су:
1.Једнократне помоћи
2.Накнада трошкова сахрањивања
3.Субвенције код јавних предузећа
4.Бесплатан оброк у народној кухињи
5. Накнада трошкова превоза за ученике основних и средњих школа
Члан 6.
Услуге социјалне заштите из надлежности града Шапца у смислу ове
Одлуке су:
1.Привремени смештај жртава породичног насиља – смештај у сигурну кућу
2.Становање уз подршку за младе који се осамостаљују („кућа на пола
пута“)
3. Социјално становање у заштићеним условима
4.Дневни боравак за децу , омладину и одрасла лица са сметњама у развоју
и другим менталним сметњама
5.Дневни боравак за остарела лица и клубови
6.Помоћ и нега у кући
7.Саветодавно-терапијске и правне услуге и услуге сос телефона
8.Смештај у Прихватилиште и Прихватну станицу за децу и омладину,
одрасле и старе.
I ПРАВА
1.Једнократне помоћи.
Члан 7.
Право на једнократну помоћ имају појединац или породица који се
изненада или тренутно нађу у стању социјалне потребе, коју не могу самостално
превазићи и то нарочито у случајевима: задовољавања основних животних потреба,
отклањања последица елементарних непогода, постпеналне заштите, прихвата по
престанку смештаја у установу социјалне заштите и другим ванредним и изузетно
тешким приликама.
Задовољавањем основних животних потреба сматра се нарочито: набавка
неопходних ствари за домаћинство, намирница, огрева, уџбеника и школског
прибора за децу, неопходне гардеробе, као и задовољавање других потреба
изазваних специфичним стањем или ситуацијом (болест, тешка инвалидност и
друго).
Право на једнократну помоћ обезбеђује се 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.

Члан 8.
Једнократна помоћ пружа се у новчаном износу или у натури.
Право на једнократну помоћ појединац или породица могу да остваре више
пута у календарској години с тим што појединачни износ овог права не може бити
виши од просечне зараде по запосленом у граду Шапцу, у месецу који претходи
месецу у ком се врши исплата, а одређује се према стварним потребама у
конкретном случају.
2.Накнада трошкова сахрањивања.
Члан 9.
Основна погребна опрема или накнада трошкова сахране, обезбеђује се у
случају смрти:
-лица која су била корисници права на новчану социјалну помоћ по
прописима о социјалној заштити
-неидентификованих лица за која се не може утврдити последње
пребивалиште, а која су се у тренутку смрти затекла на територији града Шапца
-лица које се налазило у стању социјалне потребе, према процени стручног
радника Центра.
Основна погребна опрема обухвата – ковчег, покров, надгробно обележје,
превоз корисника од места смрти до места сахране, као и гробно место уколико на
други начин није обезбеђено.
На основу решења Центра, основна погребна опрема издаје се лицу које ће
обавити сахрањивање или се преузима од стране радника јавног предузећа које
обавља послове сахрањивања.
Накнада трошкова сахране признаје се лицу које је обавило сахрањивање у
висини основне погребне опреме, која се издаје у случају смрти лица из става 1.
овог члана, према ценовнику предузећа које обавља послове сахрањивања.
3.Субвенције код јавних предузећа
Члан 10.
Установљава се право на субвенције за грађане код јавних предузећа у
износу од 50% накнаде за месечну потрошњу испоруке топлотне енергије,
изношења смећа, испоруку воде и употребу канализације.
Под накнадом у смислу става 1. овог члана подразумева се искључиво
накнада за текући месец, без заосталих дугова, с тим што је накнада за месечну
потрошњу испоруке воде и употребу канализације ограничена на 3 метра кубна по
члану, а највише за шест чланова породице.
Право на субвенције код јавних предузећа има појединац, односно породица
под условом да:
1) по члану породичног домаћинства немају приход за претходни месец
већи, од 13.000,00 динара,

2) подносилац захтева који је пензионер, живи сам и има најнижу
пензију у Републици Србији за претходни месец, за категорију
запослених, укључујући и професионална војна лица и пензионере
самосталних делатности,
3) укупан приход породице за претходни месец према броју чланова
породице не прелази износ и то:
- за подносиоц износ минималне зараде у Републици Србији
-а за сваког наредног члана 13.000,00 динара ако се у породици налази лице које је:
1. параплегичар са 70% инвалидитета и више,
2. дистрофичар са 70% инвалидитета и више,
3. лице оболело од церебралне и дечије парализе са 70% инвалидитета и више,
4. цивилни инвалиди рата са 70% и више телсног оштећења,
5. глуво лице са 70% и више телесног оштећење,
6. слепо лице IV и V категорије
7. друга лица са 70% инвалидитета и више.
4) Не поседује други стамбени простор осим стамбеног простора који за
подносиоца захтева износи 45 метара квадратних, а за сваког
наредног члана породице још 10 метара квадратних, осим за сеоска
домаћинства код којих нема ограничења у погледу површине
стамбеног простора,
5) не поседује друге објекте осим гараже која се користи као гаражно
место
6) не поседује или користе више од 1 хектара земље,
7) не поседује покретну имовину веће вредности, а према процени
стручног радника у складу са методама социјалног рада и социјане
заштите.
Члан 10.а
Не може се остварити право на коришћење субвенција код јавних предузећа
појединац, односно породица чији је члан:
1. закључио уговор о доживотном издржавању,
2. способан за рад, а одбио је понуђено запослење, радно ангажовање на
преивременим, повременим и сезонским пословима што доказују
уверењем Националне службе за запошљавање да се налази у
евиденцији незапослених лица,
3. коме је престао радни однос изјавом његове воље, љеговом
сагласношћу или његовом кривицом, због дисциплинске или
кривичне одговорности у претходних годину дана од дана
подношења захтева, осим ако је по престанку радног односа
наступила неспособност за рад.

Члан 10.б
За остваривање права грађана на субвенције код јавних предузећа, узимају
се сви приходи осим дечијег додатка, родитељског додатка, накнада штете изузев
ренте, додатка за помоћ и негу другог лица оставрен по било ком основу, увећани
додатак за помоћ и негу другог лица, акције без накнаде, накнаде за телесно
оштећење, примања по основу награда и отпремнина за одлазак у пензију, примања
по основу ученичког и студентског стандарда, новчана социјална помоћ,
отпремнина у случају престанка потребе за радом запослених услед технолошких,
економских или организационих промена и накнада по основу социјалних
програма оставрене најмање 12 месеци пре подношења захтева.
Члан 10.в
За остваривање права грађана на субвенције код јавних предузећа, узимају
се следећи приходи и примања појединца, односно породице:
1) приходи и примања која се остварују у месечним износима у висини
износа оставреног у претходном месецу,
2) приходи од пољопривредне делатности у висини катастарских
прихода у текућој години, који остварује власник, плодоуживалац
или непосредни корисник,
3) приходи од издавања у закуп непокретне и покретне имовине,
4) приходи од других имовинских права, ако се на те приходе плаћају
порези,
5) приходи од издржавања по основу сродстава и других правних
основа,
6) грађани који приватно обављају делатност као приход се узима износ
који служи као основица за обрачунавање доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање у текућој години, а ако је та основица мања од
минималне зараде у Републици Србији узеће се износ минималне
зараде у Републици Србији за претходни месец у односу на месец
подношења захтева,
7) отпремнина у случају престанка потребе за радом запослених услед
технолошких, економских или организационих промена и накнада по
основу социјалних програма ако није прошло 12 месеци до дана
подношења захтева,
8) и други приходи.
Приходи који се исказују као годишњи приходи узимају се у висини пресечног
месечног износа.
За лица у радном односу приходи из радног односа узимају се у оствареном
износу, а најмање у висини минималне зараде у Републици Србији за
претходни месец у односу на месец подношења захтева.
Ако је подносилац или члан породице отуђио или поклонио непокретну или
покретну имовину чија вредност прелази шестоструки износ просечне
месечне зараде у Републици Србији, за месец који претходи месецу у ком је

поднет захтев, не може остварити ово право док не протекне период од 123
месеци од дана продаје, односно поклона.
Члан 10.г
Поступак за остваривање права на субвенције код јавних предузећа се
покреће на захтев странке, односно његовог законског заступника или старатеља.
Када се као корисник права појављује породица, за носиоца права одређује
се један пунолетан, пословно способан члан породице.
Право на субвенције се признаје почев од првог дана наредног месеца у
односу на дан подношења захтева у трајању од шест месеци. Накок истека тог рока
странка може поново поднети захтев уз који додатно причаже доказ да је уредно
измиривала текуће обавезе за период за који је остварила право на субвенције код
јавних предузећа, односно да не касни у плаћању више од једног месечног рачуна.
Корисник је дужан да пријави сваку промену која је од утицаја на
признавање и коришћење признатог права у року од 15 дана од дана настанка исте.
Члан 10.д
О захтеву за оставривање права грађана на субвенције код јавних предузећа
одлучује у првом степену Центар за социјални рад “ Шабац” у Шапцу.
Поступак за остваривање права из ове Одлуке води се по одредбама закона
којим се уређује општи управни поступак.
На све случајеве кој нису регулисани овом Одлуком примењиваће се
одредбе важећег Закона о социјалној заштити.
Члан 10.ђ
По жалбама на решење Центра за социјани рад “Шабац” као првостепеног
органа за одлучивање о правима из ове Одлуке одлучује орган градске управе
надлежан за социјана питања.
Жалба се предаје непосредно првостепеном органу без прилога таксе.
Члан 10.е
Центар за социјални рад је дужан да води посебну евиденцију о признатим
правима, а на захтев органа управе надлежног за социјална питања дужан је да
достави извештај о признатом праву на субвенције код јавних предузећа и
утрошеним средствима.
4. Бесплатан оброк у народној кухињи
Члан 11.
Ова Одлука регулише поступак и услове за остваривање права на
коришћење народне кухиње за следеће категорије:
- запослене, којима се не исплаћује зарада у претходна три месеца,
- незапослене,
- неспособне за рад,
- пензионере са најнижим пензијама,

-

кориснике додатка за туђу негу и помоћ,
избегла, прогнана и расељена лица,
душевно оболела лица и лица ометена у психофизичком развоју.

Члан 12.
Право на коришћење народне кухиње има појединац, односно, породица под
условом да:
1)
нема приходе, или има приходе у претходном месецу до износа
новчане социјалне помоћи за појединца, односно, породицу, или
да је корисник најниже пензије,
2)
осим стамбеног простора који одговара потребама појединца,
односно, породице и окућнице у површини од 0.5 ха одн.1 ха за
породицу у којој су сви чланови неспособни за рад, нема других
непокретности,
3)
појединац, одн. члан породице не поседује покретну имовину
чијим коришћењем или отуђењем, без угрожавања основних
животних потреба, може да обезбеди средства у висини
шестоструког износа новчане социјалне помоћи, која би му била
утврђена по прописима о социјалној заштити
4)
у поступку утврђивања права на коришћење народне кухиње
стручни радник Центра за социјални рад «Шабац» у Шапцу
процени да, иако породица или појединац не испуњавају
формалне услове прописане овом одлуком, непризнавање права
на народну кухињу би угрозило животну егзистенцију те
породице или појединца,
Члан 13.
Не може остварити право на коришћење народне кухиње 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, или да
по престанку радног односа није наступила неспособност за рад.
.
Члан 14.
За остваривање права на коришћење народне кухиње, узимају се сви
приходи осим дечијег додатка, родитељског додатка, накнада штете изузев ренте,
додатка за помоћ и негу другог лица, накнаде за телесно оштећење, примања по
основу награда и отпремнина за одлазак у пензију, као и примања по основу
ученичког и студентског стандарда.

Члан 15.
За остваривање права на коришћење народне кухиње, узимају се следећи
приходи и примања појединца, односно породице:
1) приходи и примања која се остварују у месечним износима у висини
износа оствареног у претходном месецу,
2) приходи од пољопривредне делатности у висини катастарског прихода
у текућој години, који остварује власник, плодоуживалац или
непосредни корисник,
3) приход од издавања у закуп непокретне и покретне имовине,
4) приходи од других имовинских права, ако се на те приходе плаћају
порези,
5) приходи од издржавања по основу сродства и других правних основа,
6) грађанима који приватно обављају делатност као приход се узима износ
који служи као основица за обрачунавање доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање у текућој години.
Приходи који се исказују као годишњи приход узимају се у висини
просечног месечног износа.
Члан 16.
Неспособни за рад у смислу остваривања права на коришћење народне
кухиње су:
1) жена старија од 60 година и мушкарац старији од 65 година,
2) дете до навршене 15 године живота, а ако је на редовном школовању у
средњој школи до краја рока прописаног за то школовање и студент
било да се ради о буџетском или самофинансирајућем студенту,
3) лице потпуно неспособно за рад, према прописима о пензијском и
инвалидском осигурању
4) незапослено лице које се стара о члану породице, који је корисник
права на помоћ и негу по било ком основу.
Потпуна неспособност за рад доказује се налазом и мишљењем вештака
комисије пензијског и инвалидског осигурања или решењем донетим у поступку
признавања права из пензијског и инвалидског осигурања.
Члан 17.
Црвени крст у Шапцу, током трајања права на коришћење народне кухиње,
прати реализацију и указује Центру за социјални рад на евентуалне промене
чињеничног стања.
5. Накнада трошкова превоза за ученике основних и средњих школа
Члан 17.а
Право на накнаду трошкова превоза од места становања до најближе
основне школе или уписане средње школе може остварити ученик који има
пребивалиште на територији града Шапца, под условом да потиче из социјалноугрожене породице и није понављао ни један разред.

Члан 17.б
Ученик основне школе има право на накнаду трошкова превоза под
следећим условима:
- да је породица корисник новчане социјалне помоћи или правана дечији
додатак или да су оба родитеља незапослена и не поседују више од три хектара
земље;
- да је растојање између места становања и школе којој по пребивалишту
ученик припада, по изјави родитеља мање од 4 км.,
- да је због безбедносних разлога ( непостојање уличног осветљења,
тротоара и сл.) по процени школе неопходно обезбедити превоз ученика.
Захтев са потребном документацијом подноси се на почетку школске године
основној школи, која након обраде захтева и утврђивања испуњености услова,
коначан списак ученика који су остварили ово право, достављаа Градској управи
Шабац, Одељењу за друштвене делатности и привреду.
Члан 17.в
Ученик средње школе има право на накнаду трошкова превоза под следећим
условима:
- да је породица корисник новчане социјалне помоћи или права на дечији
додатак или да су оба родитеља незапослена и непоседују више од три хектара
земље,
- да је редован ученик средње школе,
- да је мишљење Центра за социјални рад ''Шабац'' , да због социјалне,
економске и породичне ситуације неопходно обезбедити накнаду за превоз
ученика.
Захтев са потребном документацијом подноси се Градској управи Одељењу
за друштвене делатности и привреду, које након обраде захтева, доставља
градоначелнику предмет на одобравање.
Мишљење Центра за социјални рад ''Шабац'' о социјалној, економској и
породичној ситуацији службеним путем прибавља Одељење за друштвене
делатности и привреду.
Члан 17.г
Накнада трошкова превоза подразумева да ученици добијају месечну карту
за аутобуски паревоз и обезбеђује се ученицима за једни школску годину.
Средства за куповину месечних карата обезбеђена су у буџету града Шапца.
II УСЛУГЕ
1. Привремени смештај жртава породичног насиља – смештај у сигурну
кућу
Члан 18.
Услуга привременог смештаја у прихватилиште ( сигурна кућа) обезбеђује
се деци и ненасилном родитељу, жртвама породичног злостављања и
занемаривања, над којима се насиље врши.

Услуга из става 1.овог члана обезбеђује се у ситуацијама акутног стања
насиља у породици (наношење или покушај наношења телесне повреде, изазивање
страха претњом, присиљавање или навођење на сексуални однос, ограничавање
слободе кретања или комуницирања са трећим лицима, вређање као и свако друго
дрско, безобзирно и злонамерно понашање).
Члан 19.
Прихватилиште за жртве породичног насиља обезбеђује смештај и исхрану,
приступ здравственој заштити, правну помоћ, саветовање и консултације,
психосоцијалну подршку, упућивање на оспособљавање за рад, упућивање и
повезивање са другим службама у заједници.
Члан 20.
Услуга смештаја у прихватилиште за жртве породичног насиља обезбеђује
се у прихватилишту ( сигурној кући) у Шапцу, у трајању од три месеца, уз
могућност продужења по процени стручног тима Центра за социјални рад.
Члан 21.
Средства за трошкове смештаја жртава породичног насиља у
прихватилишту ( сигурној кући) обезбеђују се у буџету града Шапца.
Изузетно, услуга смештаја у прихватилиште (сигурну кућу) може се
обезбедити и жртвама породичног насиља које имају пребивалиште, односно
боравиште ван територије града Шапца, по упуту надлежног Центра за социјални
рад са одговарајућом документацијом, ако просторни капацитети нису попуњени.
Међусобна права и обавезе упутног Центра за социјални рад и
Прихватилишта за жртве породичног насиља уређују се посебним уговором, а
целокупне трошкове смештаја сноси упутни Центар, на чијој територији корисник
има пребивалиште односно боравиште.
Висина трошкова смештаја из става 2. и 3. овог члана утврђује се у складу са
Одлуком о утврђивању цена услуга у прихватилишту коју доноси орган градске
управе надлежан за социјална питања.
2. Становање уз подршку за младе који се осамостаљују (кућа на пола
пута)
Члан 22.
Услуга становања уз подршку за младе који се осамостаљују ( кућа на пола
пута) обезбеђује се деци и омладини без родитељског старања којима престаје
право на смештај у установи социјалне заштите, односно у хранитељској породици,
као и алтернатива смештају у установу социјалне заштите, или другу породицу,
ради завршетка редовног школовања или оспособљавања за самосталан живот под
условом:
-да не постоји могућност повратка у сопствену или сродничку породицу;
-да је планом отпуста утврђено да је становање уз подршку најцелисходнији
облик заштите;

-да постоји сагласност корисника.
Услуга становања уз подршку подразумева подршку у смислу бесплатног
становања и месечног издржавања у висини коју посебном Одлуком утврди орган
градске управе надлежан за социјална питања.
Члан 23.
Становање уз подршку за младе који се осамостаљују обезбеђује се у
трајању од једне године, уз могућност продужења за још три месеца, према
процени стручног радника Центра за социјални рад (саветника за осамостаљивање),
који прати корисника.
Члан 24.
Услуга становања обезбеђује се у стану у Шапцу, чији је носилац права
коришћења Центар за социјални рад Шабац.
Члан 25.
Услуга становања уз подршку обезбеђује се кориснику који прихвати
поштовање правила кућног реда.
Услуга становања може престати и пре истека рока предвиђеног упутом
уколико:
-корисник стана изјави да је на други начин решио питање становања;
-корисник стана не поштује кућни ред;
-корисник стана не користи стан наменски;
-корисник стана намерно оштећује стан и не одржава га у уредном стању;
-омета друге кориснике у коришћењу стана;
-промени место пребивалишта
3. Социјално становање у заштићеним условима
Члан 26.
Социјално становање у заштићеним условима је облик социјалне заштите
који се организује у објектима на подручју Града, ради смештаја у адекватне
стамбене јединице социјално угрожених категорија становништва и то: избеглица и
интерно расељених лица и породица смештених у колективном центру или
неадекватном приватном смештају и социјално угрожених лица и породица из
локалне заједнице, са ангажовањем породице домаћина социјалног становања.
Корисници услуге социјалног становања су:
- стара лица способна да живе самостално
- самохрани родитељ са децом
- социјално угрожена лица и породице које због физичких или менталних
болести, хроничне болести или инвалидитета члана породице не могу да
обезбеде услове за пристојан живот,
- социјално-економски угрожена домаћинства из Колективног центра, на
основу претходно прибављеног мишљења Центра за социјални рад Шабац.
Корисници социјалног становања су и домаћин и чланови његове породице.

Члан 27.
Објектима социјалног становања управља Центар за социјални рад тако што:
- обезбеђује наменско коришћење објекта,
- контролише рад домаћинске породице,
- решава сва спорна питања у вези са функционисањем објекта.
Члан 28.
Корисници ће закључити уговор о међусобним правима и обавезама са Центром
за социјални рад.
Корисници социјалног становања који имају приходе веће од износа новчане
социјалне помоћи по прописима о социјалној заштити за појединца одн.породицу,
дужни су да делимично или у потпуности сносе текуће трошкове становања, а
према Одлуци органа градске управе надлежног за социјална питања.
Члан 29.
На сва питања која нису регулисана овом Одлуком из области социјалног
становања примењује се Правилник о критеријумима и мерилима за избор
корисника социјалног становања у заштићеним условима од 11.02.2011.год.
4.Дневни боравак за децу , омладину и одрасла лица са сметњама у
развоју и другим менталним сметњама
Члан 30.
Услуга дневног боравка обезбеђује се детету и одраслом лицу са сметњама у
физичком или психичком развоју и детету или одраслом лицу оболелом од аутизма
или друге менталне сметње, које има право на смештај у установу или другу
породицу, ако је у зависности од степена и врсте ометености, односно врсте
менталне сметње, могућности и потреба ових лица и других разлога, овакав вид
заштите најцелисходнији.
Члан 31.
Корисницима се у дневном боравку обезбеђују превоз, боравак, исхрана,
радна и окупациона терапија, културно забавне и рекреативне активности, према
способностима и склоностима.
Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју организује се за
особе од 5-26 година старости, а за одрасла лица са сметњама у развоју за особе од
27 година па надаље.
Члан 32.
Цену дневног боравка, број и структуру извршилаца услуга у дневном
боравку, утврђује орган градске управе надлежан за социјална питања.
Члан 33.
Дневни боравак деце, младих и одраслих лица организује се сваког дана
осим суботе и недеље, у времену од 06,00 часова до 18,00 часова.

5. Дневни боравак за остарела лица и клубови
Члан 34.
Дневни боравак за остарела лица је услуга целодневног збрињавања
остарелих лица, којима је потребна помоћ и надзор стручних лица, а у циљу
останка у природном окружењу.
Члан 35.
У дневном боравку за стара лица обезбеђује се боравак у трајању од 10
часова сваког дана, изузев суботе и недеље.
Корисницима дневног боравка пружају се услуге исхране, одговарајуће
здравствене заштите, радне и окупационе терапије, културно забавне и рекреативне
активности и друге услуге, зависно од потреба корисника.
Корисници клубова задовољавају свакодневне животне потребе у смислу
дружења, социјалне интеграције и рехабилитације, развијање солидарности,
самопомоћи, културно забавне, рекреативне, духовне и друге потребе.
6. Помоћ и нега у кући
Члан 36.
Услугама помоћи и неге у кући обезбеђује се подршка кориснику у
задовољавању свакодневних животних потреба у сопственим домовима, како би се
унапредио и одржао квалитет живота и спречио или одложио смештај у
институције, онда када је породична подршка недовољна или није расположива, а у
складу са идентификованим индивидуалним потребама лица која услед немоћи или
смањених функционалних способности нису способна да независно живе без
подршке.
Избор специфичног садржаја услуге директно зависи од потреба
корисника, а врше се из следећег садржаја услуге:
- обављање кућних послова и одржавање домаћинства (помоћ у набавци и
одлагању намирница, припремању мањих оброка хране и храњењу);
- помоћ у одржавању личне хигијене (приликом умивања, купања, чешљања,
шишања, бријања, сечења ноктију, пресвлачења);
- помоћ у одржавању хигијене домаћинства (прање судова, чишћење
просторија, прање одеће, ложење ватре и сл.);
- помоћ у кретању и коришћењу ресурса у локалној заједници (набавка
огрева, плаћање рачуна, обављање или асистирање у обављању других
административних послова и сл.);
- чување и надзор;
- праћење здравља и добробити особе, укључујући посматрање и
евидентирање промена у телесном и менталном функционисању и
извештавање надлежне здравствне службе;
- помоћ у набављању и узимању прописаних лекова;
- помоћ у обављању прописаних телесних вежби;
- помоћ или подстицање у обављању свакодневних активности;

-

помоћ при одласку код лекара и при коришћењу превоза;
помоћ за учешће у активностима заједнице.

Члан 37.
Корисници услуга помоћи и нега у кући су:
- стара и немоћна лица (жене преко 60 година старости и мушкарци преко 65
година старости) у једночланим или вишечланим старачким домаћинствима,
- особе са инвалидитетом која живе сама у домаћинству (одрасле особе са
оствареним правом на туђу негу и помоћ по свим основама, особе у
поступку за остваривање овог права и особе којима је признат статус
инвалида по било ком основу);
- породице са тешко оболелим чланом домаћинства, чије стање захтева
континуирану физичку негу (полупокретни, непокретни).
- особе са интелектуалним и другим менталним сметњама.
Члан 38.
Корисници учествују у плаћању трошкова пружања услуге помоћ и нега у
кући сразмерно приходима породице, у висини коју посебном одлуком одреди
орган градске управе надлежан за социјална питања.
У приходе породице рачунају се сва примања изузев материјалног
обезбеђења, додатка за телесно оштећење, дечјег додатка, родитељског додатка,
ученичких и студентских кредита и стипендија.
Сродник који не живи у заједничком домаћинству са лицем којем је услуга
помоћи и неге потребна по оцени стручног тима, а жели да му исту обезбеди у
већем обиму од оног који је утврђен на основу закључка стручног тима, закључује
уговор о финансирању проширеног обима услуге са Центром за социјални рад.
7.Саветодавно-терапијске и правне услуге и услуге сос телефона
Члан 39.
Саветодавно-терапијске, услуге пружања правне помоћи и услуге сос
телефона пружају се као вид подршке појединцима и породицама које су у кризи,
ради унапређивања породичних односа, превазилажења кризних ситуација и
стицања вештина за самосталан и продуктиван живот у друштву.
Саветовалиште пружа информативне, правне, едукативне, саветодавне и
терапијске услуге, као и услугу подршке и оснаживања жртава породичног насиља
путем дежурства на сос телефону.
8.Смештај у Прихватилиште и Прихватну станицу за децу и омладину,
драсле и старе
Члан 40
Прихватилишта за децу и омладину, одрасла и стара лица обезбеђују
привремени смештај, задовољавање основних потреба, приступ другим услугама у
заједници и временски ограничене услуге интервенција у кризним ситуацијама

деци, омладини, одраслим и старим лицима којима је потребно неодложно
осигурати безбедност.
Услуга смештаја у прихватилишту може трајати најдуже 6 месеци.
Члан 41.
Прихватна станица за децу и омладину, одрасла и стара лица подразумева
прихват и збрињавање лица која се нађу у скитњи, и другим случајевима у којима
је потребно организовано збрињавање док им се не омогући повратак у место
пребивалишта или док се за њих не утврди други облик социјалне заштите.
Услуга смештаја у прихватној станици може трајати најдуже 60 дана.
Члан 41.а
Лица која имају сопствене приходе или у тренутку смештаја у прихватну
станицу имају новчана средства којима могу платити смештај у обавези су да плате
трошкове смештаја у прихватној станици тим средствима.
III ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Члан 42.
Поступак за остваривање права 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 се као корисник права појављује породица, за носиоца права одређује
се један пунолетан, пословно способан члан породице.
Члан 43.
О захтевима за остваривање права из ове Одлуке одлучује у првом степену
Центар за социјални рад Шабац.
Поступак за остваривање права из ове Одлуке води се по одредбама закона
којим се уређује општи управни поступак.
Рок за одлучивање о захтеву за једнократну помоћ је три дана од дана
подношења захтева.
Члан 44.
По жалбама на решење Центра за социјални рад као првостепеног органа за
одлучивање о правима из ове Одлуке одлучује орган градске управе надлежан за
социјална питања.
Жалба се предаје непосредно првостепеном органу без прилога таксе.
Члан 45.
Центар за социјални рад је дужан да води посебну евиденцију о признатим
правима, а на захтев органа градске управе надлежног за социјална питања, дужан
је да достави извештај о признатим правима и утрошеним средствима.

IV ПОСТУПАК ЗА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА
Члан 46.
Поступак за коришћење услуга из ове Одлуке спроводи Центар за социјални
рад, на захтев странке или по службеној дужности.
Центар одлучује о коришћењу услуга применом одредаба закона којим се
уређује општи управни поступак.
Ако водитељ случаја одн.стручни тим Центра процени да корисник има
потребу за услугом, Центар кориснику издаје упут за коришћење услуге у складу са
одредбама Закона о социјалној заштити.
Плаћање услуга и садржина упута прописани су Законом о социјалној
заштити.
Уколико водитељ случаја одн.стручни тим процени да корисник нема
потребу за услугом, захтев корисника ће се одбити решењем, на које се може
уложити жалба органу градске управе надлежном за социјална питања, у складу са
одредбама закона о социјалној заштити и одредбама закона којим се уређује општи
управни поступак.
Члан 47.
Услуге предвиђене овом Одлуком, за којима постоји потреба, а не могу их
обезбедити у потребном обиму установе социјалне заштите које је основао Град,
набављају се од пружаоца услуга социјалне заштите, који је лиценциран 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 одн.Града и одабраног пружаоца услуге.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 48.
За обезбеђивање услуге неодложног смештаја у Прихватилиште за децу,
омладину, одрасла и стара лица и смештаја у Прихватну станицу за децу и
омладину, за чије остваривање у граду Шапцу не постоје услови, до стварања
услова за њихову реализацију, корисници тих права упућиваће се у друге општине
где такве институције постоје, на терет средстава намењених за финансирање
социјалне заштите у граду Шапцу.

Члан 49.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о правима и
облицима социјалне заштите који се остварују у општини Шабац („Службени лист
општине Шабац“ бр.35/04 и 3/07) и Одлука о утврђивању услова и поступка за
остваривање права на коришћење народне кухиње на територији општине Шабац
(„Службени лист општине Шабац“ бр. 22/05).
Члан 50.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Шапца.''

