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ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА И ПОСТУПКА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА
КОРИШЋЕЊЕ НАРОДНЕ КУХИЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ШАБАЦ
Члан 1.
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 2.
Право на коришћење народне кухиње има појединац, односно, породица под
условом да:
1) нема приходе, или има приходе мање од износа нивоа социјалне
сигурности за појединца, односно, породицу у претходном месецу у ком се ради
преиспитивање права на народну кухињу, или да је корисник најниже пензије,
2) осим стамбеног простора који одговара потребама појединца, односно,
породице и окућнице у површини од 0.5 ха, нема других непокретности.
Одговарајући стамбени простор јесте соба по члану породице, однoсно, две собе за
лице које је корисник додатка за помоћ и негу другог лица,
3) појединац односно, члан породице не поседује покретну имовину чијим
коришћењем или отуђењем, без угрожавања основних животних потреба, може
обезбедити средства у износу већем од износа одређеног у ст. 1. тач. 1. овог члана,
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 3.
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 две године, или да по престанку радног
односа није наступила неспособност за рад.
Члан 4.
Породицом у смислу остваривања права на коришћење народне кухиње
сматрају се брачни и ванбрачни другови, деца (брачна, ванбрачна, усвојена и узета
на издржавање) и сродници у првој линији, а у побочној до другог степена сродства,
под условом да живе у заједничком домаћинству.
Члан 5.
За остваривање права на коришћење народне кухиње, узимају се сви
приходи осим додатка за децу, 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 6.
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
просека оствареног у претходном месецу,
2) приходи од пољопривредне делатнсоти у висини катастарског прихода у
текућој години, који остварује власник, плодоуживац 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) приход од нерегистроване делатности у месечном износу оствареном у
претходном месецу, а на основу налаза и мишљења стручног радника Центра за
социјални рад «Шабац» у Шапцу.
7) 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 7.
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.
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 8.
Захтев за остваривање права на коришћење народне кухиње подноси се
Центру за социјални рад «Шабац» у Шапцу, а утврђено право признаје се у трајању
од годину дана.
Центар за социјални рад ће решавајући по захтеву примењивати одредбе
Закона о општем управном поступку, и Закона о социјалној заштити и
обебзеђивању социјалне сигурности грађана, користећи методе стручног рада и
тумачења наведених прописа.
Општинска организација Црвеног крста у Шапцу, током трајања права на
коришћење народне кухиње, прати реализацију и указује Центру за социјални рад
на евентуалне промене чињеничног стања.
Члан 9.
Против решења Центра за социјални рад «Шабац» у Шапцу о признавању
права на кроишћење народне кухиње може се изјавити жалба Општинској управи
Општине Шабац – Одељењу за друштвене делатности у року од 15 дана од дана
уручења решења.
Члан 10.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању
услова и поступка за остваривање права на коришћење народне кухиње број 0208/03-01 од 21.03.2003.године.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном
листу општине Шабац».

