
 

На основу члана 20. тачка 17. и члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“ број  129/07), члана 9. Закона о социјалној 

заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана („Сл. гласник РС“, број 36/91, 

33/93, 67/93, 46/94, 52/96, 29/01 и 84/04) и члана 7.Статута општине Мало Црниће 

(„Службени гласник општине Мало Црниће“ број 12/08),  

 Скупштина општине Мало Црниће, на седници одржаној дана 10. 03. 2009. 

године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о проширеним правима и облицима социјалне заштите грађана општине 

 Мало Црниће 

 

 

 

I- ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се права и посебни облици социјалне заштите грађана 

на територији општине Мало Црниће. 

 Права из става 1. ове Одлуке остварује појединац или породица у висини, под 

условима и на начин утврђен овом Одлуком. 

 Средства за финансирање права из става 1. ове Одлуке обезбеђују се у буџету 

Општине Мало Црниће, од донатора и других извора у складу са Законом. 

 

Члан 2. 

 Права утврђена овом Одлуком су: 

1. једнократне новчане помоћи; 

2. помоћ у кући; 

3. опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу; 

 

Члан 3. 

 Права утврђена овом Одлуком могу да остваре лица која имају пребивалиште на 

територији општине Мало Црниће, странци са сталним настањењем на територији 

општине Мало Црниће као и избеглице и интерно расељена лица са Косова и Метохије. 

  

II -П Р А В А 

 

1. Једнократне новчане помоћи 

 

Члан 4. 

 Право на једнократну помоћ имају појединци и породице које се налазе у стању 

тренутне, изузетно тешке ситуацију коју не могу самостално превазићи, нарочито у 

случејевима: отклањања последица елементарних непогода, немогућности 

задовољавања основних животних потреба, постпеналне заштите и у другим 

ситуацијама према процени органа који води поступак по захтеву за остваривање права. 

 Задовољавањем основних животних  потреба сматра се нарочито:  

-набавка намирница и плаћање комуналних трошкова појединца или породице,  

-набавка уџбеника и школског прибора за децу,  

-набавка огрева, зимнице и неопходне гардеробе,  

-набавка неопходних ствари за домаћинство,  



-набавка лекова, као и  

-задовољавање других потреба изазваних специфичним стањем или ситуацијом 

(болест, тешка инвалидност, трудноћа, смрт члана уже породице и сл.). 

 

Члан 5. 

 Једнократна помоћ обезбеђује се у новцу или у натури. 

 Право на једнократну помоћ појединац или породица могу да остваре највише 

два пута у календарској години, с тим што појединачни износ овог права не може бити 

виши од 4.000,00 динара, а одређује се према стварним потребама у конкретном 

случају, о чему орган који решава по захтеву води рачуна по службеној дужности. 

 Изузетно од става 2 овог члана, појединац или породица може право на 

једнократну помоћ користити и више пута у календарској години, с тим да укупна 

средства остварена по основу овог права не прелазе износ од 8.000,00 динара.  

 

Члан 6.  

 Рок за одлучивање о праву на једнократну помоћ је три дана од дана покретања 

поступка. 

 Центар за социјални рад је дужан да води евиденцију издатих решења којим је 

одобрено право на једнократну новчану помоћ. 

 

2. Помоћ у кући 
 

Члан 7. 

 Помоћ у кући обезбеђује се старим и изнемоглим, хронично оболелим и другим 

лицима која нису у стању да се сама о себи старају, а немају сроднике који су по Закону 

дужни да о њима брину или ти сродници не обављају своју законску обавезу. 

 Помоћ у кући се одобрава на основу претходно прибављених доказа о 

материјалном, породичном и здравственом стању подносиоца захтева. 

 

Члан 8.  

 Помоћ у кући се обезбеђује ангажовањем по уговору лица за обављање 

неопходних кућних послова (одржавање хигијене, припрема хране, набавка намирница 

и сл.). 

 Уговор се закључује између Центра за социјални рад и ангажованог лица, с тим 

да се у том уговору прецизирају обавезе које ангажовано лице мора да извршава и 

начин контролисања извршених обавеза. 

 Накнада за ангажовање лица за помоћ у кући обезбеђује се у висини прописаној 

ценовником који доноси Општинско веће општине Мало Црниће. 

 

3. Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите  или другу 

породицу 

 

Члан 9. 

 Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу 

обухвата набавку  нужне одеће, обуће  као и стварне трошкове превоза корисника до 

установе односно породице. 

 Одећа и обућа треба да задовоље минимум најнеопходнијих потреба у моменту 

смештаја, а састоје се из: једног пара ципела, једног пара папуча, три пара чарапа, два 

пара доњег веша, две кошуље, две пиџаме и једног комплета горњих делова одеће у 

зависности од узраста и пола корисника. 



Члан 10. 

 Право на опрему има лице које се упућује на смештај, а ту опрему не може само 

да обезбеди, нити могу да му је обезбеде сродници који су дужни да учествују у 

његовом издржавању.  

 

 

 

III - НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 

 

 

Члан 11. 

 

 О захтевима за остваривање права из члана 2.  ове Одлуке у првом степену 

решава степену решава Центар за социјални рад Мало Црниће. 

 По жалби на решења у другом степену решава Општинско веће Општине Мало 

Црниће. 

 

 

Члан 12.  

 

 Поступак за остваривање права из ове Одлуке, покреће се на захтев странке или 

по службеној дужности, кад орган надлежан за одлучивање сазна за постојање лица или 

породице у стању социјалне потребе. 

 Уз захтев за остваривање права  на једнократну помоћ, обавезно се прилаже: 

-фотокопија личне карте подносиоца захтева ако се поступак води по захтеву странке,  

- уверење о заједничком домаћинству, 

-уверење из месне канцеларије о материјалном статусу  породице.  

 Орган који води поступак може у току поступка ако сматра да је то неопходно за 

решавање конкретног захтева, по службеној дужности, изводити и друге доказе у 

складу са одредбама Закона о општем управном поступку. 

 Рок за доношење решeња је три дана од дана покретања поступка. 

 

 

 

Члан 13.  

 Уз захтев за остваривањем права на помоћ у кући, обавезно се прилаже: 

-фотокопија личне карте подносиоца захтева,ако се поступак води по захтеву странке, 

-уверење о члановима домаћинства; 

-уверење из месне канцеларије о постојању односно непостојању сродника који су по 

закону дужни да издржавају лице о чијем се праву решава; 

-уверење месне канцеларије о материјалном статусу. 

 Орган који води поступак у току поступка, ако сматра да је то неопходно за 

решавање конкретног захтева, по службеној дужности, изводити и друге доказе у 

складу са одредбама Закона о општем управном поступку.  

 

Члан 14. 

 Поступак за опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите  или 

другу породицу води Центар за социјални рад по службеној дужности, ако у поступку 

смештаја лица у установу или другу породицу утврди да лице није у могућности само 

да обезбеди опрему односно да нема сродника који ту опрему могу да му обезбеде. 



IV – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 15.  

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о проширеним правима 

и облицима социјалне заштите општине Мало Црниће („Службени гласник општине 

Мало Црниће“, број 06-8/05 од 30. 05. 2005. године) и Одлука о посебној помоћи 

породицама са децом на подручју општине Мало Црниће од 11. 09. 2008. године. 

 

 

Члан 16.  

 Општинско веће Општине Мало Црниће, донеће ценовник из члана 8. ст. 3 ове 

Одлуке у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

  

 

Члан 17. 

 Поступци започети до дана ступања на снагу ове Одлуке, окончаће се по 

одредбама ове Одлуке. 

 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Општинском 

службеном гласнику општине Мало Црниће“. 

  

 

I/01 Број: 020-41/09 

У Малом Црнићу, 10. 03. 2009. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 

 

 

         ПРЕДСЕДНИК, 

         Бојан Урошевић, с.р. 

 
 

 

 

 

 

 


