www.sjenica.rs
Сјеница, 24. јануар 2022.
Sjenica, 24. januar 2022.
Година XXIII – Број 2
Godina XXIII – Broj 2

Излази по потреби
Izlazi po potrebi

САДРЖАЈ – SADRŽAJ

Скупштина општине Сјеница
Skupština općine Sjenica

Одлукa o правима и услугама у области
социјалне заштите nа територији општине
2. Сјеница
...…………………………………..
Odluka o pravima i uslugama u oblasti socijalne
zaštite na teritoriji opštine Sjenica
Поништај дела огласа ради отуђења
непокретности у јавну својину општине
сјеница
Путем јавног надметања објављен у
дневном листу “данас” Дана 24.12.2021.
године (број 06-39/2021 од 21.12.2021.
3.
...…………………………………..
године)
Poništaj
dela
oglasa
radi
otuđenja
nepokretnosti u javnu svojinu opštine sjenica
Putem javnog nadmetanja objavljen u dnevnom
listu “danas” Dana 24.12.2021. godine (broj 0639/2021 od 21.12.2021. godine)

2

24

Број 2
Broj 2

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
Općinski službeni GLASNIK SJENICA Број 2

Скупштина општине Сјеница
Skupština općine Sjenica

2
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС", бр. 129/07 и 83/14-др. закон), чланова 110. став 5., 111., 120. и 209. Закона
о социјалној заштити („Службени гласник РС", бр. 24/11), и члана 45 Статута општине
Сјеница („Општински службени гласник Сјеница" бр. 2/19 и 7/19), Скупштина општине
Сјеница, на седници одржаној дана 10.09.2021.године, донeла је
ОДЛУКУ
О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити општине Сјеница (у даљем
тексту: Одлука) утврђују се права и услуге у социјалној заштити за чије је остваривање
надлежна општина Сјеница, као и услови и начин остваривања услуга социјалне
заштите и права на материјалну подршку и друге врсте материјалне помоћи које у складу
са Законом о социјалној заштити обезбеђује јединица локалне самоуправе.
Члан 2.
Права и услуге социјалне заштите предвиђене овом Oдлуком могу се обезбедити
држављанима Републике Србије који имају пребивалиште, односно боравиште на
територији општине Сјеница, као и лица која се затекну на територији општине Сјеница
у стању социјалне потребе.
Поједине услуге могу се пружати лицима са територије других општина, односно
градова на основу потписаног споразума о сарадњи.
Корисници социјалне заштите могу бити и страни држављани и лица без
држављанства, у складу са Законом о социјалној заштити и међународним уговорима.
Члан 3.
Центар за социјални рад предлаже и предузима мере у решавању стања
социјалне потребе грађана и прати њихово извршење, у складу са Законом, овом
Одлуком и актима донетим на основу ове Одлуке.
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.
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МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА И УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Члан 5.
Права у социјалној заштити представљају различите облике материјалне
подршке у циљу обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке социјалној
интеграцији 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. Набавка школског прибора, опреме и уџбеника за децу предшколског и школског
узраста која су под старатељством и из материјално угрожених породица.
4. Право на путне трошкове и исхрану пролазника.
5. Право на накнаду трошкова сахране.
6. Партиципација у трошковима летовања, зимовања, екскурзија и организовања
школе у природи за ученике под старатељством и децу из материјално угрожених
породица.
7. Право на бесплатан оброк у Народној кухињи.
Члан 6.
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. Помоћ у кући
2. Дневни боравак
2.1 Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју
2.2 Дневни боравак одраслих и старијих лица
3. Услуге подршке за самосталан живот
3.1 Лични пратилац детета
3.2 Персонална асистенција
3.3 Привремено становање -Становање уз подршку за младе који излазе из система
социјалне
заштите, и који се осамостаљују
3.4 Социјално становање у заштићеним условима
3.5 Давање у закуп станова социјално угроженим лицима
4. Услуге смештаја
4.1 Услуге неодложних интервенција и интервентног смештаја жртава породичног
насиља -смештај у сигурну кућу
4.2. Смештај у Прихватилиште и Прихватну станицу за децу и младе ,
4.3 Смештај у Прихватилиште за одрасле и старе
4.4 Прихватилиште за жртве насиља у породици.
5. Саветодавно-терапијске, правне и услуге СОС телефона
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III - ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
1. ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ
Члан 7.
Право на једнократну помоћ може се признати појединцу или породици 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 трошкова превоза
неопходне за реализацију смештаја.
Новчана помоћ изузетно може бити увећана када се појединац или породица нађу
у стању социјалне потребе коју самостално не могу превазићи услед елементарних
непогода, пожара као и тежих болести.
Члан 8.
Право на једнократну помоћ се признаје у:
1. натури;
2. новчаном износу и
3. новчаној накнади за добровољно радно ангажовање, уз потребну
документацију која је прописана од стране Центра за социјални рад.
Члан 9.
Једнократна помоћ у натури и новчаном износу може се признати у случају:
- 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 помоћ појединац или породица могу да остваре највише
два пута у календарској години, с тим што појединачни износ овог права не може бити
већи од просечне бруто зараде остварене по запосленом у општини, према последњем
објављеном податку Републичког завода за статистику.
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Члан 10.
Породици или појединцу може се током календарске године одобрити исплата
једнократних помоћи и више пута у мањим износима тако да укупно исплаћени износ не
пређе двоструки износ из члана 9. ове одлуке.
Члан 11.
У поступку решавања о праву на једнократну помоћ, Центар за социјални рад
цени све околности случаја, а нарочито да ли се пружањем других облика социјалне
заштите може ефикасније постићи задовољавање потреба корисника.
ИНТЕРВЕНТНА ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ
Члан 12.
Право на интервентну једнокрану новчану помоћ могу да остваре:
1. појединац и породица којима je елементараном непогодом потпуно оштећен стан
или кућа који користе по основу власништва или пo основу закупа на неодређено
време, без обзира на висину прихода појединца односно породице - у износу од
једне до пет просечних нето зарада исплаћене у општини Сјеница у претходном
месецу.
2. породица у којој je несрећним случајем наступила смрт једног или више чланова
породице, a чији приходи у претходна три месеца не прелазе једну просечну нето
зараду исплаћену у претходном месецу - у износу од једне до три просечне нето
зараде исплаћене у општини Сјеница у претходном месецу ;

3. појединац и породица у којој je члан породице оболео од тешке болести, потпуно
неспособан за рад , под условом да приход у претходна три месеца не прелази три
просечне нето зараде у општини исплаћену у претходном месецу под условом да
оболели члан породице није стекао својство осигураног лица, односно да трошкови
његовог лечења не падају на терет средстав обавезног осигурања или да породица
нема средстава за појачанану негу - у износу од једне до три просечне нето зараде
исплаћене у општини Сјеница у предходном месецу;
4. појединац односно породица, која je стамбено угрожена и то за плаћање закупнине,
под условом да приходи у претходна три месеца не прелазе једну просечну зараду
исплаћену у претходном месецу, и да je он или члан породичног домаћинства
потпуно неспособан за рад - у износу од једне до три просечне нето зараде
исплаћене у општини Сјеница у предходном месецу;
5. појединац односно породица, која je стамбено угрожена, и то за побољшање
услова становања, под условом да приходи у претходна три месеца не прелазе
једну просечну нето зараду исплаћену у претходном месецу, и да je он или члан
породичног домаћинства потпуно неспособан за рад - у износу од једне до пет
зарада.
6. Деца без родитељског старања која су на евиденцији Центра за социјални рад, за
набавку школског прибора и уџбеника, трошкове екскурзије и рекреативне наставе
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– у износу од 50% просечне нето зараде исплаћене у општини Сјеница у
претходном месецу
Тешком болешћу сматрају се малигна оболења, шећерна болест, хемофилија,
душевна болест и поремећаји, прогресивна нервно -мишићна оболења, церебрална
парализа, мултипле склероза, реуматска грозница, коронарне и цереброваскуларне
болести, системске аутоимуне болести, хроничне бубрежне инсуфицијенције и
цистичне фиоброзе.
Под приходима појединца и породице подразумевају се приходи остварени у
претходна три месеца no свим основима изузев прихода пo 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 пo основу награда и
отпремнина за одлазак у пензију и примања no основу ученичког и студентског
стандарда.
Под претходна три месеца подразумевају се три месеца која претходе месецу у
коме je захтев поднет.
Потпуна неспособност за рад доказује се налазом и мишљењем органа
вештачења пензијско - инвалидског осигурања или решењем суда о потпуном
лишавању пословне способности или продужењу родитељског права.
Стамбено угроженим сматра се појединац односно породица, под условом да
нема стан или породичну стамбену зграду у својини или сусвојини на територији
Републике Србије, да не користи друштвени стан no основу закупа на неодређено
време на територији општине, да нема могућност да реши стамбено питање на други
начин и да не испуњава услове за смештај у установу социјалне заштите.
Стамбено угроженим сматра се појединац и породица под условом да, као
власник односно закупац живи у неусловном стану, у подрумским или таванским
просторијама, влажним, без електричне енергије, водоводне или канализационе
инсталације.
Одговарајућим стамбеним простором у смислу ове одлуке сматра се соба по
члану породице односно две собе за лице које остварује право на новчану накнаду за
помоћ и негу другог лица односно увећану новчану накнаду за помоћ и негу.
Висину износа увећане једнократне новчане помоћи из става 1. тачка 1. до 5.
овог члана утврђује центар на основу процене стручних радника.
Члан 13.
Рок за одлучивање о праву на увећану једнократну новчану помоћ je тридесет
дана од дана покретања поступка.
Изузетно од одредбе става 1.
овог члана, пo претходно прибављеној
сагласности органа Општинске управе надлежне за послове социјалне заштите,
признати право на интервентну једнократну новчану помоћ појединцу или породици који
су се нашли у стању изузетно тешке ситуације која je наступила као последица
елементарних непогода у којима je потпуно или знатно оштећен стан који користе no
основу власништва или закупа, или je у породици несрећним случајем наступила смрт
једног или више чланова породице, у року од 24 сата од сазнања за наведени случај,
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без спроведеног комплетног поступка, само на основу утврђеног идентитета оштећеног
(хитан поступак).
Појединац и породица могу у току календарске године више пута остварити
право на интервентну једнократну новчану помоћ, с тим да укупна средства пo том
основу за ту календарску годину не прелазе петоструки износ просечне нето зараде
остварене у општини.
Члан 14.
Новчана накнада за добровољно радно ангажовање у локалној заједници
припада радно способним лицима, која се налазе у стању социјалне потребе, а у складу
са Правилником о начину организовања добровољног радног ангажовања, који доноси
Општинака управа.
Ако лице упућено на добровољно радно ангажовање, односно члан његовог
домаћинства одбију понуђени посао из неоправданих разлога, не могу остварити право
на једнократну новчану помоћ.
Члан 15.
Организовање добровољног радног ангажовања радно способних лица из
претходног члана ради остваривања права на једнократну помоћ врши се у јавним
предузећима и установама чији је оснивач општина, као и у другим правним лицима са
којима је закључен Протокол о сарадњи.
Општина Сјеница, Центар за социјални рад , јавна предузећа и установе као и
друга правна лица из става 1. овог члана потписују Протокол о сарадњи у погледу
начина остваривања добровољног рада радно способних лица која се налазе у стању
социјалне потребе.
Члан 16.
О праву на једнократну помоћ одлучује Центар за социјални рад ценећи
околности случаја, а нарочито да ли се пружањем других облика социјалне заштите
може ефикасније постићи задовољавање потреба корисника.
Рок за одлучивање за једнократну помоћ је 7 радних дана од дана подношења
захтева или службене белешке, уз потпуну потребну документацију.
Рок за одлучивање за једнократну помоћ у хитним ситуацијама је 3 радна дана
од дана подношења захтева или службене белешке, уз потпуну потребну документацију.
Ово право остварује се преко Центра за социјални рад.
2.

ПРАВО НА ОПРЕМУ КОРИСНИКА ЗА СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ
ИЛИ ДРУГУ ПОРОДИЦУ

Члан 17.
Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу признаје
се 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.

Сјеница, 24. јануар 2022.
Sjenica, 24. januar 2022.
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Члан 18.
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 месечне нето зараде по запосленом, остварене у општини
Сјеница, према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику.
О праву на опрему за смештај корисника у установу социјалне заштите или другу
породицу, одлучује Центар за социјални рад.
Ово право остварује се преко Центра за социјални рад.
НАБАВКА ШКОЛСКОГ ПРИБОРА, ОПРЕМЕ И УЏБЕНИКА ЗА ДЕЦУ
ПРЕДШКОЛСКОГ И ШКОЛСКОГ УЗРАСТА КОЈА СУ ПОД СТАРАТЕЉСТВОМ
И ИЗ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА

3.

Члан 19.
Набавка школског прибора, опреме и уџбеника за школу може се одобрити породици
чија деца редовно похађају предшколску установу, основну или средњу школу.
Набавка се врши почетком школске године за децу из породица корисника
новчане социјалне помоћи, за децу под старатељством која нису институционално
збринута и у другим случајевима по процени Центра за социјални рад.
Ово право остварује се преко Центра за социјални рад.
ПРАВО НА ПУТНЕ ТРОШКОВЕ И ИСХРАНУ ПРОЛАЗНИКА

4.

Члан 20.
Право на путне трошкове и исхрану пролазника признаје се лицу које се нађе на
територији општине Сјеница, ван свог пребивалишта, односно боравишта, у стању
социјалне потребе, за повратак у место пребивалишта, односно боравишта или за
одвођење у прихватилиште.
Новчани износ за реализацију овог права одређује се за превоз, у висини
стварних трошкова и за исхрану, до 20% 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, односно боравиште.
ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВА САХРАНЕ

5.

Члан 21.
Право на накнаду трошкова сахране може се признати:
- лицима без прихода, смештеним у установу социјалне заштите или другу породицу за
чији смештај трошкове сноси буџет Републике Србије,
- корисницима права на новчану социјалну помоћ у складу са Законом,
- лицима без прихода у домаћинству, а која немају сроднике или имају сроднике за које
је Центар за социјални рад Сјеница утврдио да нису у могућности да сносе трошкове и
изврше сахрану,

8

Сјеница, 24. јануар 2022.
Sjenica, 24. januar 2022.

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
Općinski službeni GLASNIK SJENICA

Број 2
Broj 2

- лица без пребивалишта која се у тренутку смрти нађу на подручју општине Сјеница,
осим оних за која трошкове сахране сноси општина Сјеница, у складу са посебном
Одлуком.
Члан 22.
Уколико појединци, који нису сродници обавезни на издржавање, изврше сахрану
лица из члана 28. ове одлуке имају право на накнаду трошкова сахране у висини
трошкова учињених за набавку најнеопходније погребне опреме (сандук најниже
вредности, покров, крст са натписом), превоз покојника, сахрањивање, гробно место и
таксу за гробно место.
Члан 23.
Право на трошкове сахране може се признати, уз приложене доказе о стварним
трошковима, лицу које је извршило сахрањивање.
Ово право остварује се преко Центра за социјални рад.
6.

ПАРТИЦИПАЦИЈА У ТРОШКОВИМА ЛЕТОВАЊА, ЗИМОВАЊА, ЕКСКУРЗИЈА И
ОРГАНИЗОВАЊА ШКОЛЕ У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ПОД СТАРАТЕЉСТВОМ
И ДЕЦУ ИЗ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА

Члан 24.
Деци из породица која су корисници новчане социјалне помоћи, деци под
старатељством која нису институционално збринута и деци из породица које се налазе
у тешкој материјалној ситуацији могу се, а по процени Центра за социјални рад, у целини
или делимично, одобрити трошкови организованих екскурзија, летовања, зимовања и
школе у природи, према ценовнику који доставља школа, уколико ово право није
остварено по другом основу.
Захтев за одобравање трошкова из става 1. овог члана могу поднети родитељи,
старатељи или школе.
Ово право остварује се преко Центра за социјални рад.

7.

ПРАВО НА БЕСПЛАТАН ОБРОК У НАРОДНОЈ КУХИЊИ

Члан 25.
Право на бесплатан оброк има појединац или породица из категорије
најугроженијих грађана.
Корисници бесплатног оброка у Народној кухињи могу бити корисници новчане
социјалне помоћи и то: неспособни за рад, самохрани родитељи, вишечлане породице
са малолетном
децом.
Процену социјалне угрожености ради остваривања права из става 1. овог члана, врши
Центар за социјални рад.
Члан 26.
Оброк у Народној кухињи садржи један топли оброк дневно или пакет намирница.
Количина намирница зависи од броја чланова породичног домаћинства који
остварују ово право.
Ближе услове у погледу начина организовања бесплатног оброка и одређивање
пунктова Народне кухиње утврђује Црвени крст на основу броја корисника оброка.
Сјеница, 24. јануар 2022.
Sjenica, 24. januar 2022.
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Средства за рад Народне кухиње посебно се планирају у буџету општине Сјеница
.
Право на бесплатан оброк у Народној кухињи обезбеђује се преко Народне
кухиње Црвеног крста општине Сјеница, једном дневно.
IV УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ
1. Помоћ у кући
2. Дневни боравак
2.1. Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју
2.2. Дневни боравак одраслих и старијих лица
3. Услуге подршке за самосталан живот
3.1. Лични пратилац детета
3.2. Персонална асистенција
3.3. Привремено становање -Становање уз подршку за младе који излазе из система
социјалне
заштите, и који се осамостаљују
3.4. Социјално становање у заштићеним условима
3.5. Давање у закуп станова социјално угроженим лицима
4. Услуге смештаја
4.1. Услуге неодложних интервенција и интервентног смештаја жртава породичног
насиља -смештај у сигурну кућу
4.2. Смештај у Прихватилиште и Прихватну станицу за децу и младе ,
4.3 Смештај у Прихватилиште за одрасле и старе
4.4 Прихватилиште за жртве насиља у породици.
5. Саветодавно-терапијске, правне и услуге СОС телефона
1. ПОМОЋ У КУЋИ
Члан 27.
Услуга Помоћ у кући за одрасла и старија лица обезбеђује подршку у
задовољавању свакодневних животних потреба у сопственим домовима у стану
корисника, како би се унапредио квалитет живота старијих лица и спречио или одложио
смештај у институције.
Помоћ у кући пружа се када је породична подршка недовољна или није
расположива, у складу са идентификованим индивидуалним потребама старијих лица
која услед немоћи или смањених функционалних способности нису у стању да живе без
помоћи и подршке других лица.
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);
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- 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 28.
Корисници услуга помоћ 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).
Члан 29.
Помоћ у кући обезбеђује се ангажовањем домаћица ради одржавања личне
хигијене корисника и хигијене стана, набавке намирница, припремања оброка, плаћања
рачуна, помоћи при кретању и обављању других послова у зависности од потреба
корисника.
Услуга Помоћ у кући се може пружати интегрисано са здравственим услугама.
Члан 30.
Корисници учествују у плаћању трошкова пружања услуге помоћ и нега у кући
сразмерно приходима породице, у висини коју посебном одлуком одреди орган
општинске управе надлежан за социјална питања.
У приходе породице рачунају се сва примања изузев новчане социјалне попмоћи,
додатка за телесно оштећење, дечјег додатка, родитељског додатка, ученичких и
студентских кредита и стипендија.
Члан 31.
Критеријуме и мерила за учешће корисника у трошковима услуге Помоћ у кући и
цене услуге, утврђује Општинска управа.
Сродник који има законску обавезу издржавања корисника услуге Помоћ у кући,
учествује у плаћању услуге до износа утврђеног судском одлуком о издржавању
корисника, односно до износа утврђеног судским поравнањем закљученим у складу са
законом који уређује породичне односе, а највише до пуног износа цене услуге.
Сјеница, 24. јануар 2022.
Sjenica, 24. januar 2022.
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Сродник који има законску обавезу издржавања корисника може се сагласити са
плаћањем пуног износа цене услуге.
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.
Члан 32.
Услугу Помоћ у кући у складу са овом Одлуком, пружа Центар за социјални рад,
, а могу да је пружају и други пружаоци услуга социјалне заштите који су добили лиценцу
за пружање тих услуга.
Ближи услови и критеријуми за пружање и коришћење услуге Помоћ у кући,
регулишу се посебним Правилником, који доноси Општинска управа.
Члан 33.
Међусобна права и обавезе између пружаоца услуге и корисника регулисаће се
посебним Уговором.
Поступак за коришћење услуге спроводи Центар за социјални рад.

2.

ДНЕВНИ БОРАВАК

2.1. ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Члан 34.
Дневни боравак деце и младих са сметњама у развоју до навршених 26 година
живота (телесне, интелектуалне, менталне, сензорне, говорно-језичке, социоемоционалне, вишеструке), обезбеђује се у трајању од 8 сати дневно сваког радног дана
у седмици, осим суботом и недељом.
У оквиру услуге дневног боравка корисницима из ст. 1. овог члана пружа се
дневни боравак, исхрана, здравствена заштита, васпитно образовни рад,
оспособљавање за рад и радне активности и културно забавне и рекреативне
активности, према њиховим способностима, склоностима и испољеном интересу као и
превоз од места становања до установе преко које се врши услуга дневног боравка и
назад.
Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју обезбеђује структуиране
активности усмерене на стицање практичних вештина, подстицање развоја и
одржавања социјалних, когнитивних и физичких функција корисника, у складу са
њиховим способно-стима, склоностима и испољеним интересовањима.
У оквиру услуге пружају се социјалне, здравствене, едукативне и услуге подршке
и помоћи у активностима свакодневног живота.
Члан 35.
Корисници услуге могу бити деца и млади са сметњама у развоју (телесним,
интелектуалним, менталним, сензорним, говорно-језичким, социо-емоционалним и
вишеструким).
Услуга се обезбеђује деци предшколског узраста, деци и младима узраста до 18
година, младима узраста од 18 до 26 година.
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Услугу Дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју пружа Служба
Центар за социјални рад, односно пружалац услуге социјалне заштите који је добио
лиценцу за пружање тих услуга.
У оквиру услуге дневног боравка корисницима из ст. 1. овог члана пружа се дневни
боравак, исхрана, здравствена заштита, радна и окупадиона терапија и културно
забавне и рекреативне активности, према њиховим способностима и склоностима као и
превоз од места становања до установе преко које се врши услуга дневног боравка и
назад.
2.2. ДНЕВНИ БОРАВАК ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ ЛИЦА
Члан 36.
Дневни боравак одраслих и старијих лица обезбеђује се у трајању од 8 сати
дневно сваког радног дана у седмици, осим суботом и недељом.
У дневном боравку из става 1. овог члана корисницима се обезбеђује дневно
збрињавање, исхрана, здравствена нега, радна и окупациона терапија, културно
забавне и рекреативне активности и друге услуге, зависно од потреба корисника.
Члан 37.
Услугу из члана 36. ове одлуке могу да користе одрасла и старија ментално
очувана лица којима je због старости, хроничне болести или инвалидитета, потребна
делимична помоћ и подршка у задовољавању свакодневних основних личних и
животних потреба.
При одлучивању о коришћењу услуге дневног боравка, у смислу члана 36. ове
одлуке Центар за социјални рад дужан je нарочито да цени могућност збрињавања тих
лица у оквиру породице.
Члан 38.
Нормативе и стандарде за обављање услуге дневног боравка утврђује
организациона једишаца Општинске управе надлежна за послове социјалне запгтите.
Члан 39.
Дневни боравак одраслих и старијих лица остварује се у клубовима за одрасла и
старија лица и у дневним центрима за одрасла и старија лица.
3. УСЛУГЕ ПОДРШКЕ ЗА САМОСТАЛАН ЖИВОТ
3.1. ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА
Члан 40.
Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом, односно са сметњама у
развоју, коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном
животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и
комуникације са другима, под условом да је укључено у васпитно-образовну установу,
односно школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе.
Сјеница, 24. јануар 2022.
Sjenica, 24. januar 2022.

13

Број 2
Broj 2

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
Općinski službeni GLASNIK SJENICA Број 2

Члан 41.
Активности личног пратиоца детета, планирају се и реализују у складу са
индивидуалним потребама детета ради укључивања у редовно школовање, активности
у заједници и успостављања већег нивоа самосталности и укључују:
а) помоћ код куће у облачењу и одржавању личне хигијене;
б) помоћ у заједници, што укључује: помоћ у коришћењу градског превоза, помоћ
у кретању, одлазак на места за провођење слободног времена и друге врсте
подршке.
Члан 42.
Услуга личног пратиоца детета обезбеђује се у трајању до 40 часова недељно, у
складу са процењеним потребама корисника, о чему одлучује центар за социјални рад
(у даљем тексту: центар) решењем.
При утврђивању потреба и целисходности обезбеђивања услуге лични пратилац
детета, центар посебно ће ценити породични статус домаћинства детета са сметњама
у развоју, као и степене подршке, а у складу са прописаним стандардима за пружање
услуга социјалне заштите.
Предност ће имати деца из једнородитељских породица, које немају других
чланова породичног домаћинства који могу преузети бригу о детету, као и деца са I и II
степеном подршке.
3.2. ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА
Члан 43.
Персонална асистенција je пружање одговарајуће индивидуалне практичне
подршке која je кориснику неопходна за задовољавање личних и друштвених потреба,
одржавање и унапређење квалитета живота и укључивање у активан живот у заједниди.
Услуга персоналне асистенције може бити стална или повремена и односи се на
обављање следећих активности:
- одржавање личне хигијене корисника;
- помоћ кориснику код устајања, облачења, храњења, трансфер из и у колица;
- помоћ код одржавање хигијене стана, набавка намирница, спремање оброка,
- одвођење корисника код лекара, преузимање лекова;
- плаћање рачуна и др.
Члан 44.
Корисници услуге персоналне асистенције су одрасле и старије особе са
телесним инвалидитетом и високим степеном зависности од практичне помоћи других
лица у свакодневном функционисању.
Члан 45.
Услуге повремене или сталне асистенције обезбеђују се у просеку у трајању од
20 до 40 часова недељно, у складу са потребама корисника и условима и стандардима
за остваривање услуга социјалне заштите које утврђује министар надлежан за социјалну
заштиту.
При утврђивању потребе о обезбеђењу услуге персоналне асистенције, центар
дужан je нарочито да цени да ли je лице коме се пружа овај облик запггите ангажовано
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у некој врсти активности (додатно образовање, друштвено и радно ангажовање,
запосленост и сл.) за коју je потребна физичка подршка другог лица која се обезбеђује
на различитим местима и у различитом времену, a која омогућава активан и самосталан
живот корисника, који друге врсте услуга не могу да му обезбеде.
3.3. ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ КОЈИ ИЗЛАЗЕ ИЗ
СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 46.
Услугу привременог становања остварују млади без родитељског старања
корисници услуге домског или породичног смештаја, пo престанку коришћења услуге
смештаја.
Услугом становања уз подршку за младе који се осамостаљују, обезбеђује се
временски ограничено становање и стручна подршка у развијању вештина неопходних
за потпуно осамостаљивање и укључивање у заједницу.
Услугу привременог становања може да оствари лице из става 1. овог члана под
условом:
- да je оперативним планом отпуста утврђено да je привремено решавање питања
даљег збрињавања на овај начин најцелисходније односно да нема могућности
повратка у сопствену породицу и да на други начин не може решити проблем
збрињавања;
-даје завршило школовање;
- да je предузело мере за професионално оспособљавање;
Ова услуга се обезбеђује у наменски опредељеним просторима за социјално
угрожена лица, односно младима који се осамостаљују по престанку смештаја у
установи социјалне заштите или у хранитељској породици, под условом да не могу да
се врате у биолошку или сродничку породицу нити су у могућности да започну
самосталан живот, али је извесно да уз подршку могу да преузму одговорност и живе
самостално.
Члан 47.
Услуга становања уз подршку признаје се младима са подручја општине Сјеница.
Изузетно, ова услуга може се признати младима ван територије општине Сјеница.
Ова услуга се обезбеђује у трајању до годину дана.,
Изузетно, ово право може се продужити још годину дана, а по претходно донетом
решењу Центра за социјални рад.
Члан 48.
Средства за трошкове текућег одржавања стамбених јединица обезбеђује
Центар за социјални рад са подручја пребивалишта корисника услуге.
Уколико Центар за социјални рад није у могућности да обезбеди стамбену
јединицу, може се изнајмити простор за ове намене, при чему би се плаћао закуп и
текући трошкови до годину дана, а у изузетним условима то право би се продужило још
годину дана.
Међусобна права и обавезе корисника и Центра за социјални рад, уређују се
посебним Уговором, док ће се посебним споразумом о сарадњи уредити међусобна
Сјеница, 24. јануар 2022.
Sjenica, 24. januar 2022.
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права и обавезе између Центра за социјални рад Сјеница и Центра за социјални рад са
подручја пребивалишта корисника услуге.
О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални рад.
Услугу становања уз подршку за младе који излазе из система социјалне заштите,
реализује Центар за социјални рад у сарадњи са другим институцијама и
организацијама.
Члан 49.
У буџету општине Сјеница обезбеђују се средства за опремаље и одржавање
(инвестиционо и текуће) станова за привремено становање.
У буџету општине обезбеђују се средства за плаћање трошкова пo основу
издатака на комуналне производе и услуге за станове за привремено становање до
дана закључења Уговора о пружању услуге са корисником те услуге.
Нормативе за опремање станова утврђује организадиона јединица Општинске
управе надлежна за послове социјалне заштите.
Члан 50.
Трошкове коришћења стана сносе лица из члана 46. ове одлуке.
Лица из става 1. овог члана учествују у једнаким деловима у трошковима
коришћења
стана.
Члан 51.
Центар врши надзор над коришћењем станова и пружа стручну помоћ
корисницима привременог становања.
3.4. СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА
Члан 52.
Социјално становање у заштићеним условима је облик социјалне заштите који се
организује у објектима на подручју општине ради смештаја у адекватне стамбене
јединице социјално угрожених категорија становништва.
Услуга социјалног становања у заштићеним условима се обезбеђује појединцу и
породици у стању социјалне потребе, који немају решено питање становања и пружа се
у наменски изграђеним објектима, без могућности откупа.
Кориснику социјалног становања у заштићеним условима обезбеђује се
становање у наменски изграђеним објектима, стручна подршка и одговарајући облици
помоћи у самосталном живљењу.
Корисници социјалног становања у заштићеним условима могу бити корисници
новчане социјалне помоћи, самохрани родитељи, лица која су као малолетна била под
посебном заштитом државе (старатељство, хранитељство, смештај у установу социјалне
заштите или другу породицу, особе са инвалидитетом, избегла и интерно расељена лица и
друга лица), по стручној процени Центра за социјални рад., стара лица способна да живе
сама, 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.
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Члан 53.
О објекту социјалног становања у заштићеним условима се стара домаћин
социјалног становања који се бира из реда корисника социјалног становања по
критеријумима за избор хранитељске породице.
Домаћин се стара о поштовању кућног реда, о одржавању заједничких просторија,
очувању имовине у објекту и пружа помоћ и подршку корисницима у вези са правима и
обавезама везаним за становање.
Члан 54.
Корисници социјалног становања у заштићеним условима, у складу са Законом,
учествују у плаћању комуналних услуга и других трошкова социјалног становања, осим
ако посебним актом није другачије утврђено.
О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални рад.
Међусобна права и обавезе корисника и Центра за социјални рад уређују се
посебним Уговором.
Члан 55.
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 56.
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 односно породицу,
дужни су да делимично или у потпуности сносе текуће трошкове становања, а према
Одлуци органа општинске управе надлежног за социјална питања.
Члан 57.
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 општинског органа надлежног за становање.
3.5. ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНОВА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ЛИЦИМА
Члан 58.
Давање у закуп станова социјално угроженим лицима врши се у складу са Одлуком
о становању и Правилником о начину и поступку решавања стамбених потреба социјално
угрожених лица, који доноси Управни одбор Центра за социјални рад Сјеница, на који
сагласност даје Општинско Веће општине Сјеница.
Члан 59.
Власник станова из члана 58. ове одлуке је Општина Сјеница.
Општина Сјеница преноси право давања станова у закуп Центру за социјални
рад, ради решавања стамбених потреба социјално угрожених лица у складу са Одлуком
о становању, Правилником и другим актима надлежних органа локалне самоуправе.
Сјеница, 24. јануар 2022.
Sjenica, 24. januar 2022.
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Члан 60.
Центар за социјални рад даје у закуп монтажне куће за решавање стамбених
потреба корисника социјалне заштите.
4. УСЛУГЕ СМЕШТАЈА
4.1. ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ЖРТВЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ УСЛУГЕ
НЕОДЛОЖНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА И ИНТЕРВЕНТНОГ СМЕШТАЈА
Члан 61.
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 62.
Ради пружања услуга неодложних интервенција и смештаја у кризним
ситуацијама појединаца и породица, организује се 24-часовна доступност Центра за
социјални рад .
Ова услуга се састоји у збрињавању жртава насиља у породици као и у другим
случајевима када се лице нађе у стању потребе за интервентном заштитом.
Пружање ове услуге Центар за социјални рад реализује у сарадњи са
Полицијском управом, тужилаштвом, надлежним судом, Здравственим центром, Начин
координације активности на спровођењу ове услуге утврђује се Протоколом о сарадњи.
У случају потребе за интервентним смештајем приликом неодложних
интервенција, привремени смештај деце и младих обезбеђује се у Прихватилиште.
Протоколом о сарадњи регулишу се међусобна права и обавезе учесника у
реализовању интервентног смештаја, а посебним решењем Општинке управе утврђује
се цена услуге по кориснику.
Услуге неодложних интервенција пружа Центар за социјални рад уз обавезну
сарадњу са другим надлежним органима и службама.
Поступак за коришћење услуге спроводи Центар за социјални рад.
Члан 63.
Прихватилиште за жртве насиља у породици обезбеђује привремени смештај
лицима у случајевима акутног насиља у породици којима су по процени Центра за
социјални рад и других надлежних институција угрожени безбедност, здравље и живот.
Члан 64.
Смештај у Прихватилиште за жртве насиља у породици, реализује се издавањем
упута од стране Центра за социјални рад, довођењем од стране службеног лица
Полицијске управе.
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Услуга се пружа до успостављања другог адекватног облика заштите или
оспособљавања за безбедан, самосталан живот и укључивање у заједницу, а најдуже
до 30 дана.
Изузетно, пружање услуге може се продужити за још 30 дана када за то постоје
оправдани разлози, по процени Центра за социјални рад.
О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални рад.
Услугу Прихватилишта за жртве насиља у породици, може да пружа установа
социјалне заштите, односно пружалац услуга социјалне заштите који је добио лиценцу
за пружање тих услуга.
4.2. ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ
Члан 65.
Прихватилиште за децу и младе обезбеђује привремени смештај деци и младима
чији је развој ометен породичним приликама или се налазе у другим социјалним
ризицима у којима је потребан хитан краткотрајни прихват или смештај до обезбеђивања
адекватног облика заштите.
Ова услуга обезбеђује смештај, исхрану корисника, процену актуелних потреба,
здравствену заштиту корисника, образовно-васпитне, културно забавне и друге
активности.
Корисници услуге могу бити деца и млади напуштени од родитеља или
старатеља, деца и млади који се нађу у скитњи, просјачењу, деца и млади жртве
насиља, злостављања, занемаривања, деца и млади изложени другим социјалним
ризицима.
Члан 66.
Смештај у Прихватилиште за децу и младе реализује се издавањем упута од
стране Центра за социјални рад или довођењем од стране службеног лица Полицијске
управе.
Услуга смештаја у Прихватилиште се пружа до успостављања другог одговарајућег
облика заштите најдуже до 30 дана, а изузетно може се продужити за још 30 дана када
за то постоје оправдани разлози, по процени Центра за социјални рад.
Центар за социјални рад ће кориснике упућивати у најближа прихватилишта или у
сродничку, хранитељску и другу породицу која је процењена као подобна од стране
стручног тима Центра за социјални рад.
Регулисање међусобних права и обавеза између Центра за социјални рад и породице у
коју се смешта корисник уређује се посебним Уговором.
Протоколом о сарадњи регулишу се међусобна права и обавезе учесника у реализовању
ове услуге, а посебним решењем општинске управе утврђује се цена услуге по
кориснику.
О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални рад.
Услугу Прихватилишта за децу и младе може да пружа установа социјалне
заштите, односно пружалац услуга социјалне заштите који је добио лиценцу за пружање
тих услуга.
4.3. ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ОДРАСЛА И СТАРИЈА ЛИЦА
Сјеница, 24. јануар 2022.
Sjenica, 24. januar 2022.
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Члан 67.
Прихватилиште за одрасла и старија лица обезбеђује привремени смештај
лицима која су затечена у скитњи и просјачењу, егзистенцијално угроженим лицима без
личних докумената, дезоријентисаних, без утврђеног идентитета, лицима са подручја
других општина или градова затечених без средстава за основне животне потребе до
враћања у место пребивалишта, односно боравишта лицима којима је из других разлога
неопходан привремени смештај.
Члан 68.
Прихватилиште за одрасла и старија лица обезбеђује привремени смештај,
задовољавање основних потреба, приступ другим услугама у заједници и временски
ограничене услуге интервенције у кризним ситуацијама за одрасла и старија лица.
Овом услугом обезбеђују се смештај, исхрана, саветовање и консултације,
психосоцијална подршка, повезивање са другим службама у заједници.
Члан 69.
Смештај у Прихватилиште за одрасла и старија лица реализује се издавањем
упута од стране Центра за социјални рад, довођењем од стране службеног лица
Полицијске управе.
Услуга се пружа до успостављања другог адекватног облика заштите или
оспособљавања за безбедан, самосталан живот и укључивање у заједницу, а најдуже
до 30 дана.
Изузетно, боравак се може продужити за још 30 дана када за то постоје оправдани
разлози, по процени Центра за социјални рад.
Члан 70.
Центар за социјални рад ће кориснике упућивати у најближа прихватилишта или
у сродничку, хранитељску и другу породицу која је процењена као подобна од стране
стручног тима Центра за социјални рад.
Регулисање међусобних права и обавеза између Центра за социјални рад и
породице у коју се смешта корисник уређује се посебним Уговором.
Члан 71.
Начелник Општинске управе доноси Решење о висини цене услуге смештаја у
другу породицу на предлог Центра за социјални рад.
О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални рад.
Услугу Прихватилишта за одрасла и старија лица може да пружа установа
социјалне заштите, односно пружалац услуга социјалне заштите који је добио лиценцу
за пружање тих услуга.
5. САВЕТОДАВНО- ТЕРАПИЈСКЕ, ПРАВНЕ И УСЛУГЕ СОС ТЕЛЕФОНА
Члан 72.
Саветодавно-терапијске, услуге пружања правне помоћи и услуге СОС телефона
пружају се као вид подршке појединцима и породицама у кризи, ради унапређивања
породичних односа, превазилажења кризних ситуација и стицања вештина за
самосталан и продуктиван живот у друштву.
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Члан 73.
Пружалац услуга пружа информативне, правне, едукативне, саветодавне и
терапијске услуге, као и услугу подршке и оснаживања жртава породичног насиља путем
дежурства на СОС телефону.
V. УТВРЂИВАЊЕ СОЦИЈАЛНОГ СТАТУСА ГРАЂАНА
Члан 74.
За утврђивање социјалног статуса грађана може се користити социјална карта.
Социјална карта је документован начин мерења социјално-економског стања
породице којим се евидентирају сви подаци о приходима и укупном социјалном статусу
појединца или породице.
Подаци из социјалне карте могу бити основ за коришћење права у социјалној
заштити из надлежности општине Сјеница, под условима из ове Одлуке.
Члан 75.
Социјална карта може да се сачини на лични захтев сваког појединца који има
пребивалиште односно боравиште на територији општине Сјеница.
Захтеви са доказима неопходним за сачињавање социјалне карте подносе се у
месним канцеларијама.
Уз захтев корисник прилаже следећу документацију:
- фотокопије личних карата одраслих чланова заједничког домаћинства, а за децу
пријаве пребивалишта;
- за расељена лица: легитимација интерно расељеног лица, фотокопија личне карте и
уверење о боравишту;
- потврду о приходима за три месеца која претходе месецу подношења захтева за сваког
члана заједничког домаћинства који остварује приходе;
- уверење из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове заједничког
домаћинства;
- уверење Службе за катастар непокретности о катастарским приходима у претходној
години за све пунолетне чланове заједничког домаћинства, из места становања и места
рођења;
- уверење о имовном стању из Пореске управе за све пунолетне чланове заједничког
домаћинства из места становања и места рођења;
- доказе о чињеницама у вези непокретности, као и стамбеног простора (извод из
земљишних књига-власнички лист, уговор о куповини непокретности, решење порезу,
уверење Републичког геодетског завода, уговор о коришћењу и откупу стана).
Члан 76.
Све податке са документацијом референт месне канцеларије доставља Центру
за социјални рад који утврђује социјални статус породице и формира базу података
социјалних карата.
Измену података садржаних у социјалној карти грађанин је обавезан да пријави у
року од 15 дана од дана настале измене.
Документација која се прилаже при сачињавању социјалне карте обнавља се на
шест месеци од дана подношења захтева.
Уколико у року из става 3. овог члана документација не буде обновљена
социјална карта се брише из базе података.
Сјеница, 24. јануар 2022.
Sjenica, 24. januar 2022.
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VI. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И УСЛУГА
Члан 77.
Поступак за признавање права и коришћење услуга из ове Одлуке спроводи
Центар за социјални рад по службеној дужности или на захтев странке односно њеног
законског заступника или старатеља.
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 одређујсе
један пунолетан, пословно способан члан породице.
Члан 78.
Пружање услуга врше пружаоци услуга социјалне заштите у складу са Законом.
Остваривање свих права и услуга утврђених овом Одлуком врши се на основу
посебних Правилника које доноси пружалац услуге на које сагласност даје Општинско
веће.
Пружалац услуге дужан је да услугу пружа у складу са најбољим интересом
корисника и прописаним стандардима у социјалној заштити.
Члан 79.
О захтевима за остваривање права из ове Одлуке одлучује у првом степену
Центар за социјални рад Сјеница.
Поступак за остваривање права и пружање услуга из ове Одлуке води се по
одредбама Закона о општем управном поступку и одредбама Закона о социјалној
заштити.
Члан 80.
По жалбама на решење Центра за социјални рад као првостепеног органа за
одлучивање о правима из ове Одлуке одлучује орган Опшинске управе надлежан за
социјална питања.
Жалба се предаје непосредно првостепеном органу без прилога таксе.
Члан 81.
Центар за социјални рад је дужан да води посебну евиденцију о признатим
правима, а на захтев органа општинске управе надлежног за социјална питања, дужан
је да достави извештај о признатим правима и утрошеним средствима.
Члан 82.
Центар за социјални рад доноси решење о остваривању права и услуга
социјалне заштите.
На решење из претходног става, може се изјавити жалба Општиском већу
општине Сјеница у року од 15 дана од дана достављања решења.
Члан 83.
Ревизију решења о признатим правима и пруженим услугама из ове Одлуке врши
једном годишње, надлежна служба Општинске управе општине Сјеница.
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Члан 84.
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.
VII ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 85.
Средства за остваривање права и пружање услуга из ове Одлуке обезбеђују се у
буџету општине Сјеница, 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.
Средства из буџета општине нaменски се преносе Центру за социјални рад према
врстама права и облика социјалне заштите или пружаоцу услуге код кога се непосредно
остварују.
Члан 86.
Општина Сјеница врши финансирање права на материјалну подршку и пружање
услуга из ове Одлуке преносом наменских средстава Центру за социјални рад и другим
пружаоцима услуга социјалне заштите, у складу са уговором о финансирању које
закључује општина са Центром за социјални рад и пружиоцима услуга.
Члан 87.
Исплату новчаних средстава по основу остварених права утврђених овом
одлуком врши Центар за социјални рад Сјеница.
Члан 88.
На број и структуру стручних радника потребних за извршење послова из ове
Одлуке сагласност даје Општинско Веће.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 89.
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 општини услова за њихову реализацију, корисници тих права
упућиваће се у друге општине где такве институције постоје, на терет средстава
намењених за финансирање услуге социјалне заштите у општини.
Члан 90.
По захтевима за остваривање права који су започети а нису окончани до
ступања на снагу ове одлуке, окончаће се по одредбама ове одлуке .
Члан 91.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престају да важе Одлука о правима и
услугама у области социјалне заштите на територији општине Сјеница ("Општински
службени гласник Сјеница" бр. 06-10/2021-13 од 12.03.2021. године) и Одлука о правима
Сјеница, 24. јануар 2022.
Sjenica, 24. januar 2022.
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и услугама у области социјалне заштите на територији општине Сјеница ("Општински
службени гласник Сјеница" бр. 06-6/2014-4-1 од 09.06.2014. године).
Члан 92.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Општинском
службеном гласнику општине Сјеница".

Скупштина општине Сјеница
Skupština općine Sjenica

Број: 06-31/2021-24
Broj: 06-31/2021-24
У Сјеници, 10. септембар 2021. године
U Sjenici, 10. septembar 2021. godine
Заменик редседника,
Zamenik predsjednika,
Верослав Карличић
Veroslav Karličić

3
Komisija za davanje u zakup, otudjenje i pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu
opštine Sjenica, na sednici održanoj dana 21.01.2022. godine, objavljuje
PONIŠTAJ DELA OGLASA
RADI OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU OPŠTINE SJENICA
PUTEM JAVNOG NADMETANJA OBJAVLJEN U DNEVNOM LISTU “DANAS”
DANA 24.12.2021. GODINE
(Broj 06-39/2021 od 21.12.2021. godine)
Ovim oglasom poništava se deo Oglasa radi otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini
opštine Sjenica putem javnog nadmetanja broj 06-39/2021 od 21.12.2021. godine, i to u delu
koji se odnosi na:
1) Predmet javnog oglasa je otuđenje nepokretnosti u javnoj svojini opštine Sjenica,
putem javnog nadmetanja (licitacije) i to:
OBJEKAT:
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- Zgrada tekstilne industrije, korisne površine 1570 m2, na KP br.2245/48, objekat br.1, list
nepokretnosti 5217 KO Sjenica, na adresi Lenjinova bb, 36310 Sjenica, javna svojina opštine
Sjenica, udeo 1/1;
- Zgrada tekstilne industrije, korisne površine 506 m2, na KP br.2245/48, objekat br.2, list
nepokretnosti 5217 KO Sjenica, na adresi Lenjinova bb, 36310 Sjenica, javna svojina opštine
Sjenica, udeo 1/1;
- Trafostanica br.1, snage 630 kw, vanknjižna imovina, KP br.2245/70 KO Sjenica (kod glavne
kapije);
ZEMLJIŠTE:
- KP br.2245/48, zemljište u građevinskom području, ukupne površine 3449 m2, list
nepokretnosti br.5217 KO Sjenica, javna svojina opštine Sjenica, udeo 1/1;
- KP br.2245/43, zemljište u građevinskom području, ostalo veštački stvoreno neplodno
zemljište – interna saobraćajnica, ukupne površine 2088 m2, list nepokretnosti br.4896 KO
Sjenica, javna svojina opštine Sjenica, udeo 400/2088;
- KP br.2245/69, zemljište u građevinskom području, ostalo veštački stvoreno neplodno
zemljište – interna saobraćajnica, ukupne površine 982 m2, list nepokretnosti br.5218 KO
Sjenica, javna svojina opštine Sjenica, udeo 7/8;
Početna cena otuđenja napred navedenih nepokretnosti iznosi 109.459.068,10 rsd (slovima:
sto devet miliona četiristo pedeset devet hiljada šesdeset osam dinara i deset para), ili
933.000,00 EUR (slovima: devesto trideset tri hiljade evra), na osnovu izveštaja licenciranog
procenitelja, Simić Saše iz Zaječara, (br. licence 095 po rešenju Ministarstva finansija br.40100-05325/2021-16 od 25.06.2021. godine).
U delu koji se odnosi na uslove prijavljivanja, odnosno uplate depozita i to:
-Za predmet otuđenja pod rednim brojem 1 (objekat nekadašnje tekstilne industrije sa
pripadajućim zemljištem):
10.945.906,81 odnosno 10% od početnog iznosa cene nepokretnosti koja se otuđuje.
Predmetni deo oglasa broj 06-39/2021 od 21.12.2021. godine, poništava se iz razloga
neslaganja korisne površine navedene u listu nepokretnosti br.5217 KO Sjenica sa korisnom
površinom navedenom u predmetnom oglasu za objekat br.2, koji se nalazi na KP br.2245/48
KO Sjenica.
U ostalom delu oglas broj 06-39/2021 od 21.12.2021. godine, ostaje nepromenjen.
KOMISIJA
ZA DAVANJE U ZAKUP, OTUĐENJE I PRIBAVLJANJE NEPOKRETNOSTI
U JAVNU SVOJINU OPŠTINE SJENICA
Broj:06-39/2021 od 21.01.2022. godine

Сјеница, 24. јануар 2022.
Sjenica, 24. januar 2022.
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KOMISIJA,
Adnan Ciljević, ___________________
Ismail Mahmutović,________________
Budo Dumić,____________________
Read Hamidović,________________
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Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
Općinski službeni GLASNIK SJENICA
Издавач: Општина Сјеница, Скупштина општине Сјеница, Змаја од Босне br. 1, 36310 Сјеница
Izdavač: Općina Sjenica, Skupština općine Sjenica, Zmaja od Bosne br. 1, 36310 Sjenica
Уређује: Општинска управа Сјеница, Одељење за послове органа општине, општу управу и заједничке послове

Uređuje: Općinska uprava Sjenica, Odeljenje za poslove organa opštine, opštu upravu i zajedničke poslove
За издавача: Светолик Вукашиновић
Za izdavača: Svetolik Vukašinović
За уредника: Марија Петаковић
Za urednika: Marija Petaković
Тел. (020)741-278, 741-071
Tel. (020)741-278, 741-071

Факс. (020)741-288
Fax. (020)741-288

Жиро рачун: 840-63640-07
Žiro račun: 840-63640-07

Штампа: Општинска управа Сјеница
Štampa: Općinska uprava Sjenica

Сјеница, 24. јануар 2022.
Sjenica, 24. januar 2022.
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