
                                                 

                                                           
 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

I Број:  55-123 /19 

Датум: __________ 2019. године 
 

 
 

 

На основу члана 209. Закона о социјалној заштити (Службени гласник РС, број 24/11), члана 
20. став 1 тачка 17., а у вези са чланом 23. став 4 и чланом 24. став 1  Закона о локалној самоуправи ( 

Службени гласник РС, број 129/07) и на основу члана 15. став 1 тачка 18. Статута града Ужица 

(Службени лист града Ужица, број 11/08), Скупштина града Ужица, на седници 

одржаној_______________. године, доноси 

 

 

                   О Д Л У К У  

                   о изменама и допунама  Одлуке о социјалној заштити града Ужица 

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком мења се и допуњује Одлука о социјалној заштити града Ужица број 55-1/15 од 
08.04.2015. године („Службени лист града Ужица“, број 7/15). 

 

 

Члан 2. 

 Одлука о социјалној заштити града Ужица мења се тако што се у Одељку II – Услуге социјалне 

заштите, тачка 1.  Дневне услуге у заједници: 

- у члану  6. став 1, брише тачка 5.  

- брише се подтачка 1.5. Клуб за старије особе и чланови 16. и 17. 

 

 
      Члан 3. 

 У  Одељку II – Услуге социјалне заштите, тачка 2.  Услуге смештаја  

-  у члану  18. став 1, бришу се  тачке 1) и 2), а тачка 3) постаје тачка 1). 

- брише се подтачка 2.1. Привремени смештај у прихватилипте за одрасла и стара лица и чланови 19. и 

20. 

- брише се подтачка 2.2. Привремени смештај у прихватилипте за жртве насиља у породици и чланови 

21., 22. и 23. 

  

Члан 4. 
 У  Одељку II – Услуге социјалне заштите, тачка 2. Услуге смештај, подтачка 2.3. Предах 

смештај , постаје подтачка 2.1.  

 
      Члан 5. 

 Члан 24. мења се и гласи: 

'' Услуга предах смештаја има за сврху  краткорочни, повремени, смештај детета са сметњама у развоју 

и одраслог и старијег лица са сметњама у функционисању,  чиме се пружа подршка како детету, и 

одраслом и старијем лицу, тако и њиховим породицама, у одржавању и побољшању квалитета 

њиховог живота са циљем останка детета, одраслог и старијег лица, у породици.'' 

 



Члан 25. мења се и гласи: 

'' Предах смештај је услуга намењена деци и младима са сметњама у развоју узраста од 5 до 26 година 

живота и одраслим и старијим лицима са сметњама у функционисању и то: 

- са интелектуалним и менталним тешкоћама или тешкоћама у психичком функционисању и аутизмом 
- са вишеструким сметњама у развоју 

- са сензорним инвалидитетом 

- са физичким  инвалидитетом.  
Услуга се пружа најдуже 45 дана у току календарске године, с тим што смештај може трајати 

најдуже 20 дана непрекидно.'' 

 

 

Члан 6. 

У  Одељку II – Услуге социјалне заштите, тачка 3.  Услуге подршке за самосталан живот, 

подтачка 3.1. Становање уз подршку за младе, брише се члан 29.  

 

 

     Члан 7. 
У  Одељку II – Услуге социјалне заштите, тачка 5. Пружање других облика социјалне заштите:  

- у члану  41. став 1, брише се  тачка 1) , а тачке 2) и 3) постају тачке 1) и 2). 

- брише се подтачка 5.1. Услуга прилагођеног превоза особа са инвалидитетом и чланови 42. и 43. 

 

 

     Члан 8. 

У  Одељку II – Услуге социјалне заштите, тачка 5. Пружање других облика социјалне заштите, 

подтачка 5.3 Остале услуге социјалне заштите,  брише се члан 46.   

 
  

Члан 9. 

У  Одељку II – Услуге социјалне заштите, тачка 6. Поступак за коришћење услуга социјалне 
заштите, члан 47. мења се и гласи: 

'' Услуге социјалне заштите из ове Одлуке, пружа Градски центар за услуге социјалне заштите  Ужице, 

а уколико због недостатка капацитета пружање услуге не може обезбедити Градски центар за услуге 

социјалне заштите,  услугу пружају  овлашћени пружаоци услуге изабрани од стране Града, у складу 

са Законом. 

Град закључује уговор са изабраним пружаоцем услуге.'' 

 

 

     Члан 10. 
У  Одељку III – Материјална подршка, тачка 1. Врсте материјалне подршке , у члану 55. став 1, 

додаје се тачка 11) накнада трошкова сахране,  а после члана 94., додаје се наслов 11) Накнада 

трошкова сахране и нови члан који гласи: 
'' Право на накнаду за трошкове сахране признаје се за : 

- корисника права на новчану социјалну помоћ  

- лице које нема законске обвезнике издржавања  
- лице неутврђеног идентитета  

- лице које је имало задње пребивалиште на територији града или лице непознатог пребивалишта, ако 

је преминуло на територији  града 

- лице за које трошкове смештаја ( домског или породичног ), у целости сноси буџет РС, ако је имало 

пребивалиште на територији града. 

Накнада трошкова се утврђује у висини стварних трошкова учињених за набавку 

најнеопходније погребне опреме ( сандук , покров и крст са натписом ), све по најнижој вредности , 

као и превоз , сахрањивање, такса за гробно место и гробно место.'' 

 

 

Члан 11. 

У  Одељку III – Материјална подршка, тачка 4. Поступак планирања, праћења и процене 

квалитета услуга и материјалне подршке, члан 103, мења се и гласи: 



''Центар има обавезу да: 

- води посебне евиденције корисника материјалне подршке у складу са овом Одлуком  

- доставља годишњи извештај о реализацији видова подршке из ове Одлуке и утрошку буџетских 

средстава  
- доставља ванредни извештај о реализацији видова подршке на тражење Града 

- једном годишње врши преиспитивање услова за коришћење услуга и материјалне подршке за сваког 

корисника.'' 
 

Члан 12. 

Остале одредбе Одлуке о социјалној заштити града Ужица , број 55-1/15 од  08.04.2015. године,  

остају непромењене. 

 

Члан 13.  

 Ова Одлука ступа на снагу почев од 01.01.2020. године и биће објављена у  ''Службеном листу 

града  Ужица''. 

 

 
                     

  

                         

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                  Бранислав Митровић 



                                 O Б Р АЗ Л О Ж Е Њ Е 

 

 

Скупштина града Ужица  je усвојила претходну Одлуку о социјалној заштити 

града Ужица 08.04.2015. године. Овом одлуком дефинисани су услови, обим и 

начин остваривања услуга социјалне заштите, права на материјалну подршку 

и друге облике помоћи у овој области. 

 

Како град покреће нову услугу социјалне заштите'' Предах смештај'', у оквиру 

пројекта ''Услуге социјалне заштите за осетљиве категорије'' коју финансира 

Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ) у партнерству са 

Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике 

Србије, појавила се потреба за допуном важеће Одлуке о социјалној заштити 

града Ужица, а која се односи на успостављање наведене услуге. 

 

Оснивање Градског центра за услуге социјалне заштите,  условило је измене одлуке 

у делу који се односи на пружаоце услуга социјалне заштите које обезбеђује град, а 

одлука је, такође допуњена и регулисањем услова за  накнаду трошкова 

сахране, што раније није регулисано.  

 

Изменама одлуке брисане су услуге, за које је приликом доношења одлуке  

планирана реализација у наредном периоду, а пошто се до данас,  потребни 

услови (финасијски, просторни и други) нису стекли, а и неки од трендова у 

овој области су се мењали,  одлука је усклађена са реалним стањем. 

 

Предлог текста нове Одлуке о социјалној заштити, у складу са Законом о 

социјалној заштити (Службени гласник РС, број 24/11) и подзаконским 

актима, припремила је надлежна градска управа. 

 



 1

На основу члана 209. Закона о социјалној заштити (Службени гласник РС, број 24/11), члана 20. 

став 1 тачка 17., а у вези са чланом 23. став 4 и чланом 24. став 1  Закона о локалној самоуправи 

(Службени гласник РС, број 129/07), Правилника о ближим условима и стандардима за пружање 

услугa социјалне заштите (Службени гласник РС, број 42/13) и на основу члана 67. став 1 тачка 7. 

Статута града Ужица (Службени лист града Ужица, број 16/13), Скупштина града Ужица, на 

седници одржаној 08.04.2015. године, доноси 

 

 

 

 

                       О Д Л У К У 

                             О СОЦИЈАЛНОЈ  ЗАШТИТИ  ГРАДА  УЖИЦА 

 

 

`  I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређују се обим, услови и поступак пружања  услуга социјалне заштите и 

коришћења  материјалне подршке и других облика материјалне помоћи  које  обезбеђује јединица 

локалне самоуправе. 

 

Члан 2. 

Корисници услуга социјалне заштите, материјалне подршке и других облика материјалне помоћи 

су лица која су Законом о социјалној заштити ( у даљем тексту Закон ) одређени као корисници 

социјалне заштите, а који  имају пребивалиште на територији града Ужица ( у даљем тексту Град ). 

 

Изузетно, корисници у смислу става 1. овог члана могу бити и лица која имају боравиште на 

територији града, ако се нађу у стању социјалне потребе која неодложно захтева пружање услуге 

односно обезбеђење социјалне заштите.  

 

Корисници услуга могу бити и лица која немају пребивалиште на територији Града, а на основу 

уговора о партнерској реализацији услуге социјалне заштите закљученог између Града и  других 

градова /општина. 

 

Члан 3. 

Услуге социјалне заштите, материјалну подршку и друге облике материјалне помоћи остварују 

појединац и породица, у висини, под условима и на начин утврђен овом Одлуком, у складу са 

материјалним  и другим могућностима  Града. 

 

 

II УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ   

 

Члан  4. 

Услуге социјалне заштите су активности пружања подршке и помоћи појединцу и породицама 

ради очувања или побољшања квалитета живота, отклањања или ублажавања неповољних 

животних околности, као и стварање могућности за самосталан живот. 

 

Град у складу са Законом обезбеђује следеће услуге социјалне заштите:  

1) дневне услуге у заједници  

2) услуге смештаја 

3) услуге подршке за самосталан живот 

4) терапијске и социјално-едукативне услуге  

5) остале услуге социјалне заштите. 
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1. Дневне услуге у заједници  
 

Члан 5. 

Дневне услуге у заједници обухватају активности које подржавају боравак корисника у породици 

и непосредном окружењу. 

 

Члан 6. 

Град  обезбеђује следеће дневне услуге у заједници:  

1) Помоћ у кући за старије особе  

2) Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и особе са инвалидитетом 

3) Дневни боравак за децу и младе са сметњама  у развоју 

4) Лични пратилац детета 

5) Клуб за старије особе 

 

1. 1.  Помоћ у кући за старије особе  

 

Члан 7. 

Услуга помоћи у кући за старије особе обезбеђује подршку у задовољавању свакодневних 

животних потреба у стану корисника, како би се унапредио квалитет њиховог живота и спречио 

смештај у институцију.  

 

Члан 8. 

Помоћ у кући пружа се када је породична подршка недовољна или није расположива, у складу са 

идентификованим индивидуалним потребама старијих особа, које услед немоћи или смањених 

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

 

Помоћ у кући могу да користе :  

- лица старија од 65 година која живе сама у домаћинству или са другим лицима неспособним за 

пружање помоћи;  

- одрасла лица са хроничним обољењима која су  теже или  тешко покретна без обзира на старосну 

границу. 

 

1. 2.     Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и особе са инвалидитетом 

 

Члан 9. 

Услуга помоћи у кући за децу са сметњама у развоју и особе са инвалидитетом, намењена је деци 

и одраслим особама које имају ограничења физичких и психичких способности, због којих нису у 

стању да независно живе у својим домовима без редовне помоћи  у активностима дневног живота, 

уколико породична подршка није довољна или није расположива. 

 

Члан 10. 

Помоћ у кући из члана 9. ове Одлуке, могу да користе :  

- деца са сметњама у развоју 

- особе са инвалидитетом старије од 18 година.   

       

1. 3.  Дневни боравак за децу и  младе са сметњама  у развоју 

 

Члан 11. 

Услуга дневног боравка обезбеђује корисницима унапређење квалитета живота кроз одржавање и 

развијање социјалних, психолошких и физичких функција и вештина да би се у што већој мери 

оспособили за самосталан живот.  

Корисници,  у организованом окружењу и уз потребан надзор,  задовољавају  различите врсте 

потреба и стичу искуство боравка изван породице,  док се  члановима породице оставља слободно 

време за радне и друге активности. 
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Члан 12. 

Услуга дневног боравка намењена је деци и младима са телесним инвалидитетом односно 

интелектуалним тешкоћама који имају потребу за дневном негом и  надзором и подршком у 

очувању и развијању потенцијала. 

 

1. 4.   Лични пратилац детета  

 

Члан 13. 

Услуга личног пратиоца намењена је деци са сметњама у развоју којима је потребна подршка за 

задовољавање основних потреба у свакодневном животу,  под условом да су  укључени у 

образовно-васпитни процес. 

 

Члан 14. 

Услугу непосредно пружа лични пратилац детета кроз активности које се планирају и реализују у 

складу са индивидуалним потребама детета, у области кретања, одржавања личне хигијене, 

облачења, храњења и комуникације са другима. 

 

Члан 15. 

Услуга се може користити до краја редовног школовања укључујући завршетак средње школе. 

 

1. 5.   Клуб за старије особе 

 

Члан 16. 

Град ће, у складу са потребама корисника и капацитетима, обезбедити услугу клуба за старије 

особе, у циљу спречавања социјалне изолације и развијања капацитета старијих особа како би се 

спречила и одложила зависност од институционалне неге.  

 

Услугом клуба за старије особе обезбеђује се задовољавање културно-забавних и рекреативних 

потреба, потреба за дружењем и припадношћу, и омогућава се стицање и одржавање практичних 

вештина неопходних за свакодневни живот. 

 

Члан 17. 

Корисници услуге Клуба за старије особе,  могу бити старије особе којима су очуване менталне 

способности или којима је током процеса старења, умањена ментална или физичка способност, све 

док им не постане потребна посебна нега. 

 

2. Услуге смештаја 
 

Члан 18. 

Град  обезбеђује следеће услуге смештаја: 

1)  Привремени смештај у прихватилиште за одрасла и стара лица  

2)  Привремени смештај у прихватилиште за жртве насиља у породици 

3)  Предах смештај. 

 

2.1.   Привремени смештај у прихватилиште за одрасла и стара лица  

 

Члан 19. 

Услуга смештаја у прихватилиште има за циљ задовољавање основних потреба одраслих  и 

старијих лица којима је потребно неодложно осигурати безбедност у кризним ситуацијама. 

 

Услуга је усмерена на процену потреба и започињање процеса помоћи кориснику ради 

превазилажења кризне ситуације, успостављањa стабилног независног живота и изналажењa 

одрживих решења у будућности. 
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Члан 20. 

Услугу смештаја у прихватилиште могу користити  

- одрасла и старија лица у кризним ситуацијама 

- бескућници  

- просјаци. 

 

Услуга се пружа најдуже у трајању до 6 месеци. 

 

2.2.   Привремени смештај у прихватилиште за жртве насиља у породици 

 

Члан 21. 

Услугу смештаја у прихватилиште за жртве насиља у породици  могу користити лица која су 

изложена насиљу, злостављању или занемаривању у породици, и којима је неопходно неодложно 

обезбедити сигурност и спречити даље насиље, злостављање или занемаривање. 

 

 

Члан 22. 

Услуга смештаја у прихватилиште за жртве насиља у породици пружа се најдуже до 6 месеци 

деци, младима и одраслим жртвама  насиља у породици, злостављања или занемаривања. 

 

 

Члан 23. 

Услуга смештаја у прихватилиште остварује се кроз програмске активности, којима се, у складу са 

проценом потреба корисника, обезбеђује: 

- задовољавање основних животних потреба 

- очување и развој потенцијала  

- правна подршка 

- подршка школовању и запошљавању. 

 

2.3.   Предах смештај 

 

Члан 24. 

Услуга предах смештаја има за сврху  повремени, краткорочни смештај детета са сметњама у 

развоју, чиме се пружа подршка и детету и његовој породици, у одржавању и побољшању 

квалитета њиховог живота са циљем останка детета у породици. 

 

 

Члан 25. 

Предах смештај је услуга намењена деци и младима са сметњама у развоју узраста од 5 до 26 

година живота, који имају: 

- интелектуалне тешкоће и аутизам 

- вишеструке сметње у развоју 

- сензорни инвалидитет 

- физички инвалидитет.  

 

Услуга се пружа најдуже 45 дана у току календарске године, у виду дневног, викенд и 

вишедневног смештаја, с тим што смештај може трајати најдуже 20 дана непрекидно. 

 

3. Услуге подршке за самосталан живот 
 

Члан 26. 

Град Ужице обезбеђује следеће услуге подршке за самосталан живот: 

1)  Становање уз подршку за младе који се осамостаљују 

2)  Социјално становање у заштићеним условима 

3)  Персонална асистенција.  
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3.1.   Становање уз подршку за младе који се осамостаљују 

 

Члан 27. 

Услуга становања уз подршку за младе који се осамостаљују намењена је младима узраста између 

15  и 26 година, који по престанку смештаја у установи социјалне заштите или хранитељској 

породици, не могу да се врате у биолошку или сродничку породицу, нити су у могућности да у 

том моменту започну самосталан живот, али је извесно да ће уз одговарајућу припрему и подршку 

моћи да преузму одговорност  и  живе самостално.  

 

Члан 28. 

Овом услугом обезбеђује се одговарајући смештај и стручна подршка у развијању вештина 

неопходних за потпуно осамостаљивање младих и укључивање у заједницу. 

 

Услуга становања уз подршку доступна је најдуже 2 године. 

 

Члан 29. 

Пружање услуге врши се у партнерству  са  Домом за децу и омладину ''Петар Радовановић'' у 

Ужицу, у стамбеном простору у власништву Града. 

 

Члан 30. 

Услуга је доступна и за кориснике који немају пребивалиште на територији Града, при чему 

град/општина на чијој територији корисник има пребивалиште сразмерно учествује у трошковима 

услуге, што се регулише уговором закљученим између града/општине корисника и града Ужица. 

 

3.2.   Социјално становање у заштићеним условима 

 

Члан 31. 

Услуга социјалног становања у заштићеним условима намењена је стамбено необезбеђеним 

појединцима и породицама, уколико њихов приход по члану домаћинства не прелази утврђени 

износ новчане социјалне помоћи за појединца, а при том испуњавају и један од следећих  услова: 

-  да су старији од 65 година и способни за самосталан живот 

-  да је члан породичног домаћинства дете са сметњама у развоју или особа са инвалидитетом или 

корисник додатка за помоћ  и негу другог лица по било ком основу 

-  да је у питању родитељ који самостално врши родитељско право 

-  да је у питању лице  према коме је извршено насиље у породици 

-  да имају статус избеглице или интерно расељеног лица. 

 

Члан 32. 

Услуга социјалног становања у заштићеним условима пружа се у наменски изграђеним објектима 

у власништву Града. 

 

Станови који су предмет услуге користе се без права на откуп - корисници не могу стећи право 

својине на становима које користе. 

 

Члан 33. 

Кориснику социјалног становања у заштићеним условима обезбеђује се: 

- становање у наменски изграђеним објектима 

- стручна подршка и одговарајући облици помоћи у самосталном живљењу. 

 

Члан 34. 

Средства за текуће и инвестиционо одржавање објекта обезбеђују се у буџету Града, док 

комуналне трошкове и трошкове текућег одржавања станова сносе корисници, самостално или уз 

коришћење субвенција Града, под предвиђеним условима. 
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Члан 35.  

О објекту социјалног становања у заштићеним условима стара се домаћин социјалног становања 

који се бира из реда корисника социјалног становања.  

 

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. 

 

3.3.   Персонална асистенција   

 

Члан 36. 

Услуга персоналне асистенције намењена је пунолетним особама са инвалидитетом којима је 

потребан I или  II степен подршке и при том остварују право на увећани додатак за туђу негу  и 

помоћ, под условом да имају способност самосталног одлучивања и да су радно или друштвено 

ангажована или укључена у неки од образовних  програма. 

 

Члан 37. 

Услугом персоналне асистенције обезбеђује се одговарајућа практична, интензивна подршка 

унутар и изван куће корисника, која је неопходна за задовољавање основних, личних и 

друштвених потреба, а које корисник физички није у стању да задовољи без помоћи која је 

истовремено лична и практична.  

  

4.  Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 
 

Члан 38. 

Град  обезбеђује следеће саветодавно - терапијске и социјално-едукативне услуге: 

1) Саветовалиште за породицу. 

 

4.1.   Саветовалиште за породицу 

 

Члан 39. 

Саветовалиште за породицу је вид подршке породицама у социјалним ризицима, до којих долази у 

процесу транзиције друштва када су смањене могућности за остваривање заштитне функције 

породице. 

 

Члан 40. 

Саветовалиште ради по принципима системске породичне терапије и намењено је: 

- супружницима са проблемима у брачном функционисању 

- младима који намеравају да ступе у брак 

- породицама са децом са сметњама у развоју 

- породицама које имају децу са поремећајем у понашању 

- породицама у којима постоји проблем  зависности 

- породицама у којима постоји  насиље, злостављање и занемаривање 

- деци, омладини и одраслим особама са проблемима на личном плану. 

 

5.  Пружање других облика социјалне заштите 

 

Члан 41. 

Град у складу са потребама корисника и расположивим капацитетима обезбеђује и друге облике 

социјалне заштите: 

1) Услуга прилагођеног превоза особа са инвалидитетом  

2) Услуга прилагођеног превоза за кориснике Дневног боравка за децу и младе са сметњама у 

развоју  

3) Остале услуге: информативне, едукативне и правне. 
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5.1.   Услуга прилагођеног превоза особа са инвалидитетом  

 

Члан 42. 

Услуга прилагођеног превоза особа са инвалидитетом има за циљ да обезбеди доступност 

здравствених, социјалних, културних, забавних и других неопходних услуга особама са 

инвалидитетом која имају потребу за специјализованим превозом.  

 

Члан 43. 

Услуга прилагођеног превоза ће бити омогућена, у складу са потребама корисника и капацитетима 

Града: 

- корисницима инвалидских колица 

- особама са инвалидитетом која су теже и/или тешко покретна 

- удружењима особа са инвалидитетом за потребе организованог превоза њихових чланова. 

 

5.2.  Услуга прилагођеног превоза за кориснике  

             Дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју  

 

Члан 44. 

Услуга прилагођеног превоза за кориснике Дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју 

има за циљ да обезбеди доступност услуге Дневног боравка и максимално искоришћење 

капацитета ове услуге. 

 

5.3.   Остале услуге социјалне заштите 

 

Члан 45. 

Остале услуге социјалне заштите који се пружају корисницима су: информативне, едукативне и 

правне услуге. 

 

Корисницима се пружају све потребне информације о услугама социјалне заштите, врстама 

материјалне подршке и другим облицима помоћи, условима за отваривање услуга и подршке, 

потребним доказима, пружаоцима услуга и слично. 

 

Члан 46. 

Корисници не сносе трошкове поступка за остваривање услуга и подршке из ове Одлуке пред 

органима локалне самоуправе. 

 

Служба правне помоћи Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене 

делатности,  бесплатно пружа правну помоћ корисницима при остваривању услуга и подршке из 

ове Одлуке. 

 

6.   Поступак за коришћење услуга социјалне заштите 

 

Члан 47. 

Услуге социјалне заштите из ове Одлуке, врше овлашћени пружаоци услуга изабрани од стране 

Града, у складу са Законом. 

 

Град закључује уговор са изабраним пружаоцем услуге. 

 

 

Члан 48. 

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

прописаним стандардима у социјалној заштити. 
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Члан 49. 

Поступак за коришћење услуга социјалне заштите покреће се на захтев корисника или по 

службеној дужности. 

 

Поступак спроводи Центар за социјални рад '' Ужице'' из Ужица, ( у даљем тексту Центар) који и 

одлучује о коришћењу услуге и упућује корисника код пружаоца услуге. 

 

У поступку одлучивања о коришћењу услуге Центар по потреби прибавља мишљење 

Интерресорне комисије.  

 

Члан 50. 

Услуга социјалне заштите из ове одлуке, може се користити и директним уговарањем између 

корисника и овлашћеног пружаоца услуге, у складу са Законом.  

 

 

Члан 51. 

Пружалац услуге доноси правилник којим прецизно дефинише сва материјално правна и процесно 

правна питања од значаја за реализацију услуге.  

 

Сагласност на правилник даје Градоначелник. 

 

  

7. Финансирање услуга социјалне заштите 

 

 

Члан 52. 

Средства за пружање услуга социјалне заштите обезбеђују се:  

-   из буџета Града за кориснике који имају пребивалиште на територији Града  

-   из партиципације - учешћа корисника у трошковима услуге  

- из буџета других локалних самоуправа на чијој територији корисници услуге имају 

пребивалиште  

-  из других извора ( партнерства са националним и међународним организацијама, донација, 

добровољних прилога и сл.). 

 

Члан 53. 

Учешће у трошковима услуге – партиципација,  зависи од социјално-економског статуса 

корисника и  може бити: 

- у целости из средстава корисника, његовог сродника или трећег лица 

- делимично из средстава корисника, његовог сродника или трећег лица  и из буџета Града 

- у целости из буџета Града. 

 

Цену услуга утврђује Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене 

делатности. 

 

 

III МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА  
  

 

Члан 54. 

Материјална подршка има за циљ помоћ кориснику ради превазилажења стања социјалне потребе 

у коме се изненада или тренутно нађе.  

 

Материјална подршка може бити директна, у виду новчаних  и натуралних давања и посредна, у 

виду субвенција.  
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1. Врсте материјалне подршке 

 
Члан 55. 

Град обезбеђује следеће видове материјалне подршке: 

1)  једнократне новчане помоћи 

2)  ванредне новчане помоћи  

3)  једнокрaтне помоћи у натури 

4)  опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите 

5)  потпуно или делимично ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга 

6)  делимично ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга за особе са инвалидитетом и 

ратне војне инвалиде 

7)  суфинансирање вантелесне оплодње 

8)  бесплатан оброк  у Народној кухињи  

9)  обезбеђење огрева за кориснике новчане социјалне помоћи  

10)  летовање ученика из социјално угрожених породица. 

 

 

1)   Једнократне новчане помоћи 

 

Члан 56. 

Једнократну новчану помоћ као вид материјалне подршке могу користити појединац и породица, 

који се нађу у стању социјалне потребе, у случајевима везаним за задовољење основних животних 

потреба, отклањање последица елементарних непогода, тешку болест, прихват по престанку 

смештаја у установу, као и у другим ванредним приликама које не могу самостално превазићи, а 

нарочито када немају никаквих прихода и не могу, из Законом предвиђених разлога, да остваре 

право на редовну новчану социјалну помоћ. 

 

Члан 57. 

Висина једнократне помоћи у новцу утврђује се у зависности од потреба корисника и 

расположивих буџетских средстава, и може се одобрити  највише до износа новчане социјалне 

помоћи за појединца, која се финансира из буџета Републике Србије, према последњем 

објављеном податку.  

Члан 58. 

Једнократна новчана помоћ може се одобрити истом кориснику највише три пута у току године, а 

само изузетно више пута у току године, уколико укупна средства примљена по овом основу не 

прелазе износ просечне нето зараде по запосленом у Републици према последњем објављеном 

податку у моменту подношења захтева. 

 

Члан 59. 

Радно способни корисници једнократне новчане помоћи могу бити упућени у јавно предузеће, 

установу или другу јавну службу чији је оснивач град Ужице, ради обављања одређеног броја сати 

друштвено корисног рада сразмерно висини једнократне новчане помоћи. 

 

Накнада за један сат друштвено корисног рада утврђује се у висини минималне нето зараде по 

радном часу  у моменту упућивања  корисника на рад. 

 

Члан 60. 

Једнократну помоћ одобрава и исплаћује Центар за социјални рад, у партнерству са Градском 

управом за послове органа града, општу управу и друштвене делатности.  

 

Центар за социјални рад ће упућивати радно способне кориснике једнократних новчаних помоћи 

на обављање друштвено корисног  рада. 
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Поступак за упућивање корисника на обављање друштвено корисног рада дефинисан је 

споразумом Центра и Града. 

 

2)    Ванредна новчана помоћ 

 

Члан 61. 

Право на ванредну новчану помоћ могу остварити: 

- породице у којима несрећним случајем наступи смрт једног или више чланова породичног 

домаћинства 

- појединац који се разболи од тешке болести, односно породице чији се члан разболи од тешке 

болести 

- појединци и породице у другим изузетно тешким ситуацијама по оцени стручног тима Центра. 

 

Члан 62. 

Услов за остваривање права на ванредну новчану помоћ је да просечни месечни приход породице 

у претходна три месеца, у односу на месец у коме је поднет захтев, не прелази износ просечне нето 

зараде у Републици Србији према последњим објављеним подацима органа надлежног за послове 

статистике. 

 

Члан 63. 

Ванредна помоћ може се исплатити највише у износу до једне и по, просечне нето зараде у 

Републици Србији, према последњем објављеном податку  у моменту подношења захтева. 

 

Члан 64. 

Право на ванредну новчану помоћ може се остварити само једном у току године, без обзира на 

основ. 

  

3)  Једнократна помоћ у натури  

 

Члан 65. 

Једнократна помоћ у натури даје се у животним намирницама, средствима за хигијену и сл., у 

количинама сразмерним броју чланова домаћинства и  у складу са расположивим буџетским 

средствима. 

 

Члан 66. 

Црвени крст Ужице врши дистрибуцију једнократних помоћи у натури корисницима, на предлог 

Центра.  

 

Центар сачињава списак корисника за доделу једнократне помоћи у натури, у сарадњи са градским 

и сеоским месним заједницама и удружењима грађана која делују у области социјалне заштите 

( хуманитарне организације, удружења особа са инвалидитетом и сл.). 

 

4) Опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите 

 

Члан 67. 

Опрема за смештај у установу социјалне заштите је вид материјалне подршке који може остварити 

лице које није у могућности да од сопствених средстава набави опрему,  нити су у могућности да 

је обезбеде његови сродници који су по закону дужни да га издржавају. 

 

Члан 68. 

Опрема за смештај у установу социјалне заштите обухвата набавку одеће и обуће, као и накнаду 

трошкова превоза корисника до установе у коју се смешта. 
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Члан 69. 

Центар утврђује стварне потребе корисника, доноси одлуку о висини средстава  потребних за 

опремање и смештај корисника  и  врши набавку потребне опреме. 

 

 

5) Потпуно или делимично ослобађање од плаћања стамбено-комуналних  услуга 

 

Члан 70. 

Ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга могу користити  домаћинства зависно од 

месечних прихода, под условом да су у последње две године пре подношења захтева имали 

пребивалиште на територији града Ужица.   

 

Под стамбено-комуналним услугама подразумевају се услуге испоруке воде, испоруке топлотне 

енергије, изношења смећа, одржавања стана и коришћења грађевинског земљишта. 

 

Члан 71. 

Ослобађање од плаћања услуге испоруке топлотне енергије може се остварити само за површину 

стамбеног простора којa, према усвојеним нормативима*, одговара броју чланова домаћинства, 

независно од стварне површине стамбеног простора и то: 

- 28 м2   за једног члана 

- 32 м2  за два члана 

- 42 м2  за три члана 

- 48 м2  за четири члана 

- 58 м2  за пет чланова 

- 66 м2   за шест чланова 

- 77 м2   за седам чланова 

- 86 м2  за осам чланова 

- 97 м2   за девет чланова 

- 108 м2  за десет чланова. 

 

Члан 72. 

Ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга испоруке воде, изношења смећа, одржавања 

стана и коришћења грађевинског земљишта остварује се независно од површине стамбеног 

простора. 

Члан 73. 

Ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга је потпуно уколико просечни месечни 

приход домаћинства, у претходна три месеца у односу на месец подношења захтева, не прелази 

износ новчане социјалне помоћи утврђене за исто домаћинство у складу са Законом.  

 

Члан 74. 

Право на делимично ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга, у висини 50% од 

обрачунатих накнада за комуналне услуге, имају домаћинства чији је просечни месечни приход 

домаћинства, у претходна три месеца у односу на месец подношења захтева, до 50% изнад износа 

новчане социјалне помоћи утврђене за исто домаћинство у складу са Законом. 

 

Члан 75. 

Особа која је била жртва породичног насиља  може бити ослобођена плаћања стамбено-

комуналних  услуга у потпуности или делимично, зависно од тога да ли испуњава услове из  члана 

73. или  74. ове Одлуке,  уколико: 

- се налази у  евиденцији Центра за социјални рад, као жртва породичног насиља, 

- има пребивалиште на територији града Ужица, најмање годину дана непрекидно, у односу на 

датум подношења захтева за ослобађање од плаћања стамбено-комуналних  услуга 

- не поседује имовину по основу које може остварити приход, или усељиву некретнину 

- је закључила уговор о закупу стана на основу кога плаћа закупнину, а власник стана у коме 

привремено станује, није корисник стамбено-комуналних  субвенција. 
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Члан 76. 

Ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга признаје се за период од једне године.  

 
*Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова од 01.01. 2013.године 

 

6) Делимично ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга  

за  особе са инвалидитетом и ратне војне инвалиде 

  

 

Члан 77. 

Делимично ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга могу користити особе са 

инвалидитетом (у даљем тексту ОСИ), које су чланови  удружења особа са инвалидитетом са 

седиштем на територији града Ужица, и ратни војни инвалиди  са признатим својством ( у даљем 

тексту РВИ).  

 

 

Члан 78. 

Ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга у висини 50% од износа обрачунатих 

накнада за услуге јавних предузећа чији је оснивач град Ужице, ОСИ и РВИ могу остварити под 

следећим условима: 

-  да имају  пребивалиште на територији града Ужица  

-  да просечни месечни приход домаћинства у коме живе, не прелази троструки износ новчане 

социјалне помоћи утврђене за исто домаћинство у складу са законом,  у претходна три месеца у 

односу на месец подношења захтева. 

 

 

Члан 79. 

Ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга у висини 25% од износа обрачунатих 

накнада за услуге јавних предузећа чији је оснивач град Ужице, ОСИ и РВИ могу остварити под 

следећим условима: 

-  да имају  пребивалиште на територији града Ужица  

- да просечни месечни приход домаћинства у коме живе, не прелази троструки износ новчане 

социјалне помоћи утврђене за исто домаћинство у складу са законом, увећан 50%,  у претходна 

три месеца у односу на месец подношења захтева. 

 

 

 

Члан 80. 

Делимично ослобађање од плаћања испоруке топлотне енергије за ОСИ и РВИ могу остварити 

само за површину стамбеног простора којa, према усвојеним нормативима наведеним у члану 71. 

ове Одлуке, одговара броју чланова домаћинства у коме живе. 

 

 

 

Члан 81. 

Особа са инвалидитетом подноси захтев за признавање права на делимично ослобађање од 

плаћања стамбено-комуналних услуга, удружењу чији је члан, а удружење захтев са комплетном 

документацијом и потврдом да је подносилац члан удружења по основу инвалидитета, прослеђује 

Центру. 

 

 

Члан 82. 

Делимично ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга за ОСИ и РВИ признаје се за 

период од једне године.  
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7) Суфинансирање вантелесне оплодње 

 

 

 

Члан 83. 

Суфинансирање трошкова вантелесне оплодње могу да остваре партнери који су у последње две 

године пре објављивања јавног позива, имали пребивалиште на територији града Ужица, под 

следећим условима: 

-  да је,  и поред одговарајућег лечења, констатована неплодност  код  примарног  стерилитета 

(жене које нису рађале), а код  секундарног  стерилитета  у случају када је жена рађала али нема  

живо дете; 

-  да је искоришћена могућност два покушаја вантелесне оплодње на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања. 

  

Члан 84. 

Јавни позив за суфинансирање  вантелесне оплодње расписује се највише два пута у току 

календарске године, у складу са расположивим буџетским средствима. 

 

 

8)    Бесплатан оброк у Народној кухињи 

 

Члан 85. 

Бесплатан оброк у Народној кухињи обезбеђује се  корисницима новчане социјалне помоћи. 

Изузетно,  бесплатан оброк могу користити и друга лица ако је то, по оцени Центра,  неопходно. 

 

Члан 86. 

Организација рада Народне кухиње (припрема и дистрибуција оброка) је у надлежности Црвеног 

крста Ужице. 

 

Члан 87. 

Центар издаје кориснику потврду за Народну кухињу и доставља Црвеном крсту списак корисника 

бесплатног оброка. 

 

Црвени крст Ужице има обавезу да води евиденцију корисника бесплатног оброка. 

 

Члан 88. 

Број оброка обезбеђује се према  потребама корисника, у складу са  материјалним могућностима 

Града.  

 

9)   Обезбеђење огрева за кориснике новчане социјалне помоћи  

 

Члан 89. 

Огрев за зиму се, као вид материјалне подршке, обезбеђује корисницима новчане социјалне 

помоћи. 

 

Корисницима се обезбеђује подршка у набавци огревног дрвета у количини до 3 м³ по 

домаћинству за једну грејну сезону, у новчаној противвредности.     

 

Члан 90. 

Центар утврђује  листу корисника,  који ову подршку могу остварити једном у току године. 
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10)   Летовање ученика из социјално угрожених породица 

 

 

Члан 91. 

Бесплатно летовање  могу користити ученици основних и средњих школа, који потичу из 

социјално угрожених породица и који имају пребивалиште на територији града Ужица. 

 

Летовање се организује у Бечићима, Црна Гора, са смештајем у објекту Дечијег одмаралишта 

''Златибор'' Ужице, а број ученика који се упућују на летовање утврђуje се сваке године, у складу 

са расположивим средствима. 

 

 

Члан 92. 

Критеријуми за избор ученика су следећи: 

-  социјална угроженост породице из које ученик потиче -  породица чији укупан приход не 

прелази износ минималне нето зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку 

за месец  мај текуће године 

-  успех ученика у претходној школској години са просечном оценом најмање 3,00 и примерним 

владањем. 

 

После примене првог критеријума школа примењује други критеријум али тако да се квота 

попуњава почев од одличних ученика па преко ученика са нижом просечном оценом  до ученика 

са просечном оценом најмање 3,00. 

 

     Члан 93. 

Град ангажује и три васпитача која ће се бринути о ученицима током летовања.  

 

     Члан 94. 

Сва организациона питања (термин летовања, број и списак ученика који се упућују на летовање и 

друго) су  у надлежности Одељења друштвених делатности Градске управе за послове органа 

града, општу управу и друштвене делатности.  

 

 

2.  Поступак за коришћење материјалне подршке  

 
 

Члан 95. 

Поступак за коришћење материјалне подршке  покреће се на захтев корисника или по службеној 

дужности. 

 

По захтевима за коришћење материјалне и других облика подршке из ове Одлуке, у првом степену 

решава Центар, осим за суфинансирање вантелесне оплодње. 

 

По пријавама за суфинансирање вантелесне оплодње одлучује Градоначелник на предлог комисије 

за суфинансирање трошкова вантелесне оплодње. 

 

     Члан 96. 

Обавеза је Центра да,  решења o потпуном или делимичном ослобађању од плаћања стамбено-

комуналних  услуга,  доставља надлежним градским јавним предузећима и Градској управи за 

послове органа града, општу управу и друштвене делатности.  
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     Члан 97. 

По жалбама на првостепене одлуке одлучује Градска управа за послове органа града, општу 

управу и друштвене делатности.  

   

Члан 98. 

Центар доноси правилник којим дефинише сва материјално правна и процесно правна питања од 

значаја за остваривање материјалне подршке у социјалној заштити,  осим за суфинансирање 

вантелесне оплодње и летовање ученика из социјално угрожених породица. 

 

Сагласност на правилник даје Градоначелник. 

 

Члан 99. 

За  материјалну подршку - суфинансирање вантелесне оплодње и летовање ученика из социјално 

угрожених породица, правилник доноси Градоначелник на предлог Одељења друштвених 

делатности Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности.  

 

 

3.  Финансирање материјалне подршке 
 

 

Члан 100. 

Материјална подршка у социјалној заштити дефинисана овом Одлуком финансира се: 

-  из буџета града Ужица, тако што се средства наменски преносе Центру  

- из других извора (партнерство са националним и међународним организацијама,  донације,  

добровољни прилози и сл.). 

 

Члан 101. 

Буџетом града се опредељују и средства за материјалне трошкове и зараде запослених који 

обављају послове везане за реализацију  материјалне подршке. 

 

 

4.  Поступак планирања, праћења и процене квалитета услуга и материјалне подршке 
 

 

Члан 102. 

Поступак праћења и процене квалитета услуга и остваривања материјалне подршке поверава се 

Градскoj  управи  за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, у чијој су 

надлежности послови из области социјалне заштите. 

 

Члан 103. 

Центар има обавезу да: 

- води посебне евиденције корисника услуга социјалне заштите и материјалне подршке у складу са 

овом Одлуком  

-  доставља годишњи извештај о реализацији услуга и видова подршке из ове Одлуке и утрошку 

буџетских средстава  

-  доставља ванредни извештај о реализацији услуга и видова подршке на тражење Града 

- једном годишње врши преиспитивање услова за коришћење услуга и материјалне подршке за 

сваког корисника. 

 

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ   

 

 

Члан 104. 

Поступак за коришћење услуга и остваривање материјалне подршке из ове Одлуке води се по 

одредбама Закона о општем управном поступку. 




