На основу чл.110 и 111 Закон о социјалној заштити (сл.гласник РС бр.24/11) и чл.37.став 1.6
Статута општине Босилеград(сл.гласник Пчинског округа бр.16/08,20/09 и сл.гласник града
Врања бр.45/13),Скупштина општина Босилеград на седници одржаној дана 27.04.2017.године
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Члан 1.
У Одлуци о правима у области социјалне заштите која се финансирају из буџета општине
Босилеград (сл.гласник града Врања бр.45/2013,22/14,28/14 и 16/15) учлану 5 став 2 мења се и
гласи :
„износ једнократне новчане помоћи неможе бити већи од просечне зараде по запосленом у
јединици локалне самоуправе у месецу који предходи месецу у коме се врши исплата ,а према
званичним статистичким подацима обљавјеним у Службеном гласнику Републике Србије.“
Члан2.
Члан 10 мења се и гласи:
„Услуга помоћи у кући пружа се старијима који имају ограничења физичких и психичких
способности услед којих нису у стању да независно живе у својим домовима без редовне
помоћи у активностима дневног живота, неге и надзора, при чему је породична подршка
недовољна или није расположива.
Услуга помоћи у кући доступна је лицима из става 1. овог члана која имају пребивалиште
односно боравиште на територији општине.
Приоритет у коришћењу услуге имају:
а) лица старија од 80 година;
б) стара лица са проценјеним I или II степененом потребне подршке;
в) житељи неурбаног дела општине
г) старије особе особе са инвалидитеом
д) занемарене или злостављане старије особе“
Члан 3.
Између члана 10 и 11 убацује се:
Садржај, квалитет, финансирање и учешће корисника у трошковима услуге
Садржај и квалитет услуге

Члан 4.
Члан 11 мења се и гласи:

„Услуге помоћ у кући пружа се у складу са ближим условима и стандрдима за пружање услуга
социјалне заштите, које је одговарајућим правилником прописао министар надлежан за
социјалну заштиту.“
Члан 5.
Између члана 11 и 12 убацује се:
Финансирање и учешће у трошковима услуге
Члан 6.
Члан 12 мења се и гласи:
„Услуге социјалне заштите из ове одлуке финансирају се из средстава буџета општине, а у
трошковима услуге учествују корисник, сродник који има законску обавезу и могућност
издржавања корисника, као и лица која су преузела обавезу плаћања трошкова пружања
услуге.
Критеријуме и мерила за одређивање учешћа корисника у трошковима услуге
прописује правлником надлежни орган општине.
Решење о учешћу корисника у трошковима услуге доноси Центар за социјални рад.“
Члан 7.
Члан 13 мења се и гласи:
„Обавеза учешћа корисника утврђује се у складу са ”Табелом прихода и процента учешћа”, и то
на следећи начин:

Табела прихода и процента учешћа
ПРОСЕЧНИ МЕСЕЧНИ ПРИХОД
КОРИСНИКА

ПРОЦЕНАТ УЧЕШЋА У ЦЕНИ
УСЛУГЕ

До двоструког износа новчане социјалне
помоћи за појединца
Од двоструког до троструког износа
новчане социјалне помоћи за појединца
Од троструког до четвороструког износа
новчане социјалне помоћи за појединца
Од четвороструког до петоструког износа
новчане социјалне помоћи за појединца
Од петоструког до шестоструког износа
новчане социјалне помоћи за појединца
Преко шестоструког износа новчане
социјалне помоћи за појединца

0%
20%
40%
60%
80%
100%

За утврђиванње обавезе и износа учешћа корисника узима се у обзир износ новчане
социјалне помоћи за месец за који је познат последњи податак у време доношења решења.
Изутетно од става 4. овог члана, корисници који остварују право на додатак за помоћ и негу
другог лица и право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица, односно право на
новчану накнаду за помоћ и негу другог лица по било ком основу, учествују сa најмање 20%
износа тог додатка односно накнаде у трошковима услуге.“

Члан 8.

Између члана 13 и 14 убацује се:
Средства којима корисник учествује у трошковима услуге
Члан 9.
Члан 14 мења се и гласи:
„Средства којима обвезник учествује у трошковима услуге јесу она средства која од прихода
корисника преостану по умањењу за износ потребан за издржавање сродника према којима
има обавезу издржавања, а који је утврђен одлуком суда“
Члан 10.
Члан 15 мења се и гласи:
„Корисници услуга и услови за коришћење права наведени су у Члану 10. ове Одлуке, а услуге
се могу пружати лицима ван наведене категорије у колико исти врше партиципацију трошкова
за рад даваоца услуга по критеријуму из овое Одлуке.“
Члан 11.
Члан 16 мења се и гласи:
„Стручни тим Центра ван редовног радног времена израчунава приход корисника на основу
Закона о социјалној заштити, даје предлог о корисницима услуга који ће користити помоћ у
кући, одређује подобност геронтодомачица, одређује са којим корисницима услуга и којим
геронтодомачицама треба склопити уговор о коришћењу услуга и уговор о добровољном
раду.“
Члан 12.
Између члана 17 и 18 убацује се:
Начин учешћа корисника
Члан 13.
Члан 18 мења се и гласи:
„Решењем се обавезује корисник да процентуални и номинални износ од утврђене цене
услуге, уплаћује директно на рачун Скупштине општине са које се финансира пружалац услуге
Помоћ у кући за старе.
Надлежни центар за социјални рад Решење којим се корисник обавезује на учешће у
цени услуге доставља служби Општине која врши исплате пружаоцу услуге помоћ у кући за
старе.
Износ из става 1. овог члана корисник уплаћује најкасније до десетог у месецу за претходни
месец у коме је пружена услуга.

Ако корисник не врши уплату у складу са Решењем центра за социјални рад, у року од
30 дана од дана доспелости потраживања може се покренути поступак за наплату пред
надлежним судом.“

Члан 14.
Између члана 18 и 19 убацује се:
Пружаоци услуге социјалне заштите
Члан 15.
Члан 19 мења се и гласи:
„Пружалац услуге социјалне заштите из ове одлуке, може бити установа социјалне заштите,
други овлашћени пружалац услуге социјалне заштите изабран кроз поступак јавне набавке у
складу са законом којим се уређују јавне набавке и законом којим се уређује социјална
заштита, као и Центар за социјални рад, под условима прописаном законом којим се уређује
социјална заштита“
Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће обљавјена у „Службеном гласнику
града Врања“.
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