
 

 

  На основу члана 20. став 1. тачка 17. и члана 32. став 6. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др. 
закон и 47/18), члана 209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 
24/11), на основу члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Босилеград („Службени 
гласник града Врања“, број 3/19) Скупштина општине Босилеград, на седници одржаној 
14. децембра  2021. године, доноси 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ  О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ О  ЧИЈЕМ 

СЕ ОБЕЗБЕЂЕЊУ СТАРА ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД 
 

 
Члан 1. 

 У  Одлуци  о остваривању права на социјалну заштиту о чијем се обезбеђењу стара 
општина Босилеград („ Сл.гласник града Врања , бр.8/2019, 14/2019-исправка, 31/2019 и 
32/2020)   у члану  55. став 2. после тачке 3. додаје се тачка 4.   која гласи: 
 

          „ 4) Услуге, које се реализују  кроз  Пројекат  „Ми смо ту дa помогнемо социјално 

угроженим особама“ и Пројекат „Здравствена помоћ у кући старим и социјално изнемоглим 

особама.“  

 

Члан 2. 

           После , члана 88., додаје се  нови одељак  који гласи: 

 

4.1. Услуге, које се реализују  кроз  Пројекат  „Ми смо ту да помогнемо социјално угроженим 

особама“ и Пројекат „Здравствена помоћ у кући старим и социјално изнемоглим особама“ . 

 

Члан 3.  

         После  члана 88.  додају  се чл. 88а-88в , који гласе: 

 

„Члан 88а 

          Пројекат  „Ми смо ту да  помогнемо социјално угроженим особама“,  обухвата  

активности, које  укључују  негу   у кући, за болесна, стара и изнемогла лица, која живе сама, и 

услуге, као што су,  вођење домаћинстава, чишћење куће , окућница и прилазних путева, 

уклањање смећа,одржавање водоводних инсталација, склоништа за водомере и одржавање  

кућног канализационог система, као и друге активности које би допринеле унапређењу 

квалитета и доступности услуга социјалне заштите свим грађанима, а нарочито осетљивим 

групама.   

          Пројекат „Здравствена помоћ у кући старим и социјално изнемоглим особама“, уклјучује 

здравствену помоћ старим, изнемоглим и социјално угроженим особама, којим ће бити 

пружене следеће услуге: провера општег здравственог стања, заказивање  лекарских контрола 

код изабраних лекара, набавка и куповина лекова, психосоцијална подршка свим 

корисницима, као и друге активности, које би допринеле унапређењу квалитета и доступности 

услуга здравствене заштите свим грађанима, а нарочито осетљивим групама.  

 



 

 

 

Члан 88б 

        Пројекте спроводи Центар за социјални рад Босилеград у сарадњи са, Домом здравља 

Босилеград, ЈП „Услуга“ Босилеград, ЈП „Грађевинско земљиште и путеве општине  Босилеград“ 

и Домом ученика средњих школа Босилеград, који су партнери у реализацији пројеката, на 

основу Уговора о пословно- техничкој сарадњи. 

         Пројекти се финансирају из буџета Општине Бослеград. 

         Општина Босилеград и Центар за социјални рад Босилеград закључују Уговор о 

финансирању права социјалне заштите. 

Члан 88в 

           Општинско веће Општине Босилеград доноси Правилник о услугама, које се реализују  

кроз  Пројекат  „Ми смо ту да помогнемо социјално угроженим особама“ и Пројекат 

„Здравствена помоћ у кући старим и социјално изнемоглим особама“ .“ 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику града 

Врања“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број: 06-264/2021 

У Босилеграду, дана 14.12.2021. године 

 

                                                         ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                         Славчо Владимиров 

 


