На основу члана 120. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник Републике Србије“, број: 24/11), и члана 37. став 1. тачка 6.
Статута општине Босилеград („Службени гласник Пчињског округа“, број
15/08 и 20/09), Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана
25.02.2013. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА У ОБЛАСТИ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ ГРАЂАНА КОЈА
СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЂЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
Члан 1.
У Одлуци о правима у области социјалне заштите и социјалне
сигурности грађана која се финансирају из буџета Општине Босилеград
(«Службени гласник Пчињског округа», број 32/08 и 20/09 и „Службени
гласник града Врања“, број 24/010 и 4/11) у члану 10. после сатва 1.
додаје се став 2. који гласи: „ Право на помоћ у кући може остварити и
лице које не испуњава услове из претходног става овог члана, а има
новчана примања, под условом да из својих средстава сноси део
трошкова пружања помоћи у кући.
Члан 2.
Члан 11. мења се и гласи:
„Накнаду за пружање помоћи у кући, врста услуга, ко су корисници
услуга, услове за коришћење права, обавезе корисника и даваоца услуга,
улога стручног тима у вези помоћи у кући, поступак за остваривање правапотребна документација, престанак коришћења права одређује Комисија
из члана 4. став 3.основне Одлуке.
Члан 3.
После члана 20. додају се три члана која гласе:
„Члан 20а
Корисницима новчаних социјалних помоћи, туђе неге и помоћи,
односно основних права из закона и другим лицима сталним корисницима
Центра која немају решено стамбено питање или им стамбени услови не
одговарају условима нужног смештаја општина ће пружити помоћ у
решавању стамбеног питања:
- обезбеђењем и доделом стана на коришћење,
- изградњом стамбеног објекта, ради обезбеђења минималних
услова за становање
- доделом новчане помоћи за адаптацију или реконструкцију
постојећег дотрајалог стамбеног објекта у циљу обезбеђења
нужног смештаја,
- смештај у стару зграду Дома здравља –становање уз подршку.

Поступак утврђивања оправданоси потребе за пружање помоћи у
решавању стамбеног питања води Центар за социјални рад, а Комисија за
остваривање и признавање права у области социјалне заштите грађана
утврђује висину потребне помоћи, лица којима ће се пружити помоћу
решавању стамбеног питања и исплату новчаних износа.
Члан 20б
Средства за финансирање помоћи у решавање стамбеног питања
обезбедиће се у Одлуци о буџету општине Босилеград из оквира
социјалне заштуте-раздео 11.
За извођење радова на објектима из Члана 20а ове Одлуке биће
ангажована јавна предузећа чији је оснивач општина Босилеград без
накнаде, под условом да су годишњим програмом рада предвидели
извођење тих радова.
Комисија за санацију при општини Босилеград обављаће надзорне
послове приликом изградње објеката из члана 20а ове Одлуке.
Члан 20в
Контролу наменског трошења средстава из претходног члана ове
Одлуке врши надлежно одељење за финансије и привреду Општинске
управе.“
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављивања у
„Службеном гласнику града Врања“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
број:06-40/2013
У Босилеграду, дана 25.02.2013. год.

ПРЕДСЕДНИК
Саша Миланов

Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 9. став
4. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности
грађана којим је дата могућност општинама да својом одлуком могу
проширивати обим права утврђен овим законом и повољније услове за
њихиво остваривање , као и уводити друга права и облике социјалне
заштите, која нису предвиђена овим законом у границама својих
финансијских могућности и ако је претходно у свом буђету обезбедила
средства.
Циљ који се жели постићи овом Одлуком је пружање помоћи
грађанима и њиховим породицима када дођу у стање социјалне потребе и
предузимање мера ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и
стварања услова за задовољавање основних животних потреба.
Одлуком о буђету општине Босилеград за 2011. годину предвиђена
су средства за ту намену .

