На основу члана 110. и 111. 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), Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана
11.12.2013.године, донела је

О Д Л У К У
О ПРАВИМА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ
БУЂЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују права из области социјалне заштите мерила и критеријуми за
остваривање тих права, начин њиховог финансирања у складу са Законом о социјалној заштити.

II. ПРАВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И
Члан 2.
Права у области социјалне заштите у смислу ове одлуке су:
1)
једнократне помоћи,
2)
помоћ у кући,
3)
саветодавно – терапеутски рад са породицама у кризи и децом са
проблемима у понашању,
4)
ослобађање од плаћања комуналних услуга и других накнада,
5)
погребни трошкови,
6)
новчана помоћ новорођеној деци,
7)
новчана помоћ деци ученицима и студентима без једног или оба родитеља,
8)
новчана помоћ ученицима прве године средње школе,
9)
социјална подршка деци ометена у развоју и
10)
новчана помоћ оболелима од малигних обољења,
11)
други облици социјалне заштите

1. ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ
Члан 3.
Право на једнократну помоћ обезбеђује се појединцу, односно породици која се изненада или
тренутно нађе у стању социјалне помоћи.
Једнократна помоћ може бити новчана или у натури.
Једнократна помоћ даје се за набавку огрева, одеће и обуће, плаћање станарине, набавку
уђбеника и школског прибора за редовне ученике, трошкови за превоз, као и за друге потребе
изазване посебним стањем и ситуацијом – смрт члана уже породице, тешка болест, тешка
инвалидност, лечење стерилитета, престанак радног односа, прекид трудноће, елементарне непогоде
само за кориснике услуга Центра за социјални рад по Закону, као и другим угроженом категоријама
лица, за случај угинућа стоке пољопривредним домаћинствима и у свим оправданим случајевима кад
се на други начин неможе превазићи стање социјалне потребе, као и новчана помоћ свршеним
ученицима основних школа који упишу прву годину средње школе.

Члан 4.
За штету од елементарних непогода на пољопривредним културима, објектима, стоци и др.
лицу које није корисник социјалне помоћи, исплачиваће се једнократна новчана помоћ преко Центра
за социјални рад уз закључак Општинског већа општине Босилеград о постојању елементарне
непогоде на конкретном делу општине када се ради о пољопривредним културама и објектима.
Комисије за процену штете од елементарних непогода која већ постоји при општини
процењује реалну штету, а Општинско веће доноси ближе услове и критеријуме за доделу помоћи.“
Члан 5
.
Висина једнократне помоћи утврђује се у зависности од потреба и материјалног положаја
појединца, односно породице.
Максимални износ једнократне помоћи неможе бити већи од просечне зараде остварене по
запосленом у Републици у месецу који предходи месецу у коме се врши исплата, а према званичним
статистичким подацима објављеним у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Право на једнократну новчану помоћ, вид и висину исте утврђује Комисија за остваривање и
признавање права у области социјалне заштите грађана при Центру за социјални рад која се
финансирају из буђета општине (у даљем тексту Комисија).
Комисија именује Скупштина општине у саставу од 5 чланова.
Члан 6.
Поступак за утврђивање и признавање права на једнократну помоћ води Центар за социјални
рад и доноси решења о исплати а на основу одлуке Комисије из претходног члана.
Право на једнократну помоћ појединцу, односно породици може се доделити највише три пута
у току године, осим у изузетним случајевима према оцени стручног тима Центра за социјални рад и
у хитним случајевима из члана 9. ове Одлуке.
Члан 7.
Осим једнократне помоћи из члана 4. став 3. једнократну помоћ може одобрити и исплатити
Центар за социјални рад, за своје кориснике и у хитним случајевима када се ради о помоћи за
намирнице, лекове, лећење и трошкови превоза уз накнадну сагласност Комисије.
Висину једнократне помоћи из предходног става одређује стручни тим Центра одговарајућим
правним актом.
Члан 8.
Једнократна помоћ у натури социјално – угроженим грађанима дели Црвени крст на основу
потврде Центра за социјални рад.
Једнократна помоћ у натури даје се у животним намирницама и средствима за хигијену,
највише једном месечно у количинама сразмерно броју чланова домаћинства.
Члан 9.
Једнократну новчану помоћ у изузетно хитним случајевима када се ради о помоћи за лекове,
лечење, трошкове превоза, елементарних непогода и у поступцима код новчане помоћи новорођеној
деци, новчане помоћи деци, ученицима и студентима без једног или оба родитеља, новчане помоћи
оболелима од малигних обољења, новчане помоћи ученицима прве године средње школе, социјална
подршка деци ометена у развоју и другим случајевима из члана 3. став 3. ове одлуке дају се уз
сагласност: председник општине и заменика председника општине где се документација подноси код
органу Управе општине Босилеград, а касније се доставља Центру за социјални рад на даљи
поступак и одлучивању.
Начин поступања и ближе услове по овом члану доноси Општинско веће општине Босилеград.

2. ПОМОЋ У КУЋИ
Члан 10.
Помоћ у кући обезбеђује се старим и изнемоглим, хронично оболелим и другим лицима која
нису у стању да се сама о себи старају и који немају родитеље или сроднике обавезне да их
издржавају по закону, а налазе се у стању материјалне необезбеђености, односно у стању социјалне
потребе и да нису корисници додатка за негу и помоћ другог лица и увећаног додатка за помоћ и
негу другог лица.
Помоћ у кући обезбеђује се обављањем неопходних кућних послова(одржавање чистоће стана,
набавка хране и других потрбних ствари, одржавање личне хигијене и сл).
Члан 11.
Услуге помоћи у кући подељени су у два дела где је у првом делу унутар бриге о кориснику су
лична хигијена, дневне активности, третмани и социјална подршка, а други део је везан за бригу о
корисниковом окружењу које обухвата: чишћење, припрема и складиштање хране, ситни послови,
прављење друштва кориснику и одржавање домаћинства.
Члан 12.
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 13.
Помоћ у кућу обављају волонтери, геронтодомачице које бира Стручни тим Центра за
социјални рад по могућности да су завршили обуку за геронтодомачице и који са Центром за
социјални рад склапају уговор о обављању послова геронтодомачице после доношења одлуке од
стране Комисије из члана 4.став 3. ове Одлуке.
Члан 14.
Помоћ у кући обавља се у кући, односно у стану корисника или у просторијама „Старе
болнице“ у Босилеграду која је адаптирана за становање уз подршку лица из локалне миграције.
Корисник услуга може користити услуге само које су наведене у овој Одлуци, односно у
Уговору који подписује са Центром за социјални рад.
Корисници услуга који користе просторије у старој болници као становање уз подршку
дужни су да поштују кућни ред и правила понашања прописана од стране Центра.
Члан 15.
Корисници услуга који не испуњавају услове из члана 10. Одлуке и имају новчана
примања, а учествују у финансирању трошкова помоћи у кући као и обвезници издржавања из
породичног закона на следећи начин:
- корисници који имају приход већи од 25.000,00 динара утврђен према Закону о
социјалној заштити учествоваће са 40% од износа које примају геронтодомачице месечно,
- корисници који имају приход већи од 15.000,00 динара утврђен према Закону о
социјалној заштити учествоваће са 20% од износа које примају геронтодомачице месечно,
Корисници услуга који имају веће издатке од 3.000,00 динара за куповину лекова,
памперса, издатака код лечења месечно од износа наведеног у предходном ставу плаћаће 50%
мање стално или у одређеном року.

Корисник услуга који има приход већи од 40.000,00 динара плаћаће пуни износ цене
услуга као и лица која имају уговор о доживотном издржавању.
Износ у предходним ставовима корисник услугама дужан је да уплати до 10 – ог у месецу
за предходни месец Центру за социјални рад на начин утврђен Уговором о коришћењу права.
Члан 16.
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 17.
Лице може да оствари право на помоћ у кући код Центра за социјални рад захтевом за
признавање права уз које је потребна следећа документација:
- доказ о редовним месечним примањима,
- доказ о стамбеним приликама,
- фотокопија личне карте.
Остала потребна документација као доказ о другим приходима, могућностима обвезника
издржавања о учешћу у партиципацији корисници услуга достављају уз договор са социјалним
радником Центра.
Члан 18.
Послови помоћи у кући које обављају геронтодомачице где ће за организацију, начин рада
истих, присутност на послу и обаваљање посла бити задужен одговорни радник струке водитеља
случаја у Центру који се финансира из буђета општине Босилеград или преко ове Одлуке у облику
добровољног рада.
Члан 19.
Престанак коришћења права и престанак рада геронтодомачица биће регулисан у уговору
између Центра за социјални рад, корисника услуга или геронтодомачица или лица из предходног
става.
Члан 20.
Евалуацију и мониторинг вршиће Стручни тим Центра за социјални рад.

Члан 21.
.
Ближе услове за коришћење и организовање рада овог права доноси Општинско веће
општине Босилеград.

3. САВЕТОДАВНО – ТЕРАПЕУТСКИ РАД СА ПОРОДИЦАМА У КРИЗИ И ДЕЦОМ СА
ПРОБЛЕМИМА У ПОНАШАЊУ
Члан 22.
Саветовалиште омогућава клиентима да без административних потешкоћа остваре непосредни
контакт са стручњацима у моменту јављања.
Главне активности саветовалишта су:
1) рана детекција проблема, тријажа и процена,
2) извођење и планирање подршке деци и породици:
- системска породична терапија,
- медијација/ посредовање у конфликту,
- саветовање,
- едукативна подршка родитеља,
- подршка деци са проблемима у понашању.
- излети са децом, учесницима групног рада у окружењу,
- израда форензичких налаза и процеса из области породичних дисфункција и
малолетничке деликвенције за потреби правосуђа и других институција,
- статистицко прачење и анализа.
3) превентивне активности:
- организовање трибина и округлих столова,
- организовање јавних наступа у медијима у циљу информисања локалне заједнице,
- организовање јавних наступа у медијима у циљу информисања локалне заједнице,
- објављивање информативног материјала,
- штампање едукативног материјала.
4. ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Члан 23.
Под комуналним и другим услугама и накнадама подразумева се плаћање накнаде за воду,
канализацију, грејање изношење смећа.
Члан 24.
Право ослобађања од плаћања комуналних и других услуга и накнада из предходног члана ове
одлуке имају појединци, односно породице које по решењу Центра за социјални рад остварују право
на новчану социјалну помоћ породице у складу са Законом о социјалној заштити.
Одлуку о ослобађању плаћања услуга и накнада из става 1. овог члана доносе Управни одбори
јавних предузећа на предлог органа из члана 4. става 3. ове одлуке.
5. ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ
Члан 25.
Право на погребне трошкове имају корисници материјалног обезбеђења, лица без прихода која
су смештена у установу социјалне заштите или другу породицу за чији је смештај трошкове сносило
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике.
Изузетно право на погребне трошкове осим лица из става 1. овог члана могу имати лица која се
тренутно нађу у стању материјале необезбеђености, односно у стању социјалне потребе.
Погребни трошкови одобравају се у висини учињених стварних трошкова за набавку
најнеопходније погребне опреме, превоза посмртних остатака и извршене сахране, не везујући се за
износ утврђен у члану 4. став 2. ове Одлуке.

Члан 26.
За лица која немају стално пребивалиште (луталице), а смрт их је затекла на територији
општине Босилеград, као и за лица која имају стално пребивалиште на територији општине
Босилеград, а немају сроднике који су по Закону обавезни да их сахране, погребне трошкове сноси
општина Босилеград из средстава буђета за социјална давања.
6. НОВЧАНА ПОМОЋ НОВОРОЂЕНОЈ ДЕЦИ
Члан 27.
Новчану помоћ за новорођено дете остварује :
- родитељ који има пребивалиште на подручју општине Босилеград .
- старатељ, усвојилац и хранитељ који има пребивалиште на подручју општине Босилеград ако то
право није остварило лице из предходне алинеје овог члана.
Члан 28.
Ради остваривања права на новчану помоћ за новорођено дете, лица из предходног члана
подносе писмени захтев, најкасније до навршене године дана живота детета уз коју прилажу:
- извод из МКР детета.
- решење надлежног органа старатељства (за усвојену децу, децу под старатељством и децу у
хранитељским породицама).
- фотокопија личне карте подносиоца захтева.
Члан 29.
Корисницима права на новчаној помоћи новороженој деци одређује се новчана помоћ у износу
од 20.000,00 динара, а измене наведеног износа вршиће Комисија из члана 4. став 3.
Исплата средстава из претходног става исплаћиваће се у две шестомесечне рате.
7. НОВЋАНА ПОМОЋ ДЕЦИ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА БЕЗ ЈЕДНОГ ИЛИ ОБА
РОДИТЕЉА
Члан 30.
Право на новчану помоћ имају деца ученици и студенти:
1. који су остали без једног или оба родитеља, услед њихове смрти,
2. који су остали без родитељског старања услед потпуног лишења родитељског права једног
или оба родитеља,
3. који не могу остварити право издржавања од једног или оба родитеља, a , чије је место
пребивалишта непознато.
4. чији су родитељи непознати.
Члан 31.
Право на новчану помоћ могу остварити деца до навршених 15 година живота, редовни и
ванредни ученици средњих школа до навршених 18 година живота и редовни и ванредни студенти
до навршених 26 година живота, а који имају пребивалиште на подручју општине Босилеград.
Право на новчану помоћ лица из става 1. овог члана остварују у току целе године.

Члан 32.
Уз захтев за признавање на новчану помоћ деци подносиоци захтева прилажу:
1. доказ о пребивалишту (копија личне карте или потврда о пребивалишту)-сви,
2. доказ о школовању –ученици средњих школа и студенти,
3. извод из матичне књиге умрлих за родитеља/е,
4. решење/а о лишењу родитељског права,
5. изјава сведока и уверење Центра за социјални рад– ученици и студенти према којима један
или оба родитеља не извршавају законску обавезу издржавања,
6. извод из матичне књиге рођених- деца, ученици и студенти чији су један или оба родитеља
непознати.
Стари корисници достављају:
- доказ о пребивалишту ( копија личне карте или потврда о пребивалишту)
- доказ о школовању.
Захтеви се подносе до краја октобра месеца, а преиспитивање права врши се новембра месеца
сваке године за текућу школску годину.
Захтев поднет после истека рока из предходног става размотриће се ако је подносилац захтева
очигледном омашком прекорачио рок.
Подносилац захтева је дужан да у захтеву изнесе околности због којих је био спречен да у року
поднесе захтев и да те околности учини вероватним.
Члан 33.
Корисницима права на новчаној помоћи деци, ученицима и студентима без једног или оба
родитеља припада новчана помоћ и то:
- деци, ученицима и студентима без једног родитеља у једнаким месечним износима од
2.000,00 динара,
- деци, ученицима и студентима без оба родитеља у једнаким месечним износима од 4.000,00
динара.
Исплата ће се вршити једном у три месеца и то: крајем новембра, фебруара, маја и августа.
Промену износа из овог члана вршиће Комисија из члана 4. став 3. ове Одлуке.
Члан 34.
Корисник права из ове одлуке који је на основу неистинитих или нетачних података, или
непријављивљњем промена које утичу на губитак или обим права остварио право, дужан је да
накнади штету.
8. НОВЧАНА ПОМОЋ УЧЕНИЦИМА ПРВЕ ГОДИНЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Члан 35.
Новчану помоћ свршеним ученицима основним школама који упишу прву годину средње
школе у Босилеграду изплаћиваће се помоћ у трајању од 10 месеци почев од школске 2013/2014
године.
Члан 36.
Висина новчане помоћи одређује се у износу од 3.000,00 динара месечно који ће износ наредне
године одређивати Комисија из члана 4. став 3. ове Одлуке једном годишње на почетку школске
године за текућу школску годину.

Члан 37.
Уз захтев за признавање права на новчану помоћ ученицима доставља се:
- фотокопија личне карте или потврда о пребивалишту за ученика,
- потврду о упису у средњу школу у Босилеграду
9. СОЦИЈАЛНА ПОДРШКА ДЕЦИ ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ
Члан 38.
Социјална подршка деци ометена у развоју припадају деци које предложи Комисија за процену
потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету кроз ученику, а
која се састоји у плачању путних трошкова, плачању персоналног асистента и друго што одлучи
предходна наведена Комисија.
Члан 39.
За оставривање овог права потребнио је доставити:
- фотокопију личне карте родитеља,
- мишљење Комисије из предходног члана.

10. НОВЧАНА ПОМОЋ ОБОЛЕЛИМА ОД МАЛИГНИХ ОБОЉЕЊА
Члан 40.
Новчану помоћ остварују лица оболела од малигних обољења, која имају пребивалиште на
територије општине Босилеград.
У случај да лице из става 1. ове одлуке није остварило право на новчану помоћ за живота, ово
право остварују чланови уже породице умрлог, или лице које је извршило сахрану.
Чланови уже породице сматрају се супружник, деца и родитељи.
Члан 41.
Ради остваривања права из предходног члана оболела лица уз захтев прилажу:
-доказ о пребивалишту (фотокопије личне карте) и
-доказ о обољењу (дијагноза лекара), коју ће дијагнозу, на основу медицинске документације
потврдити Комисија при Дому Здравља у Босилеграду, коју именује директор дома у саставу од три
члана.
За умрла лица уз захтев се прилаже:
-Доказ о обољењу умрлог (дијагноза лекара) коју потврђује Комисија из претходног става
овог члана.
-Доказ о смрти оболелог (фотокопија извода из МКУ или потврда о смрти или отпусна листа).
-Доказ о сродству (фотокопија извода из МКР или МКВ), односно
-Доказ о извршеној сахрани (потврда месне заједнице).
Члан 42.
Корисницима новчане помоћи оболелих од малигних обољења исплаћује се једнократно
износ од 10.000,00 динара, а промену износа надаље одређује Комисија из члана 4. став 3. ове
Одлуке.

11. ДРУГИ ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

а) Право на добровољни рад

Члан 43.
У другим облицима социјалне заштите подразумева се и реализација социјалног програма
општине Босилеград кроз који се радно способним лицима из члана 3. став 1. Одлуке пружа
могућност добровољног рада и ангажовања на пословима у јавним предузећима, установама,
организацијама општине Босилеград.
Лице може бити ангажовано најмање 8 сати, а највише 184 радна сата у току месеца.

Члан 44.
У поступку реализације социјалног програма овлашћена лица јавних предузећа и установа
општине Босилеград обраћају се писменим захтевом Комисији или Центру, ради одређивања лица
која би била ангажована на пословима од јавног интереса и значаја за предузеће и установе у
општини Босилеград.
Уз писмено обраћање овлашћених лица јавних предузећа, установа и организација општине
Босилеград исти ће се обавезати да лицима радно ангажованим по основу социјалног програма
пруже све потребне мере безбедности и заштите на раду, као и неопходне услове за рад у складу са
законом.
По завршетку радног ангажовања овлашћена лица јавних предузећа и установа достављају
Центру оверени списак радно ангажованих лица са подацима о времену ангажовања и опису у
одређених послова.
Комисија на основу усвојеног социјалног програма доноси закључак о висини накнаде за
обављен добровољни рад према врсти посла који се треба радити.

Члан 45.
За реализацију права на добровољни рад и донетих закључака од стране Комисије задужује се
Центар за социјални рад у Босилеграду.
б) Право на помоћ лица који су корисници новчане социјалне помоћи и додатка за помоћ и негу
другог лица

Члан 46.
Кориснику права на новчану социјалну помоћ и додатка за помоћ инегу другог лица, који је
трајно оглашен неспособним за рад могу се одобрити новчана средства за набавку гардеробе,
ортопедских помагала и др.

Члан 47.
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 обезбеђењ 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, и лица којима ће се пружити помоћ у решавању
стамбеног питања и исплату новчаних износа.
Члан 48.
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 предходног члана 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 предходног члана ове Одлуке.
Члан 49.
Контролу наменског трошења средстава из претходног члана ове Одлуке врши надлежно
Одељење за финансије и привреду Општинске управе.

в) Права за помоћ лицима смештеним у установама социјалне заштите или другу породицу
Члан 50.
Лице које се упућује на смештај у Установу социјалне заштите или другу породицу има право
на опрему, уколико ту опрему неможе само обезбедити нити му могу обезбедити сродници који су,
према прописима о браку и породичним односима дужни да учествују у његовом издржавању.
Опрема корисника из става 1. овог члана обухвата: одећу, обућу и трошкови за превоз
корисника до Установе, односно породице, трошкове екскурзије и организованих летовања.
О остваривању права из става 1 и 2. овог члана одлучује Центар за социјални рад из средстава
буђета која се редовно преносе Центру за ове намене.

г) Право на бесплатни превоз
Члан 51.
Редовни ученици и студенати и остали грађни имају право на бесплатни превоз на територији
РСрбије и РБугарске приликом прибављања потребне документације за школовање и упис, лечење,
вађења виза, држављанства и др.
Превоз ових лица вршиће се превозним средствима Општинске управе, Канцеларије за младе,
Спортског друштва „Младост“ и Центра за социјални рад.
Редовни ученици и студенти имају право на бесплатни превоз једном месечно на територији
РСрбије и РБугарске.
Ближи услови за остварење овог права регулисаће се закључком Општинског већа.

III. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Члан 52.
Поступак за остваривање права из ове одлуке покреће се на захтев странке, односно његовог
законског заступника или стараоца, поднет органу из члана 4. става 3. ове одлуке.
Захтев мора бити образложен и подкрепљен доказима и то:
- уверење месне канцеларије о породичним приликама и броју чланова домачинства издато на
основу службене евиденције или оверене изјаве два сведока,
- мишљење МЗ о имовинским приликама и
- друга одговарајућа документација којом се доказују наводи у захтеву (потврде, уверења исл.)
Тачност података садржаних у захтеву или изјави орган провера по службеној дужности.
Уколико утврди да је грађанин, односно подносилац захтева дао нетачне податке доноси акт о
престанку коришћења датог права и покреће одговарајући поступак за утврђивање одговорности.
Члан 53.
Поступак за остваривање права из ове одлуке води се по одребама Закона о социјалној заштити
и Закона о општем управном поступку.
Члан 54.
О захтевима за остваривање права из ове одлуке у првом степену решава Комисија или Центар.
По жалби на Првостепеног органа Комисије у другом степену одлучује Општинско веће
општине Босилеград.
Члан 55.
Средства за остваривање права из ове одлуке увећавају се за 15% од бруто зараде радника
Центра за социјални рад, на име учињених трошкова у поступку реализације ове одлуке, као и за
одржавање зграде старе болнице а иста се обезбеђују у буђету општине Босилеград и користе се
строго наменски.

Члан 56.
Почетком примене ове одлуке престаје да важи Одлука о правима у области социјалне заштите
и социјалне сигурности грађана која се финансирају из буџета општине Босилеград («Службени
гласник Пчињског округа», број 32/08), Одлука о допуни Одлуке о правима у области социјалне
заштите и социјалне сигурности грађана које се финансирају из општине Босилеград («Службени
гласник Пчињског округа», број 20/09), Одлука о допуни Одлуке о правима у области социјалне
заштите и социјалне сигурности грађана које се финансирају из општине Босилеград («Службени
гласник Града Врања», број 8/13), Одлука о допуни Одлуке о правима у области социјалне заштите и
социјалне сигурности грађана које се финансирају из општине Босилеград («Службени гласник
Града Врања», број 33/13), Одлука о новчаној помоћи деци, ученицима и студентима без једног или
оба родитеља Одлука о допуни Одлуке о правима у области социјалне заштите и социјалне
сигурности грађана које се финансирају из општине Босилеград, број: 06-126/08 од
14.11.2008.године, Одлука о новчаној помоћи деци, ученицима и студентима без једног или оба
родитеља Одлука о допуни Одлуке о правима у области социјалне заштите и социјалне сигурности
грађана које се финансирају из општине Босилеград број 06 – 178/09 од 29.04.2009.године, Одлука о
новчаној помоћи деци, ученицима и студентима без једног или оба родитеља Одлука о допуни
Одлуке о правима у области социјалне заштите и социјалне сигурности грађана које се финансирају
из општине Босилеград број: 06-56/2010 од 15.03.2010године, Одлука о новчаној помоћи оболелима
од малигних обољења («Службени гласник Пчињског округа», број 4/09) и Одлука о новчаној
помоћи за новорођено дете број. 06-178/09 од 29.04.2009.године

Члан 57.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Врања“, а примењиваће се од 01.01.2014. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
број:06-140/2013.
У Босилеграду, дана 11.12.2013.год.

ПРЕДСЕДНИК СО,
Саша Миланов

