
 На основу члана 40. став 1. тачка 3. 45. и 213. Закона о социјалној заштити 

("Службени гласник РС" број 24/11), члана 60. Одлуке о правима и услугама у области 

социјалне заштите на територији општине Прибој ("Службени лист општине Прибој " 

број 4/11), а у вези Споразума број: 401-00-01641/2006-19 од 20.02.2007. године 

закљученог између Министарства рада и социјалне политике, општине Прибој и 

Центра за социјални рад Прибој, Скупштина општине Прибој на седници одржаној 

дана___________ доноси: 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ УСЛУГЕ СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ 

КОЈИ СЕ ОСАМОСТАЉУЈУ 

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

     Члан 1. 

 У складу са споразумом закљученим између Министарства рада и социјалне 

политике, општине Прибој и Центра за социјални рад Прибој којим су регулисана 

међусобна права и обавезе свих субјеката одговорних за реализацију услуге становање 

уз подршку за младе који се осамостаљују, овим Правилником регулише се садржина 

услуге, права и обавезе корисника стана, организација стручног рада, финансирање 

услуге и друга питања од значаја за организацију и функционисање услуге. 

 

     Члан 2. 

 Услуга становање уз подршку за младе који се осамостаљују функционише као 

посебан организациони сегмент Центра за социјални рад Прибој као пружаоца услуге, 

као вид ванинституционалног облика заштите деце и омладине којима је ова услуга 

неопходна. 

 Услуга из става 1. овог члана реализује се у стану у Прибоју, у улици Драгољуба 

Савића 33, број стана 1875, величине 78,25 м2, а носилац права коришћења стана је 

Центар за социјални рад Прибој. 

 

     Члан 3. 

 Средства за реализацију ове услуге обезбеђују се из следећих извора: наменских 

средстава буџета општине Прибој, учешћа у трошковима услуге корисника који имају 

своје приходе, донација, прилога, поклона трећих лица и из других извора. 

 Средства из става 1. овог члана посебно се евидентирају у Центру за социјални 

рад Прибој, као наменска средства, у складу са правилима буџетског рачуноводства. О 

ангажовању наменских средстава одлучује директор Центра за социјални рад Прибој, у 

складу са законом, општим актима и финансијским планом. 

 

     Члан 4. 

 Услуга становање уз подршку за младе који се осамостаљују обезбеђује се деци 

и омладини која се осамостаљују и којима је неопходна помоћ и подршка да стекну 

потпуну самосталност, интегришу се у заједницу и преузму одговорност за самосталан 

живот под условом: 

 - да су претходно били на смештају у установи социјалне заштите или 

хранитељској породици; 

 - да не постоји могућност повратка у сопствену или сродничку породицу; 

 - да немају могућности да и даље живе у биолошкој или сродничкој породици па 

је коришћење услуге алтернатива смештају у установу социјалне заштите или 

хранитељску породицу; 



 - да је оперативним планом отпуста утврђено да је становање уз подршку 

најцелисходнији облик заштите; 

 - да поседују потенцијале на основу којих се може очекивати да ће се после 

подршке оспособити за самосталан живот; 

 - да постоји сагласност корисника. 

 

II  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ 

 

     Члан 5. 

 Корисник услуге становање уз подршку за младе који се осамостаљују може 

постати свако лице из члана 4. овог Правилника које има пребивалиште на територији 

општине Прибој. 

 Изузетно од одредбе из става 1. овог члана корисник услуге може постати и лице 

које нема пребивалиште на територији општине Прибој, ако испуњава неки од услова 

наведених у члану 4. овог Правилника. 

 

     Члан 6. 

 Својство корисника утврђује Центар за социјални рад Прибој, по поднетом 

захтеву, издавањем упута у складу са законом, Одлуком о правима и услугама из 

области социјалне заштите на територији општине Прибој и овим Правилником. 

 Међусобни односи Центра за социјални рад Прибој и корисника уређују се 

уговором. 

 Уколико својство корисника услуге стиче лице из члана 5. став 2. овог 

Правилника упут издаје месно надлежан центар за социјални рад, а међусобни односи и 

висина трошкова услуге уређују се уговором који закључују Центар за социјални рад 

Прибој и упутни орган, месно надлежан за корисника. 

 

     Члан 7. 

 О одбијању захтева за стицање својства корисника услуге становање уз подршку 

за младе који се осамаостаљују као и о висини учешћа корисника у трошковима услуге 

Центар за социјални рад Прибој одлучује решењем. Против решења Центра може се 

изјавити жалба у року од 15 дана. О жалби одлучује Општинско веће општине Прибој. 

 

     Члан 8. 

 Услуга становање уз подршку за младе који се осамостаљују обезбеђује се у 

трајању од једне године уз могућност продужења за још једну годину, према процени 

стручног радника ( саветника ) Центра за социјални рад Прибој који прати корисника. 

 

     Члан 9. 

 Корисници услуге су у обавези да: 

- стан користе наменски; 

- чувају опрему и намештај у стану; 

- надоканде евентуалну штету уколико је проузрокују неодговорним понашањем и 

немарним односом; 

- пријаве нестанак опреме или предмета из стана, благовремено пријаве све настале 

кварове у стану; 

- поштују правила кућног реда, негују доборсуседске односе како са осталим 

корисницима услуге тако и другим станарима зграде; 

- одржавају добре односе са стручним радницима Центра. 

 Корисници услуге не могу примати друга лица у стан у својству сустанара. 



 

     Члан 10. 

 Услуга становање уз подршку за младе који се осамостаљују престаје истеком 

рока назначеним у упуту, односно, предвиђеним уговором. 

 Услуга из става 1. овог члана може престати и пре наведеног рока уколико: 

- корисник стана изјави да је на други начин решио питање становања; 

- корисник стана не поштује кућни ред; 

- корисник стана не користи стан наменски; 

- корисник стан намерно оштећује и не одржава у уредном стању; 

- омета друге кориснике у коришћењу стана; 

- промени место пребивалишта. 

 

     Члан 11. 

 Режијски трошкови и трошкови инвестиционог одржавања стана финансирају се 

из буџета општине Прибој и учешћа корисника у трошковима услуге. 

 Висину месечне цене коришћења услуге утврђује Управни одбор Центра за 

социјални рад Прибој. 

 

III  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И СТРУЧНИ РАД СА КОРИСНИЦИМА 

 

     Члан 12. 

 У циљу стварања могућности да већи број младих буду корисници услуге, на 

почетку календарске године доноси се план коришћења услуге. 

 План коришћења доноси директор, на предлог водитеља случаја, супервизора и 

саветника за услугу. 

 

     Члан 13. 

 Над реализацијом услуге и наменским коришћењем стана врши се праћење. 

 Праћење врши стручни радник ( саветник за услугу ) одређен од стране 

директора Центра. 

 Поред праћења над наменским коришћењем стана саветник организује 

одговарајућу помоћ и подршку кориснику током коришћења услуге. 

 

     Члан 14. 

 Стручни радник ( саветник ) води евиденцију захтева, издатих упута о 

признавању права, донетих решења о одбијању захтева, донетих решења о учешћу 

корисника у трошковима услуге. 

 Саветник даје образложени предлог директору за раскид уговора о коришћењу 

услуге и пре истека рока на који је закључен уколико оцени да је наступио неки од 

разлога наведених у члану 10. став 2. овог Правилника. 

 

IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

     Члан 15. 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 

листу општине Прибој. 

 

 

 

 



                                                    О б р а з л о ж е њ е 

 

 Закон о социјалној заштити који је ступио на снагу 12.04.2011. године  и 

објављен у "Службеном гласнику РС" број 24/11 на нов начин уређује права и услуге из 

области социјалне заштите које обезбеђује јединица локалне самоуправе. 

 Чланом 40. наведеног закона прецизирано је које су групе услуга у социјалној 

заштити, а члан 45. став 2. прецизира да је за обезбеђивање услугe подршке за 

самосталан живот надлежна јединица локалне самоуправе. 

 У складу са напред наведеним Законом о социјалној заштити Скупштина 

општине Прибој је донела Одлуку о правима и услугама из области социјалне заштите 

на територији општине Прибој која је објављена у "Службеном листу општине Прибој" 

број 4/11 и ступила је на снагу. Том Одлуком прецизиране су услуге које се грађанима 

општине Прибој обезбеђују, па је неопходно посебним општим актима све наведене 

услуге детаљније разрадити. 

 Једна од услуга која је обезбеђена грађанима општине Прибој је и услуга 

подршке за самосталан живот и то за младе који се осамостаљују . Доношењем  

Правилника о организацији услуге становање уз подршку за младе који се 

осамостаљују, ближе би били прецизирани критеријуми и мерила за остваривање ове 

услуге, а акт је усклађен са одредбама Закона о социјалној заштити и Одлуком о 

правима и услугама из области социјалне заштите на територији општине Прибој. 

 За услугу становање уз подршку за младе који се осамостаљују већ су 

опредељена средства у буџету општине Прибој тако да нису потребна нова или додатна 

средства.  

  

 

 

 

 

 

      ОПШТИНСКА УПРАВА 

      Н АЧ Е Л Н И К, 

      Миомир Чавић, дипл.правник    


