
 На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник РС" број 129/07) члана 44-46. 55. 110. и 111. Закона о социјалној заштити 

("Службени гласник РС" број 24/11) и члана 46. тачка 7. Статута општине Прибој 

("Службени лист општине Прибој" број 12/08) Скупштина општине Прибој на седници 

одржаној дана 19.09.2011. године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 

 

 I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

             Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се права и услуге у области социјалне заштите на 

територији општине Прибој, као и начин и услови остваривања тих права и услуга у 

складу са законом. 

  

             Члан 2. 

 Права и услуге у области социјалне заштите утврђена овом одлуком могу да 

остваре лица која имају пребивалиште на територији општине Прибој. 

 Изузетно: 

            - право на привремени смештај у прихватилиште имају и жртве породичног 

злостављања ( злостављана и занемарена деца и ненасилни родитељ ) који имају 

пребивалиште на територији друге општине; 

 - право на становање уз подршку за младе који се осамостаљују ("кућа на пола 

пута") имају деца која излазе из институција социјалне заштите и хранитељских 

породица и имају пребивалиште  на територији друге општине; 

 - право на једнократну новчану помоћ имају лица која се затекну у скитњи па их 

је потребно вратити у општину где имају стално пребивалиште. 

 

              Члан 3. 

 Средства за финансирање права и услуга у области социјалне заштите 

обезбеђују се у буџету општине Прибој. 

 Средства за финансирање права корисника и услуга из члана 2. став 2. ове 

Одлуке обезбеђују се у буџету општина у којима ти корисници имају место 

пребивалишта. 

 Средства за остваривање ових права и услуга обезбеђују се и од донатора, 

спонзора, фондова намењених смањењу сиромаштва као и учешћем корисника и 

сродника који су у складу са законом дужни да учествују у њиховом издржавању. 

 

              Члан 4. 

 Права и услуге у области социјалне заштите утврђена овом Одлуком остварују 

појединац и породица. 

 Породицом у смислу ове Одлуке сматрају се брачни и ванбрачни другови, деца  

( брачна, ванбрачна, усвојена, узета на издржавање ) сродници у правој линији, а у 

побочној до другог степена сродства, под условом да живе у заједничком домаћинству. 

 

 



 II  ПРАВА И УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

 

              Члан 5. 

 Права у социјалној заштити представљају различите облике материјалне 

подршке у циљу обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке социјалној 

интеграцији појединца и породице. 

 Права утврђена овом одлуком су: 

 

 1. Право на једнократне помоћи 

 2. Право на опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите или 

другу породицу 

 3. Право на накнаду трошкова комуналних услуга 

 4. Право на бесплатан оброк у народној кухињи 

 5. Право на трошкове сахране 

 6. Ванредне новчане помоћи 

 7. Помоћ у натури 

 8. Набавка уџбеника и школског прибора за материјално угрожену децу 

 9. Трошкови школовања, смештаја и превоза материјално угрожене деце 

          10. Помоћ хуманитарним организацијама 

          11. Решавање стамбених потреба социјално и стамбено угрожених лица 

 

      Члан 6. 

 Услуге у социјалној заштити су активности пружања подршке и помоћи 

грађанима и њиховим породицама ради побољшања, односно очувања квалитета 

живота, отклањања или ублажавања ризика неповољних животних околности, као и 

развоја потенцијала корисника за самосталан живот. 

 Услуге које се утврђују овом одлуком су: 

 

 1. Помоћ и нега у кући за одрасла и стара лица 

 2. Дневни боравак за децу са сметњама у развоју 

 3. Дневни центар за одрасла и стара лица ( дневни боравак и ургентни смештај 

одраслих и старих лица ) 

 4. Прихватилиште за жртве породичног насиља 

 5. Становање уз подршку за младе који се осамостаљују (" кућа на пола пута ")

 6. Саветодавно-терапијске, правне и услуге СОС телефона  

 

               Члан 7. 

 Корисници права  из ове одлуке могу бити: 

 

 1. корисници права на новчану социјалну помоћ; 

 2. корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица и увећани додатак 

под условом да немају имовину и ствари веће вредности, вишак стамбеног простора и 

чији просечни месечни приход ( у последња три месеца која претходе месецу 

подношења захтева ) не прелази 50% просечне месечне зараде остварене по запосленом 

у општини Прибој; 

 3. лица која болују од тешке хроничне болести под условом да немају имовину и 

ствари веће вредности, вишак стамбеног простора и чији просечни месечни приход ( у 

последња три месеца која претходе месецу подношења захтева ) не прелази износ 

просечне месечне зараде остварене по запосленом у општини Прибој; 



 4.самохрани родитељи са једним или више деце, под истим условима као 

корисници из тачке 3. овог члана; 

 5.породице са троје или више малолетне деце, под истим условима као 

корисници из тачке 3. овог члана; 

 6.деца и омладина ометена у развоју која су решењем надлежне комисије 

разврстана у одговарајућу категорију и степен ометености; 

 7. други појединци и породице ( незапослена лица, инвалидна лица, пензионери, 

војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и др. ) под истим условима као корисници из 

тачке 3. овог члана. 

 

              Члан 8. 

 Изузетно, право из члана 5. ове Одлуке може се признати и лицима која нису 

наведена у члану 7. ако стручни тим Центра за социјални рад процени да је потреба 

изузетна и помоћ неопходна и неодложна. 

 Корисник права из члана 5. ове Одлуке не може бити: појединац,односно члан 

породице који је способан за рад, уколико одбије понуђено запослење, радно 

ангажовање на привременим, повременим и сезонским пословима, стручно 

оспособљавање, преквалификацију, доквалификацију или основно образовање. 

 

 III ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

 

 1. Право на једнократне помоћи 

 

               Члан 9.                 

 Право на једнократну помоћ имају појединац или породица који се налазе у 

стању тренутне, изузетно тешке ситуације, коју не могу самостално превазићи и то 

нарочито у случајевима: задовољавања основних животних потреба, отклањања 

последица елементарних непогода, постпеналне заштите, прихвата по престанку 

смештаја у установи социјалне заштите и другим ванредним и изузетно тешким 

приликама. 

 Задовољавањем основних животних потреба сматра се нарочито: набавка 

неопходних ствари за домаћинство, намирница, огрева, уџбеника и школског прибора 

за децу, зимнице, неопходне гардеробе, као и задовољавање других потреба изазваних 

специфичним стањем или ситуацијом ( болест, тешка инвалидност и друго ). 

 

                Члан 10. 

 Једнократна помоћ пружа се у новчаном износу. 

 Право на једнократну помоћ појединац или породица могу да остваре највише 

два пута у календарској години с тим што појединачни износ овог права не може бити 

виши од просечне зараде по запосленом у општини Прибој у претходном месецу, а 

одређује се према стварним потребама у конкретном случају. 

 Изузетно од става 2. овог члана појединац или породица може право на 

једнократну помоћ користити и више пута у календарској години, с тим да укупна 

средства остварена по овом основу не прелазе двоструки износ просечне зараде по 

запосленом у општини Прибој у претходном месецу. 

 Под претходним месецом сматра се месец за који је у моменту подношења 

захтева познат податак о исплаћеној просечној заради у општини Прибој. 

 

 

 



                Члан 11. 

 Уколико лице које је радно способно, односно члан његовог домаћинства одбију 

понуђени посао из неоправданих разлога губе право на једнократну помоћ из члана 9. 

ове Одлуке. 

 

                Члан 12. 

 У поступку решавања о праву на једнократну помоћ Центар за социјални рад је 

дужан да цени да ли се пружањем и других облика социјалне заштите може ефикасније 

постићи задовољавање потребе корисника. 

 

                Члан 13. 

 О праву на једнократну помоћ Центар за социјални рад одлучује решењем. 

 Рок за одлучивање о праву на једнократну помоћ је три дана од дана подношења 

захтева. 

 

                Члан 14. 

 Изузетно, лицу које име пребивалиште односно боравиште на територији друге 

општине и које је затечено у скитњи може се одобрити једнократна помоћ ради 

повратка у матичну општину. 

 Центар за социјални рад ће извршити рефундацију тако одобрених средстава од 

општине у којој то лице има пребивалиште, односо боравиште 

 

 2. Право на опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите 

или другу породицу 

 

                 Члан 15. 

 Лицу које се упућује на смештај у установу социјалне заштите или другу 

породицу може се обезбедити најнеопходнија опрема коју само не може да обезбеди, а 

исту му не могу обезбедити ни сродници који су према закону дужни да учествују у 

његовом издржавању, уколико то право не може да оствари по другом основу. 

 

                 Члан 16. 

 Лицима која су смештена у установу социјалне заштите или другу породицу 

може се обезбедити одећа и обућа, поклон пакети при обиласку, трошкови лечења, 

трошкови превоза приликом доласка у породицу или код сродника и повратка у 

установу или породицу, плаћања трошкова ради регулисања потребне документације, 

трошкови медикаментозне терапије и друго. 

 

                  Члан 17. 

 Право на опрему корисника може се признати у висини износа стварних 

трошкова, а највише до износа просечне месечне зараде остварене по запосленом у 

општини Прибој у моменту одлучивања о праву. 

 О праву на опрему за смештај корисника у установу социјалне заштите или 

другу породицу одлучује решењем Центар за социјални рад. 

 

 

 

 

 

 



 3. Право на накнаду трошкова комуналних услуга 

 

                 Члан 18. 

 Под комуналним услугама за које се може вршити накнада трошкова ( 

делимична или потпуна ) подразумевају се: услуге испоруке воде и употреба 

канализације, испорука топлотне и електричне енергије и изношење смећа. 

 

                 Члан 19. 

 Право на накнаду трошкова ( делимичну или потпуну ) комуналних услуга 

остварује обвезник плаћања, власник, закупац или корисник стана у стамбеној згради 

или приватној кући. 

 

                 Члан 20. 

 Право на накнаду трошкова ( делимичну или потпуну ) остварује појединац или 

породица чији просечан месечни приход домаћинства не прелази двоструки износ 

новчане социјалне помоћи за појединца , за месец у коме се подноси захтев. 

 Захтев за остваривање права на накнаду трошкова подноси обвезник плаћања 

комуналних услуга Центру за социјални рад. 

 Захтев из става 1. и 2. овог члана садржи: име и презиме подносиоца, ЈМБГ, 

адресу становања, број водомера, број стана, основ коришћења стана и фотокопију 

рачуна. 

 Центар за социјални рад о праву на накнаду трошкова комуналних услуга 

одлучује решењем. 

 

 4. Право на бесплатан оброк ( народна кухиња ) 

 

                 Члан 21. 

 Право на бесплатан оброк има појединац или породица који су корисници права 

на новчану социјалну помоћ, породица чији је члан корисник додатка за негу и помоћ 

другог лица или увећаног додатка као и појединац или породица који из других разлога 

нису у могућности да задовоље своје основне животне потребе. 

 Корисници права из става 1. овог члана могу бити појединац или породица чији 

приход по члану домаћинства не прелази износ новчане социјалне помоћи за појединца 

за месец који претходи месецу у коме је поднет захтев. 

 

                 Члан 22. 

 Право на бесплатан оброк обезбеђује се преко народне кухиње ОО Црвеног 

крста општине Прибој, једном дневно и обухвата издавање топлог оброка радним 

даном и сувог оброка викендом. 

 Списак корисника бесплатног оброка Центар за социјални рад доставља ОО 

Црвеног крста општине Прибој са којом се уређује начин евидентирања корисника 

топлог оброка. 

 Ближе услове у погледу начина организовања поделе бесплатног оброка и 

одређивање пунктова народне кухиње утврђује ОО Црвеног крста Прибој на основу 

броја корисника оброка. 

 

                 Члан 23. 

 Средства за рад народне кухиње посебно се планирају у буџету општине Прибој. 

 Посебним уговором између општине Прибој и ОО Црвеног крста општине 

Прибој регулишу се међусобни односи у финансирању трошкова народне кухиње. 



 

 5. Право на трошкове сахране 

 

                 Члан 24. 

 Накнада трошкова сахране у целости се признаје за:  

 -  лице које нема законске обвезнике издржавања нити сопствене приходе; 

 -  непознато лице или лице непознатог пребивалишта; 

 -  корисника новчане социјалне помоћи; 

 - корисника на смештају у установи социјалне заштите за кога трошкове 

смештаја у целости сноси буџет Републике Србије. 

 

                 Члан 25. 

 У трошкове сахране спадају: нужна посмртна опрема, трошкови превоза 

посмртних остатака, рад на сахрањивању и гробно место уколико на други начин није 

обезбеђено. 

 Под нужном посмртном опремом подразумевају се: ковчег, табут, покров и 

надгробно обележје ( крст, пирамида или нишан ). 

 

                 Члан 26. 

 Уколико појединци који нису сродници обавезни на издржавање изврше сахрану 

лица из члана 39. ове Одлуке имају право на накнаду трошкова сахране у висини 

трошкова учињених за набавку најнеопходније погребне опреме. 

 О праву на накнаду трошкова сахране Центар за социјални рад одлучује 

решењем, на основу поднетог захтева и приложених рачуна. 

 

                 Члан 27. 

 Уколико се иза смрти лица сахрањеног из средстава буџета општине Прибој 

покрене оставински поступак, Центар за социјални рад ће узети учешће у поступку, 

односно пријавити потраживање у оставинској маси у висини учињених трошкова 

сахране. 

 Уколико је оставински поступак окончан без сазнања Центра за социјални рад, 

овај ће против наследника односно легатара покренути судски поступак ради накнаде 

трошкова сахране. 

 

 6. Ванредне новчане помоћи 

 

                 Члан 28. 

 Ванредну новчану помоћ могу остварити: 

 - појединац или породица којима је у пожару, поплави, земљотресу или у другим 

непогодама потпуно или знатно оштећен стамбени простор који користе по основу 

власништва или по основу закупа, без обзира на висину прихода појединца или 

породице - у износу од једне до три просечне зараде по запосленом у општини Прибој у 

претходном месецу;  

 - породица у којој је несрећним случајем наступила смрт једног или више 

чланова, а чији просечни месечни приход за претходна три месеца не прелази једну 

просечну зараду по запосленом у општини Прибој исплаћену у претходном месецу - у 

износу од једне до три просечне зараде по запосленом у општини Прибој у претходном 

месецу; 

 - породице у којима је члан породице оболео од тешке болести, а чији просечни 

месечни приход за претходна три месеца не прелази једну просечну зараду по 



запосленом у општини Прибој исплаћену у претходном месецу - у износу од једне до 

три просечне зараде по запосленом у општини Прибој у претходном месецу, под 

условом да оболели члан породице није стекао својство осигураног лица, односно да 

трошкови његовог лечења не падају на терет средстава обавезног осигурања; 

 - појединац или породица која је стамбено угрожена и то за побољшање услова 

становања или плаћања закупнине чији просечни месечни приход за претходна три 

месеца не прелазе једну просечну зараду у општини Прибој исплаћену у претходном 

месецу - у износу до највише две просечне зараде по запосленом у општини Прибој у 

претходном месецу; 

 - деца без родитељског старања која су на евиденцији Центра за социјални рад за 

набавку школског прибора и уџбеника, трошкове екскурзије и рекреативне наставе - у 

износу од 50% просечне зараде по запосленом исплаћене у општини Прибој у 

претходном месецу. 

 

                 Члан 29. 

 Под приходима појединца и породице из члана 28. ове Одлуке подразумевају се 

приходи остварени у претходна три месеца по свим основима, изузев прихода по 

основу дечијег додатка, родитељског додатка, додатка за помоћ и негу другог лица и 

увећаног додатка за негу и помоћ другог лица, накнаде за телесно оштећење, примања 

по основу награда и отпремнина за одлазак у пензију и примања по основу ученичког и 

студентског стандарда. 

 Тешком болешћу сматрају се малигна обољења, шећерна болест, хемофилија, 

душевна болест и поремећаји, прогресивна нервно-мишићна обољења, церебрална 

парализа, мултипле склероза, реуматска грозница, коронарне и цереброваскуларне 

болести, системске аутоимуне болести, хроничне бубрежне инсуфицијенције и 

цистичне фиброзе. 

 

                 Члан 30. 

 Стамбено угроженим сматра се појединац или породица под условом да нема 

стан или кућу у власништву на територији Републике Србије, да не користи друштвени 

стан по основу закупа на територији општине Прибој, да нема могућности да реши 

стамбено питање на други начин, да не испуњава услове за смештај у установу 

социјалне заштите или другу породицу и да је он или члан његове породице потпуно 

неспособан за рад и привређивање. 

 Стамбено угроженим сматрају се појединац или породица под условом да као 

власник односно закупац живи у неусловном стану, у подрумским или таванским 

просторијама, влажним, без струје, водоводне и канализационе инсталације и да је он 

или члан његове породице потпуно неспособан за рад и привређивање. 

 

                 Члан 31. 

 Висину износа ванредне новчане помоћи утврђује Центар за социјални рад на 

основу процене стручног тима. 

 У поступку решавања о праву на ванредну новчану помоћ Центар за социјални 

рад је дужан да цени да ли се пружањем и других облика социјалне заштите може 

ефикасније постићи задовољавање потребе корисника. 

 О праву на ванредну новчану помоћ одлучује Центар за социјални рад решењем. 

 Рок за доношење решења из става 3. овог члана је 3 дана од дана подношења 

захтева. 

 

 



 7. Помоћ у натури 

 

                 Члан 32. 

 Под помоћи у натури у смислу ове Одлуке подразумева се набавка: огрева, 

одеће, обуће, средстава за хигијену, животних намирница и друго. 

 

                 Члан 33. 

 У зависности од планираних средстава из буџета општине Прибој и других 

извора, корисницима новчане социјалне помоћи и деци без родитељског старања који 

се греју на чврста горива може се обезбедити куповина огрева. 

 Стручни тим Центра за социјални рад сачињава списак корисника из става 1. 

овог члана, а набавка огрева се спроводи у складу са Законом о јавним набавкама и 

Правилником о јавним набавкама мале вредности Центра за социјални рад. 

 

                 Члан 34. 

 Набавка одеће и обуће за децу без родитељског старања, кориснике новчане 

социјалне помоћи и друга лица која су се нашла у стању социјалне потребе може се 

извршити преко Центра за социјални рад. 

 Центар за социјални рад о набавци одлучује решењем на основу испостављених 

рачуна. 

 

                 Члан 35. 

 У изузетним случајевима ( тешка болест, инвалидност, неспособност кретања, 

напуштање деце од стране родитеља ) може се извршити набавка потребне хране и 

средстава за личну хигијену за период док такво стање траје. 

 Центар за социјални рад о набавци одлучује решењем на основу испостављених 

рачуна. 

 

  8. Набавка уџбеника и школског прибора за материјално угрожену децу 

 

                 Члан 36. 

 Право на набавку уџбеника и школског прибора може се признати деци без 

родитељског старања, деци корисника права на новчану социјалну помоћ и деци из 

породица које су се нашле у стању социјалне потребе, која редовно и по први пут 

похађају један разред основне или средње школе. 

 

 9.Трошкови школовања, смештаја и превоза материјално угрожене деце                          

                

                 Члан 37. 

 Право на трошкове школовања, смештаја и превоза може се признати деци без 

родитељског старања, деци из породица које су корисници права на новчану социјалну 

помоћ и деци из породица које су се нашле у стању социјалне потребе, а која могу да се 

оспособе за одређено занимање. 

 О праву на трошкове смештаја и превоза у друго место ради школовања деце из 

става 1. овог члана Центар за социјални рад одлучује решењем које је правни основ за 

закључивање уговора између Центра за социјални рад и школе која врши 

оспособљавање за одређено занимање. 

 

 

 



                 Члан 38. 

 Деци ометеној у развоју признају се трошкови смештаја у интернате 

специјализованих школа, као и нужни трошкови превоза за дете и пратиоца. 

 О праву на трошкове смештаја и превоза у друго место деце из става 1. овог 

члана Центар за социјални рад одлучује решењем које је правни основ за закључивање 

уговора између Центра за социјални рад и школе која врши осдпособљавање за 

одређено занимање. 

 

 10. Помоћ хуманитарним организацијама 

 

                 Члан 39. 

 У зависности од планираних средстава у буџету општине Прибој може се 

обезбедити помоћ хуманитарним организацијама ( слепи, дистрофичари, глуви и 

наглуви, МНРО,оболели од церебралне парализе и други ) основаним за територију 

општине Прибој или регион Златиборског округа. 

 О праву на помоћ хуманитарним организацијама Центар за социјални рад 

одлучује решењем. 

 

 11. Решавање стамбених потреба социјално угрожених лица 

 

                  Члан 40. 

 Појединцу или породици која се нађе у стању социјалне потребе и нема решено 

стамбено питање могу се дати на привремено коришћење станови чији је корисник 

Центар за социјални рад Прибој. Право се признаје привремено, у ограниченом 

трајању, до проналажења адекватног решења. 

 Право из става 1. овог члана Центар за социјални рад признаје решењем, а на 

основу решења закључује се уговор којим се регулишу начин и услови коришћења 

стана. 

 

                 Члан 41. 

 Уколико су појединац или породица уговором обавезани на плаћање закупнине 

за коришћење стана, тако остварена средства Центар за социјални рад је дужан да 

користи наменски, за одржавање постојећег стамбеног фонда.    

 

 IV  УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

 

 1. Помоћ и нега у кући за одрасла и стара лица 

 

       Члан 42.      

 Услуга помоћи и неге у кући обезбеђује се одраслим и старим, инвалидним, 

изнемоглим и хронично оболелим лицима која живе сама у домаћинству и нису у стању 

да се сама старају о себи, или живе у домаћинству са другим лицем, неспособним да им 

пружи помоћ. 

 Услуга помоћи у кући обезбеђује се у трајању од највише 60 сати месечно. 

 

                 Члан 43. 

 О услузи помоћи у кући одлучује Центар за социјални рад по поднетом захтеву 

уз који се прилаже следећа документација: 

 -  копија личне карте; 



 - доказ о редовним месечним примањима оствареним у последња три месеца 

која претходе месецу у коме је поднет захтев; 

 - уверење о имовном стању за себе и сроднике обавезне на издржавање ( 

Републички геодетски завод и Пореска управа ) из места рођења и места пребивалишта; 

 - уверење Националне службе за запошљавање за незапослена лица, чланове 

домаћинства; 

 -  потребна здравствена документација; 

 -  оверена фотокопија здравствене књижице. 

  

               Члан 44. 

 Услуга помоћи у кући обухвата помоћ у обезбеђивању исхране ( допремање 

хране у стан корисника или припремање хране у стану ) одржавању личне хигијене и 

хигијене стана, одржавању одевних предмета, постељине, кретању у стану и ван њега, 

одласку у здравствену установу и друге услуге. 

 Услуге из става 1. овог члана сврставају се у групу ткзв. "лакших активности" и 

групу ткзв. "тежих-сложенијих активности" и ближе су одређене Критеријумима и 

мерилима за утврђивање висине учешћа корисника и сродника у трошковима услуге 

помоћи и неге у кући, које доноси надлежни орган општине Прибој. 

 

 

                Члан 45.  

 Обавезу и висину учешћа корисника и сродника у трошковима пружања ове 

услуге утврђује Центар решењем, а у складу са Критеријумима и мерилима из члана 44. 

став 2. ове Одлуке. 

 

  

 2. Дневни боравак за децу са сметњама у развоју 

 

                 Члан 46. 

 Коришћење услуге дневног боравка може остварити дете ометено у физичком 

или психичком развоју, оболело од аутизма, са поремећајима у друштвеном понашању 

и одрасло лице, које има право на смештај у установу или другу породицу ако је у 

зависности од степена и врсте ометености, могућности и потреба ових  лица и других 

разлога, овакав облик заштите најцелисходнији. 

 

                 Члан 47. 

 Корисницима из члана 46. ове Одлуке у дневном боравку се обезбеђују боравак, 

исхрана, радна и окупациона терапија, културно забавне и рекреативне активности 

према способностима и склоностима. 

 Дневни боравак за лица ометена у развоју организује се за особе од 5-30 година 

старости. 

 

                 Члан 48. 

 Дневни боравак се организује у времену од 8-16 сати сваког дана осим недеље, у 

просторијама Удружења ментално недовољно развијених особа у Прибоју, које су 

наменски оспособљене за потребе ових лица од стране Министарства рада и социјалне 

политике средствима Националног инвестиционог плана. 

 

 

 



                 Члан 49. 

 Захтев за коришћење услуге дневног боравка са решењем о разврставању и 

категоризацији лица ометених у развоју подноси родитељ односно старатељ корисника. 

 Потребу и целисходност обезбеђивања права из става 1. овог члана утврђује 

стручни тим Центра за социјални рад. 

 

                 Члан 50. 

 Услуге дневног боравка ( смештај, исхрана, здравствена заштита, васпитно 

образовни рад и радни третман ) финансирају се из буџета општине Прибој и средстава 

којима сродници обавезни на издржавање ових корисника учествују у трошковима 

дневног боравка. 

 Цену дневног боравка, параметре за одређивање висине учешћа сродника у 

трошковима коришћења дневног боравка, као и број и структуру извршилаца услуга у 

дневном боравку утврђује надлежни орган општине Прибој.  

  

 3. Дневни центар за одрасла и стара лица ( дневни боравак и ургентни 

смештај одраслих и старих лица ) 

 

                 Члан 51. 

 Услуга дневног боравка за одрасла и стара лица спроводи се у дневном центру за 

одрасла и стара лица. 

 Дневни боравак за ове особе организоваће пружалац услуга са којим општина 

Прибој закључује уговор. Општим актом уређује се ко и на који начин има право 

коришћења услуга дневног боравка, начин финансирања рада дневног боравка као и 

учешће корисника услуга у трошковима дневног боравка. 

 

                 Члан 52. 

 У дневном боравку за одрасла и стара лица обезбеђује се боравак у трајању од 12 

часова сваког дана, укључујући и недељу. 

 Корисницима дневног боравка за одрасла и стара лица пружају се услуге 

одговарајуће здравствене заштите, радне и окупационе терапије, културно забавне и 

рекреативне активности и друге услуге зависно од потреба корисника. 

 Корисници дневног боравка задовољавају свакодневне животне потребе, а 

нарочито дружење, социјалну интеграцију и рехабилитацију, развијање солидарности, 

самопомоћи, културно забавне, рекреативне, духовне и друге потребе. 

 

      Члан 53. 

 Поред услуге дневног боравка у дневном центру за одрасла и стара лица 

спроводи се и услуга ургентног смештаја тих лица  најдуже до 60 дана. 

 Услугу ургентног смештаја организује пружалац услуга и она траје 24 сата 

непрекидно. 

 

 

 

      Члан 54. 

 Корисницима ургентног смештаја обезбеђује се исхрана у току целог дана ( три 

оброка и две ужине ), одговарајућа здравствена заштита која се спроводи од стране 

надлежних радника здравствене струке као и радна и окупациона терапија, културно 

забавне, рекреативне и друге активности у зависности од расположивих потенцијала 

корисника. 



 Општим актом из члана 51. став 2. ове одлуке прецизира се ко има права на 

коришћење ове услуге као и учешће корисника услуге у насталим трошковима. 

  

 4. Прихватилиште за жртве породичног насиља 

 

                 Члан 55. 

 Коришћење услуге привременог смештаја у прихватилиште имају деца и 

ненасилни родитељ, жртве породичног злостављања и занемаривања, над којима се 

насиље врши. 

 Коришћење услуге из става 1. овог члана признаје се у ситуацијама акутног 

стања насиља у породици ( наношење или покушај наношења телесне повреде, 

изазивање страха претњом, присиљавање или навођење на сексуални однос, 

ограничавање слободе кретања или комуницирања са трећим лицима, вређање као и 

свако друго дрско, безобзирно и злонамерно понашање) . 

 

                 Члан 56. 

 Прихватилиште за жртве породичног насиља обезбеђује смештај и исхрану, 

приступ здравственој заштити, правну помоћ, саветовање и консултације, психо-

социјалну подршку, упућивање на оспособљавање за рад, упућивање и повезивање са 

другим службама у заједници. 

 

                  Члан 57. 

 Услуга смештаја у прихватилиште за жртве породичног насиља обезбеђује се у 

прихватилишту  у Прибоју које функционише при Центру за социјални рад Прибој. 

 Услуга смештаја у прихватилиште за жртве породичног насиља обезбеђује се у 

трајању од најдуже месец дана уз могућност продужења по процени стручног тима 

Центра за социјални рад. 

 

                  Члан 58. 

 Центар за социјални рад одлучује о праву на смештај у прихватилиште на 

основу  изјаве корисника ( ненасилни родитељ и дете старије од 10 година ) о 

сагласности за смештај. 

 Приликом пријема у прихватилиште Центар за социјални рад отвара досије 

корисника ради прикупљања и чувања све релевантне документације и вођења 

евиденције. 

 

 

                  Члан 59. 

 Средства за трошкове смештаја жртава породичног насиља у прихватилишту 

обезбеђују се у буџету општине Прибој. 

 Изузетно, услуга смештаја у прихватилиште може се признати и жртвама 

породичног насиља које имају пребивалиште, односно боравиште ван територије 

општине Прибој , по упуту надлежног центра за социјални рад са одговарајућом 

документацијом, ако просторни капацитети нису попуњени. 

 Међусобна права и обавезе Центара уређују се посебним уговором, а целокупне 

трошкове смештаја сноси општина на чијој територији корисник има пребивалиште 

односно боравиште. 

 Висина трошкова смештаја из става 2. и 3. овог члана утврђује се у складу са 

Одлуком о утврђивању цена услуга у прихватилишту коју доноси Скупштина општине 

Прибој. 



  

 5. Становање уз подршку за младе који се осамостаљују ( кућа на пола пута)  

 

                 Члан 60. 

 Услуга становања уз подршку за младе који се осамостаљују ( кућа на пола пута 

) обухвата децу и омладину без родитељског старања којима престаје право на смештај 

у установи социјалне заштите, односно у хранитељској породици, као и алтернатива 

смештају у установу социјалне заштите или другу породицу, ради завршетка редовног 

школовања или оспособљавања за самосталан живот под условом: 

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

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

најцелисходнији облик заштите; 

 -  да постоји сагласност корисника. 

 

                 Члан 61. 

 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 

лица ( саветника ) Центра за социјални рад, који прати корисника. 

 

 

                

 

                 Члан 62. 

 Услуга из члана 60. и 61. ове Одлуке обезбеђује се у стану у Прибоју који је 

Министарство рада и социјалне политике наменски купило и опремило из средстава 

Националног инвестиционог плана. 

 

                 Члан 63. 

 Носилац права коришћења овог стана је Центар за социјални рад Прибој. 

 Међусобни односи Центра за социјални рад и корисника уређују се уговором.

 Трошкови становања ( режијски трошкови ) и инвестиционог одржавања стана 

финансирају се из буџета општине Прибој. 

 

                 Члан 64. 

 Услуга становања уз подршку за младе који се осамостаљују признаје се деци и 

омладини без родитељског старања са подручја општине Прибој. 

 Изузетно, услуга из става 1. овог члана може се признати и деци са подручја 

других општина ако просторни капацитети нису попуњени, а на основу посебног 

уговора који закључују Центар за социјални рад Прибој и упутни орган. 

 Комплетне трошкове становања деце из става 2. овог члана сноси општина у 

којој имају пребивалиште, односно боравиште, а цена услуге утврђује се уговором из 

става 2. овог члана. 

 

                 Члан 65. 

 Услуга становања уз подршку за младе који се осамостаљују престаје истеком 

рока предвиђеног уговором. 

 Услуга из става 1. овог члана може престати и пре истека рока предвиђеног 

уговором 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. 

 

 6. Саветодавно-терапијске, правне и услуге СОС телефона 

 

                  Члан 66. 

 Саветодавно-терапијске, услуге пружања правне помоћи и услуге СОС телефона 

пружају се као вид подршке појединцима и породицама у кризи, ради унапређивања 

породичних односа, превазилажења кризних ситуација и стицања вештина за 

самосталан и продуктиван живот у друштву. 

 

                  Члан 67. 

 Пружалац услуга пружа информативне, правне, едукативне, саветодавне и 

терапијске услуге, као и услугу подршке и оснаживања жртава породичног насиља 

путем дежурства на СОС телефону. 

 

 V  УТВРЂИВАЊЕ СОЦИЈАЛНОГ СТАТУСА ГРАЂАНА 

 

                 Члан 68. 

 За утврђивање социјалног статуса грађана може се користити социјална карта. 

 Социјална карта је документован начин мерења социјално-економског стања 

породице којим се евидентирају сви подаци о приходима и укупном социјалном статусу 

појединца или породице. 

 Подаци из социјалне карте могу бити основ за коришћење права у социјалној 

заштити из надлежности општине Прибој, под условима из ове Одлуке. 

 

                 Члан 69. 

 Социјална карта може да се сачини на лични захтев сваког појединца који има 

пребивалиште односно боравиште на територији општине Прибој. 

 Захтеви са доказима неопходним за сачињавање социјалне карте подносе се у 

месним канцеларијама. 

 Уз захтев корисник прилаже следећу документацију: 

 -  фотокопије личних карата одраслих чланова заједничког домаћинства, а за 

децу пријаве пребивалишта; 

 -  за расељена лица: легитимација интерно расељеног лица, фотокопија личне 

карте и уверење о боравишту; 

 -  потврду о приходима за три месеца која претходе месецу подношења захтева 

за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе; 

 - уверење из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове 

заједничког домаћинства; 

 - уверење Службе за катастар непокретности о катастарским приходима у 

претходној години за све пунолетне чланове заједничког домаћинства, из места 

становања и места рођења; 

 - уверење о имовном стању из Пореске управе за све пунолетне чланове 

заједничког домаћинства из места становања и места рођења; 

 -  доказе о чињеницама у вези непокретности, као и стамбеног простора ( извод 

из земљишних књига-власнички лист, уговор о куповини непокретности, решење о 



порезу, уверење Републичког геодетског завода , уговор о коришћењу и откупу стана ).

  

                 Члан 70. 

 Све податке са документацијом референт месне канцеларије доставља Центру за 

социјални рад који утврђује социјални статус породице и формира базу података 

социјалних карата. 

 Измену података садржаних у социјалној карти грађанин је обавезан да пријави 

у року од 15 дана од дана настале измене. 

 Документација која се прилаже при сачињавању социјалне карте обнавља се на 

шест месеци од дана подношења захтева. 

 Уколико у року из става 3. овог члана документација не буде обновљена 

социјална карта се брише из базе података. 

 

 VI  ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И УСЛУГА 

 

                 Члан 71. 

 Поступак за остваривање права и услуга из ове Одлуке покреће се на захтев 

странке, односно њеног законског заступника или старатеља и по службеној дужности. 

 Пружање услуга врше пружаоци услуга социјалне заштите у складу са законом. 

 Центар за социјални рад покреће поступак по службеној дужности на своју 

иницијативу или поводом иницијативе грађана или овлашћених органа и других 

правних и физичких лица када је то у интересу лица или друштвене заједнице или када 

постоји интерес трећих лица. 

 Када се као корисник права и услуга појављује породица за носиоца права 

одређује се један пунолетан, пословно способан члан породице. 

 

      Члан 72.  

 О захтевима за остваривање права и услуга из ове Одлуке одлучује у првом 

степену Центар за социјални рад Прибој. 

 Поступак за остваривање и заштиту права и услуга из ове Одлуке води се по 

одредбама Закона о социјалној заштити и Закона у општем управном поступку. 

 Ради потпунијег сагледавања социјалних потреба корисника Центар за 

социјални рад када решава у првом степену може тражити мишљење месне 

канцеларије, удружења грађана и других лица и установа. 

 

      Члан 73. 

 О захтевима за остваривање права из ове одлуке Центар за социјални рад 

одлучује решењем. 

 У случају када странка подноси захтев за коришћење услуге, ако Центар за 

социјални рад процени да постоји потреба за пружањем услуге, издаје упут за 

коришћење услуге у складу са одредбама Закона о социјалној заштити. 

 Уколико Центар за социјални рад процени да не постоји потреба за коришћењем 

услуге захтев странке одбија решењем. 

 

  

 

                 Члан 74. 

 Против решења којим се одлучује о праву странке из ове одлуке као и против 

решења којим се одбија захтев странке за коришћење услуге из ове одлуке може се 



изјавити жалба Општинском већу општине Прибој. Одлуку о жалби Општинско веће 

општине Прибој доноси у року од 30 дана. 

   

 

                 Члан 75. 

 Исплату новчаних износа остварених по основу права утврђених овом Одлуком 

врши Центар за социјални рад. 

 Услуге социјалне заштите ( дневни боравак за децу са сметњама у развоју, 

дневни центар за одрасла и стара лица, прихватилиште за жртве породичног насиља и 

становање уз подршку за младе који се осамостаљују ) у обиму и под условима 

утврђеним овом Одлуком обезбеђују се у објектима на територији општине Прибој. 

 

      Члан 76. 

 Услуге предвиђене овом одлуком, за којима постоји потреба, а не могу их 

обезбедити у потребном обиму установе социјалне заштите које је основала општина 

набављају се од пружаоца услуга социјалне заштите који је лиценциран, кроз поступак 

јавне набавке, у складу са Законом о социјалној заштити и Законом о јавним набавкама. 

 Уговор о јавној набавци из става 1. овог члана закључује се између наручиоца 

услуге, односно општине  и одабраног пружаоца услуге. 

     

 

                  Члан 77. 

 Центар за социјални рад је дужан да води посебну евиденцију о признатим 

правима и услугама, а на захтев Општинског већа општине Прибој дужан је да достави 

извештај о признатим правима и услугама и утрошеним средствима. 

 Одељење Општинске управе за буџет,финансије, и друштвене делатности једном 

годишње врши ревизију донетих решења и издатих упута о остваривању права и услуга 

из ове Одлуке о чему на тражење председника општине или Општинског већа општине 

Прибој сачињава ревизорски извештај. 

 Извештај из става 2. овог члана Одељење за буџет, финансије и друштвене 

делатности је дужно доставити и начелнику Општинске управе и Управном одбору 

Центра за социјални рад. 

 

 VII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

                 Члан 78. 

 За остваривање права и услуга из ове Одлуке, која се односе на све наведене 

видове институционалног и ванинституционалног збрињавања, а за чије остваривање у 

општини Прибој не постоје услови, до стварања услова за њихову реализацију, 

корисници тих права упућиваће се у друге општине где такве институције постоје, на 

терет средстава намењених за финансирање социјалне заштите у општини Прибој. 

 

                 Члан 79. 

 Средства за остваривање права по овој Одлуци обезбеђују се у буџету општине 

Прибој и наменски се преносе на жиро рачун Центра за социјални рад Прибој према 

врстама права и облика социјалне заштите. 

 Средства за услуге предвиђене овом одлуком обезбеђују се у буџету општине 

Прибој и наменски се преносе на жиро рачун пружаоца услуге. 

 У буџету општине Прибој опредељују се и потребна средства за финансирање 

радника на обављању послова социјалног рада из надлежности локалне самоуправе. 



                 Члан 80. 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о правима грађана 

у области  социјалне заштите не територији општине Прибој ("Службени лист општине 

Прибој" број 14/08 ). 

 

 

                  Члан 81. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Прибој". 

 

 

 

 

     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ,

     мр Витомир Пијевац, дипл.инг. 

 

 

 

                       О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е 

 

 

 У складу са Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности 

грађана ("Службени гласник РС 36/91,...115/05) Скупштина општине Прибој је на 

седници одржаној септембра месеца 2008. године донела Одлуку о правима грађана у 

области социјалне заштите на територији општине Прибој. 

 С обзиром да је дошло до доношења новог Закона о социјалној заштити који је 

ступио на снагу 12.04.2011. године ("Службени гласник РС" број 24/11) неопходно је 

донети нову Одлуку која ће бити усклађена са одредбама новог закона. 

 Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" број 24/11)  прецизира која 

су права и услуге у области социјалне заштите о којима се стара локална самоуправа. 

Тако члан 40. став 2. 3. 4. и 5. наведеног Закона наводи услуге из области социјалне 

заштите о којима се стара локална самоуправа, а члан 110. и 111. која су то права у 

социјалној заштити из домена локалне самоуправе. 

 Без обзира на напред наведено најбитније је истаћи да доношењем нове 

Одлуке неће додатно бити оптерећен буџет општине Прибој, јер реализација ових 

права и услуга већ се финансира средствима буџета општине Прибој. 
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 У даљем тексту детаљније ће бити описано шта је то што Одлука из 1992. године 

не садржи, а морала би, односно шта је то што би новом Одлуком било прецизирано и 

детаљно уређено како би у потпуности биле испоштоване одредбе Закона. 

 Чланом 6. Одлуке из 1992. године побројана су права из области проширене 

социјалне заштите која се обезбеђују грађанима на територији оппштине Прибој и у та 

права, као што је већ наведено, убројана су и права на помоћ у кући и једнократне 

помоћи која Закон предвиђа не као проширена већ као основна. Поред тога овом 

Одлуком није регулисано и детаљно прецизирано ко и на који начин може остварити 

ова права већ је то учињено уопштено, у најширем смислу.  

 Зато члан 5. предлога Одлуке о правима грађана у области социјалне заштите на 

територији општине Прибој сасвим прецизно и у складу са Законом дефинише основна 

и проширена права, а онда их детаљно разрађује у смислу која лица могу остварити 

наведена права, начин и поступак за њихово остваривање као и средства и изворе 

финансирања за реализацију тих права. 

 Право на помоћ у кући је, као што је речено, Одлуком из 1992. године грешком 

сврстано у проширена права иако представља основно право о коме се стара локална 

самоуправа. Зато је у предлогу ове Одлуке ( члан 8.-11. ) прецизирано ко и на који 

начин може остварити наведено право.У буџету општине Прибој за 2008. годину 

издвојено је 1.700.000,00 динара за финансирање овог права а средства за 2009. годину 

су планирана у износу од 1.850.000,00 динара ( увећана за 6,9% пројектоване инфлације 

). Треба истаћи да на основу Критеријума и мерила за учешће корисника и сродника у 

трошковима помоћи у кући, а које је у складу са Законом већ донела Општинска управа 

општине Прибој неколико корисника партиципира у току 2008. године у овим 

трошковима, а интересовање за пружање ових услуга у нашој општини је у порасту. 

 Право на привремени смештај у прихватилиште ( сигурна кућа ) Одлуком из 

1992. године није уопште предвиђено с обзиром да је ово право као основно, о коме се 

стара локална самоуправа, уведено изменама Закона о социјалној заштити и 

обезбеђивању социјалне сигурности грађана 2004. године. Зато је у предлогу ове 

Одлуке ( члан 19.-23. ) прецизирано ко и на који начин може остварити наведено право. 

У буџету општине Прибој за 2008. годину издвојено је 1.900.000,00 динара за 

финансирање овог права а средства за 2009. годину су планирана у износу од 

2.050.000,00 динара ( увећана за 6,9% пројектоване инфлације ). Треба истаћи да је 

предлогом ове Одлуке предвиђена и могућност смештаја у прихватилиште ( сигурну 

кућу ) у Прибоју жртава злостављања из других општина а комплетне трошкове 

смештаја сносе општине из којих је лице над којим је насиље вршено, а у складу са 

Одлуком о ценама смештаја које је већ донела Скупштина општине Прибој. У току 

четворогодишњег рада овог прихватилишта преко 150 лица је било смештено а сви 

трошкови смештаја су у потпуности и на време измирени. 

 Право на дневни боравак ментално недовољно развијених лица Одлуком из 

1992. године такође није уопште предвиђено, јер у то време нити је постојало удружење 

МНРО нити је био обезбеђен адекватан простор. Уназад 5-6 година, од када је основано 

Удружење МНРО у Прибоју као самостално правно лице, дневни боравак за ова лица 

се организује у просторијама удружења која је за ове потребе наменски обезбедила 

општина Прибој. У буџету  општине Прибој за 2008. годину за потребе Удружења 

МНРО је обезбеђено 500.000,00 динара. Споразумом о адаптацији објекта за дневни 

боравак МНРО на територији општине Прибој који су дана 26.11.2007. године 

потписали Министарство рада и социјалне политике, општина Прибој и Центар за 



социјални рад Прибој утврђена је обавеза Министарства да за адаптацију и 

опремање објекта обезбеди 2.000.000,00 динара. Своју обавезу Министарство је 

испунило и из средстава НИП-а обезбедило напред наведени износ. Комплетна 

адаптација и опремање су завршени. Истим споразумом предвиђено је да општина 

Прибој и Центар за социјални рад Прибој у складу са Законом и Одлуком о 

правима грађана из области социјалне заштите уреди питање коришћења права 

на дневни боравак и обезбеди финансирање делатности дневног боравка. 

 За финансирање овог права из буџета општине Прибој за 2009. годину 

планирано је 1.200.000,00 динара, а средства би била утрошена за плаћање накнаде 

за рад стручних лица, комплетне материјалне трошкове извођења радионица са 

децом, трошкове исхране деце у дневном боравку ( два оброка дневно ), режијске 

трошкове одржавања објекта, трошкове здравствене заштите деце и трошкове 

излета и сусрета са децом из других општина. У предлогу ове Одлуке ( члан 12.-16. ) 

прецизирано је ко и на који начин може остварити наведено право, а новина је да би се 

ово право остваривало преко Центра за социјални рад Прибој како је то законом и 

предвиђено те би и Удружење МНРО функционисало у склопу тога. 

 У предлогу ове Одлуке ( члан 17.-18. ) предвиђен је и дневни боравак за одрасла 

и стара лица, али се овај дневни боравак организује на другачији начин, односно, 

уговором између општине и правног лица које би организовало ове услуге ( нпр. 

Удружење пензионера ). 

 Као и право на помоћ у кући и право на једнократне помоћи је Одлуком из 1992. 

године грешком квалификовано као проширено право иако га Закон предвиђа као 

основно право из домена локалне самоуправе. Ово право, не само на територији 

општине Прибој, већ слободно се може рећи на територији целе Републике Србије је 

право које користи највећи број грађана. Зато је у предлогу ове Одлуке ( члан 27.-32. ) 

прецизирано ко и на који начин може остварити ово право. У буџету општине Прибој 

за 2008. годину за финансирање овог права издвојено је 4.580.000,00 динара, а средства 

у буџету за 2009. годину су планирана у износу од 4.900.000,00 динара ( увећана за 

6,9% пројектоване инфлације ). Оно што је најбитније напоменути је следеће: с 

обзиром на дугогодишњу тешку ситуацију у буџету општине Прибој средствима 

намењеним за једнократне помоћи ( то је случај већ дужи низ година ) 

финансирају се поред овог права и право на опремање корисника приликом 

смештаја у установу социјалне заштите или другу породицу као и сва права из 

области проширене социјалне заштите која су у предлогу ове Одлуке прецизирана 

у члану 5. као проширена права, а тако ће бити и даље, односно, све док општина 

Прибој не буде имала материјалне могућности да проширена права финансира 

додатним средствима како и Закон предвиђа. Изузетак од напред наведеног 

представљају право на бесплатан оброк ( народна кухиња ) који обезбеђује ОО Црвени 

крст Прибој ( члан 36.-38. ) те општина средства за те намене преноси тој организацији, 

а тако ће бити и у наредном периоду. Друго право ( члан 57.-62. ) које није могуће 

финансирати из средстава намењених за једнократне помоћи је право на становање уз 

подршку за младе који се осамостаљују ( "кућа на пола пута " ) . Споразумом о 

обезбеђивању станова за младе који се осамостаљују ("кућа на пола пута ") који 

су дана 20.02.2007. године потписали Министарство рада и социјалне политике, 

општина Прибој и Центар за социјални рад Прибој утврђена је обавеза 

Министарства да за куповину и опремање једног таквог стана у Прибоју обезбеди 

3.980.000,00 динара. Своју обавезу Министарство је испунило и из средстава НИП-

а купљен је и опремљен трособан стан у Прибоју величине 78 м2. Истим 

споразумом предвиђено је да општина Прибој и Центар за социјални рад Прибој у 



складу са Законом и Одлуком о правима грађана у области социјалне заштите 

уреди питање коришћења наведеног стана и финансирање овог права. 

 За финансирање овог права из буџета општине Прибој за 2009. годину 

планирано је да буде издвојено 350.000,00 динара ( то би уједно било и једино ново 

право за финансирање и додатно оптерећење за буџет општине имајући у виду 

целокупну социјалну заштиту на територији општине Прибој ) а средства би била 

утрошена за плаћање основних животних потреба једног корисника ( ову услугу 

већ користи једно дете без родитељског старања а у 2008. години трошкове сноси 

Министарство ) с обзиром да је у плану да у 2009. години стан користи једно дете, 

као и за плаћање режијских трошкова и трошкова одржавања стана. 

 На крају, потребно је навести и да се из средстава намењених за једнократне 

новчане помоћи, а по одлуци Центра за социјални рад Прибој, могу финансирати у 

годишњем износу до 5.000,00 динара одређене активности хуманитарних организација 

( члан 56. ) као што су нпр. спортски сусрети инвалида, радионице, излети, а у којима 

активно учешће узимају чланови тих организација из општине Прибој. 
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