
                                    ИЗВЕШТАЈ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

      О ОСТВАРИВАЊУ ПРОШИРЕНИХ ПРАВА И ОБЛИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

                          ГРАЂАНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2021 ГОДИНУ 

 

 

  

  Законом о социјалној заштити („Сл. гласник РС“ бр. 24/2011 ) утврђен је делокруг послова и 

задатака Центара за социјални рад у вршењу јавних овлашћења на остваривању права у 

социјалној заштити од општег интереса о чијем се обезбеђивању стара Република, као и 

послова на остваривању права из оквира права и дужности општине, тзв. проширених права. 

Проширена  права и облици социјалне заштите грађана, начин и поступак остваривања  

права као и износ накнаде у општини Мало Црниће регулисани су Одлуком о проширеним 

правима и облицима социјалне заштите грађана општине Мало Црниће („Сл. Гласник 

општине Мало Црниће, бр. 7/2019 ). 

 

Права утврђена овом Одлуком су:  

 

1.право на једнократну новчану помоћ; 

2.право на помоћ у кући; 

3.право на опрему корисника на смештај у установу социјалне заштите или  другу породицу; 

4.социјално становање у заштићеним условима; 

 

1.  Право на једнократну новчану помоћ  ( ЈНП ) у 2021 години користиле су породице и 

појединци који су се налазили у стању тренутне, изузетно тешке ситуације коју нису могли 

самостално превазићи, а нарочито у случајевима немогућности задовољавања основних 

животних потреба које су у себе укључивале: набавку намирница и плаћање комуналних  

трошкова, набавку уџбеника и школског прибора за децу, набавку огрева, зимнице, 

неопходне гардеробе, набавку неопходних ствари за  домаћинство, набавку лекова и 

задовољавање других потреба изазваних специфичним стањем или ситуацијом ( болест, 

тешка инвалидност, трудноћа, смрт ужег члана породице и сл.) Одлуком о проширеним 

правима из 2019 године  предвиђене су и друге ситуације које су захтевале признавање права 

на једнократну новчану помоћ, а које су се у претходном периоду показале као 

ограничавајуће за задовољавање потреба корисника. Тако су и током 2021 године 

једнократне новчане помоћи признаване за ургентно збрињавање лица без пријављеног 

пребивалишта или боравишта, а која су се  налазила у стању социјалне потребе, затим за 

жртве насиља, трошкове обраде за смештај у установу социјалне заштите тј. лекарског 

уверења за лица која се упућују на смештај, а немају прихода за плаћање трошкова лекарског 

уверења или немају сроднике који су по закону у обавези да их издржавају, трошкови 

погребне опреме и трошкови  укопа корисника ( нужни трошкови ), затим трошкове 

привременог смештај у прихватилиште  за жртве насиље, децу и омладину, бескућнике итд., 

такође су предвиђене интервентне једнократне новчане помоћи за регулисање личних  

исправа и остваривања права из здравствене заштите, интервентне за превазилажење 

последица елементарних непогода итд.  

Висина  једнократне новчане помоћи износи 5000 динара. Право  на једнократну новчану 

помоћ појединац или породица  могу да остваре највише два пута у календарској години, и 

то једном у првом полугодишту текуће године а други пут у другом  полугодишту текуће 

године. 
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Изузетно тај је износ могао бити већи, ( а примењиван је код интервентних једнократних 

новчаних помоћи и трошкова укопа) што је прецизирано Општинском одлуком, а зависио је 

од износа коштања одређене услуге или издавања уверења, трошкова превоза и сл. а према 

стварним потребама корисника.  Оваква Одлука је допринела да потребе корисника буду 

задовољене у ургентним и битним животним ситуацијама, а на добробит самих корисника. 
 

У току  2021  године   у  Центру  за социјални рад одобрено је 332  захтева ЈНП-и, док је 

укупан износ исплаћен по свим основама за ЈНП је 1.657.583,91 динара 

 

 

. 

2. СО Мало Црниће је донела 2014 године и Одлуку о оснивању службе помоћи у кући при 

Центру за социјални рад  као посебне организационе јединице, донела је и Правилник о 

нормативима и стандардима за  обављање послова  помоћи у кући за одрасла и старија лица, 

критеријуме и мерила за утврђивање цене услуга и учешћу корисника и њихових сродника у 

трошковима помоћи и неге у кући. Међутим, због законске регулативе и предвиђених 

процедура за пружање  услуге помоћи у кући, а које пре свега подразумевају лиценцирање 

пружаоца услуга, а са тим у вези и потребног стручног кадра, а због постојања забране 

запошљавања, услугу помоћи у кући не пружа Центар за социјални рад, већ за то 

лиценцирани пружалац услуга изабран на јавном позиву. 

Након спроведеног поступка од стране општинске управе Мало Црниће изабран је понуђач 

који је спроводио услугу помоћи у кући на територији општине Мало Црниће  у периоду од 

половине септембра до краја децембра 2021. У том периоду су право на помоћ у кући 

остварила  укупно 4 корисника. 

  

 

3. По питању права неопходне опреме за смештај у установу социјалне заштите  или другу 

породицу није било захтева током 2021. године. 

 

4.У оквиру услуге социјално становање у заштићеним условима Општинско веће је донело 

Правилник о социјалном становању у заштићеним условима, којим су  ближе уређени 

критеријуми за остваривање ове услуге, права и обавезе корисника, као и права и обавезе  

пружаоца услуге, чиме су створени услови да се ова услуга може увести у систем услуга о 

којима се стара локална самоуправа,   а  реализација услуге почиње  завршетком зграде и 

усељавањем корисника.Након завршетка зграде за потребе социјалног становања, Центар за 

социјални рад Мало Црниће од 15.јуна 2020. године укључен је у рад са станарима зграде у 

оквиру „Социјалног становања у заштићеним условима“. 

 

Центар за социјални рад Мало Црниће организовао је континуирано праћење и рад са 

породицама чији су чланови носиоци станарског права  социјалних станова  

Први контакт успостављен је телефонским путем 15.06.2020. године са свим станарима и 

договорен састанак у заједничкој просторији зграде 18.06.2020. године када су им уручени 

индивидуални позиви за долазак у ЦСР.  

Обављени су индивидуални разговори са усељеним станарима, сваким појединачно, 

приложили су потребну документацију Центру за социјални рад, а потом су сачињене 

почетне процене за сваку појединачну породицу на име носиоца станарског права. Донета су 

Решења о процени социоекономског статуса на основу члана 136 Закона о општем управном 

поступку, члана 19 и члана 20 став 1 Правилника о социјалном становању у социјалним 

условима за сваку појединачну породицу 01.07.2020. године.  
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 Током 2021. године редовним доласцима представнице домаћинске породице у просторије 

ЦСР Мало Црниће решавана су сва питања везана за сам живот станара и корисника, преко 

водитеља случаја задуженог за питања социјалног становања. Затим су станари усмеравани 

како да организују заједнички живот, те један од предлога у том смеру јесу били заједнички 

састанци које предводи водитељ случаја, укупно је одржано 10 састанака током 2021 са тим 

циљем. 

Термини састанака су прецизирани   од стране водитеља случаја, одговарајућим позивима 

носиоцима станарског права и састанци су  прилагођени условима пандемији ковида–19  

током 2021. године. Састанци се одржавају у заједничкој просторији зграде социјалних 

станова, на сваком састанку се сачињава записник.   Састанци су се  одвијали у прикладном 

тону, станари износе реалне проблеме о чему је увек обевештавана општина Мало Црниће из 

чију су помоћ решавани сви проблеми који су јавили по почетку коришћења зграде од стране 

носилаца станарског права. 

У склопу зграде налази се шест станова, с тим да је усељено пет породица, узимајући у обзир 

да је један корисник права преминуо. 

 

 

 

Остали облици  проширених права који су предвиђени Законом о социјалној заштити ( 

дневни боравци за децу, одрасла и остарела лица,  клубови, дневни центри, прихватне 

станице, прихватилишта , услуге „СОС“ телефона, народна кухиња,  помоћ у кући као стална 

активност, становање уз подршку, „кућа на пола пута“, услуге персоналног асистента итд.) 

нису предвиђене Одлуком о проширеним правима, па као такви нису финансирани  из буџета 

локалне самоуправе. 

 

 Напомена: Списак корисника проширених права и облика социјалне заштите, због 

заштите личности и поверељивости података не може се јавно износити без 

сагласности корисника  и његова доступност мора се строго контролисати. 

 

 

 

                                                                                                              Директор, 
                                                                                                Александар Марковић дипл.правник 
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