СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXXIV

Број 18

22.08.2018.

Годишња претплата
2100,00 динара

112.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 57. Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 24/2017) и члана 64. и 120. Статута општине Пландиште („Сл.
лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Општинско веће општине Пландиште на
седници одржаној дана 22.08.20128. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИРАЊУ
ТРОШКОВА САХРАНЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Предлог Правилника о финансирању трошкова сахране који је донео
директор Центра за социјални рад у Пландишту бр. 55100-136/2018 од 31.07.2018.године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 551-10/2018-III
Дана: 22.08.20128. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста с.р.
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113.
На основу члана 111. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011), члана 43,
члана 54. и члана 55. Став 1 и 2. Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште („Сл. лист
општине Пландиште“, бр. 24/2017) и члана 28. Статута Центра за социјални рад Пландиште бр. 355100-38/12 од 28.02.2012.године, на основу сагласности Општинског већа општине Пландиште,
Директор Центра за социјални рад у Пландишту 22.08.2018. године, донео је:
ПРАВИЛНИК
О ФИНАНСИРАЊУ ТРОШКОВА САХРАНЕ
Члан 1.
Овим Правилником регулишу се критеријуми, услови, надлежност, поступак и друга питања од
значаја за остваривање права на финансирање трошкова сахране.
Члан 2.
Право на финансирање трошкова сахране може се признати:
1. Лица без прихода смештена у установу социјалне заштите или другу породицу, за чији
смештај трошкове смештаја сноси буџет РС
2. Корисник права на Новчану социјалну помоћ у складу са законом
3. Лице неутврђеног идентитета
4. Лице, које нема сроднике који су по Закону обавезни на издржавање
5. Лице које има сроднике за које је Центар за социјални рад у Пландишту утврдио да нису у
могућности да носе трошкове сахрањивања
6. Лице непознатог пребивалишта/боравишта која се у тренутку смрти нашло на подручју
општине Пландиште
7. Изузетно за лице које није у систему социјалне заштите а налазе се у стању социјалне
потребе по процени Центра за социјални рад
Члан 3.
Право на финансирање трошкова сахране може се признати уз приложене доказе о стварним
трошковима (предрачуни, рачуни), лицу које је извршило сахрањивање:
Право на финансирање трошкова сахране утврђује се у висини стварних трошкова учињених за
набавку најнеопходније потребне опреме:
-

Сандук најниже вредности
Покров најниже вредности
Крст са натписом најниже вредности
Превоз покојника према стварним трошковима
Сахрањивање
Гробно место и такса за гробно место.
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Члан 4.
О праву на финансирање трошкова сахране одлучује Центар за социјални рад у Пландишту.
Члан 5.
Финансијска средства за ове намене обезбеђена су у буџету општине Пландиште.
Члан 6.
Подносилац захтева, који је извршио сахрањивање, коме није признато право на финансирање
трошкова сахране из овог Правилника има право на жалбу Општинском већу општине Пландиште у
року од 15 дана од дана пријема решења.
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Пландиште
Број: 55100-136/2018
Дана: 22.08.2018. године
ПЛАНДИШТЕ

Директорка:
Ђурђевка Тафра, дипл.спец.педагошкиња с.р.
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114.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 57. Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 24/2017) и члана 64. и 120. Статута општине Пландиште („Сл.
лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Општинско веће општине Пландиште на
седници одржаној дана 22.08.2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОПРЕМАЊУ КОРИСНИКА
ПРИЛИКОМ СМЕШТАЈА У УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
И/ИЛИ НА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Предлог Правилника о опремању корисника приликом смештаја у
установу социјалне заштите и/или на породични смештај који је донео директор Центра за социјални
рад у Пландишту бр. 55100-135/2018 од 30.07.2018.године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 551-11/2018-III
Дана: 22.08.2018. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста с.р.
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115.
На основу члана 111. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011), члана 48. и
члана 55. Став 1 и 2. Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште („Сл. лист општине
Пландиште“, бр. 24/2017) и члана 28. Статута Центра за социјални рад Пландиште бр. 3-55100-38/12
од 28.02.2012.године, на основу сагласности Oпштинског већа општине Пландиште, Директор
Центра за социјални рад у Пландишту 22.08.2018.. године, донео је:
ПРАВИЛНИК
О ОПРЕМАЊУ КОРИСНИКА ПРИЛИКОМ СМЕШТАЈА У УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
И/ИЛИ НА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ
Члан 1.
Овим Правилником регулишу се критеријуми, услови, надлежност, поступак и друга питања од
значаја за остваривање права на опремање корисника приликом смештаја у установу социјалне
заштите и/или на породични смештај а који имају пребивалиште на територији општине Пландиште.
Члан 2.
Право на опремање корисника приликом смештаја у установу социјалне заштите и/или на
породични смештај имају:
1. Лица која се смештају у установу социјалне заштите и
2. Лица која се смештају у другу породицу
Право на опремање корисника приликом смештаја у установу социјалне заштите и/или на
породични смештај остварују лица која опрему немају, не могу је обезбедити сами или не могу је
обезбедити сродници који су према прописима о породичним односима дужни да учествују у
њиховом издржавању.
Члан 3.
Право на опремање корисника приликом смештаја у установу социјалне заштите и/или на
породични смештај подразумева следећу најнужнију опрему:
-

Одећу – доњи веш (2 комада), панталоне/сукња, мајица/кошуља, јакна/капут;
Обућу – кућне папуче, патике/ципеле, чизме;
Накнаду трошкова за превоз корисника до установе, односно породице
Друге нужне трошкове по процени Центра за социјални рад (израда докумената; медицинска
помагала, беби опрема и сл.)

Право на опремање корисника може се признати у износу стварних трошкова а највише до
износа просечне месечне нето зараде по запосленом у општини Пландиште у моменту одлучивања
о праву.
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Члан 4.
О праву на опремање корисника приликом смештаја у установу социјалне заштите и/или на
породични смештај одлучује Стручни тим за опште послове Центра за социјални рад у Пландишту.
Члан 5.
Финансијска средства за ове намене обезбеђена су у буџету општине Пландиште.
Члан 6.
Корисник коме није признато право из овог Правилника има право на жалбу Општинском већу
општине Пландиште у року од 15 дана од дана пријема решења.
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Пландиште
Број: 55100-135/2018
Дана: 22.08.2018. године
ПЛАНДИШТЕ

Директорка:
Ђурђевка Тафра, дипл.спец.педагошкиња с.р.
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116.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 57. Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 24/2017) и члана 64. и 120. Статута општине Пландиште („Сл.
лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Општинско веће општине Пландиште на
седници одржаној дана 22.08.2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА
НА ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Предлог Правилника о остваривању права на једнократне помоћи који
је донео директор Центра за социјални рад у Пландишту бр. 55100-134/2018 од 27.07.2018. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 551-12/2018-III
Дана: 22.08.2018. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста с.р.
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117.
На основу члана 111. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011), члана 43. и
чланoва 45., 46., 48., 52. и 55. Став 1 и 2. Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште („Сл.
лист општине Пландиште“, бр. 24/2017) и члана 28. Статута Центра за социјални рад Пландиште бр.
3-55100-38/12 од 28.02.2012.године, на основу сагласности Општинског већа општине Пландиште
Директор Центра за социјални рад у Пландишту 22.08.2018. године, донео је:
ПРАВИЛНИК
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ
Члан 1.
Овим Правилником регулишу се критеријуми, услови, надлежност, поступак и друга питања од
значаја за остваривање права на једнократне помоћи и то:
-

Једнократну новчану помоћ
Једнократну ванредно увећану новчану помоћ
Једнократну помоћ у натури
Путни трошкови и исхрана пролазника

Једнократна новчана помоћ
Члан 2.
Право на једнократну новчану помоћ могу остварити појединац или породица који се нађу у
стању социјалне потребе:
1. да имају пребивалиште на територији општине Пландиште
2. да су им тренутно неопходна средства за задовољење основних животних потреба
3. да су им тренутно неопходна средства за лечење, набавку медицинских помагала, који су
непходни за нормално животно и радно функционисање
4. прихват по престанку смештаја у установу
5. прихват по престанку издржавања казне затвора
6. и у другим ванредним приликама које не могу самостално превазићи, нарочито када немају
никаквих прихода и не могу их из закона предвиђених разлога превазићи (незапосленост,
минимална пензија, болест, инвалидност, социјална некомпетенција, издржавање казне
затвора и сл.)
Члан 3.
Висина једнократне помоћи у новцу утврђује се у зависности од потреба корисника и
расположивих буџетских средстава и може се одобрити највише до износа Новчане социјалне
помоћи за појединца, која се финансира из буџета РС према последњем објављеном податку.
Износ jеднократне новчане помоћи не може бити већи од просечне зараде по запосленом у
општини Пландиште у месецу који предходи месецу у коме се врши исплата.
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Члан 4.
Једнократна новчана помоћ може се одобрити истом кориснику највише три пута у току године а
само изузетно више пута у току године уколико укупна средства примљена по овом основу не
прелазе износ просечне нето зараде по запосленом у РС према последњем објављеном податку у
моменту подношења захтева.
Члан 5.
Испуњеност услова из члана 2. овог Правилника подносиоц захтева доказује подношењем:
-

Доказ о пребивалишту и
Доказе од тачке 2. до тачке 6. достављају у копији а оригинале на увид
Доказе којима располаже Центар за социјални рад, прибављају се по службеној дужности

Уколико подносилац захтева не достави доказ о пребивалишту Центар за социјални рад у
Пландишту прибавиће исте по службеној дужности.
Члан 6.
Решење о признавању права на Једнократну новчану помоћ доноси Центар за социјални рад у
Пландишту у складу са овим Правилником.
Ванредно увећана новчана помоћ
Члан 7.
Право на ванредно увећану новчану помоћ могу остварити појединац и/или породица који се нађу
у стању потребе:
1. Којима је елементарном непогодом потпуно оштећен стан или кућа коју користе по основу
власништва или по основу закупа на неодређено време;
2. У којима несрећним случајем наступи смрт једног или више чланова породичног
домаћинства;
3. Појединац који се разболи од тешке болести, односно породице чији се члан разболи од
тешке болести;
4. Појединци и породице у другим изузетно тешким ситуацијама по оценама стручног тима.
Члан 8.
Услов за остваривање права на ванредно увећану новчану помоћ је да просечни месечни приход
породице у предходна три месеца у односу на месец у коме је поднет захтев не прелази износ
просечна нето зараде у РС према последњим објављеним подацима надлежног за послове
статистике сем у случају елементарне непогоде где се увећана новчана помоћ додељује појединцу и
породици без обзира на висину прихода појединца односно породице.
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Члан 9.
Висина ванредно увећане помоћи у новцу утврђује се у зависности од потреба корисника и
расположивих буџетских средстава и може се одобрити највише до износа до једне и по просечне
нето зараде у РС према последњим објављеним подацима надлежног за послове статистике, сем у
случају елементарне непогоде где се увећана новчана помоћ додељује појединцу и породици
додељује у износу од једне до три зараде.
Члан 10.
Ванредно увећана новчана помоћ може се одобрити истом кориснику највише једном у току
године, без обзира на основ.
Изузетно од одредбе из става 1. овог члана, Центар за социјални рад може по предходно
прибављеној сагласности организационе јединице општинске управе надлежне за послове
социјалне заштите, признати право на ванредну новчану помоћ појединцу или породици који су се
нашли у стању изузетно тешке ситуације која је наступила као последица елементарних непогода у
којима је потуно или знатно оштећен стан који користе по основу власништва или закупа у року од 24
часа од сазнања за наведени случај без спроведеног комплетног поступка, само на основу
утврђеног идентитета оштећеног (хитан поступак).
Члан 11.
Испуњеност услова из члана 7. овог Правилника подносиоц захтева доказује подношењем:
-

Доказа о пребивалишту и
Доказе од тачке 2. до тачке 6. достављају у копији а оригинале на увид
Доказе којима располаже Центар за социјални рад, прибављају се по службеној дужности

Уколико подносилац захтева не достави доказ о пребивалишту Центар за социјални рад у
Пландишту прибавиће исте по службеној дужности.
Члан 12.
Решење о признавању права на Ванредно увећану новчану помоћ доноси Центар за социјални
рад у Пландишту у складу са овим Правилником.
Једнократна помоћ у натури
Члан 13.
Право на једнократну помоћ у натури могу остварити појединац или породица који се изненада
или тренутно нађу у стању социјалне потребе, који не могу сами превазићи.
Члан 14.
Једнократна помоћ у натури признаје се за задовољавање основних животних потреба и
обухвата:

Стр -476-

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 18

22.08.2018.

Намирнице
Огрев
Средства за личну хигијену

Висина вредности једнократне помоћи у натури утврђује се у зависности од потреба корисника и
расположивих буџетских средстава и може се одобрити највише до износа Новчане социјалне
помоћи по појединцу, а не може бити већи од просечне зараде по запосленом у општини у месецу
који предходи месецу у коме се врши исплата.
Једнократна помоћ у натури може се одобрити истом кориснику највише три пута у току године а
само изузетно више пута у току године уколико укупна средства примљена по основу Једнократне
новчане помоћи и помоћи у натури не прелазе износ просечне нето зараде по запосленом у РС
према последњем објављеном податку у моменту подношења захтева.
Путни трошкови и исхрана пролазника
Члан 15.
Право на трошкове исхране пролазника и путне трошкове могу остварити појединац или
породица који се нађу у стању социјалне потребе:
-

Затекну се на територији општине Пландиште без средстава за живот, а имају место
пребивалишта ван територије општине Пландиште
Страни држављани
Деца без родитеља/старатеља
Бескућници и/или лица без личних докуменатa
Члан 16.

Право на трошкове исхране за лица код којих се констатује да су изгладнели (да дуже времена
нису уносили храну у организам) те да је потребна ова врста интервенције.
Износ за трошкове исхране одобрава се до 10% од основице за утврђивање Новчане социјалне
помоћи.
Члан 17.
Право на путне трошкове (обезбеђивање новца или карте за превоз) у висини стварних трошкова
за лица без новчаних средстава који се затекну на територији општине Пландиште, а желе да се
врате у своје место пребивалишта.
Лица која нису у стању да се врате у место пребивалишта/боравишта одређује се пратилац.
Члан 18.
Финансијска средства за све наведене намене из овог Правилика обезбеђена су у буџету
општине Пландиште.
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Исплату jеднократних новчаних помоћи; vанредно увећаних новчаних помоћи; pомоћи у натури и
pутне трошкове и исхрану пролазника, врши Центар за социјални рад у Пландишту.
Члан 19.
Корисник коме није признато право из овог Правилника има право на жалбу Општинском већу
општине Пландиште у року од 15 дана од дана достављања Решења.
Члан 20.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Пландиште
Број: 55100-134/2018
Дана: 22.08.2018. године
ПЛАНДИШТЕ

Директорка:
Ђурђевка Тафра, дипл.спец.педагошкиња с.р.
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ИЗДАВАЧ: Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38.
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Золтан Ковач
ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК: Татјана Шипка
Тел. 013/861-035
УПЛАТНИ РАЧУН код Јединице органа за јавна плаћања:
- приходи буџета општине - 840-44640-68
Штампа: Општинска управа општине Пландиште

