На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републикe Србијe", брoj 129/07), члана 40. тачка 2-5 и члана 110 и 111. Закона о
социјалној заштити ("Службени гласник Републикe Србијe", број 24/11) и члана 37. став 1.
тачке 7. Статута општине Дољевац ("Службени лист града Ниша", број 69/08, 89/2010, 14/12,
32/12, 70/12, 57/13, 9/14 и 26/15),
Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 17.12.2015.године, доноси:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о социјалној заштити општине Дољевац („Сл. лист Града Ниша“ број 50/2011),
у делу “II МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА И УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ“, у
члану 4. ставу 2, додаје се тачка 7. која гласи: „7. Право на трошкове услуге неодложне
интервенције“.
У делу „III ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ“, код тачке „3.1. ПРАВО НА
ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ“, у члану 7. у ставу 1. у алинеји 6. после речи „Прихватилишта“, додају се
речи: „и установа неодложне интервенције;“.
У истом делу код тачке „3.6. ПРАВО НА РЕГРЕСИРАЊЕ МЕСЕЧНЕ АУТОБУСКЕ КАРТЕ „
у члану 20. у ставу 1. тачка 1. мења се и гласи:
„1. Деца и омладина ометена у развоју-инвалидна деца и омаладина, која се налазе у систему

предшколског, основног, средњег и високог образовања, или користе право на смештај у установу
социјалне заштите, интернат или у другу породицу, као и њихови пратиоци, у висини стварних
трошкова превоза за период трајања школске године.“
У истом члану и истом ставу, у тачки 2. уместо речи „материјалног обезбеђења“ треба да
стоји „новчане социјалне помоћи“.
У истом делу, у члану 21. у ставу 2. уместо речи: „у трајању од 6 месеци“ треба да стоји: „за
период трајања школске године,“.
У истом делу, после члана 21. додаје се тачка:
„3.7. ПРАВО НА ТРОШКОВЕ УСЛУГЕ НЕОДЛОЖНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
Члан 22.
Услуге неодложне интервенције се пружају у циљу осигурања безбедности у ситуацијама које
угрожавају живот, здравље и развој корисника и обезбеђују се 24 сата дневно.
Услуге неодложне интервенције пружа Центар за социјални рад уз обавезну сарадњу са другим
надлежним органима и службама.“
Остали чланови померају се за један.

У истом делу код тачке „4.6. СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА“,
члан 32. Који је сада члан 33. мења се и гласи:
„Члан 33.
Корисници социјалног становања у заштињеним условима ослобађају се плаћања трошкова
становања.
Трошкове елктричне енергије, комуналниих услуга, грејања, утрошак воде, и друге личне
и заједничке трошкове плаћају корисници социјалног становања.“
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Члан 2.
У осталом делу Одлука остаје непромењена.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града
Ниша".
Број: 560-13
У Дољевцу, 17.12.2015.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Томислав Митровић
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