На основу члана 110 став 5. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“
бр.24/2011) и члана 55 Статута општине Опово („Општински службени гласник општине
Опово“бр.18/2012), Скупштина општине Опово на седници одржаној дана
27.12.2012.године , донела је

ОДЛУКУ
О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ГРАЂАНА У ОПШТИНИ ОПОВО

I OПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се врста, обим и услови остваривања права грађана у
области социјалне заштите у Општини Опово, за које се средства обезбеђују у буџету
Општине Опово.
Члан 2.
Права из социјалне заштите су:
1. Једнократне помоћи
2. Трошкови сахране
Члан 3.
Корисници права из члана 2. ове Одлуке су лица која се налазе у стању социјалне
потребе, корисници новчаних социјалних примања.

II ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМИЋИ
Члан 4.
Врсте једнократних помоћи
1. новчана помоћ
2. помоћ у натури
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Права наведена у предходном ставу овог члана, остварују се по процени Центра за
социјални рад.
Центар за социјални рад доставља месечне извештаје исплаћених једнократних
новчаних помоћи Општинском већу општине Опово на сагласност.
Члан 5.
Једнократна помоћ је помоћ која се обезбеђује лицу које се изненада или тренутно
нађе у стању социјалне потребе услед елементарних непогода, смрти члана уже
породице,теже болести у породици, као и лицу које се упућује на домски или породични
смештај, а које нема средстава да обезбеди одећу обућу и трошкове превоза неопходне за
реализацију смештаја.
Члан 6.
Висина једнократне новчане помоћи одређује се у сваком појединачном случају, у
зависности од стања социјалне потребе у којем се корисник налази, као и од висине
средстава која су обезбеђена у буџету општине.
Износ једнократне помоћи може се исплатити највише до износа новчане социјалне
помоћи утврђене од стране Министарства рада, запошљавања и социјалне политике за
појединца.
Средства одобрена појединцу на име једнократне новчане помоћи, као члану
породице, искључује могућност одобравања средстава по истом основу осталим
члановима породице.
Члан 7.
Помоћ за опремање старих лица додељује се приликом њиховог смештаја у
установу социјалне заштите ради набавке одеће и обуће.
Члан 8.
Једнократна помоћ у натури може се доделити корисницима новчане социјалне
помоћи.
III ТРОШКОВИ САХРАНЕ
Члан 9.
Трошкови сахране обезбеђују се лицима која су корисници новчане социјалне
помоћи у тренутку наступања смрти или су били корисници три месеца пре наступања
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смрти, за неидентификована лица и других лиуца која немају имовину из које се могу
обезбедити потребна средства,која немају родбину, која је у могућности и и обавези да
сноси трошкове сахране.
Средства за ове намене обезбеђују се у висини од 20.000,00 динара за социјални
пакет(сандук, покров, крст) и 70,оо динара по километру за пренос покојника.

IV ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Члан 10.
Поступак за остваривање права по овој Одлуци покреће се по писменом захтеву
лица које има потребу за социјалном заштитом и по службеној дужности.
Члан 11.
О захтевима за остваривање права по овој Одлуци, у првом степену решава Центар
за социјални рад, а уз сагласност Општинског већа општине Опово.
Члан 12.
Средства за остваривање права утврђених овом Одлуком, обезбеђују се у буџету
општине и на основу Програму рада Центра за социјални рад.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у Општинском
службеном гласнику општине Опово.

Члан 14.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о социјалној заштити
грађана у општини Опово („Општински службени гласник општине Опово“бр. 5/2009) и
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Одлука о измени и допуни Одлуке о социјалној заштити грађана у општини
Опово(„Општински службени гласник општине Опово“ бр.1/2011).

Члан 15.
Одлука ће бити објављена у „Општинском службеном гласнику општине Опово“.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Хорват, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО
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