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На основу члана 44. став 2., члана 46. став 2., члана 55. став 2., члана 110. и 111. Закона о 
социјалној заштити (''Службени гласник РС'', бр.24/2011), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи ''Службени гласник РС'' бр.129/07) и члана 41. Статута општине Ириг 
(''Службени лист општина Срема , бр. 13/2014, 30/2014 и  9/2015 ), СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ ИРИГ  на седници одржаној дана  02.03.2016.године, донела је  

 
 

ОДЛУКУ 
  

О  СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ИРИГ 
 

I  ОСНОВНА ОДРЕДБА 

 

Члан 1. 
Овом Одлуком уређује се обим, услови и начин остваривања права из  социјалне заштите 

која обезбеђује  општина Ириг у складу са Законом о социјалној заштити (у даљем тексту 
Закон) као и начин финансирања и обезбеђивања средстава. 

Социјална заштита на основу ове Одлуке обезбеђује се пружањем услуга социјалне 
заштите,материјалном подршком, као и програмима унапређења социјалне заштите у складу са 
Законом и овом Одлуком. 

Корисници услуга социјалне заштите и материјалне подршке су лица која су Законом 
одређена као корисници социјалне заштите која имају пребивалиште на територији општине 
Ириг и лица расељена са Косова и Метохије која имају боравиште на терторији општине Ириг, 
а изузетно и осталим грађанима који немају пребивалиште на територији општине Ириг, а  
нађу се у стању социјалне потребе која неодложно захтева пружање услуге односно 
обезбеђење социјалне заштите 

Корисници социјалне заштите могу бити и страни држављани и лица без држављанства, у 
складу са законом  и међународним уговорима. 

Лице које је закључило уговор о доживотном издржавању не може да оствари права и 
услуге утврђене овом одлуком осим саветодавно терапијских и социо едукативних услуга као и 
услуге клуба за стара и остарела лица. 

 

II  УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Члан 2. 

Услуге утврђене овом одлуком су активности пружања подршке и помоћи појединцу и 
породици ради побољшања односно очувања квалитета живота и  откалањања и ублажавања 
ризика неповољних животних околности. 

Услуге социјалне заштите у смислу ове одлуке су: 

1.дневне услуге у заједници: 

    -помоћ у кући 

   -клуб за стара и остарела лица 

   -дневни боравак деце  омладине са сметњама у развоју 

   -лични пратилац 

  -2.услуге подршке за самосталан живот 
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-персонална асистенција 

 

3.саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге 

 

4.услуге смештаја 

 -смештај у прихватилиште и прихватну станицу 

 - социјално становање у заштићеним условима 

 

Члан 3. 

 

Материјална подршка обезбеђује се корисницима у виду: 

    1.новчане помоћи 
-  једнократна помоћ 
-  интервентна једнократна помоћ 
 -субвенција превоза старих лица и ученика средњих школа( издавање беплатих 

легитимација) 
- помоћ за опрему и превоз корисника за смештај у установу социјалне заштите или 
другу породицу 
-бесплатан оброк 
2.накнаде трошкова 
- за вантелесну оплодњу 
-превоза исхране и смештаја деце са саметњама у развоју која похађају основну 
школу на теритрији општине Ириг или ван ње 
-сахрањивања 
 

ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ 

ПОМОЋ И НЕГА  У КУЋИ 
 

Члан 4. 
Услуге помоћи и неге у кући доступне су особама са пребивалиштем на територији 

општине Ириг  које имају ограничења физичких и психичких способности услед којих нису 
у стању да независно живе у својим домовима без редовне неге и надзора, при чему је 
породична подршка недовољна или није расположива.  

Услови за пружање ове услуге одређени су чланом 73-82 Правилника о ближим 
условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите (Сл.гласник РС, бр.42/2013) 
 

 

 КЛУБ ЗА СТАРА И ОСТАРЕЛА ЛИЦА 

 

Члан 5. 
У Клубу за стара и остарела лица се обезбеђује боравак у трајању од 11 часова сваког 

радног дана, суботом у трајању од 6 сати, осим недеље.  
У Клубу се задовољавају свакодневне животне потребе, а нарочито: дружење, социјална 

интеграција и рехабилитација, развијање солидарности, односно самопомоћи, културно - 
забавне, рекреативне, духовне и друге потребе.  
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Члан 6.  

 
Право на бесплатне услуге клуба има лице које је остварило право на новчану социјалну 

помоћ. Центар за социјални рад на основу утврђених критеријума цени могућност, потребе и 
целисходност овог облика заштите у сваком конкретном случају.  

Средства за рад  Клуба за стара и остарела лица обезбеђују се из Буџета општине или на 
други начин у складу са Законом, као услуге коју обезбеђује локална заједница. 

Средства за активности корисника (дружења, путовање, сусрети и сл.) обезбеђују 
корисници ове услуге сопственим средствима. 

 

 ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ  СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

Члан 7. 
Услуга дневног боравка намењена је деци и омладини са сметњама у развоју (телесне, 

интелектуалне, менталне, сензорне, говорно-језичке, социо-емоционалне, вишеструке), а 
његове потребе за негом превазилазе могућности породице ( у даљем тексту: корисници) са 
пребивалиштем на територији општине Ириг, старости 7 до 26 година. 

Боравак лица из претходног става одвија се свакодневно, у преподневним часовима, у 
трајању од 7 до 8 часова дневно, сем суботе и недеље. 

Услугу могу да користе  и лица са сметњама у развоју (телесне, интелектуалне, 
менталне, сензорне, говорно-језичке, социо-емоционалне, вишеструке), а његове потребе за 
негом превазилазе могућности породице ( у даљем тексту: корисници) са пребивалиштем на 
територији општине Ириг, под условом да су услугу дневног боравка почели да користе пре 
26. година живота и да не постоји други начин ванинституционалног или институционалног 
збрињавања. 

Услуга дневног боравка из претходног става обухвата: превоз, смештај, исхрану, 
здравствену заштиту, васпитно-образовни рад, радни третман у циљу стицања нових знања и 
радних способности у зависности од степена потребе за пружање додатне образовне, 
здравствене и социјалне  подршке деце и омладине са сметњама у развоју. 

Члан 8. 
О коришћењу услуге дневног боравка деце и омладине са сметњама у развоју  одлучује 

Центар за социјални рад општине Ириг. 
Услуга дневног боравка деце и омладине са сметњама у развоју старости до 26 година 

обезбеђује се упућивањем корисника у Дневни боравак деце и омладине са сметњама у 
развоју, као организационе јединице Центра за социјални рад.   
 

 
ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ 

 
 

Члан 9. 
Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом односно са сметњама у 

развоју,коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу 
у области кретања,одражавања личне хигијене,храњења,облачења и комуникације са 
другима,под условом да је укључено у  васпитно-образовну установу,односно школу, до краја 
редовног школовања,укључујући завршетак средње школе. 

Услови за пружање ове услуге одређени су чланом 83-87 Правилника о ближим 
условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите (Сл.гласник РС, бр.42/2013) 
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УСЛУГЕ ПОДРШКЕ ЗА САМОСТАЛНИ ЖИВОТ 
 

ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА 

 

Члан 10. 

 Овом услугом се обезбеђује одговарајућа практична подршка која је кориснику 
неопходна за задовољавање основних  личних  потреба и укључивање у образовне,радне и 
друштвене активности у заједници ради успостављања што већег нивоа самосталности. 

Услови за пружање ове услуге одређени су чланом 99-106 Правилника о ближим 
условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите (Сл.гласник РС, бр.42/2013) 

 
 

 
САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ 

 
Члан 11. 

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге пружају се као вид помоћи 
појединцима и породицама које су у кризи, ради унапређивања породичних односа, 
превазилажења кризних ситуација и стицања вештина за самосталан и продуктиван живот у 
друштву.  

 
Члан 12. 

Грађани услуге  из ове Одлуке могу користити кроз услуге саветовалишта, која се 
организују као: 

- саветовалиште за брак и породицу, 
- саветовалиште за младе, 
- саветовалиште за остарела лица, 
- центар за медијацију. 
У саветовалиштима се реализују психолошко - педагошке, социјалне и правне услуге и 

услуге медијације. 
Корисници ових услуга могу бити лица са пребивалиштем или боравиштем на 

територији општине Ириг. 
Услуге се могу користити по препоруци Центра за социјални рад, институција 

образовања, здравствене и социјалне заштите, правосудних органа и самоиницијативним 
доласком. 

 
УСЛУГЕ СМЕШТАЈА 

 

ПРИВРЕМЕНИ СМЕШТАЈ У ПРИХВАТИЛИШТЕ И ПРИХВАТНУ СТАНИЦУ 

  
Члан 13. 

Услуга привременог смештаја у прихватилиште за децу и омладину признаје се деци и 
омладини без родитељског старања и деци и омладини чији је развој ометен породичним 
приликама, као привремено збрињавање до утврђивања одговарајућег облика заштите у 
трајању до 30 дана уз могућност продужења права још до 30. дана, када постоје нарочито 
оправдани разлози (сложенији опсервационо - дијагностички поступак, објективна 
немогућност прибављања неопходне документације и сл.). 

У прихватилишту се обезбеђују смештај и исхрана корисника, опсервационо - 
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дијагностички поступак са предлогом упутном органу о даљем облику социјалне заштите 
корисника, здравствена заштита корисника, образовно - васпитне, културне и друге потребе 
корисника. 

Право на привремени смештај у прихватну станицу за децу и омладину признаје се деци 
и омладини која се нађу у скитњи, просјачењу или другим случајевима у којима је хитно 
потребан прихват - краткотрајни смештај, до утврђивања одговарајућег облика заштите, са 
циљем да се корисник што брже врати родитељима, хранитељској породици или у установу 
социјалне заштите. 

У прихватној станици се обезбеђује смештај и исхрана корисника, примена здравствено 
- хигијенских мера, утврђивање идентитета и пребивалишта корисника, сачињавање налаза о 
њиховом стању и понашању. 

Право на привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу под условима из 
ове одлуке обезбеђују се и старим лицима која се нађу у скитњи, просјачењу или другим 
случајевима у којима је хитно потребан прихват и краткотрајни смештај, до утврђивања 
одговарајућег облика заштите. 

До обезбеђења просторних услова за остваривање овог права, користиће се услуге 
других прихватилишта и прихватних станица. 

 
 

  СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА 
 

Члан 14. 
 Социјално становање у заштићеним условима је вид посебног облика социјалне 
заштите, који се организује на подручју општине Ириг, у објектима предвиђеним посебним 
актом. 

Члан 15. 
 Носилац права коришћења објекта овог облика становања је Општина Ириг, са свим 
правима и  обавезама које из тога проистичу. 
 

Члан 16. 
 Објектима намењеним за социјално становање у заштићеним условима ( у даљем 
тексту: стамбене јединице) управља Центар за социјални рад .  
 Све одлуке које се односе на одржавање објекта у надлежности су Центра за 
социјални рад, а трошкови инвестиционог одржавања објеката за социјално становање у 
заштићеним условима финансирају се из буџета општине Ириг. 
 

Члан 17. 
Услуга  социјалног становања у заштићеним условима  се  обезбеђује  појединцу и породици 
у стању социјалне потребе, који немају решено питање становања и пружа се у наменски 
изграђеним објектима, без могућности откупа.  

Кориснику социјалног становања у заштићеним условима обезбеђује се: 
                       - становање у наменски изграђеним објектима; 
                       - стручна подршка и одговарајући облици помоћи у самосталном живљењу.     

   Корисници ове услуге су социјално угрожене избеглице и интерно расељена лица и 
породице смештене у неадекватном приватном смештају као и социјално угрожена лица и 
породице из локалне заједнице заинтересована за овај вид збрињавања и то: 

1. социјално угрожена лица и породице која због физичких или менталних болести, 
хроничне болести или инвалидитета члана породице не могу да обезбеде услове за живот, 

2. самохрани родитељи,  
3. стара лица способна да живе самостално уз повремену подршку 

         4. особе са инвалидитетом; 
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         5. друга лица по стручној процени Центра за социјални рад. 
Корисници су и домаћин социјалног становања и чланови његове породице. 
Лица из става 1. и 2. овог члана  имају право на смештај у објектима социјалног 

становања уколико су стамбено угрожени. 
 

Члан 18. 
 Сваки објекат за социјално становање у заштићеним условима има домаћина 
социјалног становања, члан социјално угрожене породице избеглица или интерно расељеног 
лица или породице који је радно способно лице и члан је већ смештене социјално угрожене 
породице. 
 Домаћина бира и његов рад прати Центар за социјални рад општине Ириг. 
 

Члан 19.  
 Први избор корисника социјалног становања у заштићеним условима  извршен је у 
складу са критеријумима из Уговора о реализацији одређеног пројекта социјалног становања 
у заштићеним условима.  
 

Члан 20. 
 Корисници својим средствима плаћају текуће трошкове боравка, утрошену струју, 
воду, грејање и комуналне услуге. 
 Општина ће субвенционисати део комуналних трошкова за утрошену воду и 
изношење смећа у складу са одредбама  ове Одлуке . 
 

Члан 21. 
 Стамбене јединице су намењене збрињавању лица из члана 49. ове одлуке и њихова 
намена неће бити промењена док постоји потреба за збрињавањем поменутих корисника. 
 Уколико престане потреба за збрињавањем корисника из  Одлуке, општина може 
променити намену објекта али да се исти користи искључиво за потребе социјалне заштите. 
 

 
 МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА И ДРУГИ ОБЛИЦИ МАТЕРИЈАЛНЕ 

ПОМОЋИ  
 

НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 
 

ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ 
 

 
Члан 22. 

Једнократна помоћ се обезбеђује лицу које се изненада  или тренутно нађе у стању 
социјалне потребе,коју не могу сами превазићи, и то нарочито у случајевима: 
задовољавања основних животних потреба, постпеналне заштите, прихвата по 
престанку смештаја и у другим ситуацијама према процени Центра за социјални рад. 
  

Члан 23. 
Висина једнократне помоћи утврђује се у зависности од потреба и материјалног положаја 

појединца односно породице и исплаћује се по правилу једном у току године. 
 Износ једнократне новчане из става 1.овог члана помоћи не може бити већи од просечне 

зараде по запосленом у општини Ириг у месецу који претходи месецу у коме се врши 
исплата.  

Изузетно, појединац односно породица може право на једнократну помоћ користити и 
више пута у календарској години , с тим да укупна средства остварена по основу овог права 
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не пралазе двоструки износ из става 2.овог члана 
 

Члан 24. 
Исплату једнократне новчане помоћи корисницима за које је решење донео Центар, врши 

Центар за социјални рад.   
Центар за социјални рад је дужан да у име општине води поступак за рефундирање 

учињених трошкова (путних трошкова и исхране) за лице које се нађе на територији општине 
Ириг у стању социјалне потребе ван свог пребивалишта или боравишта у висини стварних 
трошкова и то према Центру за социјални рад на чијој територији корисник има 
пребивалиште или боравиште. 

Лицу које није способно само да се врати, одређује се пратилац. 
 

Члан 25. 
     Једнократна помоћ у натури даје се социјално угроженим лицима у животним 
намирницама, средствима за хигијену, огрев и сл. према процени Центра за социјални рад, 
више пута у току године, у количинама сразмерно броју чланова домаћинства. 
 

      Члан 26. 
Приликом доделе једнократне помоћи Центар за социјални рад може додатно ценити 

добровољно друштвено ангажовање – волонтирање корисника у локалној заједници. 
 

 
ИНТЕРВЕНТНА ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ 

 
Члан 27. 

Право на интервентну једнократну помоћ обезбеђује се појединцу и породици који се налазе 
у стању тренутне и изузетно тешке ситуације и стамбене угрожености ,који не могу 
самостално да превазиђу, изазване пожаром,поплавом или другом непогодом у којој је 
потпуно уништен или знатно оштећен стамбени објекат који користе, смрћу или тешком 
инвалидношћу члана породице и другим ситуацијама према процени Центра за социјални 
рад. 

Члан  28. 
Центар за социјални рад у сваком конкретном случају цени потребу и целисходност пружања 
интервенте једнократне помоћи,нарочито да ли појединац или породица поседују стан или 
кућу у власништву на територији Републике Србије,односно користе друштвени стан по 
основу закупа,могућности за стамбено збрињавање  на други начин, односно да ли су 
испуњени услови за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу. 
 

Члан 29. 
Висина интервентне једнократне помоћи утврђује се у зависности од потреба и стања 
појединца,односно породице,према процени стручног тима Центра за социјални рад у сваком 
појединачном случају, и може се доделити  највише  два пута годишње, у висини две 
просечне зараде исплаћене у општини Ириг,према поседњем објављеном статистичком 
податку. 
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СУБВЕНЦИЈЕ ПРЕВОЗА СТАРИХ ЛИЦА И УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА (ИЗДАВАЊЕ 
БЕСПЛАТНИХ ЛЕГИТИМАЦИЈА) 

 
 
 Субвенционисани превоз за старе  
 

Члан 30. 
Превозник коме је поверено обављање комуналне делатности јавног линијског превоза, 

на општинским линијама, на територији општине Ириг је дужан да врши бесплатан превоз 
лица старијих од 75 година, као и да врши превоз лица између 65 и 75 година старости по 
цени 50% од редовне цене превоза, а у оквиру линијског превоза. 

Цена издавања легитимације за кориснике превоза из става 1. овог члана не може бити  
већа од једне четвртине просечне цене месечних карата које утврђује Одељење за јавне 
службе и локални економски развој на основу предлога превозника. 

Превозник је дужан да  издаје легитимације за коришћење превоза за лица из  става 1. 
овог члана на период поверавања превоза и то за две релације по избору корисника услуге. 

Легитимација важи за период важења уговора о поверавању превоза. 
 
 
 Субвенционисани превоз ученика средњих школа  

 
Члан 31. 

Право на субвенционисани превоз од куће до школе и обратно могу да остварују 
редовни ученици који похађају средњу школу на територији општине Ириг ( у даљем тексту: 
ученици) и путују из сеоских насељених места,  за време трајања наставне године. 

Право на субвенцију  цене превоза  остварује се за свако полугодиште  школске године 
посебно. 
 

Члан 32. 
 Право на субвенцију цене превоза из чл. 22. Одлуке имају редовни ученици са 
територије општине  Ириг и то: 

1. у износу до 100% који су остварили одличан успех на крају претходне школске 
године, односно првог полугодишта, ученици првог разреда уколико постигну  
одличан успех на крају првог полугодишта текуће школске године и да имају мање од 
10 неоправданих изостанака;  

2. у износу до 100% који су остварили врло добар и добар успех на крају претходне 
школске године, односно првог полугодишта, као и ученици првог разреда уколико 
постигну  врло добар успех на крају првог полугодишта текуће школске године под 
следећим условима: да имају мање од 10 неоправданих изостанака, да породица 
остварује приход у висини до износа  новчане социјалне помоћи у складу са Законом 
за месец који претходи месецу у коме се подноси захтев  и не поседује више од 1 ха 
пољопривредног земљишта; 

3. у износу до 80% који су остварили врло добар и добар успех на крају претходне 
школске године, односно првог полугодишта, као и ученици првог разреда уколико 
постигну  врло добар успех на крају првог полугодишта текуће школске године под 
следећим условима: да имају мање од 10 неоправданих изостанака, да породица 
остварује приход у висини до износа  новчане социјалне помоћи у складу са Законом 
за месец који претходи месецу у коме се подноси захтев  и не поседује више од 2 ха 
пољопривредног земљишта; 

4. у износу до 65% који су остварили врло добар и добар успех на крају претходне 
школске године, односно првог полугодишта, као и ученици првог разреда уколико 
постигну  врло добар успех на крају првог полугодишта текуће школске године под 
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следећим условима: да имају мање од 10 неоправданих изостанака, да породица 
остварује приход у висини до минималне зараде у Републици према последњем 
објављеном податку за месец који претходи месецу у коме се подноси захтев и не 
поседује више од 1 ха пољопривредног земљишта; 

5. у износу до 50% који су остварили врло добар и добар успех на крају претходне 
школске године, односно првог полугодишта, као и ученици првог разреда уколико 
постигну  врло добар успех на крају првог полугодишта текуће школске године под 
следећим условима: да имају мање од 10 неоправданих изостанака, да породица 
остварује приход у висини до минималне зараде у Републици према последњем 
објављеном податку за месец који претходи месецу у коме се подноси захтев и 
поседује више од 2 ха пољопривреднног земљишта; 

6. у износу од 100% који живе у породици која је корисник права на новчану социјалну 
помоћ; 

7. у износу од 100% који живе у хранитељским  и старатељским породицама. 
 
Уколико у Буџету општине за текућу годину, након остваривања права на субвенције по 

тачкама 1.-7. остану неутрошена средства планирана за те намене, право на субвенцију 
превоза у висини до 50% могу остварити и ученици који су остварили врло добар и добар 
успех на крају претходне школске године, односно првог полугодишта, као и ученици првог 
разреда уколико постигну  врло добар успех на крају првог полугодишта текуће школске 
године уколико имају мање од 10 неоправданих изостанака, и уколико  породица остварује 
приход у висини до минималне зараде у Републици према последњем објављеном податку за 
месец који претходи месецу у коме се подноси захтев и не поседује више од 3 ха 
пољопривредног земљишта 

О остваривању права на субвенције превоза ученика из члана 23. став 2. ове Одлуке 
одлучује  Служба за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове уз претходно 
мишљење Службе за финансије, утврђивање и наплату јавних прихода. 

 
Члан 33. 

Ученици из члана 23. став 1. тачка 1. остварују право на субвенцију превоза уколико  
чланови породичног домаћинства нису у текућој години обвезници годишњег пореза на 
доходак грађана. 

Ради остваривања права на субвенцију превоза, ученик  подноси захтев Општинскoj 
управи општине Ириг, Служби за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове, 
која обавља стручне, административне и техничке послове на спровођењу ове Одлуке (у 
даљем тексту: надлежна Служба). 

Надлежна служба прибавља из средњих школа списак одличних и врло добрих и  
податке о броју неоправданих изостанака у складу са одредбама ове Одлуке за свако 
полугодиште, претходне и текуће школске године, потписан и оверен од стране овлашћеног 
лица школе. 

За ученике из члана 23. став 1. тачка 2. и 3. потребне податке надлежној  Служби 
издаје Центар за социјални рад општине Ириг. 

За ученике из члана 23. став 1. тачка 2., 3., 4. и 5. податак о поседовању 
пољопривредног земљишта породице издаје РГЗ- Служба за катастар непокретности Ириг. 
 Родитељ или старатељ ученика који је поднео захтев и сву потребну документацију за 
остваривање субвенције цене превоза, потписује изјаву пред надлежним радником 
Општинске управе под кривичном и материјалном одговорношћу, којом потврђује да носилац 
или чланови породичног домаћинства није у текућој години обвезник годишњег пореза на 
доходак грађана. 

Члан 34. 
 Ученици  из члана 23. став 1. тачка 6.и 7. остварују право на субвенцију превоза под 
условом редовно похађају наставу и да током школовања у средњој школи нису понављали 
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разред. 
Ради остваривања права на субвенцију цене превоза из става 1. овог члана, ученик 

подноси  захтев надлежној  Служби, доставља уверење из школе, којим школа потврђује да 
редовно похађа наставу, а родитељ, старатељ или хранитељ ученика доставља уверење из 
Центра за социјални рад општине Ириг којим се потврђује да ученик живи у породици чији 
члан прима новчану социјалну помоћ  или да живи у хранитељској породици. 

   
Члан 35. 

Захтев за субвенционисани превоз се подноси два пута годишње, за свако 
полугодиште, за прво од 15. до 25. августа, а  за друго  од 15. до 25. јануара текуће године. 

 
Члан 36. 

 Надлежна Служба доноси  решење којим одобрава субвенционисани превоз 
ученицима из ове Одлуке. 
 Надлежна Служба ће, на основу расположивих средстава буџета, истовремено  
одредити и висину субвенције за свако полугодиште.  
 
 

ПОМОЋ ЗА ОПРЕМА И ПРЕВОЗ КОРИСНИКА ЗА СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ИЛИ НЕКУ ДРУГУ ПОРОДИЦУ 

 
Члан 37. 

Право на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу 
породицу, има лице које се упућује у установу социјалне заштите или другу породицу, а ту 
опрему не може само да обезбеди, нити му је могу обезбедити сродници који су према 
Закону о породици дужни да учествују у његовом издржавању.  

 
 

Члан 38. 
Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу 

обухвата набавку одеће и обуће, накнаду трошкова за превоз корисника до установе, односно 
породице, у коју се смешта.  

Члан 39. 
О праву на опрему за смештај корисника у установу социјалне заштите или другу 

породицу, одлучује решењем Центар за социјални рад.  
 
 

 БЕСПЛАТАН ОБРОК (НАРОДНА КУХИЊА) 
 

Члан 40.  
Право на бесплатан оброк имају појединац или породица из категорије најугроженијих 

општине Ириг који нису у могућности да самостално задовоље основне животне потребе и 
који имају приходе до износа  висине новчане сoцијалне помоћи у складу са Законом за 
месец који претходи месецу у коме се подноси захтев.   

Право на бесплатан оброк могу да остваре и избеглице и интерно расељена лица са 
територије Косова и Метохије под условом да имају приходе до износа новчане сoцијалне 
помоћи у складу са Законом за месец који претходи месецу у коме се подноси захтев и да 
имају боравиште на територији општине Ириг  најмање годину дана пре подношења захтева.  

 
Члан 41.  

Бесплатан оброк састоји се од једног топлог оброка дневно или од пакета 
прехрамбених намирница за припрему оброка у току једног месеца с тим што се количина 
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прехрамбених намирница у једном пакету одређује у зависности од броја чланова 
породичног домаћинства који остварују право на бесплатан оброк. 

 
Члан 42.  

Захтев за остваривање права на коришћење бесплатног оброка подноси се Центру за 
социјални рад општине Ириг, који врши процену социјалне угрожености у складу са овом 
Одлуком..  

Поступак за остваривање права покреће се на захтев појединца,законског заступника 
односно стараоца и по службеној дужности.  

Члан 43.  
Уз захтев за бесплатан оброк прилаже се следећа документација:  
- копије личних карата свих пунолетних чланова породице и за малолетну децу у 

породици извод из МКР;  
- потврде о приходима у три месеца која претходе месецу подношења захтева, за сваког 

члана заједничког домаћинства који остварује приход;  
- потврде из евиденције Националне службе запошљавања за незапослене чланове 

заједничког домаћинства или потврда о редовном школовању;  
- уверење РГЗ - Службе за катастар непокретности о катастарским приходима у 

претходној години за сваког члана заједничког домаћинства;  
- уверења о имовном стању из Пореске управе из места становања и места рођења за 

све пунолетне чланове домаћинства.  
Документацију из претходног става, уз захтев не подносе лица корисници новчане 

социјалне помоћи.  
Избеглице и интерно расељена лица са територије Косова и Метохије, из члана 29. став 

2, уз захтев за бесплатан оброк, уз сву потребну документацију из става 1. овог члана, 
прилажу и копије избегличких легитимација свих пунолетних чланова породице за 
избеглице, односно копије легитимација интерно расељених лица и уверења Полицијске 
управе о боравишту на територији општинe  Ириг за интерно расељена лица. 
 

Члан 44.  
Право на бесплатан оброк може се изузетно признати и лицима чији су укупни месечни 

приходи до 20% изнад износа новчане сoцијалне помоћи у складу са Законом за месец који 
претходи месецу подношења, а по процени стручног тима Центра за социјални рад, која живе 
у изузетно тешким социјалним условима (самохрани родитељи, вишечлане породице, стари, 
болесни и инвалиди, оболели пензионери са најнижим пензијама, лица погођена 
eлементарном непогодом и др.) 

 
Члан 45.  

Право на бесплатан оброк остварује се за период од годину дана након чега је корисник 
дужан да обнови захтев.  

О свакој промени битној за коришћење права корисник је дужан да обавести Центар за 
социјални рад, у року од пет дана.  

 
Члан 46.  

Право на бесплатни оброк обезбеђује се преко Народне кухиње Црвеног крста  Ириг 
шест дана у току седмице једном дневно и обухвата издавање топлог оброка радним даном и 
сувог оброка суботом. 

Пакети хране се обезбеђују и дистрибуирају за социјално угрожена лица у сеоским 
подручјима, под истим условима за остваривање права на бесплатан оброк, а динимика 
расподеле зависи од количине расположивих намирница. 

Ближе услове у погледу начина организовања бесплатног оброка утврђује Црвени крст 
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Ириг на основу броја корисника бесплатног оброка, на који сагласност даје председник 
општине. 

Средства за рад Народне кухиње посебно се планирају и обезбеђују у Буџету општине 
и из других извора.  

Уколико Организација Црвеног Крста, или друго правно или физичко лице, или други 
орган власти или организација, набави, или на други начин обезбеди  прехрамбене 
намирнице за потребе корисника бесплатног оброка, садржина и начин испоруке пакета 
прехрамбених намирница биће уређена посебним актом Црвеног  крста. 

Црвени крст подноси Скупштини општине најмање једном годишње извештај о 
реализацији бесплатног оброка, у складу са Законом. 

 
Члан 47. 

Центар за социјални рад ће решавајући по захтеву примењивати одредбе Закона о 
општем управном поступку, Закона о социјалној заштити и ове Одлуке, користећи методе 
стручног рада и тумачења наведених прописа. 

Општинска организација Црвеног крста у Иригу, током трајања права на коришћење 
народне кухиње, прати реализацију и указује Центру за социјални рад на евентуалне промене 
чињеничног стања. 

 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА 

 
НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ 

 
Члан 48.  

Накнада трошкова за поступак вантелесне оплодње је посебан облик социјалне заштите 
на које имају брачни и ванбрачни другови који због стерилитета или привремене 
неплодности нема деце.  

Накнада трошкова за поступак вантелесне оплодње који се обавља на клиникама у 
Србији врши се до висине износа трошкова који се плаћају за поступак вантелесне оплодње 
на Гинеколошко-акушерској клиници Клиничког центра у Београду.  

Право на накнаду трошкова за поступак вантелесне оплодње могу да остваре брачни и 
ванбрачни другови који имају пребивалиште, односно боравиште (избеглице и интерно 
расељена лица са територије Косова и Метохије) на територији општине Ириг најмање 
годину дана пре подношења захтева.  

Лица из претходног става могу остварити право на накнаду трошкова за вантелесну 
оплодњу под условом да је жена млађа од 40 година и  да немају деце.  

 
ПРЕВОЗ, ИСХРАНА И СМЕШТАЈ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ КОЈА 

ПОХАЂАЈУ ОСНОВНУ ШКОЛУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ ИЛИ ВАН ЊЕ 

Члан 49. 
Право на накнаду трошкова превоза остварених у средствима јавног превоза у висини 

превозне карте признаје се деци са сметњама у развоју и њиховим пратиоцима, а налазе се на 
редовном основном школовању у школи на територији општине Ириг или ван ње уколико у 
општини Ириг нема одговарајуће школе. 

Ово право остварује се на основу налаза и мишљења Комисије за процену потреба за 
пружањем додатне образовне здравствене и социјалне подршке детету и ученику и  потврде о 
редовном похађању школе, без обзира на удаљеност од места становања. 

 
Члан 50. 

Право на превоз, исхрану и смештај имају деца са сметњама у развоју која похађају 
основну школу ван територије општине по уговору интернатске установе и Центра за 
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социјални рад, уколико на територији општине нема одговарајућих школа. 
 

 
 

НАКНАДА ТРОШКОВА САХРАНЕ 
 

Члан 51. 
Бесплатно се сахрањују: лица без прихода смештена у установу социјалне заштите или 

другу породицу за чији смештај трошкове сноси надлежно министарство, лица без 
пребивалишта која се у тренутку смрти нађу на подручју општине Ириг корисници новчане 
социјалне помоћи у складу са Законом о социјалној заштити, изузетно лица која нису у 
систему социјалне заштите, а налазила су се у стању социјалне потребе по процени Центра 
за социјални рад, као и друга лица без прихода у домаћинству, а која немају сроднике или 
имају сроднике за које Центар за социјални рад утврди да нису у могућности да сносе 
трошкове и изврше сахрану.  

 
Члан 52.  

Уколико појединци, који нису сродници обавезни на издржавање изврше сахрану лица 
из члана 11. имају право на накнаду трошкова сахране у висини трошкова учињених за 
набавку најнеопходније погребне опреме.  

Накнада трошкова сахране утврђује се у висини стварних трошкова учињених за 
набавку најнеопходније погребне опреме (сандук, покров, крст, пирамида), трошкова капеле, 
закупа гробног места и др. ), превоз посмртних остатака и извршену сахрану.  

Право на бесплатно сахрањивање или накнаду трошкова утврђује Центар за социјални 
рад. 

Члан 53.  
Уколико се иза смрти лица сахрањеног из средстава Буџета општине 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, овај ће против 
наследника, односно легатара покренути судски поступак ради накнаде трошкова сахране. 

Уколико се сахрањивање врши за лица која су корисници Фонда ПИО  Центар за 
социјални рад ће трошкове сахране рефундирати код овог Фонда. 
 

 

ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И КОРИШЋЕЊА УСЛУГА 

 

Члан 54. 

       Поступак за коришћење услуга из области социјане заштите и материјалне подршке из 
ове одлуке покреће се по захтеву корисника, а може се покренути и по службеној дужности. 

Захтев се подноси Центру за социјални рад општине Ириг, а надлежној Служби 
Општинске управе општине Ириг за следећа права: субвенције превоза старих лица и 
ученика средњих школа (издавање бесплатних легитимација), накнаду трошкова за 
вантелесну оплодњу и превоз, исхрану и смештај деце са сметњама у развоју која похађају 
основну школу на територији општине Ириг или ван ње. 

Подаци који се уносе у захтев морају да буду потпуни и истинити.  
Када се као корисник права из ове Одлуке појављује породица за носиоца права се 

одређује један пословно способан члан. 
Приоритет у решавању и признавању права имају лица која су неспособна за рад, без 

имовине и прихода и без сродника који су обавезни да их издржавају. 
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Члан 55. 

 
   О захтевима за остваривање права  из ове одлуке решава у првом степену Центар за 

социјални рад, а за права посебно наведена у члану 54. ове одлуке (субвенције превоза 
старих лица и ученика средњих школа (издавање бесплатних легитимација), накнаду 
трошкова за вантелесну оплодњу и превоз, исхрану и смештај деце са сметњама у развоју 
која похађају основну школу на територији општине Ириг или ван ње) Општинска управа 
општине Ириг  - Служба за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове. 

 
        Члан 56. 

О жалби на решење Центра за социјални рад одлучује  Општинска управа општине  
Ириг - Служба за друштвене делатности, општу  управу и заједничке послове. 

О жалбама на решења Службе за друштвене делатности, општу управу и заједничке 
послове Општинске управе општине Ириг  одлучује Општинско  веће општине Ириг. 

Жалба не одлаже извршење решења. 
 

 
Члан 57. 

Поступак за коришћење услуга и остваривање права из ове одлуке води се по одредбама 
Закона о општем управном поступку( Службени лист СРЈ, бр.33/97 и 31/01 и Службени 
гласник Републике Србије, број 30/10), ако законом и овом одлуком није другачије одређено.   

 
 

Члан 58. 
  Услуге социјалне заштите из ове Одлуке за којима постоји потреба, а не може их 

обезбедити или их не могу обезбедити у  потребном обиму установе социјалне заштите које 
је основала Република Србија, Аутономна покрајина Војводина односно Општина Ириг или  
Центар за социјални рад општине Ириг, набављају се од пружаоца услуга социјалне заштите 
који је за то лиценциран кроз поступак јавне набавке услуга социјалне заштите, у складу са 
законом. 

 
VI СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛУГА, МАТЕРИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ И ДРУГЕ 

ВРСТЕ ПОМОЋИ  
 

Члан 59. 
Услуге социјалне заштите, материјална подршка и друге врсте помоћи прописани 

овом Одлуком, финансирају се средствима из Буџета општине Ириг, средствима самих 
корисника, њихових сродника, или лица обавезних на издржавање корисника, као и од 
донатора и других извора у складу са Законом. 

 Служба за финансије и утврђивање и наплату јавних прихода Општинске управе 
општине Ириг врши пренос средстава за финансирање права и пружање услуга  Центру за 
социјални рад, а осталим пружаоцима услуга на основу уговора о финансирању услуга, као и  
решења надлежне Службе. 

Члан 60. 
У зависности од социјално-економског статуса корисника, плаћање услуге социјалне 

заштите из ове одлуке може бити:  
1) у целости из средстава корисника, његовог сродника или трећег лица,  
2) уз делимично учешће корисника, његовог сродника, трећег лица или буџета општине,  
3) у целости из Буџета општине.  
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Корисник учествује у плаћању услуге у складу с критеријумима прописаним посебним 
правилницима  чије је доношење утврђено овом Одлуком. 
 

Члан 61. 
Услуге из ове Одлуке у свему се пружају у складу са минималним стандардима 

прописаним од стране министра надлежног за социјалну заштиту. 
Надлежни орган општине може прописати примену виших стандарда и повољније 

услове за пружање услуга које обезбеђује општина Ириг. 
 
 

VII   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 62. 
Ближи услови, поступак и начин за остваривање права и услуга материјалне подршке 

као и на све дневне услуге у заједници,услуге подршке за самостални живот,саветодавно 
терапијске и социо–едукативне услуге и услуге смештаја утврдиће се  посебним 
Правилницима Центра за социјални рад  на које сагласност даје  Општинско  веће. 
         До ступања на снагу Правилника из ове Одлуке примењиваће се одредбе важећих 
Правилника уколико нису у супротности са овом Одлуком. 
 

Члан 63. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје  да важи  Одлука о социјалној заштити општине 

Ириг (Службени лист општина Срема бр.9 12 од 13.марта.2012.године) 
 

Члан 64. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ‘’Службеном листу 

општина Срема’’. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИРИГ 

Број: 01-011-5/2016 
Датум: 02.03.2016. 
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