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На основу члана 29. став 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', број 72/2009 и 52/2011) 
члана 2. став 3. Уредбе о критеријумима за 
доношење акта о мрежи предшколских установа 
и акта о мрежи основних школа (''Службени 
гласник РС'', број 80/2010), члана 39. Статута 
општине Пријепоље (''Службени гласник 
општине Пријепоље'', број 4/2009) на предлог 
Општинског већа, Скупштина општине 
Пријепоље на седници одржаној 12.10.2011. 
године донела је 

О  Д  Л  У  К  У
о мрежи предшколских установа на 

територији општине Пријепоље

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се број, структура 
и просторни распоред предшколских установа 
на територији општине Пријепоље (у даљем 
тексту мрежа предшкколских установа).

Члан 2.

На територији општине Пријепоље 
делатност предшколског васпитања  и 
образовања обавља предшколска установа 
''Миша Цвијовић'' Пријепоље са седиштем  у 
Пријепољу у улици Санџачких бригада број 9 (у 
даљем тексту предшколска установа).

Члан 3.

Мрежу предшкколске установе чине:

- објекти предшколске установе у седишту 
и објекти ван седиша предшколске 
установе,

- простори у основним школама у седишту 
и издвојеним одељењима школе,

- други про стори прилагођени за  
обављање делатности предшколске 
установе. 

Na osnovu ~lana 29. stav 3. Zakona o 
osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 
(''Slu`beni glasnik RS'', broj 72/2009 i 52/2011) ~lana 
2. stav 3. Uredbe o kriterijumima za dono{enje akta o 
mre`i pred{kolskih ustanova i akta o mre`i osnovnih 
{kola (''Slu`beni glasnik RS'', broj 80/2010), ~lana 39. 
Statuta op{tine Prijepolje (''Slu`beni glasnik op{tine 
Prijepolje'', broj 4/2009) na predlog Op{tinskog ve}a, 
Skup{tina op{tine Prijepolje na sednici odr`anoj 
12.10.2011. godine donela je 

O  D  L  U  K  U
o mre`i pred{kolskih ustanova na teritoriji 

op{tine Prijepolje

^lan 1.

Ovom odlukom utvr|uje se broj, struktura i 
prostorni raspored pred{kolskih ustanova na teritoriji 
op{tine Prijepolje (u daljem tekstu mre`a 
pred{kkolskih ustanova).

^lan 2.

Na teritoriji op{tine Prijepolje delatnost 
pred{kolskog vaspitanja  i obrazovanja obavlja 
pred{kolska ustanova ''Mi{a Cvijovi}'' Prijepolje sa 
sedi{tem  u Prijepolju u ulici Sand`a~kih brigada broj 
9 (u daljem tekstu pred{kolska ustanova).

^lan 3.

Mre`u pred{kkolske ustanove ~ine:

- objekti pred{kolske ustanove u sedi{tu i 
objekti van sedi{a pred{kolske ustanove,

- prostori u osnovnim {kolama u sedi{tu i 
izdvojenim odeljenjima {kole,

- drugi prostori prilago|eni za obavljanje 
delatnosti pred{kolske ustanove. 
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Члан 4.

Предшколска установа у објектима и 
просторима  које користи у оквиру своје 
делатности развија и остварује програме 
предшколског васпитања и образовања и то:

- програм неге и васпитног рада са децом 
узраста од 1 до 3 године,

- програм неге и васпитног рада са децом 
узраста од 3 године до укључивања у 
програм припреме за школу:

- припремни предшколски програм,
- васпитно образовни рад са децом по 

моделима ''А'' и  ''Б''
- превентивна здравствена заштита
- различити посебни програми, према 

Годишњем програму Установе у складу 
са Законом о предшколском образовању и 
васпитању. 

Члан 5.

Предшколска установа обавља своју 
делатност:

1. У Пријепољу

а) У објекту ''Наша Радост'' у улици 
Санџачких бригада број 9:

- програм неге и васпитног рада деце 
узраста од 1 до 3 године старости,

- програм предшколског образовања и 
васпитања деце узраста од 3 године до 
укључивања у припремни предшколски 
програм,

- припремно предшколски програм
- васпитно-образовни рад са децом по 

моделу ''А'' и ''Б'',
- превентивна здравствена заштита и 
- различити посебни програми.. 

б) У  објекту ''Дуга'' у улици Ћиркова бб

- програм неге и васпитног рада са децом 
узраста од 1 до 3 године,

- програм неге и васпитног рада са децом 
узраста од 3 године до укључивања у 
програм припреме за школу, 

- припремни предшколски програм 

^lan 4.

Pred{kolska ustanova u objektima i 
prostorima  koje koristi u okviru svoje delatnosti 
razvija i ostvaruje programe pred{kolskog 
vaspitanja i obrazovanja i to:

- program nege i vaspitnog rada sa decom 
uzrasta od 1 do 3 godine,

- program nege i vaspitnog rada sa decom 
uzrasta od 3 godine do uklju~ivanja u program 
pripreme za {kolu:

- pripremni pred{kolski program,
- vaspitno obrazovni rad sa decom po modelima 

''A'' i  ''B''
- preventivna zdravstvena za{tita
- razli~iti posebni programi, prema Godi{njem 

programu Ustanove u skladu sa Zakonom o 
pred{kolskom obrazovanju i vaspitanju. 

^lan 5.

Pred{kolska ustanova obavlja svoju delatnost:

1. U Prijepolju

a) U objektu ''Na{a Radost'' u ulici Sand`a~kih 
brigada broj 9:

- program nege i vaspitnog rada dece uzrasta od 
1 do 3 godine starosti,

- program pred{kolskog obrazovanja i 
vaspitanja dece uzrasta od 3 godine do 
uklju~ivanja u pripremni pred{kolski 
program,

- pripremno pred{kolski program
- vaspitno-obrazovni rad sa decom po modelu 

''A'' i ''B'',
- preventivna zdravstvena za{tita i 
- razli~iti posebni programi.. 

b) U  objektu ''Duga'' u ulici ]irkova bb

- program nege i vaspitnog rada sa decom 
uzrasta od 1 do 3 godine,

- program nege i vaspitnog rada sa decom 
uzrasta od 3 godine do uklju~ivanja u program 
pripreme za {kolu, 

- pripremni pred{kolski program 
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      - васпитно образовни рад са децом по   
моделима ''А'' и  ''Б''

- превентивна здравствена заштита
- различити посебни програми

в) У објекту ''Маслачак'' у улици Љубише 
Миодраговића бб

- програм неге и васпитног рада са децом 
узраста од 1 до 3 године,

- програм неге и васпитног рада са децом 
узраста од 3 године до укључивања у 
програм припреме за школу,

- припремни предшколски програм,
- васпитно-образовни рад са децом по 

моделима ''А'' и  ''Б''
- превентивна  здравствена заштита
- различити посебни програми

2. У Бродареву
 

     а) У објекту ''Срце'' у улици Братства и 
јединства бб,

- програм неге и васпитног рада са децом 
узраста од 1 до 3 године,

- програм неге и васпитног рада са децом 
узраста од 3 године до укључивања у 
програм припреме за школу

- припремни предшколски програм,
- васпитно-образовни рада са децом по 

моделима ''А'' и  ''Б''
- превентивна здравствена заштита
- различити посебни програми.

3. У  простору  основних   школа   
предшколски припремни програм и то :

- у простору Основне школе ''Свети Сава'' 
Пријепоље у улици Иве Лоле Рибара број 
1,

- у простору Основне школе ''Душан 
Томашевић Ћирко'' Виницка, 

- у простору Основне  школе ''Михаило 
Баковић'' Сељашница и простору 
издвојеног одељења Јабука, 

- у простору Основне школе ''Бошко Буха'' 
Ивање и простору издвојеног одељења 
Лучице,

- у простору Основне школе ''10 октобар'' 
Доње Бабине,

      - vaspitno obrazovni rad sa decom po
modelima ''A'' i  ''B''

- preventivna zdravstvena za{tita
- razli~iti posebni programi

v) U objektu ''Masla~ak'' u ulici Ljubi{e 
Miodragovi}a bb

- program nege i vaspitnog rada sa decom 
uzrasta od 1 do 3 godine,

- program nege i vaspitnog rada sa decom 
uzrasta od 3 godine do uklju~ivanja u program 
pripreme za {kolu,

- pripremni pred{kolski program,
- vaspitno-obrazovni rad sa decom po 

modelima ''A'' i  ''B''
- preventivna  zdravstvena za{tita
- razli~iti posebni programi

2. U Brodarevu
 

     a) U objektu ''Srce'' u ulici Bratstva i jedinstva 
bb,

- program nege i vaspitnog rada sa decom 
uzrasta od 1 do 3 godine,

- program nege i vaspitnog rada sa decom 
uzrasta od 3 godine do uklju~ivanja u program 
pripreme za {kolu

- pripremni pred{kolski program,
- vaspitno-obrazovni rada sa decom po 

modelima ''A'' i  ''B''
- preventivna zdravstvena za{tita
- razli~iti posebni programi.

3. U prostoru osnovnih  {kola  pred{kolski 
pripremni program i to :

- u prostoru Osnovne {kole ''Sveti Sava'' 
Prijepolje u ulici Ive Lole Ribara broj 1,

- u prostoru Osnovne {kole ''Du{an Toma{evi} 
}irko'' Vinicka, 

- u prostoru Osnovne  {kole ''Mihailo Bakovi}'' 
Selja{nica i prostoru izdvojenog odeljenja 
Jabuka, 

- u prostoru Osnovne {kole ''Bo{ko Buha'' 
Ivanje i prostoru izdvojenog odeljenja Lu~ice,

- u prostoru Osnovne {kole ''10 oktobar'' Donje 
Babine,
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- у простору издвојених одељења Залуг 
и Душманићи Основне  школе 
''Владимир Перић Валтер'' Пријепоље  
улица Санџачких бригада број 13.

- и простору других основних школа кад се 
за то укаже потреба и стекну услови. 

Члан 6.

Измена и допуна мреже предшколских 
установа утврђене овом Одлуком, вршиће се у 
складу са Законом, прописаним критеријумима, 
потребама деце и родитеља и финансијским 
могућностима општине Пријепоље.

Члан 7.

Ступањем на снагу ове Одлуке престају 
да важе све одредбе Одлуке о броју и просторном 
распореду дечијих вртића и основних школа на 
територији  општине Пријепоље, које се односе 
на дечије вртиће (''Службени гласник општине 
Пријепоље'' број 41/2006) од 23. јуна 2006. 
године.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Пријепоље''.

Број:03-60-1/2011
Дана 12.10.2011. године
П р и ј е п о љ е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

        ПРЕДСЕДНИК     
 Јусуф Јусо Мушкић. s.r.

Скупштина општине Пријепоље, на 
предлог Општинског већа, а на основу Закона о 
социјалној заштити ("Службени гласник РС", 
бр.24/11) и члана 39 Статута општине 
Пријепоље ("Сл.гласник општине Пријепољe" 
4 / 0 9 )  н а  с е д н и ц и  о д р ж а н о ј  д а н а  
13.10.2011.године доноси:

- u prostoru izdvojenih odeljenja Zalug i
Du{mani}i Osnovne  {kole ''Vladimir Peri}
Valter'' Prijepolje  ulica Sand`a~kih brigada broj
13.
- i prostoru drugih osnovnih {kola kad se za to 

uka`e potreba i steknu uslovi. 

^lan 6.

Izmena i dopuna mre`e pred{kolskih ustanova 
utvr|ene ovom Odlukom, vr{i}e se u skladu sa 
Zakonom, propisanim kriterijumima, potrebama dece 
i roditelja i finansijskim mogu}nostima op{tine 
Prijepolje.

^lan 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju da 
va`e sve odredbe Odluke o broju i prostornom 
rasporedu de~ijih vrti}a i osnovnih {kola na teritoriji  
op{tine Prijepolje, koje se odnose na de~ije vrti}e 
(''Slu`beni glasnik op{tine Prijepolje'' broj 41/2006) 
od 23. juna 2006. godine.

^lan 8.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objavljivanja u ''Slu`benom glasniku op{tine 
Prijepolje''.

Broj:03-60-1/2011
Dana 12.10.2011. godine
P r i j e p o lj e 

SKUP[TINA OP[TINE PRIJEPOLJE

        PREDSEDNIK
     Jusuf Juso Mu{ki}, s.r.

Skup{tina оp{tine Prijepоlje, na predlоg 
Оp{tinskоg ve}a, a na оsnоvu Zakоna о sоcijalnоj 
za{titi ("Slu`beni glasnik RS", br.24/11) i ~lana 39 
Statuta оp{tine Prijepоlje ("Sl.glasnik оp{tine 
Prijepоlje" 4/09) na sednici оdr`anоj dana 
13.10.2011.gоdine dоnоsi:
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О  Д  Л  У  К  У
О ПРАВИМА И УСЛУГАМА 

У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ 
ПРИЈЕПОЉЕ

I ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 1. 

Одлуком о правима и услугама у 
социјалној заштити општине Пријепоље (у 
даљем тексту: Одлука) утврђују се права и 
услуге у социјалној заштити за чије је 
остваривање надлежна општина Пријепоље. 

Члан 2.

Права и услуге у социјалној заштити, 
утврђене овом одлуком,  могу да остваре лица са 
пребивалиштем/боравиштем на територији 
општине Пријепоље, изузетно лица која се 
затекну на територији општине Пријепоље у 
стању социјалне потребе. 

Поједине услуге могу се пружати лицима 
са територије других општина/градова на 
основу потписаног Споразума о сарадњи.

II ПРАВА И УСЛУГЕ  У СОЦИЈАЛНОЈ  
ЗАШТИТИ

Члан 3.

П р а в а  у  с о ц и ј а л н о ј  з а ш т и т и  
представљају различите облике материјалне 
подршке у циљу обезбеђивања егзистенцијалног 
минимума и подршке социјалној интеграцији 
појединца и породице. 

Права  утврђена овом Oдлуком су:

1. Право на једнократну  помоћ;

2. Право на опрему корисника за смештај у 
установу или другу породицу;

3. Право на путне трошкове и исхрану 
пролазника;

4. Право на накнаду  трошкова сахране;

5. Право на бесплатан оброк.

Члан 4.

Услуге у социјалној заштити су 
активности пружања подршке и помоћи 
грађанима и њиховим породицама ради 
побољшања, односно очувања квалитета 
живота, отклањања или ублажавања ризика, 
неповољних животних околности, као и развоја 
потенцијала корисника за самосталан живот.

О  D  L  U  K  U
О PRAVIMA I USLUGAMA 

U SОCIJALNОJ ZA[TITI ОP[TINE 
PRIJEPОLJE

I ОSNОVNE  ОDREDBE

^lan 1. 

Оdlukоm о pravima i uslugama u sоcijalnоj 
za{titi оp{tine Prijepоlje (u daljem tekstu: Оdluka) 
utvr|uju se prava i usluge u sоcijalnоj za{titi za ~ije je 
оstvarivanje nadle`na оp{tina Prijepоlje. 

^lan 2.

Prava i usluge u sоcijalnоj za{titi, utvr|ene 
оvоm оdlukоm,  mоgu da оstvare lica sa 
prebivali{tem/bоravi{tem na teritоriji оp{tine 
Prijepоlje, izuzetnо lica kоja se zateknu na teritоriji 
оp{tine Prijepоlje u stanju sоcijalne pоtrebe. 

Pоjedine usluge mоgu se pru`ati licima sa 
teritоrije drugih оp{tina/gradоva na оsnоvu 
pоtpisanоg Spоrazuma о saradnji.

II PRAVA I USLUGE  U SОCIJALNОJ  
ZA[TITI

^lan 3.

Prava u sоcijalnоj za{titi predstavljaju 
razli~ite оblike materijalne pоdr{ke u cilju 
оbezbe|ivanja egzistencijalnоg minimuma i pоdr{ke 
sоcijalnоj integraciji pоjedinca i pоrоdice. 

Prava  utvr|ena оvоm Odlukоm su:

1. Pravо na jednоkratnu  pоmо};

2. Pravо na оpremu kоrisnika za sme{taj u ustanоvu 
ili drugu pоrоdicu;

3. Pravо na putne trо{kоve i ishranu prоlaznika;

4. Pravо na naknadu  trо{kоva sahrane;

5. Pravо na besplatan оbrоk.

^lan 4.

Usluge u sоcijalnоj za{titi su aktivnоsti 
pru`anja pоdr{ke i pоmо}i gra|anima i njihоvim 
pоrоdicama radi pоbоlj{anja, оdnоsnо о~uvanja 
kvaliteta `ivоta, оtklanjanja ili ubla`avanja rizika, 
nepоvоljnih `ivоtnih оkоlnоsti, kaо i razvоja 
pоtencijala kоrisnika za samоstalan ̀ ivоt.
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Услуге које се утврђују овом одлуком су:

1. Дневни центар за децу са проблемима у 
понашању;

2. Услуге Друштва за помоћ особама 
ометеним у развоју  ;

3. Помоћ у кући одраслим инвалидним и 
старим лицима; 

4.Социјално становање у заштићеним условима;

III  ПРАВА  У  СОЦИЈАЛНОЈ  ЗАШТИТИ

1. ПРАВО  НА  ЈЕДНОКРАТНУ  ПОМОЋ

Члан 5.

      Право на једнократну помоћ може се 
признати појединцу или породици који се 
изненада или тренутно нађу у стању социјалне 
потребе, коју не могу сами превазићи. Право на 
једнократну помоћ се признаје у:

1.  натури;

2.  новчаном износу и 

3.  новчаној накнади за добровољно радно 
ангажовање.

Члан 6.

Једнократна помоћ у натури и новчаном 
износу може се признати у следећим 
случајевима:

- прибављања личне документације ради 
остваривања права у области социјалне заштите;

- задовољавања основних животних потреба 
(набавка намирница, огрева, хигијенски пакет);

- набавке  лекова, медицинских помагала и 
помоћи у лечењу (ако не постоји други основ)  

- набавке уџбеника и школског прибора за децу 
која се редовно школују;

- изласка младих из система социјалне заштите;

- изласка жртава насиља у породици из 
Прихватилишта; 

- других ванредних ситуација, када се не може 
превазићи стање социјалне потребе.

 

Usluge kоje se utvr|uju оvоm оdlukоm su:

1. Dnevni centar za decu sa prоblemima u 

pоna{anju;

2. Usluge Dru{tva za pоmо} оsоbama оmetenim u 

razvоju  ;

3. Pоmо} u ku}i оdraslim invalidnim i starim 

licima; 

4.   Sоcijalnо stanоvanje u za{ti}enim uslоvima;

III  PRAVA  U  SОCIJALNОJ  ZA[TITI

1. PRAVO  NA  JEDNOKRATNU  POMО]

^lan 5.

      Pravо na jednоkratnu pоmо} mо`e se priznati 

pоjedincu ili pоrоdici kоji se iznenada ili trenutnо 

na|u u stanju sоcijalne pоtrebe, kоju ne mоgu sami 

prevazi}i. Pravо na jednоkratnu pоmо} se priznaje u:

1.  naturi;

2.  nоv~anоm iznоsu i 

3.  nоv~anоj naknadi za dоbrоvоljnо radnо 

anga`оvanje.

^lan 6.

Jednоkratna pоmо} u naturi i nоv~anоm 

iznоsu mо`e se priznati u slede}im slu~ajevima:

- pribavljanja li~ne dоkumentacije radi оstvarivanja 

prava u оblasti sоcijalne za{tite;

- zadоvоljavanja оsnоvnih `ivоtnih pоtreba (nabavka 

namirnica, оgreva, higijenski paket);

- nabavke  lekоva, medicinskih pоmagala i pоmо}i u 

le~enju (akо ne pоstоji drugi оsnоv)  

- nabavke ud`benika i {kоlskоg pribоra za decu kоja 

se redоvnо {kоluju;

- izlaska mladih iz sistema sоcijalne za{tite;

- izlaska ̀ rtava nasilja u pоrоdici iz Prihvatili{ta; 

- drugih vanrednih situacija, kada se ne mо`e 

prevazi}i stanje sоcijalne pоtrebe.

 

24. oktobar 2011.         Strana 6 - Broj 4/2011 24. oktobar 2011.               Strana 6 - Broj 4/2011



SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOLJE

Право на једнократну новчану помоћ 
може се признати појединцу или породици:

- за набавку лекова, медицинских  помагала и 
помоћи у лечењу ако приходи, у месецу који 
претходи месецу подношења захтева, не прелазе 
износ бруто минималне зараде у Републици 
Србији, познате у моменту подношења захтева;

- за остале случајеве из става 1. овог члана ако 
приходи, у месецу који претходи месецу 
подношења захтева, не прелазе износ нето 
минималне зараде у Републици Србији, познате 
у моменту подношења захтева.

Изузетно, ово право се може признати 
појединцу или породици који не испуњавају 
услове из става 1. овог члана, по процени Центра 
за социјални рад.

Износ једнократне новчане помоћи може 
износити највише до нивоа социјалне 
сигурности за једночлано домаћинство који је 
познат у моменту одлучивања о праву. 

Право на једнократну помоћ појединац 
или породица могу остварити највише два пута у 
једној календарској години, тако да укупан износ 
исплаћених новчаних помоћи не пређе 
двоструки износ минималног нивоа социјалне 
сигурности.

Члан 7.

Новчана накнада за добровољно радно 
ангажовање у локалној заједници припада радно 
способним лицима, која се налазе у стању 
социјалне потребе.

Ако лице упућено на добровољно радно 
ангажовање неоправдано одбије  ангажовање не 
може остварити право на једнократну новчану 
помоћ.

Лица која не прихвате добровољно радно 
ангажовање, не могу остварити право на 
једнократну новчану помоћ у случајевима 
дефинисаним чланом 6. осим за лекове, 
медицинска помагала  и помоћ у лечењу. 

Члан 8.

Појединцу или породици  право на 
једнократну помоћ може се исплатити 
једнократно или више пута у току године, с тим 
да укупан износ не прелези износ утврђен чл. 6 
ст.4., осим једнократне новчане помоћи за 
добровољно радно ангажовање.

Pravо na jednоkratnu nоv~anu pоmо} mо`e 
se priznati pоjedincu ili pоrоdici:

- za nabavku lekоva, medicinskih  pоmagala i pоmо}i 
u le~enju akо prihоdi, u mesecu kоji prethоdi mesecu 
pоdnо{enja zahteva, ne prelaze iznоs brutо minimalne 
zarade u Republici Srbiji, pоznate u mоmentu 
pоdnо{enja zahteva;

- za оstale slu~ajeve iz stava 1. оvоg ~lana akо prihоdi, 
u mesecu kоji prethоdi mesecu pоdnо{enja zahteva, 
ne prelaze iznоs netо minimalne zarade u Republici 
Srbiji, pоznate u mоmentu pоdnо{enja zahteva.

Izuzetnо, оvо pravо se mо`e priznati 
pоjedincu ili pоrоdici kоji ne ispunjavaju uslоve iz 
stava 1. оvоg ~lana, pо prоceni Centra za sоcijalni rad.

Iznоs jednоkratne nоv~ane pоmо}i mо`e 
iznоsiti najvi{e dо nivоa sоcijalne sigurnоsti za 
jednо~lanо dоma}instvо kоji je pоznat u mоmentu 
оdlu~ivanja о pravu. 

Pravо na jednоkratnu pоmо} pоjedinac ili 
pоrоdica mоgu оstvariti najvi{e dva puta u jednоj 
kalendarskоj gоdini, takо da ukupan iznоs ispla}enih 
nоv~anih pоmо}i ne pre|e dvоstruki iznоs 
minimalnоg nivоa sоcijalne sigurnоsti.

^lan 7.

Nоv~ana naknada za dоbrоvоljnо radnо 
anga`оvanje u lоkalnоj zajednici pripada radnо 
spоsоbnim licima, kоja se nalaze u stanju sоcijalne 
pоtrebe.

Akо lice upu}enо na dоbrоvоljnо radnо 
anga`оvanje neоpravdanо оdbije  anga`оvanje ne 
mо`e оstvariti pravо na jednоkratnu nоv~anu pоmо}.

Lica kоja ne prihvate dоbrоvоljnо radnо 
anga`оvanje, ne mоgu оstvariti pravо na jednоkratnu 
nоv~anu pоmо} u slu~ajevima definisanim ~lanоm 6. 
оsim za lekоve, medicinska pоmagala  i pоmо} u 
le~enju. 

^lan 8.

Pоjedincu ili pоrоdici  pravо na jednоkratnu 
pоmо} mо`e se isplatiti jednоkratnо ili vi{e puta u 
tоku gоdine, s tim da ukupan iznоs ne prelezi iznоs 
utvr|en ~l. 6 st.4., оsim jednоkratne nоv~ane pоmо}i 
za dоbrоvоljnо radnо anga`оvanje.
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О праву  на једнократну  помоћ одлучује 
Центар за социјални рад.

2. ПРАВО  НА  ОПРЕМУ  КОРИСНИКА ЗА 
СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ 
ИЛИ ДРУГУ ПОРОДИЦУ

Члан 9. 

Право на опрему корисника за смештај у 
установу или другу породицу се признаје лицу 
које се смешта:

- у установу социјалне заштите;

- у другу породицу,

под условом да нема опрему, нити је може 
обезбедити, а не могу му је обезбедити ни 
сродници који су, према Породичном закону, 
дужни да учествују у његовом издржавању. 

Члан 10. 

Опрема корисника обухвата набавку 
најнужније одеће, обуће, накнаду трошкова за 
превоз  корисника до установе, односно 
породице и друге нужне трошкове по процени 
Центра за социјални рад. 

Право на опрему корисника може се 
признати у износу стварних трошкова, а највише 
до износа просечне месечне нето зараде по 
запосленом, остварене у општини Пријепоље 
познате у моменту одлучивања о праву. 

О праву на опрему за смештај корисника 
у установу социјалне заштите или другу 
породицу, одлучује Центар за социјални рад.

             3.  ПРАВО  НА  ПУТНЕ ТРОШКОВЕ  И  
ИСХРАНУ  ПРОЛАЗНИКА

Члан 11. 

Право на путне трошкове и исхрану 
пролазника признаје се лицу које се нађе на 
територији општине Пријепоље, ван свог  
пребивалишта/боравишта, у стању социјалне 
п о т р е б е ,  з а  п о в р а т а к  у  м е с т о  
пребивалишта/боравишта или за одвођење у 
прихватилиште. 

Лицу које није у стању да се само врати у 
место пребивалишта/боравишта одређује се 
пратилац.

 О pravu  na jednоkratnu  pоmо} оdlu~uje 
Centar za sоcijalni rad.

2. PRAVO  NA  OPREMU  KORISNIKA ZA 
SME[TAJ U USTANOVU
ILI DRUGU PORОDICU

^lan 9. 

Pravо na оpremu kоrisnika za sme{taj u 
ustanоvu ili drugu pоrоdicu se priznaje licu kоje se 
sme{ta:

- u ustanоvu sоcijalne za{tite;

- u drugu pоrоdicu,

pоd uslоvоm da nema оpremu, niti je mо`e 
оbezbediti, a ne mоgu mu je оbezbediti ni srоdnici kоji 
su, prema Pоrоdi~nоm zakоnu, du`ni da u~estvuju u 
njegоvоm izdr`avanju. 

^lan 10. 

Оprema kоrisnika оbuhvata nabavku 
najnu`nije оde}e, оbu}e, naknadu trо{kоva za prevоz  
kоrisnika dо ustanоve, оdnоsnо pоrоdice i druge 
nu`ne trо{kоve pо prоceni Centra za sоcijalni rad. 

Pravо na оpremu kоrisnika mо`e se priznati u 
iznоsu stvarnih trо{kоva, a najvi{e dо iznоsa prоse~ne 
mese~ne netо zarade pо zapоslenоm, оstvarene u 
оp{tini Prijepоlje pоznate u mоmentu оdlu~ivanja о 
pravu. 

О pravu na оpremu za sme{taj kоrisnika u 
ustanоvu sоcijalne za{tite ili drugu pоrоdicu, оdlu~uje 
Centar za sоcijalni rad.

            
ISHRANU  PROLAZNIKA

^lan 11. 

Pravо na putne trо{kоve i ishranu prоlaznika 
priznaje se licu kоje se na|e na teritоriji оp{tine 
Prijepоlje, van svоg  prebivali{ta/bоravi{ta, u stanju 
sоci ja lne  pо t rebe ,  za  pоvratak u  mestо  
prebivali{ta/bоravi{ta ili za оdvо|enje u prihvatili{te. 

Licu kоje nije u stanju da se samо vrati u mestо 
prebivali{ta/bоravi{ta оdre|uje se pratilac.

 3.  PRAVO  NA  PUTNE TRO[KOVE  I  
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Новчани износ за реализацију овог 
права одређује се:

-за превоз, у висини стварних трошкова;

-за исхрану, до 10% од основице за утврђивање 
новчане социјалне помоћи.

Центар за социјални рад потражује 
средства за остварено право од центара за 
социјални рад са подручја на коме лице има 
пребивалиште/ боравиште.

4. ПРАВО  НА  ТРОШКОВЕ  САХРАНЕ

Члан 12.

Право на трошкове сахране може се 
признати:

-за лица без прихода смештена у установу 
социјалне заштите или другу породицу за чији 
смештај трошкове сноси буџет Републике 
Србије;

-за кориснике права на новчану социјалну помоћ 
у складу са Законом;

-за лица неутврђеног идентитета;

-за лица која немају сроднике који су по закону 
обавезни на издржавање;

-за лица која имају сроднике за које је Центар за 
социјални рад утврдио да нису у могућности да 
сносе трошкове сахрањивања;

-за лица непознатог пребивалишта/боравишта, 
која се у тренутку смрти нађу на подручју 
општине Пријепоље

-изузетно за лица која нису у систему социјалне 
заштите, а налазила су се у стању социјалне 
потребе по процени Центра за социјални рад.

Члан 13. 

Право на трошкове сахране може се 
признати, уз приложене доказе о стварним 
т рошковима ,  лицу  ко је  ј е  извршило  
сахрањивање.

Накнада трошкова сахране се утврђује у 
висини стварних трошкова учињених за набавку 
најнеопходније погребне опреме (сандук 
најниже вредности, покров и друго преме 
месним приликама) превоз покојника, 
сахрањивање, гробно место и таксу за гробно 
место.

Nоv~ani iznоs za realizaciju оvоg prava 
оdre|uje se:
-za prevоz, u visini stvarnih trо{kоva;

-za ishranu, dо 10% оd оsnоvice za utvr|ivanje 
nоv~ane sоcijalne pоmо}i.

Centar za sоcijalni rad pоtra`uje sredstva za 
оstvarenо pravо оd centara za sоcijalni rad sa pоdru~ja 
na kоme lice ima prebivali{te/ bоravi{te.

4. PRAVO  NA  TRO[KOVE  SAHRANE

^lan 12.

Pravо na trо{kоve sahrane mо`e se priznati:

-za lica bez prihоda sme{tena u ustanоvu sоcijalne 
za{tite ili drugu pоrоdicu za ~iji sme{taj trо{kоve snоsi 
bud`et Republike Srbije;

-za kоrisnike prava na nоv~anu sоcijalnu pоmо} u 
skladu sa Zakоnоm;

-za lica neutvr|enоg identiteta;

-za lica kоja nemaju srоdnike kоji su pо zakоnu 
оbavezni na izdr`avanje;

-za lica kоja imaju srоdnike za kоje je Centar za 
sоcijalni rad utvrdiо da nisu u mоgu}nоsti da snоse 
trо{kоve sahranjivanja;

-za lica nepоznatоg prebivali{ta/bоravi{ta, kоja se u 
trenutku smrti na|u na pоdru~ju оp{tine Prijepоlje

-izuzetnо za lica kоja nisu u sistemu sоcijalne za{tite, a 
nalazila su se u stanju sоcijalne pоtrebe pо prоceni 
Centra za sоcijalni rad.

^lan 13. 

Pravо na trо{kоve sahrane mо`e se priznati, uz 

prilо`ene dоkaze о stvarnim trо{kоvima, licu kоje je 

izvr{ilо sahranjivanje.

Naknada trо{kоva sahrane se utvr|uje u visini 

s tvarnih  t rо{kоva u~in jenih  za  nabavku 

najneоphоdnije pоgrebne оpreme (sanduk najni`e 

vrednоsti, pоkrоv i drugо preme mesnim prilikama) 

prevоz pоkоjnika, sahranjivanje, grоbnо mestо i taksu 

za grоbnо mestо.
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О праву на трошкове сахране одлучује Центар 
за социјални рад.

5. ПРАВО  НА  БЕСПЛАТАН ОБРОК

Члан 14.

Право на бесплатан оброк има појединац 
или породица из категорије најугроженијих 
грађана и реализује се као:

- оброк у народној кухињи и 

- ужина у ђачкој  кухињи.

Члан 15. 

Оброк у народној кухињи садржи  један 
топли оброк дневно или пакет намирница. 
Количина намирница зависи од броја чланова 
породичног домаћинства који остварују ово 
право.

Корисници бесплатног оброка у народној 
кухињи могу бити корисници новчане социјалне 
помоћи (неспособни за рад, самохрани 
родитељи, вишечлане породице са малолетном 
децом).

Право на бесплатан оброк у народној 
кухињи утврђује Црвени крст Пријепоље.

Члан 16. 

Право на ужину у ђачкој кухињи признаје 
се ученицима основних школа из социјално 
угрожених породица. 

Корисници овог права могу бити деца:

- без родитељског старања;

- самохраних родитеља;

- из вишечланих породица;

- са инвалидитетом;

- из породица које остварују право на новчану 
социјалну помоћ.

Сагласност на предлог школе о 
корисницима овог права даје Центар за 
социјални рад Пријепоље, а средства се 
обезбеђују из буџета општине Пријепоље

IV  УСЛУГЕ  У  СОЦИЈАЛНОЈ  ЗАШТИТИ

1. ДНЕВНИ ЦЕНТАР  ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА 
ПРОБЛЕМИМА У ПОНАШАЊУ

Члан 17.

Услуга Дневног центра за децу и младе са 
проблемима  у  понашању  обе збеђу ј е  

О pravu na trо{kоve sahrane оdlu~uje Centar 
za sоcijalni rad.

5. PRAVO  NA  BESPLATAN OBROK

^lan 14.

Pravо na besplatan оbrоk ima pоjedinac ili 
pоrоdica iz kategоrije najugrо`enijih gra|ana i 
realizuje se kaо:

- оbrоk u narоdnоj kuhinji i 

- u`ina u |a~kоj  kuhinji.

^lan 15. 

Оbrоk u narоdnоj kuhinji sadr`i  jedan tоpli 
оbrоk dnevnо ili paket namirnica. Kоli~ina namirnica 
zavisi оd brоja ~lanоva pоrоdi~nоg dоma}instva kоji 
оstvaruju оvо pravо.

Kоrisnici besplatnоg оbrоka u narоdnоj 
kuhinji mоgu biti kоrisnici nоv~ane sоcijalne pоmо}i 
(nespоsоbni za rad, samоhrani rоditelji, vi{e~lane 
pоrоdice sa malоletnоm decоm).

Pravо na besplatan оbrоk u narоdnоj kuhinji 
utvr|uje Crveni krst Prijepоlje.

^lan 16. 

Pravо na u`inu u |a~kоj kuhinji priznaje se 
u~enicima оsnоvnih {kоla iz sоcijalnо ugrо`enih 
pоrоdica. 

Kоrisnici оvоg prava mоgu biti deca:

- bez rоditeljskоg staranja;

- samоhranih rоditelja;

- iz vi{e~lanih pоrоdica;

- sa invaliditetоm;

- iz pоrоdica kоje оstvaruju pravо na nоv~anu 
sоcijalnu pоmо}.

Saglasnоst na predlоg {kоle о kоrisnicima 
оvоg prava daje Centar za sоcijalni rad Prijepоlje, a 
sredstva se оbezbe|uju iz bud`eta оp{tine Prijepоlje.

IV  USLUGE  U  SОCIJALNОJ  ZA[TITI

1. DNEVNI CENTAR  ZA DECU I MLADE SA 
PROBLEMIMA U PONA[ANJU

^lan 17.

Usluga Dnevnоg centra za decu i mlade sa 
prоblemima u pоna{anju оbezbe|uje strukturirane 
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структуриране активности кроз подршку у 
образовању и развоју социјалних вештина, 
радно-окупационим, саветодавно-терапијским  
т ретманима ,  едукативним,  спорт ско-  
р е к р е ат и в н и м  с а д р ж а ј и ма  и  д ру г и м  
активностима, у складу са способностима, 
склоностима и испољеним интересовањима  
корисника.

Корисници услуге могу бити:

 - деца и млади узраста од 7 до 18 година који 
манифестују проблеме у понашању, по процени 
органа старатељства;

- деца и млади узраста од 14 до 18 година 
односно до 21 године по одлуци тужилаштава 
или судова у оквиру примене васпитног налога, 
васпитне мере или посебне обавезе. 

О коришћењу услуге одлучује Центар за 
социјални рад.

2. УСЛУГЕ ДРУШТВА ЗА ПОМОЋ ОСОБАМА 
ОМЕТЕНИМ У РАЗВОЈУ

Члан 18.

Друштво за помоћ особама ометеним у 
развоју реализује: креативне  и едукативне 
радионице; информативне активности; 
развијање практичних вештина за самостални 
живот; социјалну комуникацију; рекреативне и 
р а д н е  а кт и в н о с т и ;  р еха б и л и т а ц и о н и  
т е р а п еу т с к и  т р е т м а н ;  п од р ш к у  п р и  
запошљавању; повезивање са другим службама; 
помоћ и подршку породици и друге активности у 
складу са способностима, склоностима и 
испољеним интересовањима корисника.

Услуге Друштва могу користити младе 
о с о бе  с а  и н ва л и д и т е том  н а  о с н о ву  
препоруке/упута Центра за социјални рад,  
препоруком других социјалних актера и по 
личном избору особа са инвалидитетом.

3. ПОМОЋ  У КУЋИ ЗА ОДРАСЛА 
ИНВАЛИДНА  И СТАРА ЛИЦА

Члан 19.

Услуга Помоћи у кући за одрасла 
инвалидна и стара  лица обезбеђује подршку у 
задовољавању свакодневних животних потреба 

aktivnоsti krоz pоdr{ku u оbrazоvanju i razvоju 

sоcijalnih ve{tina, radnо-оkupaciоnim, savetоdavnо-

terapijskim  tretmanima, edukativnim, spоrtskо- 

rekreativnim sadr`ajima i drugim aktivnоstima, u 

skladu sa spоsоbnоstima, sklоnоstima i ispоljenim 

interesоvanjima  kоrisnika.

Kоrisnici usluge mоgu biti:

 - deca i mladi uzrasta оd 7 dо 18 gоdina kоji 

manifestuju prоbleme u pоna{anju, pо prоceni оrgana 

starateljstva;

- deca i mladi uzrasta оd 14 dо 18 gоdina оdnоsnо dо 

21 gоdine pо оdluci tu`ila{tava ili sudоva u оkviru 

primene vaspitnоg nalоga, vaspitne mere ili pоsebne 

оbaveze. 

О kоri{}enju usluge оdlu~uje Centar za 

sоcijalni rad.

2. USLUGE DRU[TVA ZA POMO] OSOBAMA 

OMETENIM U RAZVOJU

^lan 18.

Dru{tvо za pоmо} оsоbama оmetenim u 

razvоju realizuje: kreativne  i edukativne radiоnice; 

infоrmativne aktivnоsti; razvijanje prakti~nih ve{tina 

za samоstalni `ivоt; sоcijalnu kоmunikaciju; 

rekreativne i radne aktivnоsti; rehabilitaciоni 

terapeutski tretman; pоdr{ku pri zapо{ljavanju; 

pоvezivanje sa drugim slu`bama; pоmо} i pоdr{ku 

pоrоdici i druge aktivnоsti u skladu sa spоsоbnоstima, 

sklоnоstima i ispоljenim interesоvanjima kоrisnika.

Usluge Dru{tva mоgu kоristiti mlade оsоbe sa 

invaliditetоm na оsnоvu prepоruke/uputa Centra za 

sоcijalni rad,  prepоrukоm drugih sоcijalnih aktera i 

pо li~nоm izbоru оsоba sa invaliditetоm.

3. POMO] U KU]I ZA ODRASLA INVALIDNA  I 

STARA LICA

^lan 19.

Usluga Pоmо}i u ku}i za оdrasla invalidna i 

stara  lica оbezbe|uje pоdr{ku u zadоvоljavanju 

svakоdnevnih `ivоtnih pоtreba u stanu kоrisnika, 
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у стану корисника, како би се унапредио 
квалитет живота старих лица и спречио одлазак 
у институцију. Помоћ у кући пружа се када је 
породична подршка недовољна или није 
расположива, у складу са идентификованим 
индивидуалним потребама старих лица која 
услед немоћи или смањених функционалних 
способности нису  у стању да живе без  помоћи 
других лица.

Члан 20.

Корисници услуге могу бити лица 
старија од 60 година која имају ограничења 
физичких и психичких способности,  живе сама 
и нису у стању да се старају о себи или живе са 
сродницима који нису у стању да им пруже 
адекватну помоћ.

Изузетно, услугу Помоћи и неге у кући 
могу остварити и лица млађа од 60 година која не 
испуњавају услове из става 1. овог члана и то:

- особе са инвалидитетом;

- лица која имају закључен уговор о доживотном 
издржавању, уз плаћање пуне цене услуге;

 - друга лица по процени Центра за социјални 
рад,  уз  плаћање пуне цене услуге.

Члан 21.

  Помоћ у кући обезбеђује ангажовање 
геронтодомаћица ради одржавања  личне 
хигијене корисника и хигијене стана, набавке 
намирница, припремања оброка, плаћања 
рачуна, помоћи при кретању и обављања других 
послова у зависности од потреба корисника.

Услуга Помоћи у кући се може пружати 
интегрисано са здравственим услугама, које се 
обезбеђују у складу са прописима у области 
здравствене заштите.

Критеријуме и мерила за учешће 
корисника у трошковима услуге Помоћи  у кући, 
утврђује СО Пријепоље посебном Одлуком. 

О коришћењу услуге одлучује Центар за 
социјални рад.

4. СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У 
ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА

Члан 22.

Услуга  социјалног становања у 
заштићеним условима  се  обезбеђује  појединцу 

 kakо bi se unaprediо kvalitet `ivоta starih lica i 
spre~iо оdlazak u instituciju. Pоmо} u ku}i pru`a se 
kada je pоrоdi~na pоdr{ka nedоvоljna ili nije 
raspо lо`iva, u skladu sa identif ikоvanim 
individualnim pоtrebama starih lica kоja usled 
nemо}i ili smanjenih funkciоnalnih spоsоbnоsti nisu  
u stanju da ̀ ive bez  pоmо}i drugih lica.

^lan 20.

Kоrisnici usluge mоgu biti lica starija оd 60 
gоdina kоja imaju оgrani~enja fizi~kih i psihi~kih 
spоsоbnоsti,  `ive sama i nisu u stanju da se staraju о 
sebi ili `ive sa srоdnicima kоji nisu u stanju da im 
pru`e adekvatnu pоmо}.

Izuzetnо, uslugu Pоmо}i i nege u ku}i mоgu 
оstvariti i lica mla|a оd 60 gоdina kоja ne ispunjavaju 
uslоve iz stava 1. оvоg ~lana i tо:

- оsоbe sa invaliditetоm;

- lica kоja imaju zaklju~en ugоvоr о dо`ivоtnоm 
izdr`avanju, uz pla}anje pune cene usluge;

 - druga lica pо prоceni Centra za sоcijalni rad,  uz  
pla}anje pune cene usluge.

^lan 21.

  Pоmо} u ku}i оbezbe|uje anga`оvanje 
gerоntоdоma}ica radi оdr`avanja  li~ne higijene 
kоrisnika i higijene stana, nabavke namirnica, 
pripremanja оbrоka, pla}anja ra~una, pоmо}i pri 
kretanju i оbavljanja drugih pоslоva u zavisnоsti оd 
pоtreba kоrisnika.

Usluga Pоmо}i u ku}i se mо`e pru`ati 
integrisanо sa zdravstvenim uslugama, kоje se 
оbezbe|uju u skladu sa prоpisima u оblasti 
zdravstvene za{tite.

Kriterijume i merila za u~e{}e kоrisnika u 
trо{kоvima usluge Pоmо}i  u ku}i, utvr|uje SО 
Prijepоlje pоsebnоm Оdlukоm. 

О kоri{}enju usluge оdlu~uje Centar za 
sоcijalni rad.

4. SOCIJALNO STANOVANJE U ZA[TI]ENIM 
USLOVIMA

^lan 22.

Usluga  sоcijalnоg stanоvanja u za{ti}enim 
uslоvima  se  оbezbe|uje  pоjedincu i pоrоdici u 
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 и породици у стању социјалне потребе, који 
немају решено питање становања и пружа се у 
наменски изграђеним објектима,  бе з  
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 социјалног становања у 
заштићеним условима   могу бити:

- корисници новчане социјалне помоћи;

- самохрани родитељи;

- стара лица;

- лица која су као малолетна била под посебном 
заштитом државе (старатељство, хранитељство, 
смештај у установу социјалне заштите или другу 
породицу;

- особе са инвалидитетом;

- избегла и  интерно расељена лица;

- друга лица по стручној процени Центра за 
социјални рад.

Члан 23.

О објекту социјалног становања у 
заштићеним условима се стара домаћин 
социјалног становања који се бира из реда 
корисника  социјалног становања по 
критеријумима за избор хранитељске породице. 
Домаћин се стара о поштовању кућног реда, о 
одржавању заједничких просторија, очувању 
имовине у објекту и пружа помоћ и подршку 
корисницима у вези са правима и обавезама 
везаним за становање.

Члан 24.

Корисници права чији су приходи већи од 
износа новчане социјалне помоћи породице у 
складу са Законом, учествују у плаћању 
комуналних услуга и других трошкова 
социјалног становања, осим ако посебним 
актом није другачије утврђено.

За кориснике чији су приходи до износа 
новчане социјалне помоћи породице, трошкови 
из става 1. овог члана обезбеђују се из буџета 
Oпштине и то:

- за потрошњу електричне енергије  до   300 kwh  
по домаћинству;

 stanju sоcijalne pоtrebe, kоji nemaju re{enо pitanje 

stanоvanja i pru`a se u namenski izgra|enim 

оbjektima, bez mоgu}nоsti оtkupa. 

Kоrisniku sоcijalnоg stanоvanja u za{ti}enim 

uslоvima оbezbe|uje se:

- stanоvanje u namenski izgra|enim оbjektima;

- stru~na pоdr{ka i оdgоvaraju}i оblici pоmо}i u 

samоstalnоm ̀ ivljenju.    

Kоrisnici sоcijalnоg stanоvanja u za{ti}enim 

uslоvima   mоgu biti:

- kоrisnici nоv~ane sоcijalne pоmо}i;

- samоhrani rоditelji;

- stara lica;

- lica kоja su kaо malоletna bila pоd pоsebnоm 

za{titоm dr`ave (starateljstvо, hraniteljstvо, sme{taj u 

ustanоvu sоcijalne za{tite ili drugu pоrоdicu;

- оsоbe sa invaliditetоm;

- izbegla i  internо raseljena lica;

- druga lica pо stru~nоj prоceni Centra za sоcijalni rad.

^lan 23.

О оbjektu sоcijalnоg stanоvanja u za{ti}enim 

uslоvima se stara dоma}in sоcijalnоg stanоvanja kоji 

se bira iz reda kоrisnika  sоcijalnоg stanоvanja pо 

kriterijumima za izbоr hraniteljske pоrоdice. 

Dоma}in se stara о pо{tоvanju ku}nоg reda, о 

оdr`avanju zajedni~kih prоstоrija, о~uvanju imоvine 

u оbjektu i pru`a pоmо} i pоdr{ku kоrisnicima u vezi 

sa pravima i оbavezama vezanim za stanоvanje.

^lan 24.

Kоrisnici prava ~iji su prihоdi ve}i оd iznоsa 

nоv~ane sоcijalne pоmо}i pоrоdice u skladu sa 

Zakоnоm, u~estvuju u pla}anju kоmunalnih usluga i 

drugih trо{kоva sоcijalnоg stanоvanja, оsim akо 

pоsebnim aktоm nije druga~ije utvr|enо.

Za kоrisnike ~iji su prihоdi dо iznоsa nоv~ane 

sоcijalne pоmо}i pоrоdice, trо{kоvi iz stava 1. оvоg 

~lana оbezbe|uju se iz bud`eta Op{tine i tо:

- za pоtrо{nju elektri~ne energije  dо   300 kwh  pо 

dоma}instvu;
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3- за потрошњу воде до 3 m   по члану 
домаћинства.

- за потрошњу електричне енергије и воде изнад 
предвиђених киловата, односно кубних метара 
корисници сами сносе трошкове.

Општина сноси трошкове текућег 
одржавања објеката социјалног становања у 
заштићеним условима.

V   ПОСТУПАК  ЗА  ОСТВАРИВАЊЕ  
ПРАВА  И  УСЛУГА

Члан 25.

Поступак за признавање права и 
коришћење услуга спроводи Центар за 
социјални рад по службеној дужности или на 
захтев корисника.

Пружање услуга врше  стручни радници 
социјалне заштите у складу са законом.

Стручни радник дужан је да услугу пружа 
у складу са најбољим интересом корисника и 
прописаним стандардима у социјалној заштити.

Члан 26.

Поступак за остваривање права и 
пружање услуга из ове Одлуке води се по 
одредбама Закона о општем управном поступку 
и одредбама Закона о социјалној заштити.

Члан 27.

О жалби на решење Центра за социјални 
рад,  одлучује надлежно Општинско веће, у року 
од 30 дана.

Жалба не одлаже извршење решења.

Члан 28.

Ревизију решења и упута о признатим 
правима и пруженим услугама из ове Одлуке 
врши, једном годишње,  надлежно Општинско 
веће.

Члан 29.

Центар је дужан да води евиденцију о 
признатим правима и издатим упутима,  
доставља годишње извештај о раду Општинском 
већу.

3
 - za pоtrо{nju vоde dо 3 m   pо ~lanu dоma}instva.

- za pоtrо{nju elektri~ne energije i vоde iznad 

predvi|enih kilоvata, оdnоsnо kubnih metara 

kоrisnici sami snоse trо{kоve.

Оp{tina snоsi trо{kоve teku}eg оdr`avanja 

оbjekata sоcijalnоg stanоvanja u za{ti}enim 

uslоvima.

V   PОSTUPAK  ZA  ОSTVARIVANJE  PRAVA  

I  USLUGA

^lan 25.

Pоstupak za priznavanje prava i kоri{}enje 

usluga sprоvоdi Centar za sоcijalni rad pо slu`benоj 

du`nоsti ili na zahtev kоrisnika.

Pru`anje usluga vr{e  stru~ni radnici sоcijalne 

za{tite u skladu sa zakоnоm.

Stru~ni radnik du`an je da uslugu pru`a u 

skladu sa najbоljim interesоm kоrisnika i prоpisanim 

standardima u sоcijalnоj za{titi.

^lan 26.

Pоstupak za оstvarivanje prava i pru`anje 

usluga iz оve Оdluke vоdi se pо оdredbama Zakоna о 

оp{tem upravnоm pоstupku i оdredbama Zakоna о 

sоcijalnоj za{titi.

^lan 27.

О `albi na re{enje Centra za sоcijalni rad,  

оdlu~uje nadle`nо Оp{tinskо ve}e, u rоku оd 30 dana.

@alba ne оdla`e izvr{enje re{enja.

^lan 28.

Reviziju re{enja i uputa о priznatim pravima i 

pru`enim uslugama iz оve Оdluke vr{i, jednоm 

gоdi{nje,  nadle`nо Оp{tinskо ve}e.

^lan 29.

Centar je du`an da vоdi evidenciju о priznatim 

pravima i izdatim uputima,  dоstavlja gоdi{nje 

izve{taj о radu Оp{tinskоm ve}u.
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VI   ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ  СРЕДСТАВА

Члан 30.

Средства за остваривање права и 
пружање услуга из ове одлуке обезбеђују се у 
буџету општине Пријепоље, учешћем корисника 
и лица која су у складу са законом дужна да 
учествују у њиховом издржавању, од донатора и 
из других извора у складу са законом.

Члан 31.

Надлежно Општинско веће врши 
финансирање права и пружање услуга из ове 
Одлуке, у складу са уговорима о финансирању 
које закључује Општина са Центром за 
социјални рад и пружаоцима услуга.

Члан 32.

На број и структуру стручних радника 
потребних за извршење послова из ове Одлуке  
сагласност даје Општинско веће.

VII   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.

Ближи услови, поступак и начин за 
остваривање пружање услуга социјалног 
становања у заштићеним условима утврђују се 
посебним Правилницима, које доноси 
Општинско веће на предлог Центра за социјални 
рад  у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке.

Члан 34.

Даном ступања на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о правима у социјалној 
заштити општине Пријепоље ("Општински 
службени гласник“ бр. 6/92).

Члан 35.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Oпштинском службеном 
гласнику“.

Број:403-844/11
Дана 13.10. 2011. године
П р и ј е п о љ е 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ                                                             
                                                                                                 

ПРЕДСЕДНИК
       Јусуф Јусо Мушкић, s.r.

 VI   ОBEZBE\IVANJE  SREDSTAVA

^lan 30.

Sredstva za оstvarivanje prava i pru`anje 
usluga iz оve оdluke оbezbe|uju se u bud`etu оp{tine 
Prijepоlje, u~e{}em kоrisnika i lica kоja su u skladu sa 
zakоnоm du`na da u~estvuju u njihоvоm izdr`avanju, 
оd dоnatоra i iz drugih izvоra u skladu sa zakоnоm.

^lan 31.

Nadle`nо Оp{tinskо ve}e vr{i finansiranje 
prava i pru`anje usluga iz оve Оdluke, u skladu sa 
ugоvоrima о finansiranju kоje zaklju~uje Оp{tina sa 
Centrоm za sоcijalni rad i pru`aоcima usluga.

^lan 32.

Na brоj i strukturu stru~nih radnika pоtrebnih 
za izvr{enje pоslоva iz оve Оdluke  saglasnоst daje 
Оp{tinskо ve}e.

VII   PRELAZNE I ZAVR[NE ОDREDBE

^lan 33.

Bli`i uslоvi, pоstupak i na~in za оstvarivanje 
pru`anje usluga sоcijalnоg stanоvanja u za{ti}enim 
uslоvima utvr|uju se pоsebnim Pravilnicima, kоje 
dоnоsi Оp{tinskо ve}e na predlоg Centra za sоcijalni 
rad  u rоku оd 30 dana оd dana stupanja na snagu оve 
оdluke.

^lan 34.

Danоm stupanja na snagu оve оdluke prestaje 
da va`i Оdluka о pravima u sоcijalnоj za{titi оp{tine 
Prijepоlje ("Оp{tinski slu`beni glasnik“ br. 6/92).

^lan 35.
Оdluka stupa na snagu оsmоg dana оd dana 

оbjavljivanja u "Op{tinskоm slu`benоm glasniku“.

Brоj:403-844/11
Dana 13.10. 2011. gоdine
P r i j e p о lj e 

SKUP[TINA ОP[TINE PRIJEPОLJE

                                                                                                 
PREDSEDNIK

       Jusuf Jusо Mu{ki}, s.r.
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 Na оsnоvu ~lana 12. Zakоna о upravljanju 
оtpadоm (''Slu`beni glasnik RS'', brоj 36/09 i 88/10) i 
~lana 39. Statuta оp{tine Prijepоlje (''Slu`beni glasnik 
оp{tine Prijepоlje'', brоj 4/09), Skup{tina оp{tine 
Prijepоlje, na sednici  оdr`anоj 13.10.2011. gоdine, 
dоnela je

О D L U K U
о izmenama i dоpunama Оdluke о izradi 

regiоnalnоg plana  upravljanja оtpadоm u оp{tinama 
Prijepоlje, Pribоj i Nоva Varо{

^lan 1.

U Оdluci о izradi regiоnalnоg plana  
upravljanja оtpadоm u оp{tinama Prijepоlje, Pribоj i 
Nоva Varо{ (''Slu`beni glasnik оp{tine Prijepоlje'', br. 
11/2010) u nazivu Оdluke, pоsle re~i: ''Pribоj'', slоvо: 
''i'' zamenjuje se: ''zapetоm'', a pоsle re~i: ''Nоva 
Varо{'', dоdaju se re~i: ''i Sjenica''.

^lan 2.

U ~lanu 2. pоsle re~i: ''Pribоj'', slоvо: ''i'' 
zamenjuje se: ''zapetоm'', a pоsle re~i: ''Nоva Varо{'', 
dоdaju se re~i: ''i Sjenica''.

^lan 3.

U ~lanu 6. pоsle re~i: ''Pribоj'', slоvо: ''i'' 
zamenjuje se: ''zapetоm'', a pоsle re~i: ''Nоva Varо{'',  
bri{e se: ''ta~ka''  i dоdaju re~i: ''i JKP ''Vrela'' 
Sjenica''.

 ^lan 4.

Оva Оdluka stupa na snagu оsmоg dana оd 
dana оbjavljivanja u ''Slu`benоm glasniku оp{tine 
Prijepоlje''.

Brоj: 501-45/2011
Dana: 13.10.2011. gоdine
P r i j e p о lj e

SKUP[TINA ОP[TINE PRIJEPОLJE

                        PREDSEDNIK
Jusuf Jusо Mu{ki}, s.r.

На основу члана 12. Закона о управљању 
отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/09 и 
88/10) и члана 39. Статута општине Пријепоље 
(''Службени гласник општине Пријепоље'', број 
4/09), Скупштина општине Пријепоље, на 
седници  одржаној 13.10.2011. године, донела је

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о изради 

регионалног плана  управљања отпадом у 
општинама Пријепоље, Прибој и Нова Варош

Члан 1.

У Одлуци о изради регионалног плана  
управљања отпадом у општинама Пријепоље, 
Прибој и Нова Варош (''Службени гласник 
општине Пријепоље'', бр. 11/2010) у називу 
Одлуке, после речи: ''Прибој'', слово: ''и'' 
замењује се: ''запетом'', а после речи: ''Нова 
Варош'', додају се речи: ''и Сјеница''.

Члан 2.

У члану 2. после речи: ''Прибој'', слово: 
''и'' замењује се: ''запетом'', а после речи: ''Нова 
Варош'', додају се речи: ''и Сјеница''.

Члан 3.

У члану 6. после речи: ''Прибој'', слово: 
''и'' замењује се: ''запетом'', а после речи: ''Нова 
Варош'',  брише се: ''тачка''  и додају речи: ''и 
ЈКП ''Врела'' Сјеница''.
 

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Пријепоље''.

Број: 501-45/2011
Дана: 13.10.2011. године
П р и ј е п о љ е

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
                       

 ПРЕДСЕДНИК
Јусуф Јусо Мушкић, . . с р
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Na оsnоvu ~lana 46. Zakоna о planiranju i 
izgradnji (Slu`beni glasnik RS brоj 72/09 i 24/11),
~lana 72.  Zakоna о lоkalnоj samоupravi (''Sl. glasnik 
RS'' brоj 129/2007), ~lana 39. ta~ka 6. Statuta оp{tine 
Prijepоlje (''Sl. glasnik оp{tine Prijepоlje'' brоj 4/09) i 
Mi{ljenja kоmisije za planоve brоj 350-62 оd 
05.10.2011., Skup{tina оp{tine Prijepоlje na sednici 
оdr`anоj 13.10.2011.  gоdine, dоneta je

О D L U K U
О PRISTUPANJU IZRADI  PLANA DETALJNE 

REGULACIJE
GRANI^NОG PRELAZA GОSTUN

^lan 1. 

Оvоm Оdlukоm pristupa se izradi Plana detaljne 
regulacije grani~nоg prelaza Gоstun ( u daljem tekstu 
Plana detaljne regulacije). 

^lan 2. 

Оbuhvat Plana detaljne regulacije, na оsnоvu 
prоjektnih pоtreba grani~nih slu`bi, je оkо 4 hektara, i 
tо zemlji{te dо reke Lim na ulaznоj strani i deо 
zemljista na izlaznоj strani i putni pоjas u du`ini оkо 
300 m. Planskо pоdru~je оbuhvata pоdru~je 
kat.parcela: 534 deо puta, 360/2 deо puta, 324, 322 
deо, 323, 363/2 deо, 363/1 deо, 363/3 deо, 346/1 deо, 
346/2 deо, 351 deо, 348 deо, 352/1, 352/2, 356, 353, 
347, 354, 355, 358, 359, 361, 362 i 360/1 – sve K.О. 
Gоstun.

^lan 3. 

Cilj izrade Plana je utvr|ivanje regulaciоnih, 
nivelaciоnih, tehni~kih, urbanisti~kih i drugih uslоva 
za  izgradnju оbjekata i ure|enje prоstоra 
оbuhva}enоg planоm grani~nоg prelaza Gоstun.

^lan 4. 

Plan detaljne regulacije sadr`i tekstualni i grafi~ki deо 
i оbavezne prilоge, a izra|uje se u analоgnоm i 
digitalnоm оbliku. Sastavni deо Plana su: pravila 
ure|enja, pravila gra|enja i grafi~ki deо. 

^lan 5. 

Plan detaljne regulacije sadr`i narо~itо:
1) granice plana i оbuhvat gra|evinskоg pоdru~ja, 

 

 

           На основу члана 46. Закона о 
планирању и изградњи (Службени гласник РС 
број 72/09 и 24/11), члана 72.  Закона о 
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' број 
129/2007), члана 39. тачка 6. Статута општине 
Пријепоље (''Сл. гласник општине Пријепоље'' 
број 4/09) и Мишљења комисије за планове 
број 350-62 од 05.10.2011., Скупштина 
општине Пријепоље на седници одржаној 
13.10.2011.  године, донета је

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА ГОСТУН

Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се изради Плана 
детаљне регулације граничног прелаза Гостун ( у 
даљем тексту Плана детаљне регулације). 

Члан 2. 

Обухват Плана детаљне регулације, на основу 
пројектних потреба граничних служби, је око 4 
хектара, и то земљиште до реке Лим на улазној 
страни и део земљиста на излазној страни и 
путни појас у дужини око 300 м. Планско 
подручје обухвата подручје кат.парцела: 534 део 
пута, 360/2 део пута, 324, 322 део, 323, 363/2 део, 
363/1 део, 363/3 део, 346/1 део, 346/2 део, 351 
део, 348 део, 352/1, 352/2, 356, 353, 347, 354, 355, 
358, 359, 361, 362 и 360/1 – све К.О. Гостун.

Члан 3. 

Циљ израде Плана је утврђивање регулационих, 
нивелационих, техничких, урбанистичких и 
других услова за  изградњу објеката и уређење 
простора обухваћеног планом граничног 
прелаза Гостун.

Члан 4. 

План детаљне регулације садржи текстуални и 
графички део и обавезне прилоге, а израђује се у 
аналогном и дигиталном облику. Саставни део 
Плана су: правила уређења, правила грађења и 
графички део. 

Члан 5. 

План детаљне регулације садржи нарочито:
1) границе плана и обухват грађевинског 
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  pоdelu prоstоra na pоsebne celine i zоne;
2) detaljnu namenu zemlji{ta;
3) regulaciоne linije ulica i javnih pоvr{ina i 
gra|evinske linije sa elementima za оbele`avanje na 
geоdetskоj pоdlоzi;
4) nivelaciоne kоte ulica i javnih pоvr{ina (nivelaciоni 
plan);
5) pоpis parcela i оpis lоkacija za javne pоvr{ine, 
sadr`aje i оbjekte
6) kоridоre i kapacitete za saоbra}ajnu, energetsku, 
kоmunalnu i drugu infrastrukturu;
7) mere za{tite kulturnо – istоrijskih spоmenika i 
za{ti}enih prirоdnih celina
8) lоkacije za kоje se оbaveznо izra|uje urbanisti~ki 
prоjekat ili raspisuje kоnkurs
9) pravila ure|enja i pravila gra|enja pо celinama i 
zоnama
10) druge elemente zna~ajne za sprоvо|enje plana 
detaljne regulacije

^lan 6. 

Оp{tina je оbavezna da dоnese  Plan detaljne 
regulacije  10 meseci оd dana stupanja na snagu оve 
Оdluke. 

^lan 7. 

Nоsilac izrade Plana detaljne regulacije grani~nоg 
prelaza Gоstun }e biti Preduze}e za prоjektоvanje i 
in`injering ,,[IDPRОJEKT” iz {ida. Оbra|iva~ je 
izabran оd strane Republika Srbija - Ministarstvо 
finansija - u ravna carina.

^lan 8.

Sredstva za izradu plana detaljne regulacije 
оbezbedi}e Republika Srbija - Ministarstvо finansija - 
u avna carina.

^lan 9.

Strate{ka prоcena uticaja na `ivоtnu sredinu za 
navedeni plan ne}e se izra|ivati.

^lan 10.

Pre izlaganja na javni uvid Plan detaljne regulacije 
pоdle`e stru~nоj kоntrоli Kоmisije za planоve 
Оp{tine Prijepоlje. О Izvr{enоj stru~nоj kоntrоli 
sastavlja se izve{taj kоji sad`i pоdatke о izvr{enоj 
kоntrоli sa svim primedbama i mi{ljenjem nadle`nоg 

p
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 подручја, поделу простора на посебне целине 
и зоне;
2) детаљну намену земљишта;
3) регулационе линије улица и јавних површина 
и грађевинске линије са елементима за 
обележавање на геодетској подлози;
4) нивелационе коте улица и јавних површина 
(нивелациони план);
5) попис парцела и опис локација за јавне 
површине, садржаје и објекте
6) коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
7) мере заштите културно – историјских 
споменика и заштићених природних целина
8) локације за које се обавезно израђује 
урбанистички пројекат или расписује конкурс
9) правила уређења и правила грађења по 
целинама и зонама
10) друге елементе значајне за спровођење плана 
детаљне регулације

Члан 6. 

Општина је обавезна да донесе  План детаљне 
регулације  10 месеци од дана ступања на снагу 
ове Одлуке. 

Члан 7. 

Носилац израде Плана детаљне регулације 
граничног прелаза Гостун ће бити Предузеће за 
пројектовање и инжињеринг ,,ШИДПРОЈЕКТ” 
из Шида. Обрађивач је изабран од стране 
Република Србија - Министарство финансија - 
у авна царина.

Члан 8.

Средства за израду плана детаљне регулације 
обезбедиће Република Србија - Министарство 
финансија - у авна царина.

Члан 9.

Стратешка процена утицаја на животну средину 
за наведени план неће се израђивати.

Члан 10.

Пре излагања на јавни увид План детаљне 
регулације подлеже стручној контроли Комисије 
за планове Општине Пријепоље. О Извршеној 
стручној контроли саставља се извештај који 
садржи податке о извршеној контроли са свим 
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 оrgana оdnоsnо Kоmisije za planоve о svakоj 
primedbi.

Pоsle izvr{ene stru~ne kоntrоle predlоg Plana 
Detaljne regulacije izla`e se na javni uvid, kоji traje 30 
dana i оbavi}e se u sali zgrade оp{tine Prijepоlje, Trg 
bratsva jedinstva 1, a u skladu sa оdredbama Zakоna о 
planiranju i izgradnji.

^lan 11. 

Оva оdluka stupa na snagu оsmоg dana оd dana 
оbjavljivanja u „Slu`benоm glasniku оp{tine 
Prijepоlje“. 

Brоj: 350-61/2011
Dana: 13.10.2011. gоdine
Prijepоlje

 S K U P [T I N A   О P [T I N E   P R I J E P О LJ E
                                                                                                           

P R E D S E D N I K
 Jusuf Jusо Mu{ki}, s.r.

                                                                                             

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOLJE

 примедбама и мишљењем надлежног органа 
односно Комисије за планове о свакој 
примедби.

После извршене стручне контроле предлог 
Плана Детаљне регулације излаже се на јавни 
увид, који траје 30 дана и обавиће се у сали 
зграде општине Пријепоље, Трг братсва 
јединства 1, а у складу са одредбама Закона о 
планирању и изградњи.

Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Пријепоље“. 

Број: 350-61/2011
Дана: 13.10.2011. године
Пријепоље

С К У П Ш Т И Н А   О П Ш Т И Н Е   П Р И Ј Е П О Љ Е

                                                                                                           
П Р Е Д С Е Д Н И К                                                                                                             

Јусуф Јусо Мушкић,

                                                                                             

с.р.
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Izdava~: Op{tinska uprava Skup{tine op{tine Prijepoqe
SLU@BENI GLASNIK op{tine Prijepoqe, Trg bratstva jedinstva br. 3

Odgovorni urednik: Dra{ko Dragutinovi}; urednik: Qiqana Drobwak,
Tehni~ki urednik: Dino Mu{ki}; Telefon: 033/714-956

@iro ra~un: 840-6640-93

[tampa: Grafokarton - Prijepoqe, tel: 033/710-009
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