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95.
На основу члана 9, 17, 110 и 209. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, број 24/2011), члана
15. став 1. тачка 18. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, број 16/2008
и 17/2012), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној дана 26.09.2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ

Члан 1.
У Одлуци о правима и услугама у социјалној заштити општине Пландиште („Сл. лист општине
Пландиште“, број 16/2012 и 8/2014) у члану 3. став 2. брише се тачка 2, а досадашње тачке 3.-8. постају
тачке 2.-7.

Члан 2.
У делу III ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ, брише се поднаслов „2. ПРАВО НА НОВЧАНУ НАКНАДУ
ЗА ДОБРОВОЉНО РАДНО АНГАЖОВАЊЕ“, а досадашњи поднаслови 3.-8. постају поднаслови 2.-7.

Члан 3.
У члану 7. у ставу 2, иза речи „Пландиште”, брише се „тачка“, додаје се „зарез“ и додају се речи: „док о
једнократној помоћи у натури из члана 5. Одлучује Комисија за доделу помоћи општине Пландиште ( у
даљем тексту: Комисија).
У члану 7. после става 2. додају се нови ставови 3.-7. који гласе:
„Комисија броји 5 чланова и то 4 стална члана и једног повременог члана.
По структури 3 члана Комисије су представници Центра за социјални рад, један члан је члан
Општинског већа задужен за социјалну заштиту, а повремени члан је представник месне заједнице на чијој
територији има пребивалиште подносилац захтева.
Сталне чланове Комисије именује Општинско веће општине Пландиште, а повременог члана именује
председник Комисије.
Комисија, на основу захтева Корисника у замену за доделу једнократне помоћи у натури, упућује
корисника на добровољан друштвено користан рад.
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Ближи услови, критеријуми и поступак доделе помоћи у натури, регулисаће се Правилником о
додели помоћи у општини Пландиште, који ће донети Општинско веће општине Пландиште, у року од 30
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, а на предлог Комисије.“

Члан 4.
Брише се члан 8. ове Одлуке, а досадашњи чланови 9.-33. Одлуке постају чланови 8.-32.

Члан 5.
У члану 24. у ставу 1 иза речи „корисника” брише се „тачка”, додаје „зарез” и додају се речи „осим у
случају једнократне помоћи у натури из члана 5. ове Одлуке, где одлучује Комисија, по службеној дужности
или на захтев корисника”.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Пландиште“.
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