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17.
На основу члана 20. став 1. тачка 4. и 5. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 12/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018),
члана 40., члана 44. став 2. и члана 209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 24/2011) и члана 15. став 1. тачка 4. и 5., члана 40. став 1. тачка 6. и члана 149. став 1. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018), Скупштина општине Пландиште,
на седници одржаној 24.02.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Члан 1.
У Одлуци о социјалној заштити Општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“,
бр.24/2017), у даљем тексту: Одлука, члан 11. се мења и гласи:
„Члан 11.
Дневне услуге у заједници
Општина Пландиште обезбеђује право на следеће дневне услуге у заједници:



Помоћ у кући за одрасла лица са инвалидитетом и старија лица
Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и младе са инвалидитетом“
Члан 2.
Члан 12. Одлуке се мења и гласи:

„Члан 12.
Помоћ у кући за одрасла и старија лица
Помоћ у кући за одрасла и старија лица пружа се када је породична подршка недовољна или није
расположива, у складу са идентификованим потребама одраслих и старијих лица која услед немоћи или
смањења функционалних способности нису у стању да живе без помоћи других лица.
Услуга помоћи у кући за одрасла лица и старија лица пружа се корисницима који имају
пребивалиште на територије општине Пландиште у урбаном и руралном подручју.“
Члан 3.
Члан 13. Одлуке се мења и гласи:

„Члан 13.
Корисници услуге помоћи у кући за одрасла и старија лица
Корисник права на услуге социјалне заштите и мере материјалне подршке јесте појединац, односно
породица која се суочава са препрекама у задовољавању потреба, услед чега не може да достигне или да
одржи квалитет живота, или која нема довољно средстава за подмирење основих животних потреба, а не
може да их оствари својим радом, приходом од имовине или из других извора.
Лице које је закључило уговор о доживотном издржавању не може да оствари права из ове одлуке,
као ни појединац, односно члан породице који је способан за рад, уколико одбије понуђено запослење,
радно ангажовање на привременим, повременим и сезонским пословима, стручно оспособљавање,
преквалификацију, доквалификацију.
Корисници права на услугу помоћи у кући за одрасла и старија лица су:



Лица старија од 65 година која живе сама у домаћинству или са другим лицима
неспособним за пружање помоћи;
Одрасла лица са хроничним обољењима која су теже или тешко покретна , без обзира на
старосну границу;
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Одрасла лица са физичким, интелектуалним и менталним потешкоћама која нису у стању
да се сама старају о себи, без обзира на старосну границу.“

Члан 4.
После члана 13. додаје се члан 13а. и гласи:
„Члан 13а.
Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и младе са инвалидитетом
Услуга помоћи у кући за децу са сметњама у развоју и младе са инвалидитетом, намењена је деци
и младима са инвалидитетом који имају ограничења физичких и психичких способности, због којих нису у
стању да независно живе у својим домовима без редовне помоћи у активностима дневног живота, уколико
породична подршка није довољна или није расположива.
Корисници услуге помоћи у кући су деца са сметњама у развоју узраста до 18 година и млади којима је
продужено родитељско право до 26-те године живота, и то:
 Деца и млади са умереним, тежим и тешким обликом менталне недовољне развијености;
 Деца и млади са телесним инвалидитетом;
 Деца и млади са сензорним инвалидитемом;
 Деца и млади са вишеструком ометеношћу;
 Деца и млади са первазивним поремаћајима;
 Деца и млади да тежим хроничним обољењима.
Корисници услуге помоћи у кући деце са сметњама у развоју и младих са инвалидитетом су и њихове
породице ( билошке, старатељске или хранитељске), када се процени да је таква подршка неопходна.“
Члан 5.
У члану 49. Одлуке после става 2. додаје се став 3. и став 4. који гласи:
„Право на једнократну помоћ у натури за набавку уџбеника и школског прибора може се признати
деци која су у систему социјалне заштите и која се редовно школују.
О праву из става 3. одлучује Центар за социјални рад.“
Члан 6.
Ово Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Пландиште“.
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