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48.

На основу члана 20. став 1. тачка 17. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/2007 и 83/2014-др.закони), члана 44.-46. и члана 55.  Закона о социјалној заштити ("Службени гласник РС",
број 24/11) и члана. 15. став 1. тачка 18. и члана 120.  Статута општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) Скупштина општина Пламдиште, на седници одржаној 29.05.2015.
године, донела је

О Д Л У К У
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, 8/2014 и 17/2014), у члану 4. став 2. иза тачке 4. додају се тачке 5. и 6. које гласе:

„5. Становање уз подршку за душевно оболела лица;

6. Мултисекторски тим за унапређење менталног здравља.“

Члан 2.

У одељку IV УСЛУГЕ  У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ после члана 23. додају се два нова члана 23.а
и 23.б са поднасловима који гласе:

„5. СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА

Члан 23.а

Услугу „Становање уз подршку за ментално обелела лица“ спроводиће Дом за душевно
оболела лица „1. oктобар“ из Старог Леца, а  стручни тим ове установе одлучиваће о праву на смештај
уз информисање Центра за социјални рад општине Пландиште, све док се Законом о социјалној заштити
и подзаконским актима не пропишу минимални стандарди за ову услугу и тиме отвори простор за
лиценцирање других  пружаоца услуге.

Услугом становање уз подршку за душевно оболела лица обезбеђује се смештај особама које су
након процене стручног тима Дома за смештај душевно оболелих лица „1. октобар“ из Старог Леца и
реализованог програма оспособљавања за самостални живот, припремљена за излазак из установе уз
подршку, у објекте намењене за реализацију ове услуге, као и друге особе за које стручни тим
састављен од представника Установе и Центра за социјални рад процени да су способне да буду
корисници услуге. Праћење услуге Становање уз подршку за ментално обелела лица вршиће обучене
особе из Дома за смештај душевно оболелих лица „1. октобар“ из Старог Леца.

Дом за смештај душевно оболелих лица „1. октобар“ из Старог Леца. самостално  или у
сарадњи са општином, другим организацијама, организацијама цивилног друштва или путем донација
обезбеђује средства потребна за зидање, куповину и реновирање кућа намењених за ову намену.
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6. МУЛТИСЕКТОРСКИ ТИМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

Члан 23.б

Овом услугом предвиђено је оснивање мултисекторског тима за унапређење менталног
здравља пружањем подршке душевно оболелим лицима, превентивни рад са породицама и оболелима,
као и промоцију менталног здравља у локалној заједници.

Праћење стања особа након измештања из институције и осигуравање подршке породицама и
пацијентима у кризним ситуацијама, спроводићеи Тим формиран од професионалаца психијатра,
психолога и социјалног радника.“

Члан 3.

Члан 24. Одлуке мења се и гласи:
„Пружалац услуга може бити Центар за социјални рад, друга јавна установа у области социјалне

заштите или лиценцирани пружалац услуга социјалне заштите, изабран кроз поступак јавне набавке
услуга социјалне заштите, а у складу са законом којим се уређују јавне набавке, законом којим се уређује
социјална заштита и подзаконским актима донетим на основу тих закона.”

Члан 4.

Брише се члан 25. Одлуке.
Чланови 26. до 32. Одлуке постају чланови 25. до 31. Одлуке.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине
Пландиште”
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