Врз основа на членот 9. од Законот за социјална заштита (“Службен весник на РС” број 24/11),
член 2. од Правилникот за поблиските услови и стандарди за обезбедување на услуги за
социјална заштита (“Службен весник на РС” број 42/13), членовите 32. и 66. од Законот за
локална самоуправа (“Службен весник на РС“ број 129/07 и 83/14- др. Закон ), и членовите 39. и
98. став 1.од Статутот на градот Панчево (“Службен лист на градот Панчево” број
25/15-пречистен текст), Собранието на градот Панчево, на седницата одржана на ден
2015. година, донесе
ОДЛУКА
ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ГРАЃАНИТЕ НА ГРАДОТ ПАНЧЕВО
I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1.
Со оваа одлука се уредуваат правата на социјална заштита на граѓаните на територија на
градот Панчево (во натамошниот текст: Град), условите и начинот на нивното остварување,
начинот на обезбедување на средства, како и меѓусебните односи на Градот и установите и
другите форми на организирање кои вршат дејност, односно даваат услуги на социјалан заштита
пропишани со оваа одлука.
Сите поими во оваа одлука употребени во граматички машки род подразбираат машки и
женски природен род.
Член 2.
Секој поединец и семејтво на кои им е неопходна социјална помош и поддршка поради
совладување на социјалните и егзистенцијални проблеми и создавање на услови за задоволување
на основните животни потреби имаат право на социјална заштита, во согласност со законот и со
оваа одлука.
Правата на социјална заштита се обезбедуваат со давање на услуги за социјална заштита и
со материјална поддршка.
Член 3.
Услугите на социјалната заштита се активности на давање на поддршка и помош на
поединецот и семејството поради подобрување, односно зачувување на квалитетот на животот,
отстранување или намалување ризикот од несаканите животни околности, како и создавање на
можност за самостојно живеење во општеството.
Правото на разни видови на материјална поддршка се остварува поради обезбедување на
егзистенцијален минимум и поддршка на социјалната инклузија на корисникот.
Член 4.
Корисникот на правото на услугите на социјалната заштита или на материјална поддршка
(во натамошниот текст: корисник), е поединец, односно семејство кое се соочува со пречки во
задоволувањето на потребите, поради што не може да го достигне или да го одржи квалитетот на
живот или кое нема доволно средства за подмирување на основните животни потреби, а не може
да ги оствари со својот труд, приходот од имот или од други извори.
Член 5.

Корисникот е должен, во границите на своите можности, да придонесе за решавање на
ситуацијата во која се наоѓа.
Член 6.
II УСЛУГИ НА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА:
1.
а.)
б.)
в.)

ДНЕВНИ УСЛУГИ ВО ЗАЕДНИЦАТА
Помош во домот
Дневен престој
Клубови за возрасни и постари лица

2. УСЛУГИ НА ПОДДРШКА ЗА САМОСТОЕН ЖИВОТ
а.) Домување со поддршка за млади кои ги напуштаат установата за социјална заштита
или хранителското семејство
б.) Домување со поддршка за млади и возрасни лица со интелектуална попреченост, како
превенција од институционализација
3.
а.)
б.)
в.)

УСЛУГИ НА ЗГРИЖУВАЊЕ
Ургентно семејно згрижување
Привремено згрижување во прифатилиште
Социјално згрижување во заштитени услови.

На корисникот на услугите на социјална заштита може да му се обезбедат и други услуги
кои го поддржуваат престојот на корисникот во семејство и во непосредната околина, како и
други видови на поддршка неопходни за активно учество на корисникот во општеството, во
согласност со Законот, оваа одлука и со можностите на буџетот на Градот.
1. ДНЕВНИ УСЛУГИ ВО ЗАЕДНИЦАТА
а.) Помош во домот
Член 7.
Услугата помош во домот им се обезбедува на возрасните и постари лица кои поради
старост, хронични болести или инвалидитет имаат ограничени физички и психички способности
за задоволување на секојдневните основни лични и животни потреби и на кои семејната
поддршка не им е доволна или со истата не располагаат, односно живеат сами и не се во состојба
да се грижат за себе или живеат со роднини кои не се во можност да им обезбедат соодветна
помош.
Услугата помош во домот се обезбедува со извршување на потребните домашни работи
(чистење на станот, набавка на храна, носење на готвени јадења и други потребни работи,
одржување на лична хигиена и слично), посредување при обезбедување на различни видови на
услуги, обезбедување на помош во задоволувањето на социјалните, културно-забавните и
другите потреби и давање на одредени здравствени услуги од областа на примарната
здравствена заштита.
Услугата помош во домот се остварува во потребен број на часови секој ден во месецот,
освен во недела, државни и други празници, во зависност од проценката на професионалниот
давател на услуги и утврдениот степен на поддршка за секој корисник.

Член 8.
Услугата помош во домот ја обезбедува Установата за сместување и нега за стари лица
Геронтолошкиот центар Панчево (во натамошниот текст: Геронтолошки центар), преку
Службата на клубови за стари и возрасни лица и помош во домот.
Член 9.
Цената на услугата која им се обезбедува на корисниците и на услугата помош во домот ја
утврдува градоначалникот на Градот, по претходно добиено мислење од Градскиот совет на
Градот, на предлог на Геронтолошкиот центар.
Член 10.
Услугата помош во домот може да се обезбеди и за други групи на корисници, освен за оние
од членот 7. од оваа одлука, во зависност од проценетата потреба за оваа услуга и можностите
на буџетот на Градот.
Давател на услугата помош во домот за другите групи на корисници може да биде и
организација, односно друго правно лице лиценцирано за давање на оваа услуга.
Услугите се обезбедуваат во согласност со законот и тоа преку јавна набавка или преку јавен
повик -конкурс.
б.) Дневен престој
Член 11.
Услугата дневен престој се обезбедува за деца, млади и возрасни лица со интелектуална
попреченост, односно со телесна инвалидност и ја овозможува Училиштето за основно и средно
образование «Мара Мандиќ» Панчево (во натамошниот текст: Училиште), организационата
единица Дневен престој “Невен”.
Во Дневниот престој “Невен” Училиштето обезбедува целодневен престој на деца, млади и
возрасни лица со интелектуална попреченост, односно со телесна инвалидност, кои имаат
потреба за дневна нега, надзор и поддршка во одржувањето и развивањето на потенцијалите и
тоа:
- згрижување, десет часа дневно во работните денови,
- работа во работилници со цел развивање на вештини, како и зачувување на
постоечките способности,
- работа и вежбање во совладувањето на активностите за самостоен живот,
- обезбедување на превентивната здравствена заштита,
- исхрана за време на дневниот престој (појадок, ужина и ручек) и
- организирање на превоз со соодветна медицинска придружба.
Услугата дневен престој за деца, млади и возрасни лица со интелектуална попреченост, односно
со телесна инвалидност се обезбедува секој работен ден во текот на календарската година.
Член 12.
Децата, младите и возрасните лица со интелектуална попреченост, односно со телесна
инвалидност во Дневниот престој “Невен” организирани се во четири воспитни групи, и тоа:
- воспитна група за деца на возраст од 3 – 6 години со интелектуална попреченост во развојот,
како и со различни развојни пореметувања,

- воспитна група за млади од 18 до 30 години со интелектуална попреченост во развојот,
- воспитна група за лица постари од 30 години со интелектуална попреченост во развојот и
- воспитна група за деца и млади са тешки телесни оштетувања (инвалидност).
Член 13.
Во воспитната група за деца на возраст од 3 – 6 години со интелектуална попреченост во
развојот, како и со различни развојни пореметувања, се врши спроведување на специфичен,
корективен и индивидуален третман, прилагоден на можностите и способностите на децата, врз
основа на индивидуалниот план на услуги, a поради нивната побрза социјализација и
рехабилитација.
Член 14.
Во воспитната група за млади од 18 до 30 години со интелектуална попреченост во развојот,
како и во воспитната група за лица постари од 30 години со интелектуална попреченост во
развојот, се врши надоградување на вештините неопходни за самостоен живот како и
работно-окупациона терапија, врз основа на индивидуалниот план на услуги и утврдениот
степен на поддршка.
Член 15.
Во воспитната група за деца и млади са тешки телесни оштетувања се врши згрижување на
деца и млади на кои им е неопходна помош и нега од друго лице, со цел вклучување на
семејството во редовната работа и живот.
На децата и младите са тешки телесни оштетувања во дневниот престој им се обезбедува
посебна здравствена нега и физикална рехабилитација, а врз основа на индивидуалниот план на
услуги.
Член 16.
Корисниците на дневниот престој за деца, млади и возрасни лица со интелектуална
попреченост, односно со телесен инвалидитет имаат право на целосен регрес на трошоците за
престој
( бесплатен престој).
в.) Клубови за возрасни и постари лица
Член 17.
Услугата клубови за возрасни и постари лица се обезбедува за возрасни и постари социјално
загрозени лица, изнемоштени и хронично болни лица, инвалидни лица и пензионери, на кои
семејната поддршка не им е доволна или не е расположива, односно живеат сами и не се во
можност да се грижат за себе или живеат со роднини кои не се во состојба да им дадат адекватна
помош.
Член 18.
Услугата клубови за возрасни и постари лица опфаќа обезбедување на топол оброк (ручек),
услови за одржување на лична хигиена (перење и пеглање на алишта, капење и слично),
социјална интеграција и рехабилитација, развивање на солидарност и самопомош, организирање

на културно-забавни, рекреативни и други активности со цел унапредување на животот на
корисниците во сопствената социјална средина.
Услугата клубови за возрасни и постари лица се обезбедува 12 часа секој ден во месецот,
освен недела, на државен и друг празник.
Член 19.
Услугата клубови за возрасни и постари лица ја обезбедува Геронтолошкиот центар преку
Службата клубови за стари и возрасни лица и помош во домот.
Член 20.
Цената на услугите кои им се обезбедуваат на корисниците во клубови за возрасни и
постари лица ја утврдува градоначалникот на Градот, по претходно добиено мислење од
Градскиот совет на Градот, на предлог на Геронтолошкиот центар.
2. УСЛУГИ НА ПОДДРШКА ЗА САМОСТОЕН ЖИВОТ
а.) Домување со поддршка за младите кои ги напуштаат установата за социјална заштита
или згрижувачкото семејство
Член 21.
Со домувањето со поддршка на корисниците им се обезбедува соодветно сместување,
стручна помош и поддршка во развивањето на вештини неопходни за целосно осамостојување,
со цел нивно покомплетно вклучување во заедницата.
Со домувањето со поддршка на корисниците им се обезбедува поголем степен на
самостојност и подобрување на квалитетот на животот.
Член 22.
Корисниците на услугата домување со поддршка се млади од територијата на Градот,
односно лица на возраст од 15 до 26 години, кои го напуштаат домот за сместување (установата
за социјална заштита) или згрижувачкото семејство, а не можат да се вратат кај биолошкото или
проширеното семејство, ниту пак можат без стручна поддршка да започнат самостоен живот.
Со исклучок, оваа услуга може да ја користат и младите од територија на друга
општина/град доколку не се исполнети станбените капацитети на Градот и под услов надлежната
општина/град да прифати да ги сноси трошоците за сместување.
Член 23.
Градот обезбедува станови за остварување на услуги на домување со поддршка во
согласност со можностите.
Становите од ставот 1. од овој член се во јавна сопственост на Градот, а право на користење
и управување има Центарот за социјална работа “Солидарност” Панчево (во натамошниот текст:
Центар).
Средствата за тековното одржување на становите и средствата за трошоци за живеење со
поддршка се обезбедуваат во буџетот на Градот.

Член 24.
Услугата домување со поддршка опфаќа и давање на стручна поддршка на корисниците, од
моментот на напуштање на домот за сместување (установа за социјална заштита) или
згрижувачкото семејство до осамостојувањето, односно совласувањето на вештините за
самостојно живеење и интеграција во заедницата.
Стручната поддршка од ставот 1. ја овозможува Домот за деца и младинци без родителска
грижа «Споменак» Панчево (во натамошниот текст: Споменак),
Услугата од ставот 1. од овој член на корисниците им се обезбедува најдолго две години.
Член 25.
Споменак врши надзор над користењето на становите.
Ако при вршењето на надзор од претходниот став се утврди дека станот не се користи
наменски, дека се оштетува или не се одржува во уредна состојба или дека им се пречи на
останатите корисници на станот, услугата за привремено домување може да престане пред
истекувањето на рокот кој е одреден со договор-решение.
б.) Домување со поддршка за млади и возрасни лица со интелектуална попреченост, како
превенција од институционализација
Член 26.
Услугата домување со поддршка за млади и возрасни лица со интелектуална попреченост,
како превенција од институционализација е долготрајно достапна услуга, чија цел е
подигнување на степенот на самостојност за живот, совладување на животните вештини,
вклучување на корисникот во заедницата како и превенција од институционализација на лицето
со интелектуална попреченост.
Со оваа услуга на корисниците им се обезбедува соодветно вонинституционално,
континуирано, 24-часовно сместување, стручна помош и поддршка со цел нивно покомплетно
вклучување во општеството.
Член 27.
Корисниците на услугата се лица со интелектуална попреченост постари од 18 години од
примарни родителски семејства, кои ги поминале подготовките за домување со поддршка.
Во рамките на оваа услуга се спроведуваат активности во согласност со извршената
проценка на индивидуалните потреби и со утврдениот степен на поддршка на корисникот,
односно корисничката група:
- обезбедување на безбедно опкружување и надзор на безбедноста на корисникот,
- стручна помош и поддршка во задоволувањето на секојдневните потреби: набавка на продукти
и подготовка на оброци, одржување на лична хигиена и хигиена на просторот за живеење,
водење на домаќинството, познавање и користење на ресурсите на заедницата, обезбедување на
разновидни социјални, образовни, здравствени, културно забавни, спортски и рекреативни
услуги,
- активности насочени кон зачувување и развој на потенцијалите на корисниците, односно
подготовка на корисниците за одржлив самостоен живот и
- активности насочени на поддршка при образованието и вработувањето на корисниците.

Член 28.
Давател на услугата домување со поддршка за лицата со интелектуална попреченост може да
биде организација- правно лице лиценцирано за давање на вакви услуги.
Услугата се обезбедува во согласност со законот и тоа преку јавна набавка или преку јавен
повик-конкурс.
3. УСЛУГИ НА ЗГРИЖУВАЊЕ
а.) Ургентно семејно згрижување
Член 29.
Ургентно семејно згрижување му се обезбедува на дете кое ќе се најде во состојба на
потреба за итно згрижување, а не е постаро од 7 години.
Со исклучок, ургентно семејно згрижување му се обезбедува и на дете постаро од 7 години
доколку Центарот, во конкретниот случај, утврди дека е тоа посоодветна форма на заштита на
привременото сместување во прифатилиште.
Ургентното семејно згрижување од ставот 1. и 2. од овој член трае се додека не се стекнат
услови за трајно згрижување на детето, а најдолго шест месеци.
Член 30.
Услугата на ургентно семејно згрижување ја овозможува ургентното згрижувачко семејство.
Под ургентното згрижувачко семејство се подразбира семејство кое е посебно обучено за
давање на услугите од ставот 1. од овој член.
Член 31.
Детето што се сместува во ургентното згрижувачко семејство има право на еднократна
парична помош поради задоволување на неговите итни потреби при сместувањето.
Висината на еднократна парична помош од ставот 1. од овој член ја утврдува Центарот, врз
основа на стручната проценка, а во согласност со ургентните потреби на детето.
Ургентното згрижувачко семејство има право на паричен надомест на име на трошоците за
сместување на детето.
Висината на паричниот надомест од ставот 3. од овој член ја утврдува Центарот, во
согласност со решението за цените на услугите на семејното згрижување за деца кои ги донесува
надлежниот министер.
Член 32.
Меѓусебните односи, правата и обврските на Центарот и ургентното згрижувачко семејство
се регулираат со посебен договор.
б.) Привремено згрижување во засолниште
б1.) Засолниште за жени и деци жртви на семејно насилство-Сигурна куќа

Член 33.
Услугата згрижување во засолниште за жени и деца жртви на семејно насилство (во
натамошниот текст: Сигурна куќа), им се обезбедува на жените со деца жртви на семејно
насилство, како услуга која ја овозможува Центаот.
Услугата згрижување во Сигурната куќа трае до шест месеци, а со исклучок, во оправдани
случаи до година дена, врз основа на проценката и повторниот индивидуален план на стручниот
работник во прифатилиштето, со согласност на раководителот на случајот од надлежниот центар
за социјална работа.
Член 34.
Услугата згрижување во Сигурната куќа опфаќа обезбедување на сместување, исхрана,
примена на здравствено-хигиенски мерки, советодавно-тераписка работа и психосоцијална
поддршка на жртвите на семејното насилство, како и задоволување на останатите потреби на
овие лица.
Член 35.
Жртвите на насилство имаат право на еднократна парична помош за задоволување на своите
итни потреби.
Висината на еднократната парична помош од ставот 1. од овој член ја утврдува Центарот,
врз основа на стручната проценка, а во согласност со потребите на жртвите на семејното
насилство и во согласност со законот.
Член 36.
Средствата за трошоците за услугите за згрижување во Сигурната куќа и средствата за
еднократната парична помош на жртвите на насилство корисници на услугата од територија на
градот Панчево се обезбедуваат во буџетот на Градот.
Средствата за трошоците за услугите за згрижување во Сигурната куќа и средствата за
еднократната парична помош на жртвите на насилство корисници на услугата од територија на
друга општина/град се обезбедуваат во буџетот на надлежната општина/град.
Цената на услугите за згрижување во Сигурната куќа за корисниците на услугите од ставот
2. од овој член ја утврдува градоначалникот на Градот по претходно добиено мислење од
Градскиот совет на Градот, а на предлог на Центарот.
б2.) Засолниште за деца и млади
Член 37.
Услугата згрижување во засолниште за деца и млади опфаќа привремено згрижување на
деца на возраст од 7 до 18 години и млади од 18 до 26 години и тоа: злоупотребувани и
запоставени деца и млади, напуштени од родителите, пронајдени во бездомништвото и просење,
жртви на трговија со луѓе и други деца и млади на кои им е потребно итно привремено
згижување.
Оваа услуга опфаќа обезбедување на исхрана, примена на здравствено-хигиенских мерки,
утврдување на нивниот идентитет и на местото на живеење, составување на наоди за нивната
состојба и однесувањето, воспитување и образование, задоволување на културно-забавните и
останатите потреби, сеѐ додека за нив не се утврди соодветен план на услуги.

Прифаќањето и згрижувањето на деца и млади од ставот 1. од овој член може да трае
најдолго шест месеци.
Член 38.
Услугата привремено згрижување во засолништето за деца и млади ја овозможува Споменак
24 часа дневно, преку целата година.
б3.) Привремено згрижување во засолништето за возрасни и стари лица
Член 39.
Услугата згрижување во засолништето за возрасни и стари лица опфаќа привремено
згрижување на стари и возрасни лица пронајдени во бездомништвото и просење и во други
случаи кога им е неопходно организирано згрижување, обезбедување на храна, здравствена
заштита, културно-забавни и други потреби, сеѐ додека за нив не се утврди соодветен план на
услуги.
Услугата згрижување во засолништето за возрасни и стари лица достапна е 24 часа дневно,
преку целата година.
Прифаќањето и згрижувањето за возрасните и стари лица од ставот 1. од овој член може да
трае најдолго шест месеци, а со исклучок, во посебно оправдани услови до година дена, врз
основа на проценката и повторниот индивидуален план на стручниот работник во засолништето,
со согласност на водителот на случајот од надлежниот центар за социјална работа.
Член 40.
Давател на услугата привремено згрижување во засолништето за возрасни и стари лица
може да биде организација - правно лице, лиценцирано за давање на оваа услуга.
Услугата се обезбедува во соглсност со законот и тоа преку јавна набавка или преку јавен
повик -конкурс.
в.) Социјално згрижување во заштитени услови
Член 41.
Социјалното згрижување во заштитени услови е услуга на социјална заштита која се
обезбедува во наменски станбени објекти во јавна сопственост на Градот, со кои управува
Центарот, поради згрижување на социјално и здравствено загрозени и станбено необезбедени
лица, и тоа:
- социјално загрозени лица и семејства кои поради физички или ментални болести, хронични
болести или инвалидитет на члан од семејството не можат да обезбедат услови за живот,
- семејства со еден родител со деца помлади од 18 години или со студенти помлади од 26 години
и
- стари лица (самци или парови), способни да живеат самостојно, со повремена поддршка.
Член 42.
На поединецот или на семејството корисник на услугите на социјалното згрижување во

заштитени услови му се обезбедува:
- згрижување во станови наменети за оваа форма на заштита и
- посебна поддршка и соодветни форми на помош во самостојниот живот кои се реализираат
преку активностите на домаќинот на објектот.
Корисниците на услугите на социјалното згрижување во заштитени услови со Центарот
склучуваат договор со кој се регулираат меѓусебните права и обврски.
Член 43.
Објектите за социјално згрижување во заштитени услови имаат домаќин. Домаќинот е
работоспособно лице кое истовремено е и корисник на услугите на социјално згрижување во
заштитени услови.
Домаќинот се грижи за објектот, почитувањето на домашниот ред, одржување на
заедничките простории, зачувување на имотот во објектот и им дава поддршка на корисниците
на услугите во врска со правата и обврските во врска со згрижувањето.
Домаќинот остварува право на надомест за работата за вршењето на наведените работи.
Член 44.
Корисниците на услугата социјално згрижување во заштитени услови, имаат обврска да ги
плаќаат трошоците за комуналните услуги за станбениот простор кој го користат за живеење
(трошоци за потрошена електрична енергија, вода, греење и други комунални услуги).
Корисниците на услугата социјално згрижување во заштитени услови во зависност од
вкупните приходи на домаќинството може да бидат делумно или целосно ослободени од
плаќање на трошоците од ставот 1. од овој член.
Висината на учеството на корисниците во плаќањето на трошоците за згрижувањето од
ставот 1. од овој член и висината на надоместокот за работата на домаќинот ја утврдува
Центарот.
Ускладувањето на учеството на корисниците во плаќањето на тековните трошоци за
комунални услуги го врши Центарот два пати годишно, во согласност со решението на
надлежниот министер, со кое се утврдува номиналниот износ на паричната социјална помош.
Член 45.
Средствата за тековното и инвестиционото одржување на објектот за социјално згрижување
во заштитени услови, средствата за делумно или целосно ослободување во плаќањето на
трошоците за комунални услуги на корисниците на услугата социјално згрижување во
заштитени услови, како и средствата за надомест за работата на домаќинот во овие објекти се
обезбедуваат во буџетот на Градот.
Член 46.
Корисниците на услугата социјално згрижување во заштитени услови не може да стекнат
право на сопственост на становите што ги користат.
Корисниците на услугата социјално згрижување во заштитени услови може да им престане
правото за користење на услугата во согласност со договорот од членот 42. од оваа одлука.
III МАТЕРИЈАЛНА ПОДДРШКА

Член 47.
Материјалната поддршка се обезбедува за корисниците како:
1. Еднократна помош
2. Опрема и трошоци за превоз на корисници за згрижување во установа за социјална заштита
или во друго семејство
3. Погребни трошоци
4. Народна кујна.
Градот може да обезбеди и други форми на материјална поддршка во согласност со законот и
оваа одлука.
1. Еднократна помош
Член 48.
Еднократната помош е помош која му се обезбедува на поединец или семејство кое
ненадејно или моментално ќе се најде во состојбата социјална потреба.
Состојбата социјална потреба се смета за состојба во која на поединецот или на семејството
му е неопходна социјална помош со цел совладување на социјалните и животните проблеми при
создавањето на услови за задоволување на основните животни потреби, доколку тие потреби не
можат на поинаков начин да се задоволат, а врз основа на хуманост и почитувањето на
човековото достоинство.
Член 49.
Еднократната помош се обезбедува како:
- еднократна парична помош
- зголемена парична помош
- парична помош за училишен прибор за децата и учениците од семејствата корисници на
финансиска социјална помош.
Член 50.
Висината на еднократната парична помош ја утврдува Центарот во зависност од потребите и
состојбата на поединецот, односно семејството и не може да биде поголема од просечната нето
заработка на вработено лице остварена во Градот во месецот кој му претходи на месецот во кој
се врши исплатата.
Поединецот или семејството правото на еднократната помош може да го користи и повеќе
пати во календарската година, со тоа што вкупните средства остварени врз основа на ова право
не го поминуваат износот од ставот 1. од овој член.
Член 51.
Зголемената парична помош се обезбедува за поединецот и семејството во состојба на
моментална и исклучително тешка ситуација и станбена загрозеност, која не може самостојно да
ја надмине, предизвикани од пожар, поплава или друга непогода во која целосно или значително
е оштетен/уништен станбениот објект кој го користат; тешко заболување или инвалидност на
еден или на повеќе членови на семејството и други ситуации по проценка на Центарот.

Висината на зголемената парична помош ја утврдува градоначалникот на Градот со посебен
акт во зависност од потребта и состојбата на поединецот, односно семејството, по проценка на
стручниот тим од Центарот за секој поединечен случај, во износ кој не може да биде поголем од
три просечни заработки по вработен остварени во Градот во месецот кој му претходи на месецот
во кој се врши исплатата.
Член 52.
Паричната помош за училишен прибор за децата и учениците од семејствата корисници на
финансиска социјална помош се обезбедуваат на почетокот на учебната година за децата кои
посетуваат задолжителната предучилишна програма и за редовните ученици во основните и
средните училишта, а поттекнуваат од семејства, корисници на правото на парична социјална
помош.
Висината на паричната помош од ставот 1. од овој член ја утврдува градоначалникот на
Градот со посебен акт во согласност со планираните средства во буџетот на Градот и според
евиденцијата на Центарот за бројот на децата односно учениците од семејствата корисници на
финансиска социјална помош.
2. Опрема и трошоци за превоз на корисници за згрижување во установа за социјална
заштита или во друго семејство
Член 53.
На лицето кое се упатува на користење на услуги на домско или семејно сместување, а кое
нема средства да обезбеди облека, обувки, трошоци за превоз, му се обезбедува еднократна
парична помош, во согласност со Законот и според проценката на Центарот.
3. Погребни трошоци
Член 54.
Средствата на име на неопходни погребни трошоци се обезбедуваат во буџетот на Градот во
случај на смрт:
- за лица кои користеле право на парична социјална помош според прописите за социјална
заштита,
- за лица кои биле сместени во установа за социјална заштита или во друго семејство, а кои
немаат имот ни роднини кои се во можност или кои имаат обврска да го сносат овие трошоци,
- за лица без личен идентитет или без место на живеење, а кои во моментот на смрт се затекнале
на територија на Градот,
- за лица кои немаат роднини кои по закон имаат обврска да ги издржуваат и
- за лица кои имаат роднини кои по закон имаат обврска да ги издржуваат за кои Центарот
утврдил дека не се во можност да ги сносат трошоците.
Член 55.
Надоместот на погребните трошоци со приложените докази за неопходните трошоци може
да му се признаат на физичкото лице кое ги подмирило.
Надоместот на погребните трошоци со приложените докази за неопходните трошоци може
да му се признаат и на правно лице кое ги подмирило, со претходно набавена согласност од

Центарот.
Роднините кои имале законска обврска за издржување на покојникот имаат право на надомест
на неопходните погребни трошоци само доколку и самите се корисници на правото на
финансиска социјална помош или доколку Центарот врз основа на наодите на стручниот
работник утврди дека не се во можност да ги покријат трошоците.
Надоместот на погребните трошоци се утврдува во висина на неопходните трошоци
направени за набавка на најнеопходната опрема и за извршените услуги на погребување според
ценовникот на јавното комунално претпријатие на чија територија е издадена опремата или е
извршен погребот.
4. Народна кујна
Член 56.
Народната кујна опфаќа обезбедување на бесплатни готвени оброци во Панчево и пакети со
храна во останатите населени места на Градот.
Член 57.
Корисници на Народната кујна се:
- корисници на права на парична социјална помош - работно неспособни лица,
- корисници на права на парична социјална помош - семејства со пет и повеќе членови,
- лица без приходи и елементарно решено станбено прашање («бездомници»),
-пензионери со вкупен приход на домаќинството (вклучувајќи и катастарски приход во
согласност со законот) до висина на двократен номинален износ на парична социјална помош за
поединци и
- лица кои моментално се наоѓаат во состојба на социјална потреба по проценка на Центарот во
согласност со законот (корисници на постпенална заштита, повратници од реадмисија,
хранители на семејства кои останале без работа и други лица по проценка на Центарот во
согласност со законот).
Корисниците на правата од ставот 1. алинеја 5. од овој член имаат право за користење на
Народната кујна најдолго 3 месеци во континуитет.
Член 58.
На корисниците на Народната кујна во населеното место Панчево им се обезбедува
бесплатен топол оброк секој ден во месецот, освен во недела, на државен и друг празник.
На корисниците на Народната кујна во останатите населени места на Градот им се
обезбедува бесплатен пакет со храна еднаш месечно во вредност од месечниот износ на
средствата кои се обезбедуваат на име на топлиот оброк за поединецот.
Поединечната вредност на оброкот од ставот 1. од овој член и поединечната вредност на
пакетот со храна од ставот 2. од овој член се утврдува со акт на градоначалникот на Градот.
Член 59.
Подготовката на бесплатните топли оброци и пакети со храна се врши во Геронтолошкиот
центар.
Дистрибуцијата на бесплатните топли оброци за корисниците на Народната кујна во

Панчево ја врши Геронтолошкиот центар.
Дистрибуцијата на бесплатните пакети со храна за корисниците на Народната кујна во
населените места на Градот ја вршат месните заедници.
IV ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
Член 60.
1. Програма за унапредување на социјалната заштита на Градот
Програмата за унапредување на социјалната заштита на Градот која ја утврдува Градскиот
совет на Градот за секоја календарска година, опфаќа мерки и активности за поттикнување и
развој на постоечките и воведување на нови услуги за социјална заштита, унапредување на
стандардите на квалитетот на услугите и давателот на услугите и обезбедување на плурализам
на давателот на услугите на социјалната заштита, во согласност со важечката Стратегија за
развој на социјална заштита на градот Панчево и другите прописи.
Програмата од ставот 1. од овој член се остварува со спроведување на јавен конкурс за
финансирање-кофинансирање на проекти за развојни услуги во установите за социјална заштита
и проекти за поддршка на организацијата на граѓанското општество на одредени целни групи,
кој го распишува градоначалникот на Градот за секоја календарска година.
Изборот и обемот на средствата за реализација на проектите од ставот 2. од овој член, ги
утврдува градоначалникот на Градот со посебен акт, врз основа на критериумите за вреднување
на предлог проектите кои се составен дел на конкурсот и предлозите на надлежната комисија за
вреднување на проеки и програми во областа на социјалната политика.
Член 61.
2.

Програма на Црвениот крст Панчево

Црвениот крст Панчево (во натамошниот текст: Црвен крст), во вршењето на јавните
овластувања: покренува, организира и спроведува или учествува во редовни и вонредни акции
на солидарност за помош на социјално загрозените и други лица, жртви на природни и други
несреќи, обезбедува обука на луѓе, материјални, финансиски и други средства за тие акции,
организира обучува и припрема екипи за прва помош, хигиенско-епидемиолошка заштита, нега
на повредени и болни, социјална работа и психолошка помош на населението во наведените
ситуации на територијата на Градот, го популаризира доброволното дарување на крв и учествува
во организрањето на акции за доброволно дарување на крв во Градот, врши и други работи во
согласност со законот и со другите прописи.
Средствата за вршење на јавни овластувања на Црвениот крст се обезбедуваат во согласност
со законот, покрај останатите нивоа на власт и во буџетот на Градот, врз основа на годишната
работна програма и финансискиот план на Црвениот крст кои ги одобрува Собранието на Градот.
Член 62.
3. Програми на здруженијата
Здруженијата кои со своите програми остваруваат и реализираат цели од интерес за Градот
во областа на социјалната заштита може да обезбедат средства од буџетот на Градот за
поттикнување на програми или дел од средстватаа за финансирање (кофинансирање) на
програмите во согласност со законот.
Под програми од интерес за Градот во областа на социјалната заштита се сметаат

програмите кои ги спроведуваат здруженијата на лица со инвалидитет и тешки и хронични
заболувања.
Изборот на програмите на здруженијата на лица со инвалидитет и тешки и хронични
заболувања за кофинансирање се врши секоја календарска година преку спроведување на јавен
конкурс кој го распишува градоначалникот на Градот.
Изборот на програмите и обемот на средствата за кофинансирање на здруженијата од ставот
2. од овој член се утврдува со посебен акт на градоначалникот на Градот, врз основа на
критериумите за вреднување на програмата кои се составен дел на конкурсот и предлози на
надлежната комисија за вреднување на проекти и програми во областа на социјалната политика.
V ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА, ОДНОСНО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
УСЛУГИ И ОСТВАРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНА ПОДДРШКА
Член 63.
Постапката за остварување на права на користење на услуги за социјална заштита и
материјална поддршка утврдени со оваа одлука се покренува на барање на лицето, односно на
неговиот законски застапник или старател или по службена должност на Центарот.
Центарот покренува постапка по службена должност на своја иницијатива или по повод
иницијатива на граѓани или овластени органи и други правни и физички лица, кога е тоа во
интерес на лица или социјални заедници, или кога постои интерес на трети лица.
Член 64.
За барањата за остварување на право на користење на услуги на социјална заштита и
материјална поддршка одлучува Центарот.
Член 65.
Ако Центарот процени дека постои потреба за давање на услуги, односно за материјална
поддршка на корисникот, донесува решение за користење на услугата, односно решение за
одобрување на материјална поддршка.
Со решението од ставот 1. од овој член, Центарот одлучува и за учеството на корисникот во
трошоците за услугите на социјална заштита.
Против решението од ставот 1. од овој член, може да се изјави жалба во рок од 15 дена.
За жалбата од ставот 3. од овој член одлучува Градскиот совет на Градот во рок од 30 дена.
Член 66.
Ревизијата на решенијата за признавање на правото на користење на услуги на социјалната
заштита како и правото на Народна кујна, утврдени со оваа одлука, Центарот ја врши еднаш
годишно.
Член 67.
Центарот е должен да води евиденција за признаените права на услуги на социјалната
заштита и материјалната поддршка и за тоа редовно да го известува надлежниот секретаријат на
Градската управа.

Давателите на услуги (установи и други правни лица) должни се редовно, а најмалку еднаш
месечно да го известуваат Центарот за користењето на услугите кои се под нивна надлежност,
посебно за почетокот на користењето на услугите на нови корисници како и за престанокот на
користење на услугите на старите корисници.
Член 68.
Со корисникот на услугите или со неговиот законски застапник давателот на услугите
склучува договор со кој се регулираат меѓусебните права и обврски во согласност со податоците
кои се содржат во решението на Центарот или во друг акт на надлежниот орган.
За вклучувањето на корисникот во услугата, одредувањето на степенот на поддршка и за
следењето на корисникот давателот на услугите обврзан е да го известува Центарот редовно
месечно.
VI ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА
Член 69.
Средствата за остварување на право на користење на услугите и остварување на материјална
поддршка утврдени во членот 6. и членот 47. од оваа одлука, се обезбедуваат:
- во буџетот на Градот и
- од корисникот.
Средствата за работата на установата и на другите даватели на услуги кои ги вршат работите
на давање на услугите за социјална заштита, односно утврдување и остварување на права
пропишани со оваа одлука се обезбедуваат во буџетот на Градот.
VII МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ НА ГРАДОТ И УСТАНОВИТЕ И ДРУГИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ-ПРАВНИ ЛИЦА ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ
Член 70.
Установите што вршат давање на услуги, како и другите организации, односно правни лица
лиценцирани за давање на услуги пропишани со оваа одлука, освен Центарот, должни се
најдоцна до крајот на тековната година да му ги достават на Градскиот совет на Градот, на
пропишан образец, плановите на работа и финансиските планови за идната година поради
давање на согласност.
Установите што вршат давање на услуги, како и другите организации, односно правни лица
лиценцирани за давање на услуги пропишани со оваа одлука, освен Центарот, должни се
најдоцна до 01. март идната година, на Градскиот совет на Градот на пропишан образец да му ги
достават извештаите за работа и финансиското работење за претходната година поради
разгледување и усвојување.
Планот на работата и финансискиот план за идната година, односно извештајот за работата
и финансиското работење за претходната година, Центарот му ги доставува на Собранието на
Градот поради давање на согласност, односно разгледување и усвојување, во согласност со
општите и другите акти на органите на Градот.
Член 71.

Меѓусебните односи, права и обврски на Градот и институциите, како и на другите даватели
на услуги кои вршат давање на услугите за социјална заштита, како и другите прашања од
важност за извршување на задачите пропишани со оваа одлука, се регулираат со посебни
договори кои ги склучуваат градоначалникот на Градот, во име на Градот и надлежните органи
на институциите односно организации-правни лица лиценцирани за давање на услуги
пропишани со оваа одлука.
VIII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 72.
Поблиските услови, постапката и начинот за остварување на право на користење на услугите
на социјална заштита и на материјална поддршка од оваа одлука ќе се утврди со правилникот кој
ќе го донесе Градскиот совет на Градот во рок од 90 дена од денот на влегување во сила на оваа
одлука.
Член 73.
Оваа одлука влегува во сила на осмиот ден од денот на објавување во “Службениот лист на
градот Панчево”, а ќе се применува почнувајќи од денот на влегување во сила на правилникот од
членот 72. од оваа одлука.
На денот на примената на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за социјална заштита
на граѓаните на градот Панчево (“Службен лист на градот Панчево” број 24/11, 27/11, 28/11 и
2/12).
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