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ИЗВЕШТАЈ О ПРАВИМА
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__________________________________________________
Мали Зворник, фебруар 2014.године

Центар за социјални рад одлучује о остваривању права корисника
утврђених Законом о социјалној заштити и о коришћењу услуга социјалне
заштите које обезбеђује Република Србија, аутономна покрајина и јединица
локалне самоуправе и врши друге послове утврђене законом и прописима
донетим на основу закона.
Центар за социјални рад, у складу са актима јединице локалне
самуправе, учествује у пословима планирања и развоја социјалне заштите у
јединици локалне самоуправе.
У извештајном периоду на снази је била Одлука о остваривању права у
области социјалне заштите коју је донела Скупштина општине Мали Зворник на
својој седници од 23.12.2011.године ("Службени лист општине Мали Зворник"
бр.7/2011).
Овом одлуком су предвиђена следећа права и услуге из социјалне
заштите:

1. Права на материјалну подршку
1) Једнократна новчана помоћ;
2) Накнада трошкова сахрањивања;
3) Бесплатан оброк у народној кухињи;
4) Накнада за превоз ученика;
5) Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите
или другу породицу
2. Услугe које се утврђују овом одлуком:
1) Помоћ и нега у кући
2) Дневни боравак за одрасле и стара лица
3) Дневни боравак за децу и омладину
4) Приврeмeни смeштaj у прихвaтилиштe и прихвaтну стaницу
5) Други облици социјалне заштите којима се доприноси заштити и
социјализацији лица у стању социјалне потребе

У буџету општине Мали Зворник за 2013.годину за права из социјалне
заштите које финансира општина (проширена права) планирана су средства у
износу од 11.950.000,00 динара. У току 2013.године општина Мали Зворник је
Центру за социјални рад "Мали Зворник" пренела средства у износу од
8.952.333,60 динара.
Из табеларног прегледа може се видети за које намене су ова средства
пренета и утрошена.

ПРЕГЛЕД ПРЕНЕТИХ И УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА
ОД 01 .01.2013.ГОДИНЕ – 31.12.2013.ГОДИНЕ
Расходи по
наменама
421111
421200
421500
422100

423600
423900
425100
425200
426100
426300
426400
472300
472600
472700
472900

Опис трошкова
Трошк.пл.промета
Енергетске услуге
Осиграње возиларадника
Трошкови
служ.путовања
Угоститељске услуге
Остале опште услуге
Текуће поправке и
одрж.зграда и објеката
Текуће поравке и
одрж.опр.
Административни
матер.
Матер.за образ.и
усаврш.
Материјал за саобраћај
Накнаде из буџета за
децу и омладину
Накнаде из буџета у
случају смрти
Накнаде из буџета за
образ.
науку и спорт
Остале накнаде из
буџета-једн.новч.помоћи
СВЕГА ПРЕНЕТО:
СВЕГА УТРОШЕНО:

Остварно
85.738,97
87.449,48
75.531,00
89.319,00

7.740,00
108.000,00
49.620,00
47.335,00
109.485,00
64.800,00
96.000,00
456.009,04
329.163,16
768.144,41
6.577.998,54
8.952.333,60
8.952.333,60

Из прегледа утрошених средстава може се закључити да су пренета
средства у целости и наменски утрошена.

За права и услуге грађана у области социјалне заштите за чије је
обезбеђење надлежна општина Мали Зворник (накнаде за једнократну новчану
помоћ, за накнаде у случају смрти, накнаде за децу и омладину, накнаде за
образовање ) утрошено је 8.131.315,15 динара што је детаљно образложено у
наставку извештаја.
За материјалне трошкове Центра утрошено је 821.018,45 динара.

ПРЕГЛЕД ИСПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ ОБЛАСТИ ПРАВА ИЗ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ОПШТИНА
У ПЕРИОДУ
ОД 01.01.2013 – 31.12.2013.ГОДИНЕ

І ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЛИЦИМА И ПОРОДИЦАМА КОЈЕ СЕ
НАЂУ У ИЗУЗЕТНО НЕПОВОЉНОЈ ЖИВОТНОЈ СИТУАЦИЈИ
УКУПНО: .......................................................................................6.577.998,54

Право на једнократну помоћ има појединац или породица који се
изненада или тренутно нађу у стању социјалне потребе, коју не могу
самостално превазићи, и то нарочито у случајевима:отклањања последица
елементарних непогода, задовoљавање основних животних потреба, лечење,
постпенална заштита, прихват по престанку смештаја, као и лицу које се упућује
на домски или породични смештај а које нема средства да обезбеди одећу,
обућу и трошкове превоза неопходне за реализацију смештаја и у другим
оправданим случајевима.
Висина једнократне новчане помоћи може се одобравати до највишег
износа новчане социјалне помоћи.Износ једнократне новчане помоћи не може
бити већи од просечне зараде по запосленом у општини Мали Зворник, у
месецу који претходи месецу у коме се врши исплата.Право на једнократну
новчану помоћ појединац или породица може да оствари највише три пута у
једној календарској години.Изузетно, појединац или породица може право на
једнократну новчану помоћ користити у већем износу и више пута у току
календарске године на основу сагласности Општинског већа.
Једнократне новчане помоћи су исплаћиване за животне потребе,
набавку огрева, плаћање комуналија, струје, прибављање личне документације,
за куповину основних животних намирница, за лечење,набавку лекова,
медицинских помагала.
За
27 угрожених
грађана(стара лица без сродника, ,болесна
лица,инвалидна лица) преко СТР“САМ-КОМЕРЦ обезбеђено је огревно дрво у
укупној вредности од 387.266,00 динара.
Право на једнократну новчану помоћ је користило је 465 породица.Од
тога за животне потребе 342 а за лечење 123 породица.
Структура корисника ове помоћи обухвата кориснике НСП, кориснике
ТНП, децу на породичном смештају, стара лица, самохране мајке, незапослена
лица итд. Због тешке економске ситуације у земљи, пада животног стандарда,
слабљења куповне моћи грађана, све већег броја незапослених и сиромашних
грађана број захтева за једнократну новчану помоћ се повећавао у односу на

предходну годину.Највише исплаћених једнократних новчаних помоћи односило
се на животне потребе, лечење и превоз ученика.
Средства за исплату једнократних новчаних помоћи одобравана су по
захтевима корисника.Затеви су упућивани и Центру за социјални рад и
Општинској управи општине Мали Зворник.У случајевима када су захтеви
подношени Општинској управи, они су прослеђивани Центру за социјални рад
на даљу надлежност.Центар је у зависности од процене Стручног тима за један
број захтева доносио решења о исплати а у неким предметима је достављано
стручно мишљење Општинском већу.У ситацијама када су се корисници
обраћали захтевом за једнократну новчану помоћ у коме су тражени износи
већи од висине новчане социјалне помоћи, ти захтеви су у складу са Одлуком о
остваривању права у области социјалне заштите достављани Општинском већу
за давање сагласности.
Оснивач је у току 2013. године директно без мишљења Центра одобрио
једнократну новчану помоћи за 36 лица.Од тога 18 је било корисника НСП и
ТНП а 18 социјално угрожених лица.
Захтеве поднете Центру за социјални рад разматрао је Стручни тим,
након чега су доношена решења која су достављана корисницима и Општинској
управи ради требовања средстава.

ІІ

ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ ПОРОДИЦА
КОРИСНИКА ПРАВА НА НСП И ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ
ПОРОДИЦА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014.ГОДИНУ-ТРОШКОВИ
ШКОЛАРИНЕ

УКУПНО: ...............................................................................768.144,41

Право на бесплатан превоз (месечну карту) имала су деца из породица
које су корисници права на НСП , деца из хранитељских породица и деца
социјално угрожених породица која похађају средњу школу.
У школској 2012/2013 години ово право је користило 30 деце.Од тог броjа
22 деце су из породица корисника НСП и деца на породичном смештају а 8 су
из материјално угрожених породица. Број деце за месечне карте се смањио у
односу на прошлу годину из разлога што је општина за сву децу која похађају
средњу школу на територији општине Мали Зворник обезбедила бесплатан
превоз, а деца која похађају средњу школу на подручју других општина
(Лозница и Зворник) добијају бесплатну месечну карту уколико су њихове
породице корисници новчане социјалне помоћи или су према процени стручног
тима Центра за социјални рад из социјално угрожених породица.
Уплата за извршене услуге превоза плаћала се на основу испостављених
рачуна.

Деца су користила услуге три превозника "Ластра"Лазаревац „Generali
transport comy“ Нови Сад , „Белегија Превоз“ Ступница (за једно дете које је
смештено у хранитељску породицу у Коренити) и АД „Ракета“ Бајина Башта.
Трошкови школарине исплаћени су за децу која студирају и нису у
могућности да исту плате. Ово право користило је 9 породица.

III

ТРОШКОВИ ОПРЕМАЊА И ОБИЛАСКА ШТИЋЕНИКА У
ДОМОВИМА И НА ПОРОДИЧНОМ СМЕШТАЈУ – ТРОШКОВИ
ЗА НАБАВКУ КЊИГА, РЕКРЕАТИВНИХ НАСТАВА, МАТУРА,
ЕСКУРЗИЈА И НАБАВКУ ШКОЛСКОГ ПРИБОРА)

УКУПНО: .................................................................................456.009,04
Право на опрему за смештај у установу социјалне заштите или другу
породицу има лице које се упућује на смештај у установу социјалне заштите или
другу породицу, а ту опрему не може сам да обезбеди нити могу сродници који
су по закону дужни да учествују у њиховом издржавању.
Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу
породицу обухвата одећу, обућу, као и другу опрему у зависности од потреба и
узраста корисника, а највише до двоструког износа материјалног обезбеђења за
тај месец.
Овај вид помоћи обухвата трошкове опремања деце и одраслих лица
одговарајућом одећом, обућом и предметима за личну употребу, набавку
лекова, трошкове превоза приликом смештаја, плаћања матуре, као и
одговарајућа материјална помоћ деци у хранитељским породицама.
Опремљено је и смештено у дому и хранитељским породицама у
2013.години 4 лица.Од тога 1 одрасло лице смештено је у установи за старија
лица „Љубовија „ Љубовија, а 1 дете са подручја општине је смештено у
хранитељску
породицу
у Јадранској Лешници. Такође је једно дете
премештено из Завода за васпитање деце и омладине Београд у Дом за
средњошколску и студенску омладину Београд а у Васпитно поправни дом
Крушевац смештено је и опремљено такође дете.
У току 2013.године није било лица са подручја наше општине која су на
смештају у прихватилиштима за децу и за одрасле која се финансирају из
буџета општине.
Осим ових помоћи исплаћивана су средства за набавку књига, за
плаћање ескурзија, рекреативних настава и матура за децу корисника НСП,
децу на породичном смештају, децу под старатељством и децу из социјално
угрожених породица.Право на овај вид помоћи користило је 24 породице.
Треба нагласити да се посебна пажња посветила да овом врстом помоћи
буду обухваћена деца из посебно осетљивих друштвених група (ромска деца,
инвалидна деца и сл.)

IV

ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ ЗА КОРИСНИКЕ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ

УКУПНО: ...................................................................................329.163,16

Ово право је користило 14 породица.
Право на накнаду трошкова сахрањивања, трошкови превоза и нужни
трошкови сахране, обезбеђују се за лица која су у моменту смрти имала
пребивалиште на територији општине, а која немају сроднике или је сродник
који је био дужан да их издржава и стара о њима одбио да изврши
сахрањивање, неидентификована лица и лица за која се не може утврдити
последње пребивалиште, а која су умрла, односно чији су посмртни остаци
нађени на територији општине као и социјално угрожена лица.
Исплата је вршена на основу поднетих рачуна погребне агенције
"Мимоза" Мали Зворник и ЈКП“Дрина“ Мали Зворник или сродницима који су
обавили сахрану а који се по процени стручног тима налазе у тешкој
материјалној ситуацији.

Из напред наведеног може се видети да је правa из социјалне заштите
која се финансирају из буџета општине у току 2013.године користило 546
породица. Појединим корисницима исплаћивана је једнократна новчана помоћ
више пута за различите намене.
Поред тога, 361 породица корисника НСП
је користило је право на
попуст за струју (достављена су решења Министарству рада,запошљавања и
социјалне политике).
Право на народну кухињу преко Црвеног крста Малог Зворника
користило је 100 лица односно 36 породица.
Током 2013.године Центар је издавао уверења за регулисање:



дечјег додатка.......................................................... за



родитељског додатка...............................................за

164 породица

92 породица



за пријаве-одјава на здравствено
осигурање................................................................за

5 лица



за регулисање школарине.........................................за

2 деце



за регулисање студенског дома
и ђачког дома ..........................................................за

4 деце

за регулисање студенског кредита.
и ђачке стипендије .................................................за

12 деце



 за регулисање народне кухиње .............................

за

100 лица



уверење о пословној способности ...........................за

10

лица



за регулисање електричне енергије .......................за

1

лице



за регулисање судских трошкова .......................... . за

4

лица



за регулисање подизања пензије …………………..за

1

лице



за плаћање и повраћај пореза .................................за

3

лица



за регулисање боравка у вртићу .................... ...... за

2

деце



за регулисање старатељства .................................... за

1 лице

 за регулисање увоза аута за бол.дете......................за

1

лице

Сарадња са локалном заједницом била је коректна што сматрамо
обостраном вољом и тежњом да се унапреди социјална заштита у општини
Мали Зворник.

МАЛИ ЗВОРНИК
фебруар, 2014.године

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
»МАЛИ ЗВОРНИК«

