На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007,
83/2014-др. закон 101/16), члана 34 и 45 Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник
РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн.,
95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон и 96/2017 усклађени дин. изн.), члана 64 и 209, Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр.
24/2011), члана 55 и 56 Одлуке о социјалној заштити (Сл лист општине Врњачка Бања бр. 16/11 и
21/16) и члана 2 и 8 Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити ("Службени гласник РС"
бр. 18/16) и члана 36 Статута општине Врњачка Бања (Сл лист општине Врњачка Бања бр 23/16пречишћен текст), Скупштина општине Врњачка Бања на ____ седници одржаној дана ________2017.
године, донела је:
ОДЛУКА
О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ
РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1
Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге социјалне заштите општине Врњачка Бања које
се финансирају из средстава наменског трансфера и изворних прихода јединице локалне самоуправе у
2018. години.
Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана остварује појединац и породица за 2018.
годину, у висини, под условима и на начин утврђен Законом о социјалној заштити, Уредбом о
наменским трансферима у социјалној заштити, Законом о јавним набавкама и Уговором о наменским
трансферима за 2018. годину.
Члан 2
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине општине Врњачка Бања за 2018. годину
у области пружања услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о буџету за 2018. годину („Сл.
лист...............“ ) у укупном износу од 8.928.000,00 динара, распоређују се и користе на начин исказан у
следећој табели:
Услуге социјалне заштите које се финасирају из средстава
наменског трансфера за 2018. годину

1) Лични пратилац детета
2) Дневни боравак за децу, младе и
сметњама у развоју

одрасла лица са

3) Помоћ у кући
4) Саветовалиште за брак и породицу

Укупан износ по
услузи из
средстава
наменског
трасфера за 2018.
годину
2.130.000,00

Учешће ЈЛС по
услузи из
сопствених извора
-прихода

1.750.000,00

1.750.000,00

385.000,00

1.113.000,00

228.000,00

152.000,00

Укупно 4.493.000,00

Члан 3.

1.420.000,00

4.435.000,00

Општина Врњачка Бања стара се о реализацији и квалитету спровођења услуга социјалне
заштите за 2018. годину у складу са начелима прописаним Законом о социјалној заштити.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врњачка Бања“, а примењује се од дана примењивања Одлуке о буџету општине Врњачка
Бања за 2018. годину
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: ___ -_____/17 од ___. ___.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Иван Радовић, с.р.
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о реализацији буџета општине Врњачка Бања у делу
планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину садржан је у одредбама члана
32 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014-др. закон
101/16), члана 34 и 45 Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр.
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015
- усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон и 96/2017 усклађени дин. изн.), члана 64 и 209 Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр.
24/2011), члана 55 и 56 Одлуке о социјалној заштити (Сл лист општине Врњачка Бања бр. 16/11
и 21/16) и члана 2 Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити ("Службени гласник
РС" бр. 18/16) и члана 36 Статута општине Врњачка Бања (Сл лист општине Врњачка Бања бр
23/16-пречишћен текст).
Разлог за доношење ове Одлуке садржан у члану 8 Уредбе о наменским трансферима
у социјалној заштити ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016) којим је прописано да Министарство
надлежно за социјалну заштиту обавештава јединице локалне самоуправе о услугама које се
финансирају путем наменских трансфера, установама, иновативним и услугама социјалне
заштите од посебног значаја за Републику Србију по јединицима локалне самоуправе, односно
износима наменског трансфера.
Услов за добијање трансфера је достављање Министарству надлежном за социјалну
заштиту доказа о испуњавању критеријума, а то је обезбеђено учешће у финансирању услуга
социјалне заштите из своје надлежности утврђено у одлуци о буџету за текућу буџетску годину,
које учешће је према пројектованом трансферу и исказаним потребама приказано у табели датој
у члану 2 нацрта Одлуке.
Финансијска средства потребна за спровођење ове Одлуке:
Сагласно упутству и најави Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања Општини Врњачка Бања у 2018. години биће пренет укупан износ средстава из
одобреног наменског трансфера на годишњем нивоу за финансирање уговором предвиђених
приоритетних услуга социјалне заштите како је и планирано Одлуком о буџету за 2018. годину
и то: средства из трансфера у висини од 4.493.280,154 динара, а из средстава локалне
самоуправе Врњачка Бања у висини од 4.435.000,00 динара.
На територији Општине Врњачка Бања у 2018.години реализоваће се приоритетне
услуге социјалне заштите како је дато у следећој табели, а учешће Општине у финансирању
истих вршиће се у складу са чланом 5. Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити
(„Сл.гласник РС“, бр.18/2016):
Расподела средстава

Услуге
социјалне
заштите које се
финасирају из
средстава
наменског
трансфера за
2018. годину

Укупан
износ по
услузи из
средстава
наменског
трасфера за
2018.
годину
(динара)

Учешће ЈЛС
по услузи из
сопствених
извора прихода за
2018.
годину
(динара)

2.130.000,00

1.420.000,00

1) Лични
пратилац
детета

2) Дневни
боравак за децу
и одрасле са
сметњама у
развоју

3) Помоћ у
кући

Укупно
(динара)

3.550.000,00

1.750.000,00

385.000,00

1.750.000,00

1.113.000,00

3.500.000,00

1.498.000,00

Пружалац услуге социјалне заштите
(динара)

Раздео 4 , глава
4.01.11.Општинска
управа -пружалац
услуге прибавља се
јавном набавка
Раздео 4, глава 4.01.11.
Општинска управа пружалац услуге
прибавља се јавном
набавка
Раздео 4, глава
4.01.11.Општинска
управа - пружалац
услуге Центар за
социјални рад
Раздео 4, глава
4.01.32.Центар за
социјални рад Програм за 2018.
годину -пружалац
услуге Центар за
социјални рад
Партиципација
корисника
Раздео 4 , глава
4.01.11.Општинска
управа - пружалац
услуге Центар за
социјални рад

4)
Саветовалиште
за брак и
породицу

228.000,00

4.493.000,00

152.000,00

4.435.000,00

380.000,00

8.928.000,00

Раздео 4 , глава
4.01.32.Центар за
социјални рад Програм за 2018.
годину -пружалац
услуге Центар за
социјални рад

3.550.000,00

3.500.000,00

800.000,00

698.000,00

400.000,00

315.400,00

64.600,00

9.328.000,00

Овом табелом у односу на табелу у члану 2 Нацрта Одлуке приказано и учешће
корисника услуге Помоћ у кући кроз партиципацију у износу од 400.000,00 динара, а све у
циљу приказивања укупних трошкова по приоритетним услугама јер се захтев Министарства
односио само на приказивање трошкова из буџета Републике и буџета Општине.
1. Услуга социјалне заштите Лични пратилац детета интегрисана је у Одлуку о социјалној
заштити Општине Врњачка Бања („Службени лист општине Врњачка Бања“, бр.16/11и бр.21/16
). Сходно члану 83. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга
социјалне заштите („Сл.гласник РС“, бр.42/13) лични пратилац доступан је детету са
инвалидитетом односно сметњама у развоју, коме је потребна подршка за задовољавање
основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене,
храњења, облачења и комуникације са другима, под условом да је укључено у васпитнообразовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак
средње школе. Програмске активности личног пратиоца детета реализоваће се у складу са
чланом 85. и чланом 87. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга
социјалне заштите („Сл.гласник РС“, бр.42/13), којима су дефинисани минимални стручни и
структурални стандарди за ангажовање личног пратиоца. Услугом личног пратиоца детета у
2018.години биће обухваћено 8 (осморо) корисника - деце у планираном периоду пружања
услуге од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године. Процењена вредност јавне набавке за 8
корисника износи 3.550.000,00 динара.
2. Услуге социјалне заштите Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју и
Дневни боравак за одрасла лица са сметњама у развоју предвиђене су чланом 26. и чланом 27.
Одлуке о социјалној заштити Општине Врњачка Бања („Службени лист општине Врњачка
Бања“, бр.16/11 и 21/16). Услуга Дневног боравка за децу, младе и одрасле са сметњама у
развоју пружа се корисницима исте од стране „Удружења родитеља деце ометене у развоју
општине Врњачка Бања“, ул.Цара Душана бр.20 почев од 04.04.2017.године у складу са
одредбама Правилника о реализацији услуге Дневни боравак за децу и младе са сметњама у
развоју и за одрасла лица са сметњама у развоју („Службени лист општине Врњачка Бања“,
бр.5/15), а у складу са Уговором о пружању услуга дневног боравка деце и одраслих са
сметњама у развоју бр.110-88/17 од 31.03.2017.год. закљученом након спроведеног поступка
јавне набавке и доношења Одлуке о додели уговора бр.400-63917 од 17.03.2017.год. између
Општинске управе општине Врњачка Бања (наручилац услуге) и напред именованог удружења
(пружалац услуге). Процењена вредност јавне набавке 3.500.000,00 динара. Уговор за 2018.
годину биће закључен након спроведеног поступка јавне набавке и избора пружаоца ове
услуге.
3. Услуга социјалне заштите Помоћ у кући, са чијом применом се започело 2005.год. у
форми пројекта, од 2007.год. је уведена као услуга интегрисана у Одлуци о социјалној заштити
Општине Врњачка Бања („Службени лист општине Врњачка Бања“, бр.16/11 и 21/16), и у
2016.год. и 2017. години је финансирана из трансферних и средстава буџета општине. Чланом
22. Одлуке о социјалној заштити Општине Врњачка Бања прописано је да се услугом Помоћи у
кући за одрасла и стара лица обезбеђује подршка у задовољавању свакодневних животних
потреба у стану корисника, како би се унапредио квалитет живота старих лица и спречио
одлазак у институцију... и наведену услугу Центар за социјални рад пружа корисницима у
складу са Правилником о мерилима, критеријумима и ближим условима за учешће корисника и
сродника обавезних на издржавање у трошковима помоћи у кући за одрасла и стара лица
(„Службени лист општине Врњачка Бања“, бр.5/13). За пружање наведене услуге социјалне

заштите Центар за социјални рад Врњачка Бања не поседује одговарајућу лиценцу, а захтев за
лиценцирање је поднео у августу 2016.године.
Услугу Помоћ у кући Центар ће пружати корисницима у складу са Програмом рада Центра
за социјални рад Врњачка Бања за 2018.год. на који Скупштина општине Врњачка Бања даје
сагласност.
4. Услуга социјалне заштите Саветовалиште за брак и породицу предвиђена је чланом 41.
Одлуке о социјалној заштити Општине Врњачка Бања („Службени лист општине Врњачка
Бања“, бр.16/11 и 21/16) као услуга којом се обезбеђује стручна помоћ и подршка појединцима
и породицама у кризи, кроз саветодавно терапијски рад, социјално едукативне и информативне
услуге у циљу унапређења породичних односа, решавања животних тешкоћа, како би се
спречили социјални проблеми и ублажиле последице, те да корисници услуге Саветовалишта
могу бити лица са пребивалиштем/боравиштем на подручју Општине.
Услугу Саветовалиште за брак и породицу Центар ће пружати корисницима у складу са
Програмом рада Центра за социјални рад Врњачка Бања за 2018.год. на који Скупштина
општине Врњачка Бања даје сагласност.
Ступање на снагу:
Предлог да Одлука ступи на снагу осам дана од дана објављивања у службеном гласилу
општине даје се из разлога стварања услова за реализацију средстава предвиђених Одлуком о
буџету за 2018. годину.
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Број: _____ -_____/17 од ___. ___.2017. године
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