
На основу члана 24. тачка 7. у вези са чланом 13. став 1. тач. 21-22. Статута
Града Новог Сада ← пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) и чланом 209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике
Србије“, број 24/11), Скупштина Града Новог Сада на ХД седници од 28. септембра
2018. године, доноси

одлуку
о ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 0 СОЦИЈАЛНОЈЗАШТИТИ

ГРАДА новог САДА

Члан 1.

У Одлуци о социјалној заштити Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 38/11, 10/12 и 34/17-др. одлука) у члану 3. тачка 1. алинеја друга,
тачка са запетом замењује се запетом и додаје се алинеја трећа која гласи: „— лични
пратилац детета;“.

У тачки 2. алинеја прва брише се.

Члан 2.

Назив подтачке „1.1.2. Дневни боравак за децу и омладину са поремећајем у
Друштвеном понашању“ мења се и гласи: „1.1.2. Дневни боравак за децу и младе из
породицау ризику“.

Члан 3.

члан 7. МСЊЗ СС И ГЛЗСИЕ

„Члан 7.

Услуга Дневног боравка обезбеђује се деци и младима који су у сукобу са
законом, родитељима, школом или заједницом, на начин који не омета њихово
школовање или одлазак на посао и обухвата исхрану, здравствену заштиту,
васпитне–образовни рад, оспособљавање за рад и радне активности, културно–
забавне и рекреативне активности, климатски опоравак, саветодавно-терапијске
услуге, као и интензиван рад са малолетнимучиниоцимакривичнихдела којима је
од стране суда изречена васпитна мера појачаног надзора уз дневни боравак у
одговарајућој установи за васпитавање и образовање малолетника, у циљу њихове
ресоцијализацијеи успешногукључивања у друштвену средину.“

Члан 4.

члан 8. мења 06 И ГЛЗСИ:



„Члан 8.

Дневни боравак за децу и младе из породица у ризику организује се у Центру
за социјални рад.“

Члан 5.

После члана 13. додаје се нова тачка која гласи: „1.3. Личнипратилацдетета“,
и нови члан 13а који гласи:

„Члан 13а

Услуга личног пратиоца обезбеђује се детету и ученику са 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 укључен у васпитно–
образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући
завршетак средње школе.

Услуга личног пратиоцадетета обезбеђујесе у трајањудо 40 часованедељно,
у складу са процењеним потребама корисника, о чему решењем одлучује Центар за
социјалнирад.

При утврђивању потреба и целисходности обезбеђивања услуге лични

пратилац детета Центар за социјални рад посебно ће ценити породични статус
домаћинства детета са сметњама у развоју, као и степене подршке, а у складу са

прописанимстандардима за пружање услуга социјалне заштите.

Предност ће имати деца из једнородитељских породица, које немају других
чланова породичног домаћинства који могу преузети бригу о детету, као и деца са 1

и П степеном подршке.“

Члан 6.

Тачка „2,1. Додатна социјална подршка детету и ученику“ и члан 14. бришу
се.

Члан 7.

Досадашња тачка:“2.2. Становање уз подршку“ постаје тачка: „2.1.“,
досадашња подтачка: „2.2.1. Социјално становање у заштићеним установама“
постаје подтачка: „2.1.1.“, а досадашња подтачка: „22,2. Привремено становање
деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град“
постаје подтачка: „2,1.2.“



Члан 8.

После члана 17. Додаје се нова подтачка која гласи: „2.1.3. Мале кућне
заједнице“, И нови члан 17а који гласи:

„Члан 17а

Услуга становања у малим кућним заједницама обезбеђује се младима са
сметњама у развоју и одраслим и старијим лицима са тешкоћама, и обухвата
одговарајући смештај, стручну помоћ и подршку за развој и одржавањепрактичних
вештина потребних за свакодневниживот.

Услуга становања из става 1. овог члана обезбеђује се у становима и

породичним стамбеним зградама којима располаже Град, као и становима и
породичним стамбеним зградама обезбеђеним наследством, задужбинама,
фондацијама и легатима, са којима Град закључи уговор о сарадњи, за ову намену.“

Члан 9.

Градско веће ће акте из члана 23. ове одлуке који се односе на услуге лични
пратилац детета и мале кућне заједнице донети у року од годину дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу Града Новог Сада“.
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