На основу члана 39. тачка 8, а у вези са чланом 16. Тач! 13. и 15. Статута Града ј-{овог
Сада (,,Службени лист Града Новог Сада , број 1 1/19) и чланом 209. Закона о социјалној заштити
(,,Службени гласник Републике Србије број 24/1 ), Скупштина Града Новог Сада на ХХІј
седници од 22. децембра 2021. године, доноси

оДлуку
О ИЗМЕНАМА И дОПУНАМА ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
ГРАДА НОвОг САДА

Члан 1.
У Одлуци о социјалној заштити Града Новог Сада (,,Службени лист Града Новог Сада ,
бр. 38/11, 10/12, 34/17-др.одлука, 42/18, 55/19, 5/21 и 9/21), у члану 3. тачка 4. речи: ,,и прихватну
станицу брипју се.
Члан 2.
У делу: ,,Г I Услуге социјалне занітите у називу тачке ,,4. Смештај у прихватилиште и
прихватну станицу речи: ,,и прихватну станицу бриіиу се, а члан 19. мења се и гласи:
,,Члан 19.
Услугом смештаја у гірихватилиште обезбеђује се задовоњавање основних потреба
појединца или породице којима је потребно неодложно осигурати безбедност у кризним
ситуацијама.
У прихватилишту се корисницима обезбеђује приврсмено збрињавање, здравствена
заштита, културно-забавне и друге потребе. Осим тога, женама и деци угроженим породичним
насињем у прихватилишту се обезбеђује и емоционална, физичка и егзистенцијална сигурност,
психосоцијајјна подршка и правна ломоћ у процесу осамостањивања и организовања живота без
насиња, а деци и младима и васпитање и образовање.
У прихватилишту се врши процена потреба за другим услугама социјалне заштите и
пружа помоћ кориснику за успоставњање стабилног породичног или независиог живота,
превазилажење кризне ситуације и проналажење одрживих реіuења у будућности.
Смештај у прихватилиште траје до утврђивања одговарајућег облика заштите, а најдуже
шест
Члал З.
Члан 20. мења се и гласи:
,,Члан 20.
Услуга смештаја у прихватилиште обезбеђује се:
1) деци и младима без адекватног родитењског старања, жртвама злоставњања,
занемаривања и трговине њудима;
2) деци, младима и одраслим жртвама насиња у породици;
3) деци и младима који се налазе у скитњи, без пратње и у различитим кризним
ситуацијама; и
4) одраслим и старим лицима у кризним ситуацијама, бескућницима и просјацима..
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Члан 4,
Члан 2 ј . мења се и гласи:
,,Члан 2 1
Смештај у прихватилиште за кориснике из члана 20. тачка 1. ове одлуке организује се у
Прихватилишту за децу 11Сигурна дечија кућа , као оргавизационој јединици Центра за социјални
рад.
Смештај у прихватилинјте за кориснике из члана 20. тачка 2. овс одлуке организује се у
Прихватилиілту за жене и децу угрожене породичним насилем Сигурна женска кућа , као
организационој јединици Цевтра за социјални рад!
Смештај у прихватилинпе за кориснике из члана 20. тачка З. ове одлуке организује се у
Прихватилијпту за децу и младе у скитњи, без пратње и у различитим кризним ситуацијама, као
организационој јединици Цевтра за социјални рад.
Смештај у прихватилиште за кориснике из члана 20. тачка 4. ове одлуке организује се у
Прихватилишту за одрасла и стара лица, у оквиру Геронтолопзког центра ,,Нови Сад Нови Сад.
Члав 5.
У члаву 24. речи: и прихватну ставицу бришу се.
Члан б.
После члана 40. додаје се члав 40а који гласи:
,.Члан 40а
У цилу обезбеђивања средстава за лечење деuе и младих оболелих од ретких болести које
се гге могу успешно лечити у Републици Србији и за које Републички фонд за здравствено
осигурање не може да обезбеди довоњан uзнос средстава за лечење, Градско веће може да донесе
акт о уплати средства Буџетском фонду за лечење обоњења, стања или повреда које се не могу
успешно лечити у Републици Србији, путем градске управе надлежне за социјалну и дечију
заштиту.
Актом из става 1. овог члана утврђује се висина помоћи, а средства се преносе у складу са
уговором између Града и министарства надлежвог за послове
Члаіі 7.
После члана 48. додаје се члан 48а. који гласи:
,,Члан 48а
Градска управа надлежна за послове социјалве и дечије заштите прати реализацију
програма из чл. 41-48. ове одлуке, а у цињу унапређења квалитета услуга социјалне заштите
може да закњучи уговор о обавњању стручних послова мониторинга са установом социјалне
заnітите или другим лицем које се бави развојним, саветодавним, истраживачким и другим
стручним пословима у социјалној заштити, у складу са заковом..
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ЧлаІІ 8.

У члану 50. став 2. мења се и гласи:
,,О упућивању на коришћење услуга социјалне заштите и остваривању гірава на
материјалну подрпіку решењем одлучује у првом степеву Центар за социјални рад, осим о
коришћеі- у услуге дневног боравка у основној школи за децу предшколског узраста са сметњама
у развоју и месечној новчаној помоћи за децу палих бораца из оружаних акција после 17.08.1990.
године, којима је утврђено гіраво на породичг-ју инвалиднину као члану породице палог борца и
децу грађана Новог Сада цивилних жртава рата који су страдали за време ратног стања у периоду
од 24. марта до 26, јуна 1999. године, на територији Града, о којима у првом степену одлучује
Градска управа..
Став З. мења се и гласи:
,.О жалби на репiење првостепеног органа одлучује Градска управа, осим о жалби на
одлуку о корипіћењу услуге дневног боравка у основној школи за децу предгаколског узраста са
сметњама у развоју и месечној новчаној помоћи из става 2. овог члана, о којој одлучује Градско
веће..
Члап 9.
Члан 51. мења се и гласи:
,,Члан 5 t.
Поступак за коришћење услуга и остваривање nрава из ове одлуке води се no одредбама
Закона о општем управном постуnку (,,Службени гласник РС , бр. 18/16 и 95/18 аутентично
тумачење), ако Законом и овом одлуком није другачије
Члан 10.
Ова одлука стуnа на снагу осмог дапа од дана објавЈЂивања у ,,Службеном листу Града
Новог Сада .
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