ПРЕДЛОГ
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 20. тачка 17) и члана 2. Уредбе о наменским трансферима у
социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 18/16)
и члана 41. Статута општине
Димитровград („Сл. лист града Ниша“ бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16), Скупштина
општине Димитровград, на седници одржаној дана _____2017. године донела је
ОДЛУКУ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ
РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге социјалне заштите општине Димитровград 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 Димитровград за 2018. годину у области
пружања услуга социјалне заштите предвиђених у разделу 5 – локана самоуправа, глава 5 –
Општинска управа, Одлуке о буџету за 2018. годину у укупном износу од 25.450.000,00 динара,
распоређују се и користе на начин исказан у следећој табели:
Табела 1.
Услуге социјалне заштите које се финасирају из средстава
наменског трансфера за 2018. годину
1) Помоћ у кући за стара и изнемогла лица
2) Помоћ у кући за децу и младе са сметњама у развоју
Укупно

Укупан износ по
услузи из средстава
наменског трасфера
за 2018. годину
4.000.000,00
0

Учешће ЈЛС по
услузи из
сопствених извора
-прихода
2.300.000,00
10.500.000,00

3.900.000,00

12.800.00,00

Табела 2.
Иновативне услуге у систему социјалне заштите које се
финансирају из средстава наменског трансфера за 2018.
годину
1) Центар за хипорехабилитацију
Укупно

Укупан износ по
услузи из средстава
наменског
трансфера за 2018.
годину
0
0

Учешће ЈЛС по
услузи из сопствених
извора -прихода
8.650.000,00
8.650.000,00

Члан 3.
Јединица локалне самоуправе 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 даном доношења и објавиће се у "Службеном листу општине
Димитровград.
Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке постоји у Закону о социјалној заштити („Службени
гласник РС“, бр. 24/2011) где законодавац у горе поменутим члановима прописује начин
финансирања јединице локалне самоуправе, тако што је Република у буџету обезбедила
средства за наменске трансфере који ће подржати услуге социјалне заштите на локалном нивоу
дефинисане локалним Одлукама о правима и услугама у социјалној заштити, као што су помоћ у
кући, дневни боравак, свратиште, становање уз подршку, лични пратилац детета и др.
Усвајање Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити доприноси се одрживости
услуга социјалне заштите на локалном нивоу и представља диртекртну подршку локалним
механизмима за смањење сиромаштва, обезбеђујући квалитетнију заштиту рањивих група деце,
особа са инвалидитетом и старијих особа, као и маргинализованих група грађана.
На основу горе наведеног доноси се Одлука као у диспозитиву.
Број: __________________
У Димитровграду, __________2017. године
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