
На основу члана 21. Закона о јавним службама (Службени гласник РС бр. 42/91) и члана 114. 

Закона о социјалној заштити (Службени гласник РС бр. 24/11 )  као и одлуке Скупштине града 

Лесковца о оснивању Центра за социјални рад број 06-1/92-01 од  30.01.1992. године. и члана  33. 

Статута Центра, Управни одбор Центра за социјални рад  Лесковац, на седници одржаној дана 

15.08.2014.године, донео је: 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЛЕСКОВАЦ 

 

Члан 1. 

 

У Статуту Центра за социјални рад Лесковац бр: 110-00-2038/11 од 28.10.2011.године, 

члан 5. мења се тако да  гласи: 

.. Назив установе је:Центар за социјални рад Лесковац. 

Назив установе је исписан на српском језику. 

Седиште установе је у Лесковцу,улица Косте Стаменковић број 6. 

Центар је дужан да истакне назив, односно пословно име, с подацима о делатности, 

радном времену, оснивачу и седишту. 

Послови у Центру су организовани по службама као организационим јединицама и то: 

1. Служба за пријем и управно-правне послове, 

2. Служба за заштиту деце и младих, 

3. Служба за заштиту одраслих и старих, 

4. Служба за остваривање локалних права и услуга, 

5. Служба – Прихватилиште за жене и децу жртве насиља у породици, 

6. Служба – Помоћ и нега у кући, 

7. Служба за финансијско-рачуноводстве послове и  

8. Служба за техничке послове “. 

 

 



Члан 2. 

Члан 13. Статута мења се тако да гласи: 

,, Шифра делатноси Центра је 8899: – остала непоменута социјална заштита без 

смештаја“. 

                                                                   Члан 3. 

Члан 14. Статута мења се тако да гласи: 

,, У спровођењу социјалне заштите и социјалног рада, Центар врши следећа јавна 

овлашћења: одлучује у првом степену о остваривању права корисника утврђених Законом 

о социјалној заштити и о коришћењу услуга социјалне заштите, које обезбеђује Република 

Србија и јединица локалне самоуправе – град Лесковац. 

Из надлежности Републике, Центар у првом степену одлучује о: 

- праву на новчану социјалну помоћ, 

- праву на додатак за помоћ и негу другог лица, 

- помоћ за оспособљавање за рад, 

- смештај у установу социјалне заштите или другу породицу и  

- друге услуге социјалног рада у вршењу јавних овлашћења. 

Из надлежности локалне самоуправе-града, Центар обезбеђује: 

- остваривање права на помоћ и негу у кући старим изнемоглим, хронично оболелим 

и другим лицима која нису у стању да се сама о себи старају, 

- привремени смештај у прихватилишту за жене и децу жртве насиља у породици, 

- право на једнократну помоћ појединцу и породицама које се налазе у стању 

тренутне изузетно тешке ситуације које не могу самостално превазићи, 

- право на посебну новчану помоћ, 

- право на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу 

породицу,  

- право на накнаду путних трошкова за родитеље-старатеље деце ометене у развоју 

која су на редовном школовању, 

- право на накнаду трошкова сахране, 

- право на бесплатан оброк, 



- услуге: дневни боравак за особе са сметњама у развоју; дневни боравак за старије 

особе; социјално становање у заштићеним условима; услуге неодложних 

интервенција; интерветни смештај у кризним ситуацијама; становање уз подршку 

за младе који излазе из система социјалне заштите(породични и домски смештај); 

прихватна станица за одрасла и стара лица; саветовалиште за брак и породицу и 

саветовалиште за пензионере, стара и одрасла лица; персонална асистенција; 

становање уз подршку за особе са инвалидитетом и предах смештај. 

У складу са потребама и прописом који доноси надлежни орган града Лесковца може  се 

предвидети обезбеђење и других права грађана.  

Надзор над радом Центра у обављању јавних овлашћења, као поверених послова врши 

Министарство. 

Надзор над радом Центра у обављању послова утврђених градским прописима врши 

надлежни орган градске управе надлежан за социјална питања “. 

Члан 4. 

У осталом делу Статут остаје на снази. 

                                                              Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Центра за социјални рад Лесковац. 

 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  ЛЕСКОВАЦ 

број: 387/14 од 15.08. 2014. године 

                                 

     ПРЕДСЕДНИК 

УПРАВНОГ ОДБОРА 

                                                                                                                 Дејан Цакић 

Објављен: 15.08.2014. год. 

Ступио на снагу: 23.08.2014. год. 

 


