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24. децембар 2017. године

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21.
децембра 2017. године, на основу чл. 110. и 209. Закона о
социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11),
члана 12. став 1. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др.
закон) и члана 31. став 1. тачка 6. Статута Града Београда
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и
17/16 – одлука УС) донела је

ОД Л У КА
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 1.
У Одлуци о правима и услугама социјалне заштите
(„Службени лист Града Београда”, бр. 55/11, 8/12, 42/12,
65/12, 31/13, 57/13, 37/14, 82/15, 4/16, 37/16, 56/16 и 114/16),
члан 61. мења се и гласи:
„Право на једнократну помоћ појединац или породица могу да остваре највише једном у календарској години,
с тиме што укупан износ једнократне новчане помоћи не
може бити већи од 80% од просечне зараде по запосленом,
без пореза и доприноса, у граду Београду у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев, а одрерђује се према
стварним потребама појединца или породице, на основу
процене стручних радника Градског центра.
Лицу из члана 60. став 1. ове одлуке обезбеђује се једнократна новчана помоћ у износу до 50% просечне зараде
по запосленом, без пореза и доприноса, у граду Београду у
месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев.
Лицу из члана 60. став 2. ове одлуке обезбеђује се једнократна новчана помоћ у износу стварних трошкова превоза
до места где се врши реализација смештаја.
Лицу из ст. 2. и 3. овог члана једнократна новчана помоћ
обезбеђује се једном годишње, а изузетно помоћ се може
обезбедити два пута годишње.”
Члан 2.
Члан 63. мења се и гласи: „Рок за одлучивање о праву на
једнократну помоћ је тридесет дана од дана подношења захтева.”
Члан 3.
Члан 64. мења се и гласи:
„Право на повремену једнократну новчану помоћ могу
да остваре:

Цена 265 динара

1) ученици основних и средњих школа чије су породице
корисници права на новчану социјалну помоћ, деца и млади који користе услугу домског или породичног смештаја и
деца и млади са телесним инвалидитетом који користе услугу становања уз подршку, за трошкове превоза од места
становања до образовне установе и назад до висине најниже цене јавног линијског превоза, под условом да се трошкови превоза не обезбеђују по другом основу;
2) ученици основних и средњих школа чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, чије су породице корисници права на новчану социјалну помоћ, за
трошкове набавке школског прибора, у висини износа новчане социјалне помоћи за дете, коју утврђује министар надлежан за послове социјалне заштите у складу са законом;
3) корисници права на новчану социјалну помоћ старији
од 65 година у процентуалном износу од 65% од висине
номиналног износа новчане социјалне помоћи за појединца, коју утврђује министар надлежан за послове социјалне
заштите у складу са законом.
Право из става 1. тачка 1) овог члана исплаћује се једном
месечно, а право из тач. 2) и 3) једном годишње.”
Члан 4.
Члан 68. мења се и гласи:
„Право на сталну новчану помоћ могу да остваре:
1) родитељи тројки, четворки, петорки, шесторки и
дуплих близанаца, и то:
(1) родитељи деце предшколског узраста – у износу од
једне просечне зараде,
(2) родитељи деце основношколског узраста – у износу
од две просечне зараде,
(3) родитељи деце која похађају средњу школу до краја
школовања, а најдуже до 20. године живота, под условом
да се финансирају из буџета и да сва деца похађају средњу
школу – у износу од три просечне зараде,
2) право из тачке 1) подтачки (1), (2) и (3) исплаћује се
једном годишње, а просечна зарада је зарада без пореза и
доприноса остварена по запосленом у граду Београду у
претходном месецу у односу на месец у коме је покренут
поступак;
3) деца без родитељског старања корисници услуге
домског или породичног смештаја која су способна за рад,
у месечном износу од 50% од просечне зараде без пореза
и доприноса, остварене по запосленом у граду Београду у
претходном месецу у односу на месец у коме је покренут
поступак, од дана престанка услуге смештаја до заснивања
радног односа, а најдуже годину дана, под условом да најмање две године пре завршетка школовања имају пребивалиште на територији града Београда;
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4) лице (жена и мушкарац) према коме је извршено насиље у породици, које се као жртва породичног насиља,
налазило на евиденцији Градског центра, државног органа
(полиције, суда, јавног тужилаштва) или пружаоца услуга
социјалне заштите, који је за то лиценциран, под условом:
(1) да има пребивалиште на територији града Београда
најмање годину дана пре евидентираног насиља,
(2) да укупни месечни приходи лица по свим основама,
осим прихода из члана 65. став 2. ове одлуке, не прелазе
висину минималне зараде за месец који претходи месецу у
коме је поднет захтев,
(3) да у својини нема имовину од које може да оствари
приход или право својине на усељивом стану или стану у
коме не живи учинилац насиља и то у месечним износима:
5) лицу из тачке 4) износ права исплаћује се месечно и то:
(1) лицу без деце у износу од 25% од просечне зараде без
пореза и доприноса остварене по запосленом у граду Београду у претходном месецу у односу на месец у коме је поднет захтев,
(2) лицу са једним дететом у износу од 40% од просечне зараде без пореза и доприноса остварене по запосленом
у граду Београду у претходном месецу у односу на месец у
коме је поднет захтев,
(3) лицу са двоје деце у износу од 50% од просечне зараде без пореза и доприноса остварене по запосленом у граду
Београду у претходном месецу у односу на месец у коме је
поднет захтев,
(4) лицу са троје и више деце 70% од просечне зараде без
пореза и доприноса остварене по запосленом у граду Београду у претходном месецу у односу на месец у коме је поднет захтев;
6) лицу из тачке 4) овог члана, право из става 1. овог
члана признаје се најдуже годину дана од првог евидентирања насиља;
7) једнородитељска породица, која је кориснк права на
новчану социјалну помоћ, право може да оствари једном
годишње, у износу од 65% од висине номиналног износа
новчане социјалне помоћи за појединца, коју утврђује министар надлежан за послове социјалне заштите у складу са
законом.”
Члан 5.
У члану 72. став 6. мења се и гласи:
„Стипендија се исплаћује месечно и износи:
1) за студенте 50% од минималне зараде без пореза и
доприноса остварене по запосленом у Републици Србији
у претходном месецу у односу на месец у коме је покренут
поступак;
2) за ученике средњих школа 50% од минималне зараде без пореза и доприноса остварене по запосленом у Републици Србији у претходном месецу у односу на месец у
коме је покренут поступак.”

24. децембар 2017.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 21.
децембра 2017. године, на основу члана 9. став 4. Закон о
финансијској подршци породици са децом („Службени
гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) и члана 31. Статута
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОДАТНИМ
ОБЛИЦИМА ЗАШТИТЕ ПОРОДИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о додатним облицима заштите породиља на
територији града Београда („Службени лист Града Београда”, број 44/17), члан 2. мења се и гласи:
„Додатни облици заштите утврђени овом одлуком су:
1. право на новчано давање породиљи;
2. право на новчано давање незапосленој породиљи и
3. право на новчано давање породиљи за прворођено
дете.”
Члан 2.
Члан 6. став 1 мења се и гласи:
„Право из члана 2. тачка 1. и тачка 3. може остварити
породиља независно од висине прихода.”
Члан 3.
Члан 7. став 2 мења се и гласи:
„Права из члана 2. тачка 1. и тачка 2. припадају породиљи за свако дете без обзира на број претходно рођене
деце, а право из члана 2. тачка 3. припада породиљи само за
прворођено дете.”
Члан 4.
Члан 9. став 1. мења се и гласи:
„Уз захтев за остваривање права из члана 2. тачка 1. и
тачка 3. ове одлуке потребни су следећи докази:
1. извод из матичне књиге рођених за новорођено дете
– децу,
2. фотокопија личне карте или очитана лична карта, фотокопија пријаве боравка за интерно расељена и лица из
Аутономне покрајине Косово и Метохија, фотокопија избегличке легитимације за избеглице из Републике Хрватске и
Босне и Херцеговине, фотокопија пријаве боравка за стране
држављане.”
Прелазне и завршне одредбе

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 5-1102/17-С, 21. децембра 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Члан 5.
Изузетно од одредаба члана 5. Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда
(„Службени лист Града Београда”, број 44/17), од дана ступања на снагу ове одлуке, а до краја 2018. године, овом одлуком утврђује се износ једнократног новчаног давања породиљи за прворођено дете у висини од 10.000,00 динара.
Право из члана 2. тачка 3. ове одлуке може остварити породиља за дете рођено од дана ступања на снагу ове одлуке.

24. децембар 2017.
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Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 5-1179/17-С, 21. децембра 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Градоначелник града Београда, 22. децембра 2017. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 52. тачка 9. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – Одлука УС), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ”, ОБРЕНОВАЦ
I – Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова Библиотеке „Влада Аксентијевић”, Обреновац који је донео директор 19. децембра 2017. године.
II – Утврђује се да се послови под редним бројем од 1. до 15. – са једним извршиоцем, што чини укупно 15 послова са 15
извршилаца, финансирају из буџета Града Београда.
III – Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 110-8427/17-Г, 22. децембра 2017. године
Градоначелник
Синиша Мали, ср.
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САДРЖАЈ
Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Библиотеке „Влада Аксентијевић”, Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Страна
1
2
3

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

