"Сл. лист града Београда" број 17/11-пречишћен текст
Служба за скупштинске послове и прописе Управе градске општине Обреновац, на
основу овлашћења из тачке IV става 2 и тачке II става 2 Закључка председника градске
општине Обреновац о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у
општини Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 34/10 и 1/11), сачинила је пречишћен текст
Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини
Обреновац.
Пречишћени текст обухвата Закључак о увођењу интервентне мере за заштиту
најугроженијих грађана у општини Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 5/05) и измене и
допуне овог Закључка ("Сл. лист града Београда" број 8/10, 15/10, 34/10 и 1/11).
Пречишћен текст не обухвата измене и допуне наведеног Закључка којима је
продужаван рок важности интервентних мера, због протека рокова, а објављених у ("Сл. лист
града Београда" број 18/05, 1/06, 15/06, 10/07, 13/07, 20/07, 23/07, 35/07, 45/07, 8/08, 01/09, 11/09,
37/09 и 1/10).
ЗАКЉУЧАК
О УВОЂЕЊУ ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ
НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ГРАЂАНА У ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ
- пречишћен текст 1.
У циљу заштите стандарда социјално угрожених и других категорија грађана Обреновца
утврђује се и уводи као интервентна мера попуст – субвенције по основу издатака грађана за
основне комуналне производе и услуге.
Обавезују се ЈКП "Обреновац" из Обреновца, "ЈКП "Топловод" Обреновац и ЈКП
"Водовод и канализација" Обреновац да обезбеде попуст – субвенцију за цене основних
комуналних производа и услуга за следеће кориснике – домаћинства:
а)
- у висини од 50% за цене основних комуналних производа и услуга које пружа ЈКП
"Обреновац" из Обреновца,
- у висини од 40% за цене основних комуналних производа и услуга које пружа ЈКП
"Водовод и канализација" Обреновац и
- у висини од 20% за цене основних комуналних производа и услуга које пружа ЈКП
"Топловод" Обреновац:
1. корисника права на материјално обезбеђење и корисника права на додатак за помоћ и
негу другог лица по Закону о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности
грађана;
2. корисника права на месечна новчана примања и инвалидски додатак по Закону о
правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица и Закону о заштити цивилних
инвалида рата;
3. корисника права по прописима града Београда о проширеној заштити бораца, војних
инвалида и цивилних инвалида рата;
4. бораца рата од 1990. године, који су остварили основна права борца, ратног војног
инвалида и чланова породице палог борца и умрлог инвалида по савезним и републичким
прописима;
4а. мобилисаног војника из резервног састава у ратној јединици за време агресије НАТО
снага на СРЈ.
5. домаћинства која имају хендикепирано слепо лице, лице оболело од дистрофије, лице
оболело од церебралне и дечје парализе, плегије и параплегије, умерено, теже и тешко
ментално ометено лице у развоју, оболело од аутизма, лице оболело од мултиплесклерозе,
дијализираног бубрежног болесника и друго најтеже хендикепирано лице, без обзира на
примања по члану домаћинства.
Под појмом најтеже хендикепираног лица из претходног става сматра се лице које
прима накнаду за туђу негу и помоћ;
6. пензионера који примају најнижу пензију у складу са прописима о пензијском и
инвалидском осигурању, под условом да немају других прихода у домаћинству или непокретну
имовину, осим стана (куће) у коме станују;
7. хранитељске породице у којима су смештена деца без родитељског старања.
б)
- у висини од 30% за цене основних комуналних производа и услуга које пружа ЈКП
"Обреновац" из Обреновца и ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац и
- у висини од 15% за цене основних комуналних производа и услуга које пружа ЈКП
"Топловод" Обреновац:

– за лица чији месечни приход по домаћинству не прелази двоструки износ ценсуза за
остваривање права на материјално обезбеђење по Закону о социјалној заштити и обезбеђењу
социјалне сигурности грађана за домаћинство са утврђеним бројем чланова.
в)
у висини од 15% за цене основних комуналних производа и услуга које пружа ЈКП
"Обреновац" из Обреновца и ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац;
– за лица чији месечни приход по домаћинству не прелази троструки износ цензуса за
остваривање права на материјално обезбеђење по Закону о социјалној заштити и обезбеђењу
социјалне сигурности грађана за домаћинство са утврђеним бројем чланова.
1.а
Право попуста на цене основних комуналних производа и услуга имају само лица на
која гласе уплатнице комуналних предузећа.
Право попуста на цене основних комуналних производа и услуга, утврђене овим
закључком, имају и подстанари који су закључили уговор о закупу са станодавцима, када је
уговором утврђено да комуналне производе и услуге плаћа подстанар, под условом да има
пребивалиште у Обреновцу.
Право на наведене попусте остварују домаћинства под условом да испостављени рачун
за основне комуналне производе и услуге комуналних предузећа за предходни месец уплате до
краја текућег месеца.
2.
Субвенције за кориснике наведене у тачци 1. овог Закључка примењиваће се од 01.
априла 2010. године до 30. јуна 2011. године.
3.
О реализацији овог закључка стараће се ЈКП „Обреновац“ из Обреновца, "ЈКП
"Топловод" Обреновац и ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац", Градски центар за
социјални рад –Одељење у Обреновцу и Одсек за борачку и инвалидску заштиту и избеглице
Општинске управе општине Обреновац.
При спровођењу овог закључка органи из става 1. ове тачке примењиваће Упутство
Извршног добора Скупштине града Београда за примену интервентних мера заштите
најугроженијих грађана („Службени лист града Београда”, број 5/02).
3.а
Ревизију корисника интервентних мера по овом Закључку извршиће Центар за
социјални рад - Одељење Обреновац и Одсек за борачко-инвалидску заштиту, избеглице и
друштвене делатности Управе градске општине Обреновац до краја јуна 2010. године и
ревидиране спискове доставиће комуналним предузећима која обезбеђују субвенције.
Корисници интервентних мера су у обавези да носиоцима ревизије доставе потребну
документацију, и то:
Центру за социјални рад - Одељењу Обреновац:
1. потврде о тромесечном просеку примања свих запослених чланова домаћинства
у периоду јануар-март 2010. године;
2. копију чека о висини примљене пензије - последњи месец;
3. доказ о пребивалишту свих чланова домаћинства (за пунолетна лица довољне су
копије личних карата);
4. копију решења о утврђивању пореза на имовину физичких лица за 2009. годину;
5. оверену изјаву да не поседује другу непокретну имовину на територији градске
општине Обреновац (уколико корисник поседује више стамбених јединица на
територији градске општине, субвенција се може користити за само једну стамбену
јединицу), а
Одсеку за борачко-инвалидску заштиту, избеглице и друштвене делатности:
1. копију личне карте;
2. копије рачуна за комуналне производе и услуге за које се тражи субвенција;
3. копију решења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о
посебном стажу (и оригинал решења на увид).
4.

Пречишћени текст Закључка објавити у "Службеном листу града Београда".
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VI-03 број 020-1/ 23 од 14. маја 2011. године
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