На основу члана 111. и члана 209. став 1. тачка 6. Закона о социјалној заштити ("Сл.
гласник РС", бр. 24/2011), члана 63. и 71. Одлуке о социјалној заштити општине Дољевац
(„Службени лист града Ниша“, бр. 22/18) и члана 2. став 1. тачка 25. и члана 17. став 1.
Одлуке о општинском већу општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, бр. 127/18),
Општинско веће општине Дољевац, на седници одржаној дана 25. децембра
2019.године, донело је
ПРАВИЛНИК
О ФИНАНСИРАЊУ, РАДУ И УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА УСЛУГУ
НАРОДНЕ КУХИЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
Члан 1.
Овим Правилником се утврђује начин рада и финансирања народне кухиње и
утврђују се услови и поступак за остваривање права на коришћење услуге народне кухиње
на територији општине Дољевац.
Члан 2.
Народна кухиња као посебан облик социјалне заштите о чијем обезбеђењу се стара
општина, установљена је у циљу социјалне заштите и социјалне сигурности најугроженијих
грађана општине Дољевац који се налазе на евиденцији Центра за социјални рад Дољевац
и подразумева право на један бесплатан топли оброк дневно пет дана у седмици осим
суботом и недељом.
Члан 3.
Право на коришћење услуга народне кухиње имају лица која се налазе на евиденцији
Центра за социјални рад Дољевац из категорије:
- корисника права на новчану социјалну помоћ;
- друга лица у стању социјалне потребе по стручној процени Центра за социјални
рад (неспособни за рад, самохрани родитељи, вишечлане породице са малолетном
децом)
Члан 4.
Право на коришћење услуга народне кухиње из члана 3. овог Правилника имају
појединци, односно породице под условом да:
1. немају приходе, или имају приходе мање од износа нивоа социјалне сигурности за
појединца, односно породицу у претходном месецу у односу на месец у ком се утврђује
испуњеност услова за остваривање права на услугу народне кухиње или ако је корисник
најниже пензије;
2. ако осим стамбеног простора који одговара потребама појединца, односно
породице и окућнице од 0.5 ха, нема других непокретности;
3. појединац или члан породице не поседује покретну имовину чијим коришћењем
или отуђењем, без угрожавања основних животних потреба, може обезбедити средства у
износу већем од износа утврђеног у ставу 1. овог члана.

Члан 5.
Право на услуге народне кухиње не може остварити појединац или члан породице:
- који је закључио уговор о доживотном издржавању;
- који је способан за рад, а одбио је понуђено запослење, радно ангажовање на
привременим, повременим и сезонским пословима, стручно оспособљавање,
преквалификацију или доквалификацију.
Члан 6.
Породицом се у смислу остваривања права на услуге народне кухиње сматрају
супружници и ванбрачни партнери, деца и сродници у правој линији без обзира на степен
сродства, као и сродници у побочној линији до другог степена сродства, под условом да
живе у заједничком домаћинству.
Члан 7.
Неспособни за рад у погледу остваривања права на услугу народне кухиње су:
1. жене и мушкарци који су навршили године живота одређене прописима о пензијском и
инвалидском осигурању као услов за старосну пензију;
2. деца до навршене 15 године живота и деца која су на редовном школовању у средњој
школи до краја рока прописаног за то школовање;
3. лица потпуно неспособна за рад, према прописима о пензијском и инвалидском
осигурању.
Потпуна неспособност за рад се доказује налазом и мишљењем вештака, комисије
пензијског и инвалидског осигурања или решењем донетим у поступку признавања права
из пензијског и социјалног осигурања.
Члан 8.
О остваривању права на услуге народне кухиње у првостепеном поступку одлучује
решењем Центар за социјални рад по службеној дужности са листе евидентираних лица
Центра за социјални рад или по основу захтева странке.
Члан 9.
Центар за социјални рад ће решавајући у првом степену примењивати одредбе
Закона о општем управном поступку, Закона о социјалној заштити, Одлуке о социјалној
заштити општине Дољевац и овог Правилника, користећи методе стручног рада и тумачења
наведених прописа.
Решење о признању права на коришћење услуге народне кухиње се утврђује на
временски период до ког су опредељена средства за финансирање ове услуге, односно у
складу са усаглашеним планом активности народне кухиње за календарску годину између
Центра за социјални рад Дољевац, Црвеног крста Дољевац и општине Дољевац.
Члан 10.
Центар за социјални рад Дољевац ће корисницима којима је решењем признато
право на коришћење услуга народне кухиње, поред решења издавати и потврду о стеченом

праву, на основу које ће се корисник у Црвеном крсту Дољевац идентификовати као
корисник услуге народне кухиње.
Црвени крст Дољевац ће током трајања права на услуге народне кухиње, пратити
реализацију и указиваће Центру за социјални рад Дољевац на евентуалне промене
чињеничног стања.
На основу решења и потврда о стеченом праву Црвени крст Дољевац ће формирати
месечне спискове и достављати надлежном одељењу општине Дољевац.
Члан 11.
Против решења Центра за социјални рад Дољевац о признавању права на коришћење
услуга народне кухиње може се изјавити жалба Општинском већу општине Дољевац, као
другостепеном органу у року од 15 дана од дана уручења решења.
Члан 12.
Припрему, расподелу и дистрибуцију топлих оброка народне кухиње вршиће
Црвени крст Дољевац на основу кућног реда народне кухиње на пунктовима који су
оформљени за ту намену.
За лица у насељеним местима на територији општине којима се признаје право на
коришћење услуге народне кухиње, обезбедиће се ланч пакети у складу са месечним
потребама одређених врста намирница за припрему топлог оброка а динамика расподеле
утврдиће се усаглашеним планом активности општине Дољевац, Центра за социјални рад
Дољевац и Црвеног крста Дољевац.
Паковање ланч пакета врши Црвени крст Дољевац а дистрибуцију у насељеним
местима врше месне заједнице уз помоћ Црвеног крста Дољевац.
Набавка намирница за припрему оброка у народној кухињи и намирница за ланч
пакете вршиће се у поступку јавне набавке који спроводи Црвени крст Дољевац.
Члан 13.
Појединац или породица којима се решењем призна право на коришћење услуга
народне кухиње дужни су:
1. да у случају промене места боравка, имовног и економског стања или запослења,
обавесте надлежну службу Центра за социјални рад Дољевац у року од 15 дана, од дана када
је промена наступила;
2. да се придржавају кућног реда рада народне кухиње и
3. да се легитимишу приликом преузимања оброка.
Члан 14.
У случају да појединац грубо прекрши правила прописана чланом 13. ове Одлуке
или злоупотреби признато му право на коришћење услуге народне кухиње (ненаменско
коришћење или продаја оброка, уступање признатог права трећем лицу, нередовно
преузимање оброка...) надлежна служба Центра за социјални рад Дољевац му решењем
може одузети признато право и решењем исто право доделити другом појединцу са листе
чекања.

Члан 15.
Средства за финансирање рада народне кухиње се обезбеђују из буџета општине
Дољевац као основног начина финансирања рада народне кухиње као и из других извора
(донације, добровољни прилози и сл.).
Број оброка и временски период у којима ће се делити, одређиваће се за сваку
буџетску годину у зависности од расположивих средстава.
Члан 16.
Односи између Црвеног крста Дољевац и општине Дољевац у погледу међусобних
права, обавеза и финансирања регулисаће се посебним уговором.
Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику града Ниша".
Број: 560-36
У Дољевцу: 25.12.2019.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
Мр екон. Милош Вукотић

