
ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ 

ЗАШТИТЕ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ГРАЂАНА 

("Сл. лист града Београда", бр. 19/95, 13/96, 22/98, 10/99, 14/99, 21/99, 
9/2000, 21/2000, 14/2001, 19/2001, 26/2001, 1/2002, 11/2002, 29/2002, 
2/2003, 17/2003, 33/2003, 1/2004, 12/2004, 38/2004, 15/2005, 27/2005, 
27/2006, 9/2007, 39/2007, 41/2007, 42/2008, 31/2009, 1/2010, 25/2010, 

39/2010, 5/2012, 41/2012, 67/2012, 33/2013, 78/2013 и 27/2014) 

Утврђују се интервентне мере на заштити стандарда социјално угрожених грађана у 
Београду, и то:  

I - Стална новчана помоћ 

1. Стална новчана помоћ обрачуната у складу са Одлуком о правима у социјалној 
заштити у износу од 17% од пуног материјалног обезбеђења утврђеног Законом о 
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана увећава се за 68% и 
од септембра 1995. године износи: 

Број чланова породице  
Номинални износ сталне  

новчане помоћи 

5  56,78  

4  53,94 

3  51,10 

2 39,75 

1 28,39 

2. Стална новчана давања борцима повећавају се од септембра 1995. године за 
32,66% и износе 158,40 динара по кориснику. 

3. Укупна средства за бесплатне оброке који се дистрибуирају преко народних кухиња 
Црвеног крста увећавају се за 67%, што месечно износи 39.000,00 динара. 

II - Једнократне новчане помоћи 

1. Повећавају се укупна средства за једнократне новчане помоћи за 2,5 пута у односу 
на претходни период, односно од 1.11.1995. године сваког месеца преносиће се 
Градском центру за социјални рад из буџета града 100.000,00 динара за ове намене. 

III - Попуст - субвенције по основу издатака за комуналне производе и 
услуге и станарине 

Обавезују се јавна комунална предузећа - "Београдски водовод и канализација", 
"Београдске електране", "Градска чистоћа" и Јавно предузеће за стамбене услуге да 
обезбеде попуст односно субвенцију за цене комуналних производа и услуга и 
станарину која се плаћа преко обједињене наплате "Инфостана" за следећа 
домаћинства:  

а) у висини 50%:  



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 Закона о заштити 
цивилних инвалида рата.  

3. Корисника права по прописима града о проширеној заштити бораца, војних 
инвалида и цивилних инвалида рата.  

4. Бораца рата од 1990. године који су остварили својства борца, ратног војног 
инвалида и члана 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.  

Попуст - субвенција примењује се у периоду од 1. априла 1999. године закључно са 31. 
децембром 1999. године.  

4б Право на субвенцију на име накнаде за станарину имају закупци станова који су у 
стању социјалне потребе и исте су добили на коришћење у складу са Одлуком о 
условима и начину располагања становима изграђеним према пројекту изградње 1.100 
станова у Београду ("Службени лист града Београда", бр. 20/03, 9/04, 11/05, 4/07, 
29/07, 6/10, 16/10, 37/10 и 17/12), 

5. 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 мултиплекс 
склерозе, 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 у коме станују.  

7. Хранитељске породице - у којима су смештена деца без родитељског старања.  

б) Почев од уручења уплатница за јул 2009. године:  

- у висини од 50% за лица чији месечни приход по домаћинству не прелази:  

   Износ од  

за једночлано домаћинство  8.000,00 динара  

за двочлано домаћинство  10.000,00 динара  

за трочлано домаћинство  12.000,00 динара  

за четворочлано домаћинство  13.000,00 динара  

за пет и више чланова  15.000,00 динара  



- у висини од 40% за лица чији месечни приход по домаћинству не прелази:  

   Износ од  

за једночлано домаћинство  13.000,00 динара  

за двочлано домаћинство  17.000,00 динара  

за трочлано домаћинство  21.000,00 динара  

за четворочлано домаћинство  22.000,00 динара  

за пет и више чланова  24.000,00 динара  

- у висини од 30% за лица чији месечни приход по домаћинству не прелази:  

   Износ од  

за једночлано домаћинство  15.000,00 динара  

за двочлано домаћинство  21.000,00 динара  

за трочлано домаћинство  26.000,00 динара  

за четворочлано домаћинство  28.000,00 динара  

за пет и више чланова  30.000,00 динара  

- у висини од 20% за лица чији месечни приход по домаћинству не прелази:  

   Износ од  

за једночлано домаћинство  19.000,00 динара  

за двочлано домаћинство  26.000,00 динара  

за трочлано домаћинство  33.000,00 динара  

за четворочлано домаћинство  35.000,00 динара  

за пет и више чланова  38.000,00 динара  

- у висини од 10% за лица чији месечни приход по домаћинству не прелази:  

   Износ од  

за једночлано домаћинство  23.000,00 динара  

за двочлано домаћинство  31.000,00 динара  

за трочлано домаћинство  40.000,00 динара  

за четворочлано домаћинство  43.000,00 динара  

за пет и више чланова  46.000,00 динара  

в) Попусти наведени под б) на комуналне производе и услуге који су у надлежности 
града, важе закључно са урученим и уплаћеним уплатницама за јун месец 2014. 
године.  

г) Право попуста на комуналне производе и услуге, утврђене овим закључком имају и 
подстанари који су закључили уговор о подстанарском односу са станодавцима, када 
је уговором утврђено да комуналне производе и услуге у систему обједињене наплате 
ЈКП "Инфостан" плаћа подстанар, под условом да има пребивалиште у Београду.  

д) Право попуста на комуналне производе и услуге имају само лица на које гласи 
уплатница обједињеног система наплате ЈКП "Инфостан".  



ђ) Право на наведене попусте остварују домаћинства под условом да уплатнице 
обједињеног система наплате ЈКП "Инфостан" за претходни месец уплате до краја 
текућег месеца.  

е) Постојећи корисници, попуст на комуналне производе и услуге по овом закључку, 
настављају и даље да користе по условима које су стекли то право а нови корисници у 
складу са Упутством за примену мера заштите најугроженијих грађана ("Службени 
лист града Београда", број 5/02).  

IV - Иницијативе и препоруке 

1. Упутити иницијативу Влади Републике Србије да препоручи Управном одбору 
Електропривреде Србије поново увођење попуста (субвенције) на цене електричне 
енергије за домаћинства из тачке III.  

2. Препоручује се Републичком заводу за здравствено осигурање да се корисници 
субвенција из претходних тачака и корисници права на једнократне помоћи према 
евиденцији Градског центра за социјални рад и Управе за борачку и инвалидску 
заштиту ослободе партиципације за лекове чије прописивање признаје здравствено 
осигурање.  

3. Препоручује се Републичком заводу за здравствено осигурање да обезбеди 
средства за бесплатан прекид трудноће корисницима који остварују права у систему 
социјалне заштите.  

4. Препоручује се општинама да издвоје и пренесу Градском центру за социјални рад 
део стамбеног фонда за решавање стамбених потреба најугроженијих грађана и 
породица.  

5. Препоручује се Заводу за издавање уџбеника да за кориснике МОП-а обезбеди 
бесплатно уџбенике за децу основног и средњег школског узраста и студенте - децу 
без родитељског старања, стипендисте Градског центра за социјални рад, децу ратних 
војних инвалида, као и децу палих бораца рата 1990. године.  

6. Препоручује се Управном одбору "Србијашуме" да донесе Одлуку о додели 
бесплатног огрева за кориснике МОП-а, путем сакупљања дрвета (за огрев) у шумама.  

7. Препоручује се Градском саобраћајном предузећу "Београд" да од 1. 11. 1995. 
године предвиди право попуста у оквиру повлашћених категорија корисника превоза, и 
то за:  

- хранитеље са којима је закључен уговор о смештају у породицу,  

- чланове домаћинства корисника МОП-а, под условом да ово право нису остварили по 
другим основама, 

- борце рата 1990. године, под условом да нису у радном односу. 

8. Препоручује се општинама Обреновац, Гроцка, Сопот, Барајево и Лазаревац, да 
донесу одговарајуће одлуке о субвенцијама по основу издатака за комуналне 
производе и услуге и станарину, у складу са овим мерама. 

У циљу реализације интервентних мера обавезују се: 



- Градски центар за социјални рад, да испита могућност оснивања фонда социјалне 
заштите у циљу обезбеђивања већих права социјалне заштите и сигурности; 

- Градски центар за социјални рад и надлежна служба за запошљавање, да стриктно 
поштују одредбе члана 64. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне 
сигурности грађана, којима је утврђена обавеза међусобног обавештавања о радно 
способним незапосленим корисницима МОП-а; 

- Градски центар за социјални рад да обавештава ЈКП "Инфостан" о свакој промени 
која је од утицаја на коришћење попуста, односно субвенције по основу права из 
социјалне заштите, у року од месец дана од дана настале промене; 

- ЈКП "Инфостан" и Градски центар за социјални рад, да обезбеде услове за 
реализацију наведених мера. 

Ове мере објавити у "Службеном листу града Београда". 

   

Самостална одредба Закључка о промени  
Интервентних мера заштите најугроженијих грађана 

("Сл. лист града Београда", бр. 13/96) 

Овај закључак објавити у "Службеном листу града Београда". 

   

Самостална одредба Допуне 
Интервентних мера заштите најугроженијих грађана 

("Сл. лист града Београда", бр. 14/99) 

2. Ову допуну објавити у "Службеном листу града Београда". 

   

Самостална одредба Закључка о продужењу примене 
Интервентних мера заштите најугроженијих грађана 

("Сл. лист града Београда", бр. 21/99) 

2. Овај закључак објавити у "Службеном листу града Београда". 

   

Самосталне одредбе Закључка о допуни 
Интервентних мера заштите најугроженијих грађана 

("Сл. лист града Београда", бр. 19/2001) 



3. О реализацији овог закључка стараће се Секретаријат за социјалну и дечију 
заштиту, у сарадњи са Градским центром за социјални рад, Секретаријат за привреду - 
Управа за цене, Секретаријат за комуналне и стамбене послове и ЈКП "Инфостан". 

4. Овим закључком ставља се ван снаге закључак Извршног одбора Скупштине града 
Београда, број 5-876/01-ИО од 9. јула 2001. године. 

5. Овај закључак објавити у "Службеном листу града Београда". 

   

Самосталне одредбе Закључка о измени и допуни 
Интервентних мера заштите најугроженијих грађана 

("Сл. лист града Београда", бр. 38/2004) 

3. Право попуста на комуналне производе и услуге имају само лица на које гласи 
уплатница обједињеног система наплате ЈКП "Инфостан". 

4. Постојећи корисници, попуст на комуналне производе и услуге по овом Закључку, 
могу остварити под условом да општинском центру за социјални рад за подручје на 
коме станују, доставе потврду о висини примања домаћинства за квартал септембар-
новембар 2004. године и документацију о броју чланова који живи у домаћинству а 
нови корисници у складу са Упутством за примену мера заштите најугроженијих 
грађана ("Службени лист града Београда", бр. 5/2002). 

4. О реализацији овог закључка стараће се Градски центар за социјални рад, 
Секретаријат за социјалну и дечју заштиту, ЈКП "Инфостан" и Управа за цене у саставу 
Секретаријата за привреду. 

5. Овај закључак објавити у "Службеном листу града Београда". 

   

Самосталне одредбе Закључка о измени 
Интервентних мера заштите најугроженијих грађана  

("Сл. лист града Београда", бр. 15/2005) 

4. Постојећи корисници попуст на комуналне производе и услуге по овом закључку 
могу остварити под условом да општинском центру за социјални рад за подручје на 
коме станују доставе потврду о висини примања домаћинства за квартал март-мај 
2005. године и документацију о броју чланова који живе у домаћинству а нови 
корисници у складу са Упутством за примену мера заштите најугроженијих грађана 
("Службени лист града Београда", број 5/02). 

2. О реализацији овог закључка стараће се Градски центар за социјални рад, 
Секретаријат за социјалну и дечју заштиту, ЈКП "Инфостан" и Управа за цене у саставу 
Секретаријата за привреду. 

3. Овај закључак објавити у "Службеном листу града Београда". 



   

Самосталне одредбе Закључка о измени 
Интервентних мера заштите најугроженијих грађана  

("Сл. лист града Београда", бр. 27/2006) 

2. О реализацији овог закључка стараће се Градски центар за социјални рад, 
Секретаријат за социјалну и дечју заштиту, ЈКП "Инфостан" и Управа за цене у саставу 
Секретаријата за привреду.  

3. Овај закључак објавити у "Службеном листу града Београда". 

   

Самосталне одредбе Закључка о измени 
Интервентних мера заштите најугроженијих грађана  

("Сл. лист града Београда", бр. 9/2007) 

2. О реализацији овог закључка стараће се Секретаријат за социјалну и дечју заштиту, 
ЈКП "Инфостан" и Управа за цене у саставу Секретаријата за привреду. 

3. Овај закључак објавити у "Службеном листу града Београда". 

   

Самосталне одредбе Закључка о измени 
Интервентних мера заштите најугроженијих грађана  

("Сл. лист града Београда", бр. 39/2007) 

2. О реализацији овог закључка стараће се Секретаријат за социјалну и дечју заштиту, 
ЈКП "Инфостан" и Управа за цене у саставу Секретаријата за привреду.  

3. Овај закључак објавити у "Службеном листу града Београда". 

   

Самосталне одредбе Закључка о измени 
Интервентних мера заштите најугроженијих грађана  

("Сл. лист града Београда", бр. 41/2007) 

2. О реализацији овог закључка стараће се Секретаријат за социјалну и дечју заштиту, 
ЈКП "Инфостан" и Управа за цене у саставу Секретаријата за привреду. 

3. Овај закључак објавити у "Службеном листу града Београда". 

   



Самосталне одредбе Закључка о измени 
Интервентних мера заштите најугроженијих грађана  

("Сл. лист града Београда", бр. 42/2008) 

2. О реализацији овог закључка стараће се Градски центар за социјални рад, 
Секретаријат за социјалну и дечју заштиту, ЈКП "Инфостан" и Управа за цене у саставу 
Секретаријата за привреду. 

3. Овај закључак објавити у "Службеном листу града Београда". 

   

Самосталне одредбе Закључка о измени 
Интервентних мера заштите најугроженијих грађана 

("Сл. лист града Београда", бр. 31/2009) 

ИИ - Потенцијални корисници попуст могу остварити у складу са Упутством за примену 
мера заштите најугроженијих грађана ("Службени лист града Београда", број 5/02).  

ИИИ - О реализацији овог закључка стараће се Градски центар за социјални рад, 
Секретаријат за социјалну и дечју заштиту, ЈКП "Инфостан" и Управа за цене у саставу 
Секретаријата за привреду.  

ИВ - Овај закључак објавити у "Службеном листу града Београда".  

   

Самосталне одредбе Закључка о измени 
Интервентних мера заштите најугроженијих грађана 

("Сл. лист града Београда", бр. 1/2010) 

2. О реализацији овог закључка стараће се Градски центар за социјални рад, 
Секретаријат за социјалну заштиту, ЈКП "Инфостан" и Управа за цене у саставу 
Секретаријата за привреду. 

3. Овај закључак објавити у "Службеном листу града Београда".  

  

Самосталне одредбе Закључка о измени 
Интервентних мера заштите најугроженијих грађана 

("Сл. лист града Београда", бр. 39/2010) 

ИИ. О реализацији овог закључка стараће се Градски центар за социјални рад, 
Секретаријат за социјалну заштиту, ЈКП "Инфостан" и Управа за цене у саставу 
Секретаријата за привреду.  



ИИИ. Овај закључак објавити у "Службеном листу града Београда". 

  

Самосталне одредбе Закључка о измени 
Интервентних мера заштите најугроженијих грађана 

("Сл. лист града Београда", бр. 5/2012) 

2. О реализацији овог закључка стараће се Градски центар за социјални рад, 
Секретаријат за социјалну заштиту, ЈКП "Инфостан" и Управа за цене у саставу 
Секретаријата за привреду. 

3. Овај закључак објавити у "Службеном листу града Београда". 

  

Самосталне одредбе Закључка о измени 
Интервентних мера заштите најугроженијих грађана 

("Сл. лист града Београда", бр. 41/2012) 

ИИ. О реализацији овог закључка стараће се Градски центар за социјални рад, 
Секретаријат за социјалну заштиту, ЈКП "Инфостан" и Управа за цене у саставу 
Секретаријата за привреду. 

ИИИ. Овај закључак објавити у "Службеном листу града Београда". 

  

Самосталне одредбе Закључка о измени 
Интервентних мера заштите најугроженијих грађана 

("Сл. лист града Београда", бр. 67/2012) 

2. О реализацији овог закључка стараће се Градски центар за социјални рад, 
Секретаријат за социјалну заштиту, ЈКП "Инфостан" и Секретаријат за привреду - 
Управа за цене.  

3. Овај закључак објавити у "Службеном листу града Београда".  

  

Самосталне одредбе Закључка о измени 
Интервентних мера заштите најугроженијих грађана 

("Сл. лист града Београда", бр. 33/2013) 

2. О реализацији овог закључка стараће се Градски центар за социјални рад, 
Секретаријат за социјалну заштиту, ЈКП "Инфостан" и Секретаријат за привреду - 
Управа за цене.  



3. Овај закључак објавити у "Службеном листу града Београда".  

  

Самосталне одредбе Закључка о измени 
Интервентних мера заштите најугроженијих грађана 

("Сл. лист града Београда", бр. 78/2013) 

ИИ. О реализацији овог закључка стараће се Градски центар за социјални рад, 
Секретаријат за социјалну заштиту, ЈКП "Инфостан" и Секретаријат за привреду - 
Управа за цене.  

ИИИ. Овај закључак објавити у "Службеном листу града Београда".  

  

Самосталне одредбе Закључка о измени 
Интервентних мера заштите најугроженијих грађана 

("Сл. лист града Београда", бр. 27/2014) 

2. О реализацији овог закључка стараће се Градски центар за социјални рад, 
Секретаријат за социјалну заштиту, ЈКП "Инфостан" и Секретаријат за привреду - 
Управа за цене.  

3. Овај закључак објавити у "Службеном листу града Београда".  

 


