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116. На основу члана 70.  став 1. Статута општине Оџаци („Службени лист 

општине Оџаци“ број 2/2019) и чланова 50. и 51. Одлуке о социјалној 

заштити из надлежности општине Оџаци („Службени лист општин е Оџаци” 

број 20/2017  и 8/2022), Општинско веће општине Оџаци  је,  на 86. седници, 

одржаној дана 15 .  08. 2022. године, донело:  

 

ПРАВИЛНИК  

О ПОСТУПКУ, НАЧИНУ И БЛИЖИМ УСЛОВИМА ОСТВАРИВАЊА 

ПРАВА НА  МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ И КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА У 

ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

 

Члан 1.  

Правилник о поступку, начину  и  ближим условима остваривања права на 

материјалну помоћ и коришћење услуга у области социјалне заштите (у 

даљем тексту: Правилник) утврђује ближе услове, поступак и начин 

остваривања права на материјалну помоћ и  коришћење услуга која је 

формирана одлуком о социјалној заштити из надлежности општине Оџаци 

(„Службени лист општине Оџаци” број 20/2017  и 8/2022), у даљем тексту: 

Одлука.  

 

ПОСТУПАК, НАЧИН И БЛИЖИ УСЛОВИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА 

ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ  

 

Члан 2.  

Поступак за остваривање права на финансијску подршку спроводи 

Центар за социјални рад Оџаци (у даљем  тексту: Центар).  

Права на материјалну помоћ, су:  

1.  Једнократна новчана помоћ;  

2.  Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу;  

З. Трошкови накнаде сахрањивања;  

4. Интервентна једнократна помоћ.  

 

ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ  

 

Члан 3.  

Поступак за остваривање права на једнократну новчану помоћ се 

покреће по захтеву странке, законског заступника, старатеља, по службеној 

дужности као и по захтеву удружења, организације лиценциране у складу 

са Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга 

социјалне заштите („Службени гласник Републике Србије” број 42/2013 ,  

89/2018 и 73/2019). 

 

Члан 4  

Уз захтев за остваривање права на једнократну новчану  помоћ 

подносилац даје изјаву да ли ће сам доставити за одлучивање  потребна 

документа или ће их по службеној дужности прикупити Центар.  

Првостепено решење се доноси на основу следећих докумената:  

-  Изјава о заједничком домаћинству, или  изјава о једночланом  домаћинству;  

-  Копија личних карата за одрасле чланове заједничког домаћинства;  

-  Копија извода из матичне књиге рођених за малолетна лица  која су 

чланови заједничког домаћинства ;  
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-  Копије легитимација за интерно расељена лица и избеглалице (или решење 

о пријему у држављанство), за све чланове домаћинства;  

-  Уколико супружници односно ванбрачни партнери не живе заједно одлука 

о поверавању малолетне деце или доказ да је поступак у току;  

-  Потврда о приходима појединаца односно чланова породице који су у 

радном односу, за месец који претходи месецу подношења захтева;  

-  Последњи чек од пензије за лица која су остварила правано пензију;  

-  Потврда фонда ПИО да ли су корисници пензије (за лица која због година 

не могу да се пријаве на евиденцију НСЗ) или копија оверене здрав ствене 

књижице;  

-  Уверење о незапослености;  

-  Потврда о редовном школовању за децу;  

-  Копија решење о порезу на имовину ;  

-  Остала  документација којом се доказују наводи у захтеву.  

       Наведена документа не смеју  бити старија од 6 месеци, сем пореског 

уверења које може бити старо до годину дана.  

       Уколико је подносилац захтева већ у систему социјалне заштите, а о 

томе постоје докази код Центра, за остваривање права може се користити 

валидна расположива документација.  

       Уз захтев за остваривање права на једнократну помоћ за набавку лекова 

и помоћи у лечењу потребно је поред доказа из става 2 .овог члана, доставити:  

-       Извештај лекара опште праксе, односно специјалисте, не старији од шест 

месеци, са обавезно назначеним датумом прегледа, дијагнозом и а ктуелном  

прописаном терапијом;  

-  Прописно попуњене рецепте не старије од 5 дана.  

 

Члан 5.  

       Право на једнократну новчану помоћ може се признати лицу чији 

приходи у месецу који претходе месецу подношења захтева не прелазе износ 

нето минималне зараде у Републици Србији, познате у моменту подношења 

захтева.  

     Право на једнократну новчану помоћ може се признати жртвама 

породичног насиља у хитним случајевима, без обзира на висину месечног 

примања.  

Висина износа једнократне новчане помоћи се утврђује решењ ем након 

прибављених потребних доказа и потпуно утврђеног чињеничног стања, а у 

складу са налазом и мишљењем стручног радника, као и извештајем лекара.  

 

Члан 6.  

Налаз и мишљење стручног радника се сачињава на основу теренске 

посете породици, изјаве странака и других доказа. Налаз садржи утврђено 

чињенично стање, а мишљење мора бити образложено. Стручни радник даје и 

предлог за конкретни захтев.  

Извештај лекара садржи дијагнозу, предлог за набавку лекова, помагала, 

помоћ у лечењу или  других здравствених услуга које се плаћају.  

Износ једнократне новчане помоћи не може бити већи од износа просечне 

нето зараде остварене по запосленом у општини Оџаци, познатог у моменту 

одлучивања о праву.  

О износу једнократне новчане помоћи одлучује комисија коју именује 

директор Центра из реда запослених на пословима из надлежности општине 

Оџаци.  
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Члан 7.  

Исплата опредељених новчаних средстава врши се преко благајне 

Центра за социјални рад,  

Прехрамбене намирнице и средства за хигијену могу се одобрити лицу у 

стању социјалне потребе код добављача изабраног од стране Центра за 

социјални рад.  

Исплата једнократне новчане помоћи лицу у стању социјалне потребе, 

на име трошкова боравка у прихватилиштима и другим облицима смештаја 

ван територије општине Оџаци, може се извршити на осно ву фактура 

директно пружаоцу услуге.  

                 

Члан 8. 

Једнократна новчана помоћ се може одобрити за:  

- Социјалну егзистенцију (набавка прехрамбених намирница и 

средстава за хигијену),  

- Набавку огрева  

- Куповину лекова  

- Накнаду трошкова за прибављање непходне личне документације 

(лична карта), при чему се висина надокнаде обезбеђује у износу стварних 

трошкова прибављања документације,  

- Накнаду путних трошкова до здравствене установе ван територије 

општине Оџаци, при чему се висина надокнаде обезбеђује у в исини 

стварних трошкова превоза,  

- У другим изузетно тешким ситуацијама у којима се нађе појединац 

или породица.  

 

     Члан 9. 

Једнократна новчана помоћ  не може бити одобрена за накнаду вредности 

већ набављеног лека.  

 

Члан 10.  

Посебан вид једнократне новчане  помоћи за радно  способна лица у 

стању социјалне потребе припада појединцима по основу добровољног радног 

ангажовања.  

Радно способна лица која се налазе у стању социјалне потребе, која су 

сагласна да се радно ангажују, потписују у Центру изјаву о прихватањ у 

добровољног радног ангажовања.  

Лица се упућују у установе, организације, предузећа и месне  

заједнице на основу претходно потписаног споразума о сарадњи са општином 

и Центром. На основу извештаја установа, организација, предузећа и месних 

заједница о броју сати проведених на добровољном радном ангажовању 

Центар доноси решење и доставља захтев за пренос средстава са 

пратећом документацијом надлежном одељењу општинске управе. Исплата 

средстава по основу добровољног радног ангажовања се врши преко 

службених текућих рачуна.  

Центар месечно доставља извештај о реализацији добровољног радног 

ангажовања надлежном одељењу општинске управе.  
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ПРАВО НА ОПРЕМУ КОРИСНИКА ЗА СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ ИЛИ 

ДРУГУ ПОРОДИЦУ  

 

Члан 11.  

Лицу које се упућује на домски или породични смештај или у 

прихватилиште, а које нема средстава да обезбеди одећу и обућу, нити му је 

могу обезбедити сродници који су, према прописима о породичним односима 

дужни да учествују у његовом издржавању, об езбеђује се једнократна помоћ 

за опрему која треба да задовољи минимум најнеопходнијих потреба у 

моменту смештаја лица у установу социјалне заштите или у другу породицу, а 

састоје се из: једног пара ципела, једног пара папуча, три пара чарапа, два 

пара доњег веша, две кошуље, две пиџаме и једног комплета горњих и доњих 

делова одеће, у зависности од узраста и пола корисника.  

Поступак за признавање права на опрему корисника за смештај у 

установу или породицу покреће се по службеној дужности.  

Лицу из став 1. овог члана обезбеђују се средства за набавку одеће и 

обуће у износу до 50% просечне зараде по запосленом у месецу који претходи 

месецу у коме се врши исплата.  

 

Члан 12.  

Лицу које се упућује на домски или породични смештај или у 

прихватилиште, а које нема средстава да обезбеди трошкове превоза 

неопходне за реализацију смештаја обезбеђују се и путни трошкови до 

установе, односно породице у коју се корисник упућује на смештај, у висини 

цене превозне карте у јавном саобраћају уколико се користи јавни превоз или 

у висини од 10% прописане цене за литар погонског горива по пређеном 

километру, а  о врсти и начину превоза одлуку доноси Центар, узимајући у 

обзир пре свега, здравствено стање и узраст корисника.  

 

ТРОШКОВИ НАКНАДЕ САХРАЊИВАЊА  

 

Члан 13.  

Накнада за трошкове погребних услуга признаје се за:  

-  Корисника новчане социјалне помоћи или члана његове породице;  

-  Лица без прихода смештена у установу социјалне заштите или другу 

породицу за чији смештај трошкове сноси надлежно министарство;  

-  Лице које је живело само и нема законске обвезнике издржавања;  

-  Лице које је страдало у пожару, поплави или другој непогоди;  
-   Непознато лице или лице непознатог пребивалишта.  

Поступак за накнаду трошкова погребних услуга покреће се по 

службеној дужности или по поднетом захтеву.  

 

Члан 14 .  

Накнада за трошкове погребних услуга утврђује се у висини стварних 

трошкова учињених за набавку неопходне погребне опреме (ковчег, покров и 

надгробно обележје), трошкова превоза покојника до гробног места, рад  на 

сахрањивању, таксе за гробно место, као и гробно место.  

Сахрањивање лица из става 1. овог члана извршиће  овлашћено  јавно 

комунално предузеће регистровано на територији општине  Оџаци, а изузетно 

и друга предузећа регистрована за вршење погребних услуга, по налогу 

Центра за социјални рад.  

Уплата по Решењу Центра исплаћује  се на рачун извршиоца услуге у  

законском року.  
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За лица која умру у установама социјалне заштите ван територије 

општине Оџаци, трошкови погребних услуга обезбедиће се према налогу који 

Центру за социјални рад достави организација к оја је извршила ове услуге.  

Накнада за трошкове погребних услуга може се признати и физичком 

лицу које је извршило сахрану лица из става 1. овог члана, уз приложене 

доказе о стварним трошковима, који не могу бити већи од износа надокнаде 

из става 2. овог члана.  

 

ИНТЕРВЕНТНА ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ  

 

Члан 15.  

Захтев за интервентну једнократну помоћ подноси лице које се налази 
у стању тренутне и изузетно тешке ситуације и стамбене или егзистенцијалне 
угрожености коју не могу самостално да превазиђу, а која је изазва на 
пожаром, поплавом или другом непогодом  у којој је потпуно уништен или 
знатно оштећен стамбени или пословни објекат који користе, или је 
наступила смрт или тешки инвалидитет члана породице  у року од 18 месеци 
од дана непогоде.  

 

Члан 16. 

Уз захтев се подноси и:  

-  Изјава о заједничком домаћинству, или  изјава о једночланом домаћинству;  

-  Копија личних карата за одрасле чланове заједничког домаћинства;  

-  Копија извода из матичне књиге рођених за малолетна лица  која су 

чланови заједничког домаћинства ;  

-  Копије легитимација за интерно расељена лица и избеглалице (или решење 

о пријему у држављанство), за све чланове домаћинства;  

-  Уколико супружници односно ванбрачни партнери не живе заједно одлука 

о поверавању малолетне деце или доказ да је поступак у току;  

-  Потврда о приходима појединаца односно чланова породице који су у 

радном односу, за месец који претходи месецу подношења захтева;  

-  Последњи чек од пензије за лица која су остварила правано пензију;  

-  Потврда фонда ПИО да ли су корисници пензије (за лица која због година 

не  могу да се пријаве на евиденцију НСЗ) или копија оверене здравствене 

књижице;  

-  Уверење о незапослености;  

-  Потврда о редовном школовању за децу;  

-  Копија решење о порезу на имовину ;  

-  Остала  документација којом се доказују наводи у захтеву.  

-  Акт надлежног органа да је штета на стамбеном или пословном објекту, 

односно смрт или повреда члана породице настала услед дејства пожара, 

поплаве или друге непогоде.  

 

Члан 17. 

Интервентна једнократна помоћ се додељује у у висини до три просечне 

месечне зараде исплаћене у општини Оџаци према последњем објављеном 

статистичком податку  за подносиоце захтева који имају просечно месечно 

примање по члану домаћинства у износу од 40.000,00 динара и ниже  

Интервентна једнократна помоћ се додељује у у висини до две  просечне 

месечне зараде исплаћене у општини Оџаци према последњем објављеном 

статистичком податку  за подносиоце захтева који имају просечно месечно 

примање по члану домаћинства веће од 40.000,00 динара, а ниже од 50.000,00 

динара.  
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Интервентна једнократна помоћ се додељује у  у висини до једне  

просечне месечне зараде исплаћене у општини Оџаци према последњем 

објављеном статистичком податку  за подносиоце захтева који имају просечно 

месечно примање по члану домаћинства у износу већем од 50.000,00 динара.  

 

Члан 18. 

Овај Правилник  ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу општине Оџаци“ .   
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ ОЏАЦИ  
 
 
 Број:  110-6/2022-III                                                                    

  Дана :  15. 08. 2022. 

   ОЏАЦИ                                           

 

Председник Општинског већа ,   

Горан Николић, с.р.  
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