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211. Нa основу члана 110. став 3., 4. и 5. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике 

Србије“, број 24/2011 и 117/2022-одлука уставног суда) и члана 70. став 1. тачка 28) Статута 

општине Оџаци („Службени лист општине Оџаци“, број 2/2019), општинско Beћe општине Оџаци, 

на 97. седници одржаној дана  18.11.2022. године доноси: 

 

 

         ПРАВИЛНИК 

 О УТВРТЂИВАЊУ ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ У НАТУРИ 

 

 

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Правилником о утврђивању права на једнократну помоћ у натури Општине Оџаци (у даљем тексту: 

Правилник) регулишу се облици, критеријуми, начин и поступак за остваривање права на 

једнократну помоћ у натури. 

 

Члан 2. 

Право на једнократну помоћ у натури могу остварити појединац или породица, у којима један или 

оба супружника/ванбрачна партнера имају пребивалиште на територији општине Оџаци дуже од 

годину дана. Породицом у смислу овог Правилника сматрају се супружници и ванбрачни партнери, 

једнородитељске породице, деца и сродници у правој линији без обзира на степен сродства. 

усвојеник и лице под старатељством, као и крвни сродници до другог степена сродства под условом 

да живе у заједничком домаћинству. 

 

Члан 3. 

Право на једнократну помоћ у натури имају појединац или породица који се изненада, или тренутно 

нађу у стању социјалне потребе коју не могу самостално превазићи. 

 

            Члан 4. 

Облици једнократне помоћи у натури су:  

- наменски пакети или бонови који могу да садрже основне животне намирнице као што су: храна, 

огрев, брикети, средства за хигијену, уџбеници и школски прибор, лекове, гардеробу и остале 

ствари сличне намене.  

Набавка намирница и средстава из става 1. овог члана врши се на основу уговора који општина 

Оџаци склапа са најповољнијим понуђачима, у складу са законом о јавним набавкама. 

Као посебан вид помоћи у натури може се дозволити појединцу или породици одржавање дела или 

целог атарског пуга уклањањем шибља, односно другог растиња, стим да уклоњено шибље или 

друго растиње, појединац или породица користи без накнаде за сопствене потребе. Овај вид помоћи 

у натури се може користити искључиво ако на захтев за остваривање права на овај вид социјалне 

помоћи да сагласност предузеће којем је поверено одржавање атарских путева. 

Одржавање атарског пута у смислу претходног става орочава се на одређени временски период а о 

истом Одељење за друштвене делатности општинске управе општине Оџаци обавештава предузеће 

којем је поверено одржавање атарских путева. 

 

II  НАЧИН, КРИТЕРИЈУМИ И ПОСТУПАК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА 

ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ У НАТУРИ 

 

Члан 5. 
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Председник општине најмање једном годишње расписује јавни позив за доделу једнократне помоћи 

у натури.  

  Јавни позив спроводи Комисија за процену испуњености критеријума за остваривање 

права на једнократну помоћ у натури (у даљем тексту Комисија) коју именује Председник општине 

Оџаци. 

Захтев за остваривање права на једнократну помоћ у натури подноси се Комисији у писаној форми 

на прописаном обрасцу. 

Непотпуни и неблаговремени захтеви се неће узимати у разматрање. 

О праву на једнократну помоћ у натури одлучује Одељење за друштвене делатности општинске 

управе општине Оџаци, на основу Мишљења Комисије у року од 30 дана од дана затварања Јавног 

позива. 

    Члан 6. 

Захтев за утврђивање права на једнократну помоћ у натури мора да садржи све неопходне личне 

податке, адресу за пријем поште, као и изјаву корисника о одговорности за тачност и ваљаност 

података. 

     Члан 7. 

Критеријуми и потребна документација на основу којих Комисија доноси Мишљење су: 

 

1.  Корисници новчане социјалне помоћи: 

• Захтев; 

• Решење о утврђеном праву на новчану социјалну помоћ; 

• Копија или очитана лична карта подносиоца захтева; 

• За радно способне кориснике новчане социјалне помоћи који су у прекиду права прилаже се 

старо решење о новчаној социјалној помоћи које није старије од годину дана. 

2.  Корисници Основног додатка за негу и помоћ другог лица који то право остварују преко 

Центра за социјални рад, уколико породица нема друге приходе: 

•   Захтев; 

• Решење о додатку за помоћ и негу другог лица; 

• Копија или очитане личне карте свих пунолетних чланова домаћимства; 

• Потврда из ПИО фонда за све чланове породице да нису корисници пензије; 

• Изводи из Матичне Књиге рођених за сву малолетну децу; 

• Потврда из Националне службе за запошљавање за све пунолетне чланове да су на 

евиденцији незапослених. 

3.  Самохрани родитељи који имају малолетну децу или децу на школовању, до 26. године 

старости: 

•   Захтев; 

• Копија или очитана лична карта свих пунолетних чланова домаћинства; 

• Изводи из Матичне Књиге рођених за децу из којих је видљиво да немају утврђено очинство 

и/или 

• Извод из Матичне Књиге умрлих за једног од родитеља; 

• Остали докази којима се доказује да се ради о једнородитељској породици у складу са 

чланом 28. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник 
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Републике Србије“, број 113/2017, 50-2018, 46/2021-одлука уставног суда, 51/2021-одлука 

уставног суда, 53/2021-одлука уставног суда, 66/2021 и 130/2021); 

• Потврда да се дете налази на школовању. 

 

4.   Породице које немају имовину, један члан болује од малигних болести, психозе или 

менталног дефицита: 

• Захтев; 

• Копија ичи очитана лична карта за све пунолетне чланове домаћинства; 

• Извод из Матичне Књиге  рођених за сву малолетну децу; 

• Потврда из ПИО фонда за све чланове породице; 

• Уверење из Националне службе за запошљавање за све пунолетне чланове да су на 

евиденцији незаполених лица; 

• Лекарска документација за бар једног члана породице (доказ да лице болује од малигне 

болести, психозе или менталног дефицита-налаз не старији од б месеци, Решење о 

категоризацији-ментална заосталост) 

5.  Породице које имају ниска материјална примања и корисници који остварују испод просечна 

примања: 

• Захтев; 

• Копија или очитана лична карта за све пунолетне чланове домаћинстава; 

• Доказ о висини новчаних средстава; 

• Извод из Матичне Књиге рођених за сву малолетну децу; 

• Потврда из ПИО фонда за све чланове породице; 

• Уверење из Националне службе за запошљавање за све пунолетне чланове да су на 

евиденцији незаполених лица. 

Центар за социјални рад општине Оџаци може да поднесе збирно решење за све кориснике новчане 

социјалне помоћи како био остварили право на помоћ у натури. 

 

               Члан 8. 

На основу Мишљења Комисије, Одељење за друштвене делатности општинске управе општине 

Оџаци, доноси Решење о признавању права на једнократну помоћ у натури. 

Против решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба Општинском већу оппттине Оџаци у 

року од  8 дана од дана пријема решења. 

О жалби из става 2. овог члана одлучује Општинско веће општине Оџаци у року од 30 дана од дана 

подношења жалбе. 

Члан 9. 

Право на једнократну помоћ у натури корисник може остварити више пута у току једне календарске 

године у складу са проценом комисије, а у зависности од броја расписаних јавних позива. Процена 

се врши на основу стварне потребе и степена угрожености корисника. 

 

Члан 10. 

  Рангирање расподеле помоћи у натури ће се вршити на основу редних бројева у овом 

Правилнику, стим што ће се предност давати следећим редом: 

1. Корисници новчане социјалне помоћи; 
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2. Корисници основног додатка за туђу негу и помоћ који то право остварују преко Центра за 

социјални рад, уколико породица нема друге приходе; 

3. Самохрани родитељи који имају малолетну децу или децу на школовању, до 26. године 

старости; 

4. Породице које немају имовину, један члан болује од малигних болести, психозе или 

менталног дефицита; 

5. Породице које имају ниска материјална примања и корисници који остварују испод просечна 

примања. 

 

     Приликом одлучивања предност ће имати домаћинства са најнижим месечним примањима. 

 

IV ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА 

 

Члан 11. 

Средства за финансирање права и пружање услуга из овог Правилника обезбеђују се из буџету 

општине Оџаци и из других извора у складу са законима. 

 

V ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Члан 12. 

Овај Правилник ступа на осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Оџаци”.  
 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

 

Број: 110-10/2022-III 

Датум:18.11.2022. године 

Оџаци                                                                                 председник Општинског већа 

                                                                                                       Горан Николић с.р. 
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