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5.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др.
закон и 101/2016 – др. закон), члана 110. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр.
24/2011), члана 49. и члана 50. Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште („Сл. лист општине
Пландиште“, бр. 24/2017) и члана 64. и 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине
Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Општинско веће општине Пландиште, на седници
одржаној 17.01.2018. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ У НАТУРИ
У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ
Члан 1.
Овим Правилником регулишу се услови доделе помоћи, критеријуми, начин и поступак пружања
једнократне помоћи у натури, односно рад комисије за доделу једнократне помоћи у натури.
Члан 2.
Права у области социјалне заштите утврђена овим Правилником остварујe корисник.
Корисник права је појединац односно породица која се суочава са препрекама у задовољавању
потреба, услед чега не може да достигне или да одржи квалитет живота или која нема довољно
средстава за подмирење основних животних потреба, а не може да их оствари својим радом,
приходом од имовине или из других извора.
Породицом у смислу овог Правилника сматрају се 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.
Корисник права мора бити држављанин Републике Србије са пребивалиштем на територији
општине Пландиште.
Изузетно, корисник права може бити и:





Лицe којe има боравиште на територији општине Пландиште којe се нађe у стању потребе за
услугама социјалне заштите и мерама материјалне подршке;
Лицe којe се нађe у скитњи или mu је из других разлога потребно обезбедити право на
социјалну заштиту;
Корисник социјалних услуга који има пребивалиште на територији других општина, у складу
са одредбама међуопштинског споразума о пружању услуга социјалне заштите;
Страни држављанин и лице без држављанства у потреби за социјалном заштитом, у складу
са Законом и међународним уговорима.
Члан 3.

Право на једнократну помоћ у натури може се признати појединцу или породици, који се
изненада или тренутно нађу у стању социјалне потребе, коју не могу самостално превазићи и то
нарочито у случајевима задовољавања основних животних потреба.

Стр -11-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 1

17.01.2017.

Задовољавање основних животних потреба обухвата:





набавку основних животних намирница
набавку огрева - дрва (само у зимском периоду),
набавку лекова и
набавку средства за личну хигијену.

Право на једнократну помоћ у натури за добровољно радно ангажовање може се признати
појединцу који је радно способан, који се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе,
које не може сам превазићи.
Члан 4.
Право на једнократну помоћ у натури корисник може да оствари највише три пута у току једне
календарске године, односно максимално 150 радних сати, с тим да сваки захтев корисника мора
гласити на другу врсту помоћи, осим у погледу набавке лекова.
Финансирање тог права предвиђено је из буџета Општине.
Члан 5.
Захтев за доделу једнократне помоћи у натури мора да садржи све неопходне личне податке,
адресу за пријем поште, те изјаву о томе да корисник сноси одговорност за тачност и ваљаност
података.
Члан 6.
Критеријуми за доношење одлуке су:
 материјално стање (доказ о приходима у породици, као нпр. чек од пензије, решење о
новчаној социјалној помоћи и др.),
 породично стање (увид на терену),
 број деце у породици,
 у каквим условима живи корисник (увид на терену или анкетни листић),
 имовина којом корисник располаже (уверење из катастра)
 за незапослене чланове домаћинства потврда Националне службе за запошљавање,
 да ли корисник у породици има тешко болесну особу или особу са инвалидитетом
(медицинска документација)
Уколико корисник поседује решење о признатом праву на новчану социјалну помоћ Центра за
социјални рад општине Пландиште, од горе наведене документације, поред решења доставља још
очитане здравствене књижице свих чланова породице, као и медицинску документацију уколико
поседује исту.
Комисија ће додељивати једнократну помоћи у натури у вредностима приказаним у табели:
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Врста помоћи
Основне животне
намирнице

Вредност помоћи која се
додељује по члану породице
2.000,00 динара по члану;
максимално за 3 члана,

Број: 1

Вредност помоћи
која се додељује
по породици

Услов

/

Средства за
личну хигијену

2.000,00 динара
максимално за 3 члана
-

Дрва за огрев

-

максимално 2 м3

-

До 5.000,00 дин.
уз приложени
рецепт (извештај
лекара)

Лекови

17.01.2017.

Укупан приход
мањи од
10.000, 00 дин.
по члану
породице/ макс.
до 30.000,00 дин.
по породици.

Вредности из табеле усклађиваће се са номиналним износима новчане социјалне помоћи који
прописује министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на основу чл. 87 става 3
Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/11).
Члан 7.
Право на једнократну помоћ у натури не може да оствари појединац односно породица уколико
поседује више од 0,5 хектара пољопривредног земљишта по породици.
Право на једнократну помоћ у натури не може да оствари појединац односно породица уколико
поседује аутомобил, камион или пољопривредну механизацију (трактор, комбајн и др.).
Члан 8.
Право на једнократну помоћ у натури, не може остварити лице које је у последњих 6 месеци,
остварило право на једнократну новчану помоћ од стране Центра за социјални рад општине
Пландиште.
Члан 9.
Друштвено корисног рада се ослобађају корисници који не подлежу радној обавези, а то су:
 стара лица (у складу са Законом о пензијско инвалидском осигурању),
 лица неспособна за рад (у складу са Законом о пензијско инвалидском осигурању),
 тешко болесна лица – болести од веће социјално–медицинског значаја (малигна обољења,
бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза,
инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплатација срца, цереброваскуларни
инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и
парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на
дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.),
 самохрани родитељ са децом до шест година живота,
 лица на смештају у установама и
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 лица под старатељством (уз документацију прибављену од стране Центра за социјални рад
општине Пландиште).
Лице код кога се на основу медицинске документације не може утврдити неспособност за рад,
односно тешка болест, дужно је да потпише изјаву да у циљу остваривања права на једнократну
помоћ у натури пристаје на друштвено користан рад.
Члан 10.
О праву на једнократну помоћ у натури као и поступку упућивања на друштвено користан рад,
одлучује Комисија за доделу једнократне помоћи у натури коју именује Општинско веће општине
Пландиште.
Комисија за доделу једнократне помоћи у натури (у даљем тексту: Комисија) има пет чланова, и
то:
- два представника Општинске управе општине Пландиште
- два представника Центра за социјални рад општине Пландиште и
- једног представника Дома здравља (медицинске струке - лекар).
Члан Комисије не може бити лице које је у претходном периоду поднело захтев за доделу
једнократне помоћи у натури.
За члана комисије именују се лица која не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну
функцију у складу са правилима о борби против корупције.
Чланови комисије дужни су да потпишу изјаву да они и са њима повезана лица немају интерес везан за
остваривање права (изјава о непостојању сукоба интереса).
Члан 11.
Један сат друштвено корисног рада вреднује се у висини минималне цене рада.
Члан 12.
Право на остваривање једнократне помоћи у натури се остварује подношењем писменог захтева
Комисији путем Канцеларије за смањење сиромаштва, односно након обављеног друштвено
корисног рада који је одређен решењем Комисије.
Члан 13.
Корисник помоћи ће добити Потврду на основу које може подићи одобрену једнократну помоћ у
натури.
Потврду издаје Канцеларија за смањење сиромаштва на основу одлуке Комисије.
Члан 14.
Комисија одлучује о испуњености услова за доделу једнократне помоћи у натури и доноси
решење у року од 60 дана.
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Уколико Комисија процени да корисник нема право на помоћ, захтев се одбија решењем.
Корисник против решења из става 2. овог члана може изјавити жалбу Општинском већу у
року од 8 дана од дана пријема решења.
О жалби из става 3. овог члана одлучује Општинско веће општине Пландиште у року од 30
дана од дана подношења жалбе.
Члан 15.
Друштвено користан рад ће се вршити у установама, јавном предузећу и у месним заједницама
са којима општина има потписан Протокол о сарадњи.
Друштвено користан рад ће се вршити на основу налога о распоређивању директора установа
односно јавног предузећа, и председника Савета Месне заједнице.
Изузетно, уколико Корисник не буде распоређен на основу налога лица из става 2. Овог члана,
налог ће издати овлашћени представник Канцеларије за смањење сиромаштва.
Члан 16.
Сви корисници једнократне помоћи у натури који врше друштвено користан рад, дужни су да се
понашају у складу са правним актима и радном дисциплином установе, односно организације у којој
тај рад врше, у супротном губе право на помоћ.
Члан 17.
Уколико корисник одбије да изврши обавезу друштвено корисног рада и не јави се у року од пет
дана од дана пријема решења, као и ако из неоправданих разлога не изврши обавезу друштвено
корисног рада или је изврши на неадекватан начин, губи право на једнократну помоћ у натури у
наредних годину дана.
Члан 18.
Набавка основних животних намирница, средстава за одржавање хигијенe, дрва за огрев и
лекова, врши се у складу са Законом којим се уређују јавне набавке.
Члан 19.
Средства за ове намене обезбеђена су у буџету општине Пландиште, а исплата ће се вршити по
достављању решења о остваривању права, издате потврде и рачуна добављача.
Члан 20.
Контролу извршене обавезе друштвено корисног рада вршиће лице које је издало налог о
распоређивању на друштвено користан рад, односно овлашћени представник Канцеларије за
смањење сиромаштва.
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Члан 21.
Корисник је дужан да пријави Комисији сваку промену која је од утицаја на остваривање права
најкасније у року од 15 дана од настале промене.
Члан 22.
Корисник права из овог Правилника који је на основу неистинитих или нетачних података или
непријављивањем промена које утичу на губитак права, остварио право на једнократну помоћ у
натури, дужан је да надокнади штету, односно да врати средства у пуном износу.
Члан 23.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о додели једнократне
општинске помоћи у натури у Општини Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 5/2015).
Члан 24.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 110- 2 /2018-III
Дана: 17.01.2018. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста с.р.

