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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ГОДИНА 2016 БРОЈ 19

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према потреби

1.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр.1292007 и
83/2014- др.закон) и Одлуке о услугама из области социјалне заштите у општини Куршумлија (''Сл.
лист општине Куршумлија“, бр. 3/2012), Општинско веће општине Куршумлија на својој седници
одржаној дана 30.03.2016. године доноси следећи
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОДЕЉИВАЊА ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
Члан 1.
Овим Правилником ближе се одређују начин и поступак додељивања једнократне
новчане помоћи грађанима Куршумлије на основу Одлуке о услугама из области социјалне
заштите у општини Куршумлија.

СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ДОДЕЉИВАЊУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
Члан 2.
Једнократна новчана помоћ у складу са овим Правилником и Одлуком о услугама из
области социјалне заштите у општини Куршумлија може се доделити из:
а) средстава која потичу из буџета општине Куршумлија намењених корисницима
социјалне помоћи и других давања у складу са Одлуком о услугама из области социјалне заштите
у општини Куршумлија
б) наменских средстава прикупљених од спонзора, донација, поколона и на други начин.
Члан 3.
Износ средстава издвојених за додељивање једнократних новчаних помоћи грађанима
Куршумлије у тешком материјалном положају, у току једне календарске године утврђује се
Одлуком о буџету општине Куршумлија, а додатна средства се обезбеђују прикупљањем од
спонзора, донација и поколона и надруги начин у складу са Законом.
КРИТЕРИЈУМИ ПО КОЈИМА СЕ ВРШИ ДОДЕЉИВАЊЕ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
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Члан 4.
На основу Правилника може се доделити:
а) једнократна новчана помоћ у висини који не може бити већи од просечне зараде по
запосленом у јединици локалне самоуправе у месецу који претходи месецу у коме се врши
исплата
б) увећана једнократна новчана помоћ у највишем износу од три просечне нето зараде
исплаћене у општини Куршумлија у претходном месецу
ц) једнократна новчана помоћ по основу добровољног радног ангажовања у складу са
Одлуком о услугама из области социјалне заштите у општини Куршумлија и Правилником о
начину организовања добровољног рада
д) помоћ у натури
ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ
Члан 5.
Једнократна новчана помоћ додељује се грађанима Куршумлије који се изненада или
тренутно нађу у стању социјалне потребе које не могу самостално да превазиђу нарочито у
случајевима: отклањања последица елементарних непогода, задовољавања основних животних
потреба, постпеналне заштите, прихвата по престанку смештаја и у другим ситуацијама према
процени Центра за социјални рад.
Предност при додељивању ове врсте помоћи имају :
лица без прихода у стању социјалне потребе
лица која не могу из својих редовних прихода по процени Центра за социјални рад задовољити
основне животне и друге потребе
и другим лицима према процени Центра за социјални рад која су се нашла у стању социјалне
потребе.
Члан 6.
Појединац или породица може право на једнократну новчану помоћ користити и више
пута у календарској години, али не више од четири пута с тим да укупна годишња средства не
прелазе износ већи од просечне зараде остварне по запосленом у Републици у месецу за који се
врши исплата .
УВЕЋАНА ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ
Члан 7.
Увећана једнократна новчана помоћ може се доделити :
породици којој је у пожару, поплави, земљотресу или у другим непогодама знатно оштећен стан,
који користи по основу власништва или по основу закупа
породици у којој је несрећним случајем наступила смрт једног или више чланова породице
породици у којој је члан породице оболео од тешке болести
деци без родитељског старања која нису на хранитељству, а евидентирана су у Центру за
социјални рад
у случају бескућничког статуса корисника за покривање трошкова нужног или хитног смештаја
других ванредних издатака чије се плаћање не може одложити а који нису настали кривицом лица
које тражи помоћ
ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ ПО ОСНОВУ ДОБРОВОЉНОГ РАДНОГ АНГАЖОВАЊА
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Члан 8.
Начин и поступак доделе једнократне новчане помоћи по основу добровољног радног
ангажовања утврђен је Одлуком о услугама из области социјалне заштите у општини Куршумлија,
Правилником о начину организовања добровољног рада и Одлуком о изменама и допунама
Правилника о начину организовања добровољног рад.
ПОМОЋ У НАТУРИ
Члан 9.
Помоћ у натури даје се у животним намирницама, средствима за хигијену ,одевним
предметима , огреву и друго, појединцу или породици који су остварили право на новчану
социјалну помоћ, као и другим појединцима и породицама које су се трнутно нашле у стању
социјалне потребе.
ПОСТУПАК ДОДЕЉИВАЊА ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
Члан 10.
Право на једнократну новчану помоћ остварује се подношењем писменог захтева за
признавање права Комисији за доделу једнократних новчаних помоћи у општини Куршумлија или
Центру за социјални рад ''Боровњак'' у Куршумлији.
Захтев треба да садржи:
личне податке подносиоца захтева
опис материјалних, породичних, стамбених прилика у којима подносилац живи
намену помоћи (разлоге због којих му је помоћ потребна)
Уз захтев подносилац је дужан да приложи одговарајућу докуменацију за наведене разлоге (
фотокопије или очитане личне карте за све чланове породице, чек од пензије за пензионере,
уверење НСЗ за незапослене, уверења Фонда ПИО о осигурању, школске потврде за ученике и
студенте, уверења од катастра, доказ о лечењу и трошковима лечења, и сл.)
Члан 11.
Чланове Комисије за доделу једнократних новчаних помоћи у општини Куршумлија
именује решењем Општинско веће.
Комисију чине 5 члана од којих је најмање један члан Општинског већа по службеној
дужности и један члан преставник Центра за социјални рад ''Боровњак'' у Куршумлији.
Члан 12.
Комисија за доделу једнократних новчаних помоћи у општини Куршумлија одлучује
већином гласова.
О одлукама Комисије саставља се записник који потписују сви чланови Комисије, на основу
њега се саставља образложен извештај који се подноси Општинском већу општине Куршумлија на
одлучивање.
Члан Комисије који се не сложи са одлуком већине има право да изнесе своје одвојено
мишљење у писменој форми.
Члан 13.
О захтевима за једнократну новчану помоћ поднетим Комисији за доделу једнократних новчаних
помоћи у општини Куршумлија одлучује Општинско веће на основу извештаја Комисије.
.
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Члан 14
Комисији за доделу једнократних новчаних помоћи у општини разматра примљене
захтеве и приложену документацију, сачињава записник који потписују сви чланови, саставља
извештај, даје предлог о додели једнократне новчане помоћи, који доставља Општинском већу.
Члан 15
Општинско веће на основу извештаја Комисије доноси Одлуку којом предлаже Центру за
социјални рад да одлучи о уступљеним захтевима за једнократну новчану помоћ и донесе
одговарјуће решење.
Члан 16
Центар за социјални рад ''Боровњак'' на основу Одлуке Општинског већа из чл.15 овог
Правилника спроводи поступак у складу са Одлуком о услугама из области социјалне заштите у
општини Куршумлија, Правилником о начину организовања добровољног рада и Одлуком о
изменама и допунама Правилника о начину организовања добровољног рада и решењем
утврђује висину једнократне новчане помоћи за исплату.
Члан 17.
О захтевима за доделу једнократне новчане помоћи поднетим Центру за социјални рад
одлучује
директор и Стручни тим за одлучивање о услугама и правима корисника које
финансира општина Куршумлији по Одлуци о услугама у области социјалне заштите.
Члан 18.
Чланове Стручног тима за одлучивање о услугама и правима корисника које финансира
општина Куршумлији по Одлуци о услугама у области социјалне заштите у Центру за социјални
рад именује директор решењем.
Стручни тим одлучује већином гласова.
На седници стручног тим саставља се записник који потписују сви чланови тима и
директор, доноси Одлука, на основу које се доноси одговарује решење у вези поднетог захтева.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о начину и поступку
додељивања једнократне новчане помоћи („Сл.лист општине Куршумлија“, бр. 13/2015)
Члан 20.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Куршумлија“.
Број: II-02-40-7/2016
У Куршумлији, дана 30.03.2016. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић, дипл.ецц.с.р.
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2.
На основу члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана
61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 22/09, 8/09, 7/2011, 15/2014 и
25/2015) члана 18.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“
бр.3/09),Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана 30.03.2016.године,
донело је
РЕШЕЊЕ
I.

ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за организацију програмске и техничке реализације култирне
манифестације „Културно лето 2016“ Кушумлија у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Иван Ковачевић, председник Комисије
Драган Симић, члан
Петар Дикић, члан
Драган Петровић, члан
Миљан Радосављевић, члан.

II.

Задатак Комисије је да, у складу са одлуком о буџету општине Куршумлија,
спроведе све неопходне активности на припреми и организацији културне
манифестације „Културно лето 2016“ Кушумлија:
- Обезбеди техничке услове за реализацију манифестације (бина, озвучење,
расвета...);
- У складу са спроведеном анкетом везаном за програм манифестације која је
спроведена на званичном сајту општине Куршмлија обезбеди програмске услове
за реализацију манифестације и обави све остале неопходне радње до окончања
манифестације;
- Стара се о свим осталим пратећим активностима на реализацији култирне
манифестације „Културно лето 2016“ Кушумлија.

III.

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Куршумлија“.

IV.

Решење доставити: именованима и архиви.

Број: II-02-40-9/2016
У Куршумлији, 30.03.2016.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р.
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1. Правилник о начину и поступку додељивања једнократне новчане помоћи.......
2. Решење о именовању Комисије за организацију програмске и техничке
Реализације културне манифестације „Културно лето 2016“ Куршумлија............
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