На основу члана 95. став 2. и члана 102. став 2. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11),
Министар рада и социјалне политике доноси

Правилник о обрасцима у поступку остваривања права на
новчану социјалну помоћ

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 39/2011 од 3.6.2011. године.

Члан 1.
Овим правилником прописује се садржина и изглед обрасца захтева за остваривање права на новчану социјалну помоћ и
садржај и изглед налаза и мишљења центра за социјални рад којим се утврђује могућност пропуштене зараде, број чланова
домаћинства и друге чињенице о којима се не води службена евиденција.

Члан 2.
Захтев за остваривање права на новчану социјалну помоћ подноси се на Обрасцу НСП-З и Обрасцу НСП-П који су
одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 3.
Налаз и мишљење центра за социјални рад којим се утврђује могућност пропуштене зараде, број чланова домаћинства и друге
чињенице о којима се не води службена евиденција и којим се утврђује социо-економски статус породице служи као доказно
средство за остваривање права на новчану социјалну помоћ.
Подаци о пропуштеној заради утврђују се на основу могућности радног ангажовања појединца, односно члана породице,
учесталости радног ангажовања и цене рада на слободном тржишту за одређени посао и могућности издавања у закуп
непокретне имовине.

Члан 4.
Налаз и мишљење из члана 3. овог правилника сачињава запослени на пословима социјалног рада, на Обрасцу НСП-НМ који
је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Налаз и мишљење из става 1. овог члана сачињава се на основу теренске посете породици, изјаве странке, увиђаја на лицу
места, саслушања сведока и других доказа.
Налаз и мишљење центра за социјални рад садржи налаз којим је утврђено чињенично стање, образложено мишљење и
предлог стручног радника.

Члан 5.
Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе одредбе чл. 65. и 90. Правилника о организацији, нормативима и
стандардима рада центра за социјални рад ("Службени гласник РС", бр. 59/08 и 37/10) и Образац МО-2, Образац-МО и Образац
МО-1 који су одштампани уз тај правилник и чине његов саставни део.

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".
Број 110-00-528/2011-10
У Београду, 27. априла 2011. године
Министар,
Расим Љајић, с.р.
ИСП-3

Број поднеска _____________________________________

ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ________________________________________

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ
Презиме

име

име родитеља

□М □ Ж

Пол

ЈМБГ

Датум рођења

место рођења

Држављанство

Национална припадност*

Пребивалиште

Адреса ул.

бр.

телефон

мобилни

ел. адреса

□ неожењен/неудата

Брачни статус

□ у браку

□ ванбрачна заједница

□ удовац/удовица
□ разведен/разведена
□ без школе
□ непотпуна ОШ
□ ОШ

Школска спрема

□ ССС

□ ВС

□ ВСС

Занимање
Радни статус

□ запослен

□ радно ангажован

□ незапослен

□ ученик

□ неспособан за рад

□

□

Запослење

□
пољопривредник

□ пензионер

остало

назив послодавца

□ самостална делатност (уписати)

Подносим захтев за новчану социјалну помоћ и изјављујем:
Живим у заједничком домаћинству
са

чланова породице од
тога

малолетне деце

Стамбени статус је следећи:

□ редовно иду у школу
□ не иду у школу
□ власник/сувласник □ носилац станарског права
□ сустанар

□ закупац стана

□ заштићени станар

Малолетна деца школског узраста

Станујемо у

-собном стану од

□ не одговара потребама
Ја и чланови моје породице

□ одговара потребама
□ имамо □ немамо

□ остало
квадратних метара који

□ превазилази потребе породице
други стан/кућу у власништву/сувласништву

Укупна површина земљишта које поседујемо ја и чланови моје породице је

ha.

Приходи моје породице у последња 3 месеца су следећи:

□ приход по основу радног односа у износу од ________________ дин,
□ приход од повремених и привремених послвоа у износу од ________________ дин,
□ приход пензија, инвалиднина и примања ратних инвалида у износу од ________________ дин,
□ приход од пољопривредне делатности у износу од ________________ дин,
□ приход по основу обављања самосталне делатности у износу од ________________ дин,
□ накнада за време незапослености у износу од ________________ дин,

*Чланом 47. став 2. Устава Републике Србије прописано је да нико није дужан да се изјашњава о својој националној припадности

НСП-3

□ отпремнина и накнада по основу социјалних програма у износу од ________________ дин,
□ приход од издавања у закуп непокретне имовине у износу од ________________ дин,
□ приход од имовинских права и акција у износу од ________________ дин,
□ улози дати на штедњу и готов новац у износу од ________________ дин,
□ приход од сезонских и других послова у износу од ________________ дин,
□ приход од издржавања сродника и других правних основа у износу од ________________ дин,
Укупни приходи износе око

дин.

□ имам сроднике који учествују у мом издржавању
□ имам сроднике који не учествују у мом издржавању
□ немам сроднике обавезне да ме издржавају
Статус издржаваног лица

□ немам обавезу издржавања

Статус даваоца издржавања

□ имам обавезу издржавања (име и презиме)

(сродство)

-

Укључивање у школовање, рад, радно и друштвено ангажовање спреман/на сам за

□ укључивање у школовање

□ оспособљавање за рад □ радно ангажовање □ друштвено ангажовање

Сматрам да је важно да додам и следеће:

□ Саставни део захтева је образац НСП-П за ________________ чланова породице.
Уз захтев достављам следеће доказе:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Датум подношења захтева _____/_____/__________

Бр. личне карте

Потпис подносиоца захтева

ПУ

НСП-П
Број поднеска _____________________________________

ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ________________________________________

ПОДАЦИ О ЧЛАНОВИМА ПОРОДИЦЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА
НОВЧАНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ
1. Презиме
Пол

име

име родитеља

□М □ Ж

ЈМБГ

Датум рођења

место рођења

Држављанство

Национална припадност*

Пребивалиште

Адреса ул.

бр.

телефон

мобилни

Сродство/однос са подносиоцем захтева

□ неожењен/неудата

Брачни статус

□ у браку

□ ванбрачна заједница

□ удовац/удовица
□ разведен/разведена
□ без школе
□ непотпуна ОШ
□ ОШ

Школска спрема

□ ССС

□ ВС

□ ВСС

Занимање
Радни статус

Запослење

□
пољопривредник

□ запослен

□ радно ангажован

□ незапослен

□ ученик

□ неспособан за рад

□

□

остало

назив послодавца

□ самостална делатност (уписати)

2. Презиме
Пол

□ пензионер

име

име родитеља

□М □ Ж

ЈМБГ

Датум рођења

место рођења

Држављанство

Национална припадност*

Пребивалиште

Адреса ул.

бр.

телефон

мобилни

Сродство/однос са подносиоцем захтева

□ неожењен/неудата

Брачни статус

□ у браку

□ ванбрачна заједница

□ удовац/удовица
□ разведен/разведена
□ без школе
□ непотпуна ОШ
□ ОШ

Школска спрема

□ ССС

□ ВС

□ ВСС

Занимање
Радни статус

Запослење

□
пољопривредник

□ запослен

□ радно ангажован

□ незапослен

□ ученик

□ неспособан за рад

□

□

назив послодавца

□ самостална делатност (уписати)

остало

□ пензионер

Датум подношења захтева _____/_____/__________

Потпис подносиоца захтева

Бр. личне карте

ПУ

______________
*Чланом 47. став 2. Устава Републике Србије прописано је да нико није дужан да се изјашњава о својој националној припадности

НСП-НМ
На основу члана 102. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/11) и члана 4. став 1.
Правилника о обрасцима у поступку остваривања права на новчану социјалну помоћ ("Службени гласник
РС", бр. _____), у поступку одлучивања о праву на новчану социјалну помоћ □ по захтеву □ по службеној
дужности, за _______________________________________ из ______________________________, Центар за
социјални рад ______________________________________________ сачињава:
НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ
Налаз и мишљење сачињен је на основу:

□

изјаве странке ___________________________________________________ дате дана _____/_____/_________
изјаве странке ___________________________________________________ дате дана _____/_____/_________
изјаве странке ___________________________________________________ дате дана _____/_____/_________

□

теренске посете породици дана _____/_____/__________; _____/_____/__________; _____/_____/__________

□

увиђаја на лицу места (навести) ________________________________________ дана _____/_____/__________
увиђаја на лицу места (навести) ________________________________________ дана _____/_____/__________
увиђаја на лицу места (навести) ________________________________________ дана _____/_____/__________

□

саслушања сведока ___________________________________________________ дана _____/_____/__________
саслушања сведока ___________________________________________________ дана _____/_____/__________
саслушања сведока ___________________________________________________ дана _____/_____/__________

□

других доказа (навести) _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
Налаз
Утврђено је следеће чињенично стање:
1.

Подносилац захтева презиме

Пол

□М□Ж

име
ЈМБГ

рођен/а _____/_____/________ у __________________ држављанин/ка
______________________________________
занимање и квалификација

радно способан/а

радно неспособан/а

национална припадност*
подносилац захтева

□ јесте особа са инвалидитетом,

□ није особа са инвалидитетом

(уписати врсту инвалидитета)

2. Подносилац захтева живи у заједничком домаћинству са следећим члановима породице

Бр

Име и презиме

Сродство/однос ЈМБГ

Занимање и квалификација

ОСИ

Радна спос.

Напомена:

□ није на евиденцији

3. Подносилац захтева или други члан породице

□ јесте на евиденцији

центра за социјални рад под бројем/бројевима

стамбеног простора;
од ____, коју

□

-собном
стану;

4. Подносилац захтева, односно породица, живи у

□ има

нема вишак

□ не поседују □ поседују непокретну имовину у површини
□ издаје у закуп □ не издају у закуп а:
□ не постоји

□ постоји

могућност издавања у закуп

НСП-НМ
Име и презиме
5. Подносилац захтева и чланови породице

□ не поседују покретну имовину

□ поседују покретну

имовину и то:

чијим отуђењем, без угрожавања основних животних потреба,

□ не могу

□ могу обезбедити

приход већи од шестоструког износа новчане социјалне помоћи у моменту подношења захтева.

6. Подносилац захтева и чланови породице остварују просечан месечни приход за период
и то:

□ од обављања сезонских и других послова износ од
□ од издавања у закуп
7. Подносилац захтева и чланови породице
просечну месечну зараду, односно приход у износу од

□ обављањем сезонских и других послова износ од

дин.
износ од

□ нису пропустили

дин.

□ пропустили су да остваре
за период

и то:
дин.

□ издавањем у закуп

износ од

дин.

8. Околности услед којих су чланови породице имали тешкоће да остваре зараду су (за радно способне):

□ болест подносиоца

□ злоупотреба алкохола и дрога

□ болест члана породице

□ учешће у програму рехабилитације

□ нега и чување деце/члана породице

□ школовање/оспособљавање за рад

□ озбиљна породична криза

□ губици и оштећења имовине

□ смрт члана породице

□ елементарна непогода

□ друго
МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ
Мишљење
1. Породица има

чланова, и то

способних за рад и

неспособних за рад.

2. Подносилац захтева и чланови породице остварују приход у просечном месечном износу од
дин. за период
односно приход у просечном месечном износу од
3. У породици има

, и пропустили су да остваре зараду,
дин. за период

чланова који могу да се укључе у оспособљавање за рад и/или радно или

друштвено ангажовање од којих

су спремни да сарађују у изради плана активације.

4. Подносиоцу захтева и члановима породице

□ потребне су □ нису потребне друге услуге центра за

социјални рад и/или мере породично-правне заштите.
Образложење

Предлог стручног радника

Датум _____/_____/__________

Потпис стручног радника

Број налаза ________________

________________________________

______________
*чланом 47. став 2. Устава Републике Србије прописано је да нико није дужан да се изјашњава о својој националној припадности

