
Новчана социјална помоћ 

 

КО ОСТВАРУЈЕ ПРАВО НА НОВЧАНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ?   

Право на новчану социјалну помоћ може да оствари појединац, односно породица, који својим радом, 

приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи 

утврђеног Законом о социјалној заштити. 

ИЗНОСИ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ 

- за појединца, односно носиоца права у породици - 7.946,00 динара, 

- за сваку наредну одраслу особу у породици – 3.973,00 динара, 

- за дете до 18 година – 2.384,00 динара. 

Ови износи се усклађују 2 пута годишње, 1. априла и 1. октобра. 

 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

 

Поjединац, односно породица која нема приход остварује право на новчану социјалну помоћ у наведеним 

износима. 

Уколико појединац, односно породица остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи право на 

новчану социјалну помоћ се признаје у висини разлике између износа новчане социјалне помоћи утврђеног у 

складу са законом и износа просечног месечног прихода појединца, односно породице оствареног током 3 

месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев за новчану социјалну помоћ. 

Породица која има више од 6 чланова има право на новчану социјалну помоћ за 6 чланова. 

Породици у којој су сви чланови неспособни за рад и једнородитељској породици се припадајући износ 

новчане социјалне помоћи увећава за 20%.  

О праву на новчану социјалну помоћ одлучује центар за социјални рад. Захтев се подноси на прописаном 

обрасцу који се добија у центру. 

КОЈА СУ ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА? 

1. лична карта на увид и њена фотокопија за све пунолетне чланове породице 

2. извод из матичне књиге рођених за малолетне чланове породице 

3. уверење о имовном стању 

4. уверење за незапослене чланове породице да се воде на евиденцији незапослених лица 

5. потврда о висини примања за све чланове породице, осим дечијег и родитељског додатка, додатка за 

помоћ и негу другог лица и увећаног додатка за помоћ и негу другог лица, примања по основу ученичког и 

студентског стандарда, новчане помоћи за оспособљавање, преквалификацију и доквалификацију, обуку 

и припрему запошљавања, отпремнине за одлазак у пензију, примања по основу награда и повремене 

помоћи намењене заштити животног стандарда одређених категорија грађана 

6. уколико је брак разведен – копија пресуде 

7. правоснажна судска одлука или судско поравнање о издржавању од сродника који ту обавезу имају по 

Породичном закону или доказ да је код надлежног суда покренут поступак ради утврђивања обавезе 

издржавања од сродника 

8. потврда о школовању за децу 

9. пореско уверење 

10. уверење РФПИО 
 


