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4.
На основу члана 110. став 5. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“
број 24/2011), члана 14. став 1. тачка 18. и члана 59. Статута општине Бач („Службени лист општине
Бач“ број 1/2015, 19/2017, 31/2017) и члана 6. Одлуке о правима на социјалну заштиту у општини
Бач („Службени лист општине Бач“, број 4/2017), Општинско веће општине Бач, на 68. седници од
дана 25. 01. 2018. године донело је
ОДЛУКУ
О ПРУЖАЊУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПЕНЗИОНЕРИМА ОПШТИНЕ БАЧ
ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Одлуком о пружању једнократне новчане помоћи пензионерима општине Бач за 2018. годину (у
даљем тексту: Одлука) утврђује се начин и поступак остваривања права на новчану помоћ одређеним категоријама пензионера са пребивалиштем на територији општине Бач за 2018. годину.
Члан 2.
Једнократна новчана помоћ обезбеђује се свим лицима који права из пензијског и инвалидског осигурања остварују код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање који су право на
пензију стекли као осигураници из радног односа, осигураници самосталних делатности или као
пољопривредни осигураници, без обзира да ли су корисници старосне, инвалидске или породичне
пензије, као и корисници накнаде за телесно оштећење, под следећим условима:
-

да висина пензије коју корисници старосне, инвалидске или породичне пензије остварују по
основу права из радног односа или по основу осигурања од самосталних делатности не прелази износ од 14.338,72 динара;
да висина пензије коју корисници старосне, инвалидске или породичне пензије остварују по
основу права из пољопривредног осигурања не прелази износ од 11.272,77 динара;

Право из става 1. овог члана остварују и корисници иностраних пензија, под условом да им инострана пензија (самостално, или у збиру са пензијом оствареном у Републици Србији) не прелази
најнижи износ предвиђен у ставу 1. алинеја 1. и 2. овог члана.
Право из става 1. овог члана не могу да остваре пензионери који су корисници права на туђу негу и
помоћ.
Члан 3.
Једнократна новчана помоћ пензионерима за 2018. годину утврђује се у износу од 3.000,00 динара.
Члан 4.
Средства за исплату једнократне новчане помоћи обезбеђена су у буџету општине Бач за 2018. годину.
Члан 5.
Поступак утврђивања права и исплате једнократне новчане помоћи пензионерима поверава се Центру за социјални рад општине Бач.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу општине Бач“.
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