
 
 На основу члана 26. Статута Градске општине Пантелеј (``Службени лист Града 

Ниша`` бр. 123/2008 и 101/2012)  
 Скупштина Градске општине  Пантелеј на седници одржаној 15.12. 2014.године,  

донела је 
 

ПРАВИЛНИК 
 О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 
 

Члан 1. 
 Овим Правилником уређује се поступак давања новчаних средстава, по основу 

захтева физичких лица и установа образовања, културе и науке, од посебног значаја за 
локалну заједницу. 

 
Члан 2 

 Средства која су потребна за реализацију овог Правилника предвиђена су у 
Одлуком о буџету Градске општине Пантелеј. 

 
Члан 3 

 Подносиоци захтева могу подносити захтеве за доделу потребних средстава за 
одређене намене само једном у току године, евентуално два пута, али ће при одлучивању 
предност имати подносиоц захтева који први пут подноси захтев. 

 
 

Захтеви физичких лица 
 

Члан 4 
 Физичка лица која имају пријављено пребивалиште на територији Градске 

општине Пантелеј, најмање шест месеци пре подношења захтева, имају право на 
подношење захтева за одобрење новчаних средстава у следећим случајевима: 

1. у случају набавке лекова са негативне листе, инвалидских помагала, лекарске 
интервенције за себе или чланове своје уже породице у земљи и иностранству, у 
случају најтежих болести, скупих лечења и сложених медицинских захвата 

2. престанка рада услед губитка посла, а за набавку уџбеника, огрева и слично 
3. штете услед елементарних и других непогода и хаварија 
4. за постигнуте врхунске резултате у одређеној сфери друштвеног живота (спорт, 

образовање, култура, наука) у циљу даљег напредовања и учествовања на 
такмичењима. 

 
 Подносиоци захтева не смеју бити корисници новчане помоћи: Управе за дечију, 

социјалну и примарну здравствену заштиту, Центра за социјални рад и Комисије за 
социјална питања Скупштине града Ниша.       
 Испуњеност овог услова проверава Комисија за здравствену и социјалну заштиту 
Градске Општине Пантелеј.  

 



Члан 5 
  Захтев за доделу средстава се подноси Комисији за здравствену и сцоцијалну 
заштиту Градске општине Пантелеј. 

 Уз образложен захтев се прилаже  следећа документација: 
- уверење о имовном стању 
- потврда о приходима за подносиоца и чланове породице 
- изјава из месне канцеларије о броју чланова домаћинства 
- потврду о радном статусу 
- фотокопију личне карте 
- отпусну листу, извештај лекара специјалисте или другу медицинску документацију не 

старију од 3 месеца 
- доказе о постигнутим резултатима у спорту, образовању и култури (потврду о чланству у 

спортском клубу, дипломе са такмичења, медаље, позиве за такмичења и слично) 
- другу документацију која потврђује релевантне чињеницама за одлучивање. 
 

 Изузетно, у случају хитности, новчана помоћ се подносиоцу захтева може 
одобртити и без потпуне документације. У том случају, подносилац захтева је дужан да 
тражену докуемнтацију која би представљала основ за доделу помоћи достави накнадно. 
Подносилац који пропусти да то учини губи право на новчану помоћ при наредном 
подношењу захтева. 

 Одлуку о додели новчаних средтстава доноси Веће Градске општине Пантелеј на 
основу предлога Комисије за здравствену и социјалну заштиту. 

 
Члан 6 

 Средства за овај вид новчаних давања, на основу донете одлуке, извршаваће се 
уплатом на рачун Центра за социјални рад Ниш или на текући рачун подносиоца захтева за 
подносиоца захтева из члана 4. тачка 4.  овог Правилника.  

 
 
 

Захтеви установа одпосебног значаја за локалну заједницу 
 

Члан 7 
 Под установама од посебног значаја за локалну заједницу подразумевају се 

установе културе, установе из области образовања и науке, медицинске установе, 
технолошки и развојни центри. 

Право на подношење молбе за новчана средства имају све установе од значаја за 
локалну заједницу чије седиште се налази на територији Градске општине Пантелеј или које 
своје активности спроводе на тој територији. 

 
Члан 8 

 Одлуку о додели средстава из члана 7 овог правилника доноси Веће Градске 
општине Пантелеј. 

 Подносиоци захтева су дужни да средства користе искључиво за намене за која су 
додељена. 

 



Члан 9 
 Извештај о реализацији активности за које су додељена средства, подносилац 

захтева  доставља Већу Градске општине  у року од 15 дана од дана реализације 
активности. 

 Ненаменско или неоправдано трошење средстава, има за последицу 
неодобравање средстава при наредном подношењу захтева. 

 
Члан 10 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 
 

Број: 309-5/2014-01 
Датум: 15.12.2014. године 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ 
 

          ПРЕДСЕДНИК 
 

          Срђан Нешић 
 


