На основу члaнa 41. и члана 67. тачка 3) Закона о азилу („Службени
гласник РС”, број 109/07) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка и 101/07),
Министар рада и социјалне политике доноси

ПРАВИЛНИК
О СОЦИЈАЛНОЈ ПОМОЋИ ЗА ЛИЦА КОЈА ТРАЖЕ, ОДНОСНО
КОЈИМА ЈЕ ОДОБРЕН АЗИЛ

Члан 1.

Овим правилником уређује се социјална помоћ за лица која траже, односно
којима је одобрен азил.
Члан 2.
Социјална помоћ остварује се у виду месечне новчане помоћи.

1. Услови за остваривање права
Члан 3.
Месечну новчану помоћ може остварити лице које тражи односно коме је
одобрен азил, под условом:
1) да није смештено у Центар за азил;
2) да то лице и чланови његове породице немају приходе или су ти
приходи испод цензуса утврђеног овим правилником.
Члан 4.
Цензус за остваривање права на месечну новчану помоћ за месец април
2008. године износи:
1) 4825 динара за појединца;
2) 6630 динара за породицу са два члана;
3) 8441 динар за породицу са три члана;
4) 9039 динара за породицу са четири члана;
5) 9657 динара за породицу са пет и више чланова.
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Цензус из става 1. овог члана усклађује се сваког месеца са индексом
трошкова живота.
Номиналне месечне износе цензуса, у складу са ст. 1. и 2. овог члана,
утврђује министар надлежан за социјална питања.
Члан 5.
Приходима од утицаја на остваривање права на месечну новчану помоћ
сматрају се сви приходи лица које тражи азил, односно лица коме је одобрен азил,
укључујући и приходе чланова његове породице, која та лица остварују по основу
рада и имовине, под условом да те приходе могу реално и користити.
Члан 6.
Породицом, у смислу овог правилника, сматрају се супружник, односно
ванбрачни партнер и деца (брачна, ванбрачна и усвојена), под условом да живе у
заједничком домаћинству.
2. Висина помоћи
Члан 7.
Месечна новчана помоћ утврђује се у висини разлике између цензуса из
члана 4. овог правилника и износа просечног месечног прихода лица које тражи
азил, односно коме је одобрен азил и чланова његове породице оствареног у три
месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев.
Месечна новчана помоћ усклађује се сваког месеца са индексом трошкова
живота.
3. Поступак за остваривање права
Члан 8.
O захтеву за остваривање права на месечну новчану помоћ решава центар
за социјални рад у општини где лице које тражи азил, односно лице коме је
одобрен азил борави.
Уз захтев из става 1. овог члана лице које тражи азил, односно коме је
одобрен азил прилаже личну карту за лице које тражи азил, односно личну карту
за лице коме је одобрен азил као и доказе који су од утицаја на остваривање овог
права.
Поступак за остваривање права на месечну новчану помоћ води се по
одредбама закона који уређује општи управни поступак.
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Члан 9.
По жалби против решења центра за социјални рад о праву на месечну
новчану помоћ решава министар надлежан за социјална питања.
Члан 10.
Право на месечну новчану помоћ признаје се од дана подношења захтева.
Члан 11.
Корисник права на месечну новчану помоћ у обавези је да сваку промену
од утицаја на коришћење права пријави надлежном центру за социјални рад у
року од 15 дана од дана настале промене.
Члан 12.
Центар за социјални рад преиспитује, по службеној дужности, услове за
коришћење права на месечну новчану помоћ на сваких годину дана.
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

Број: 110-00-399/2008-21
У Београду, 16. априла 2008. године

Министар
Расим Љајић
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење овог правилника садржан је у члану 41. и члану
67. тачка 3) Закона о азилу којим је утврђено да ће министар надлежан за
социјалну политику донети прописе о социјалној помоћи за лица која траже,
односно којима је одобрен азил.
Разлог за доношење овог правилника је обезбеђивање социјалне помоћи за
лица која траже азил односно којима је одобрен азил а која нису у могућности да
својим приходима, због специфичних околности у којима су се нашли, обезбеђује
егзистенцију. Потребно је хитно донети овај правилник, јер је чланом 67. Закона о
азилу предвиђено да се овај правилник донесе у року од 60 дана од дана ступања
на снагу закона. Закон ступио на снагу 01. децембра 2007. године, а примењује се
од 01. априла 2008. године.
На основу изнетог испуњени су услови из члана 24. Закона о Влади, а у
вези са чланом 17. став 4. да Министар рада и социјалне политике донесе
Правилник
Одредбом члана 1. Предлога правилника утврђује се право на социјалну
помоћ за лица која траже, односно којима је одобрен азил.
Одредбом члана 2. Предлога правилника утврђује се да се социјална
помоћ остварујеу виду месечне новчане помоћи.
Одредбама чл 3-6. Предлога правилника уређују се услови за остваривање
права на месечну новчану помоћ . Ту помоћ могу остварити лица која траже азил
односно лица којима је одобрен азил, ако нису смештена у Центру за азил и
немају приходе или су им приходи испод цензуса утврђеног овим правилником..
Лица која бораве у Центру за азил не могу остварити ово право. Ово из разлога
што се тим лицима, у складу са чланом 39. Закона о азилу, обезбеђују сви
егзистенцијални услови, смештај и основни животни услови (одећа, храна,
новчана помоћ и други услови) у самом Центру за азил, а у складу са
подзаконским актом који се доноси према овлашћењу из члана 67. став 1. тачка 2)
Закона о азилу.
Одредбом члана 4. Предлога правилника утврђује се цензус као
имовински услов за остваривање права. Висина цензуса је утврђена тако што је
наведени износ преузет из система социјалне заштите, односно узет је минимални
ниво социјалне сигурности који се примењује у систему социјалне заштите за
остваривање права материјално угрожених грађана. Тиме се обезбеђује исти
третман материјално угрожених азиланата са домицилним домаћинством.
Одредбом члана 5. Предлога правилника утврђује се да су сви приходи од
утицаја на остваривање права, али под условом да их лице које тражи азил,
односно којме је одобрен азил и чланови њихове породице могу реално и
користити. Ово из разлога што су та лица у највећем броју у ситуацији да не могу
користити приходе остварене у земљи порекла.
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Одредбом члана 7. Предлога правилника утврђује се висина помоћи и
начин њеног усклађивања.
Одредбама чл.8-12 уређује се поступак за остваривање права. Као
првостепени и другостепени орган за решавање по овом праву утврђују се исти
органи који су, по прописима о социјалној заштити надлежни за решавање о
правима од општег интереса у области социјалне заштите. Ово из разлога што је
то рационално решење, односно није целисходно стварање посебног система за
одлучивање о овом праву имајући у виду мали број корисника.
Одредбом члана 12. Предлога правилника, утврђује се да правилник ступа
на снагу наредног дана од дана објављивања, имајући у виду да се Закон о азилу
примењује од 01. априла 2008. године и да би кашњење у примени овог
правилника могло угрозити законом утврђена права тражиоца азила односно
азиланата.
За остваривање права на месечну новчану помоћ није потребно
обезбеђивати додатна средства у буџету Републике за 2008. годину односно
процена је да се неопходна средства могу обезбедити у оквиру већ планираних
средстава за остваривање права на материјално обезбеђење у систему социјалне
заштите.

