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На основу члана  210. ст. 2. и 3. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011) и члана 47.
став 3. Одлуке о услугама социјалне заштите и материјалној подршци које обезбеђује општина Кањижа (“Сл. лист
општине Кањижа“, бр. 11/2015) Општинско веће општине Кањижа на 134. седници, донело је  

Р Е Ш Е Њ Е

о одређивању цене услуге персоналне асистенције за чије остваривање

средства обезбеђује општина Кањижа

I
ОДРЕЂУЈЕ СЕ цена персоналне асистенције за чије остваривање средства обезбеђује општина Кањижа

по кориснику у износу од 47.600,00 динара месечно. 

II
Корисници услуга, односно њихови сродници обавезни на издржавање, који сопственим средствима нису у

могућности да у потпуности сносе трошкове коришћења услуге наведене у тачки I, имају право на регресирање
утврђене цене, на основу решења Центра за социјални рад Кањижа. 

III
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина Председник општинског већа
Општина Кањижа          др Михаљ Бимбо с. р.
Општинско веће
Број: 02-194/2016/I-Ц
Дана: 12.5.2016. године
К а њ и ж а
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ЗАПИСНИК

О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА

 ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КАЊИЖА НА ИЗБОРУ КОЈИ ЈЕ

ОДРЖАН 09. МАЈА 2016. ГОДИНЕ 

у

Назив и седиште
Месне заједнице

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КАЊИЖА, КАЊИЖА

2. Седници Kомисије присуствују:

(Навести имена и презимена председника и чланова Изборне комисије МЗ)

3. Комисија је утврдила да: - ПРВИ КРУГ

а)  није било битних повреда одредаба Статута Mесне заједнице и акта о избору за председника Савета
месне заједнице.

4. На основу пребројавања присутних чланова Савета месне заједнице утврђено је:

- да је у МЗ Кањижа кандидовано кандидата за председника Савета месне 
заједнице

15

- да је предато укупно гласачких листића чланова Савета
15

- да је неупотребљено гласачких листића није било
-

- да има уписаних бирача,  из списка Савета Mесне заједнице
15

- да је гласало бирача (заокружени редни бројеви на листу кандидата)
15

- на бирачком месту Месне заједнице Кањижа
15

- ван бирачког места није било
-

- да је у гласачкој кутији укупно нађено гласачких листића
15

1. Седница Комисије је почела 09.05.2016. године, у 18,00 часова.

1. КИЧИ БЕРЕЦ ГИЗЕЛА, председник

2. ГАБРИЕЛА РЕКЕЦКИ, члан

3. МИРКО ИЛЕК, члан

    СИЛВИА ХАЈАШ, секретар комисије



    Број:  13.                 31.05.2016.                     СТРАНА  216.  OLDAL                        2016. 05.31.           13  szám

- да је било неважећих гласачких листића
-

- да је било важећих гласачких листића чланова Савета  
 Месне заједнице.

15

- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:

Редн
и

број

КАНДИДАТИ
Број гласова које је

кандидат добио
Презиме и име Занимање

Године
живота

1.
КАРОЉ КЕРМЕЦИ-KÖCE пензионер 69 -

2.
КОНЦ ИШТВАН ветеран светски првак рвања,

пензионер
66 -

3.
ВАДАС КАВАИ ПИРОШКА дипл. економиста 59 5

4.
РАФАИ МАРИА предузетник 58 -

5.
ШАРЊАИ ИБОЉА занатлија 56 -

6.
ЛАЦКО РОБЕРТ информатичар 56 5

7.
МАЊИ ЗОЛТАН предузетник 37 -

8.
ТАЧИ БЕЛА аутомеханичар 66 -

9.
ЧЕКЕ РУДОЛФ дипл. инжењер 39 -

10.
ДР. МИХАЉ БИМБО ветеринар специјалиста 71 -

11.
ВАЈДА АТИЛА професор 52 -

12.
МЕСАРОШ КОРНЕЛ  електроинжењер, инжењер

информатике
35 5

13.
БЕРЕЦ ШАНДОР дипл.инж.машинства 49 -

14.
БУШ ИШТВАН-TEXAS пензионер 63 -

15.
ТОМИШИЋ ЈОВО-ЛУЈАШ пензионер 68 -

Према резултатима гласања у првом кругу добијени су гласова  који су приказани у горњој табели.
Након одустајања кандидата под ред. бр.3. извршено је гласање са кандидатима под ред. бројем 6 и 12.

Коначан резултат гласања је:

КАНДИДАТ

Број гласова које је
кандидат добио

Презиме и име Занимање
Године
живота
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1. Лацко Роберт информатичар 56 8

2. Месарош Корнел  електроинжењер, инжењер
информатике

35 7

За председницу Савета Месне заједнице Кањиже изабран је:

ЛАЦКО РОБЕРТ, информатичар.

Гласање је обављено у присуству свих чланова Савета и Изборне комисије Месне заједнице.

5. Члан Комисије :    није имао примедбе.

6.Комисија је завршила рад
09.05.2016.

године, у
18,20

часова.

М.П.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

Име и
презиме

члана

Име и
презиме

члана Кичи Берец Гизела

Потпис Потпис
ср.

Име и
презиме

члана

Име и
презиме

члана Габриела Рекецки

Потпис Потпис
ср.

Име и
презиме

члана

Име и
презиме

члана Мирко Илек

Потпис Потпис
ср.

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ

Име и

презиме

Силвиа Хајаш

Потпис
ср.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Име и
презиме

Кичи Берец Гизела

Потпис
ср.
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ЗАПИСНИК

О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА

ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КАЊИЖА НА ИЗБОРИМА

ОДРЖАНИМ 09. МАЈА 2016. ГОДИНЕ

у

Назив и седиште
Месне заједнице

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КАЊИЖА, КАЊИЖА

2. Седници Kомисије присуствују:

(Навести имена и презимена председника и чланова Изборне комисије МЗ)

3. Комисија је утврдила да:

а) није било битних повреда одредаба Статута МЗ и акта о избору за заменика председника МЗ.

4. На основу пребројавања присутних чланова Савета МЗ утврђено је:

- да је у МЗ Кањижа кандидовано кандидата за заменика председника МЗ 15

- да је предато укупно гласачких листића чланова Савета 15
- да је неупотребљено гласачких листића није било -

- да има уписаних бирача, према Изводу из бирачког списка__ 15

- да је гласало бирача (заокружени редни бројеви у Изводу из   бирачког 
списка)_________________________________________

15

- на бирачком месту МЗ Кањижа 15

- ван бирачког места није било -

- да је у гласачким кутијама укупно нађено гласачких листића
15

- да је било неважећих гласачких листића -

- да је било важећих гласачких листића чл. Савета МЗ.
15

- да су поједини кандидати добили следећи број гласова:

Редни
број

КАНДИДАТИ Број гласова које је
кандидат добио

1. Седница Комисије је почела 09.05.2016. године, у 18,20 часова.
1. КИЧИ БЕРЕЦ ГИЗЕЛА, председник

2. ГАБРИЕЛА РЕКЕЦКИ, члан

3. МИРКО ИЛЕК, члан

    СИЛВИА ХАЈАШ, секретар комисије
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Презиме и име Занимање
Године
живота

1.
КАРОЉ КЕРМЕЦИ-KÖCE пензионер 69 1

2.
КОНЦ ИШТВАН ветеран светски првак рвања,

пензионер
66 -

3.
ВАДАС КАВАИ ПИРОШКА дипл. економиста 59 12

4.
РАФАИ МАРИА предузетник 58 -

5.
ШАРЊАИ ИБОЉА занатлија 56 -

6.
ЛАЦКО РОБЕРТ информатичар 56 -

7.
МАЊИ ЗОЛТАН предузетник 37 -

8.
ТАЧИ БЕЛА аутомеханичар 66 -

9.
ЧЕКЕ РУДОЛФ дипл. инжењер 39 -

10.
ДР. МИХАЉ БИМБО ветеринар специјалиста 71 -

11.
ВАЈДА АТИЛА професор 52 -

12.
МЕСАРОШ КОРНЕЛ  електроинжењер, инжењер

информатике
35 2

13.
БЕРЕЦ ШАНДОР дипл.инж.машинства 49 -

14.
БУШ ИШТВАН-TEXAS пензионер 63 -

15.
ТОМИШИЋ ЈОВО-ЛУЈАШ пензионер 68 -

Према резултатима гласања добијени су гласови  који су приказани у горњој табели.

Коначан резултат гласања је:

За заменика председника Савета Месне заједнице Кањиже изабрана је:

ВАДАС КАВАИ ПИРОШКА

Гласање је обављено у присуству свих чланова Савета и Изборне комисије Месне заједнице.

5. Члан Комисије :    није имао примедбе,

6.Комисија је завршила рад 09.05.2016. године, у 18,40 часова.

СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ

Име и

презиме

Силвиа Хајаш

Потпис
ср.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Име и
презиме

Кичи Берец Гизела

Потпис
ср.
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М.П.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

Име и
презиме

члана

Име и
презиме

члана Кичи Берец Гизела

Потпис Потпис
ср.

Име и
презиме

члана

Име и
презиме

члана Габриела Рекецки

Потпис Потпис
ср.

Име и
презиме

члана

Име и
презиме

члана Мирко Илек

Потпис Потпис
ср.

На основу члана 20. став 1. тачка 17) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и
83/2014 – др. закон), члана 210. став 2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/11) и члана 50.
Одлуке о услугама социјалне заштите и материјалној подршци које обезбеђује општина Кањижа („Службени лист
општине Кањижа“, бр. 11/2015) начелник Одељења за опште послове и друштвене делатности донео је 

П Р А В И Л Н И К

о методологији формирања цена услугe подршке за самосталан живот – персоналне асистенције

Члан 1
Правилником о методологији формирања цена услуга и учешћу корисника и његових сродника обавезних

на издржавање у трошковима услуге подршке за самосталан живот – персоналне асистенције.

Члан 2
Пружање услуга социјалне заштите врши се у складу са Правилником о ближим условима  и стандардима

за пружање услуга социјалне заштите. 
Цена услуга социјалне заштите – подршке за самосталан живот - коју пружа установа социјалне заштите

чији  је  оснивач  Република,  аутономна  покрајина  односно јединица  локалне  самоуправе утврђује  се  на  основу
структуре трошкова услуге, износа средстава потребних за реализацију услуге на годишњем нивоу и капацитета
услуге.

Цена услуга социјалне заштите  – подршке за самосталан живот - коју пружа пружаоц услуге изабран у
поступку јавне набавке утврђује се на основу процењене вредности јавне набавке  утврђене од стране наручиоца
услуге. 
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Члан 3
Структуру трошкова услуге чине: 
- средства за измирење законски одређених обавеза (расходи за запослене) 
- материјални и стални трошкови 
- амортизација у складу са законом 
- трошкови текућег и инвестиционог одржавања. 

Члан 4
Цена  услуге  утврђује  се  у месечном  износу  за  исчиги  подршке  за  самосталан  живот  –  персоналне

асистенције.

Члан 5
Утврђивање цене услуге  по кориснику на месечном ниову,  врши се на начин што се   износ средстава

потребних за реализацију услуге  подели  са 12, а  добијени износ  потом подели са капацитетом услуге  (бројем
корисника). 

Члан 6
Утврђивање  цене  по  сату  пружене  услуге,  врши  се  на  начин  што  се  износ  средстава  потребних  за

реализацију услуге  подели са  12, а  добијени износ који представља средства потребна за реализацију услуге на
месечном нивоу дели се са бројем запослених ангажованих на реализацији услуге, а потом са бројем сати радног
ангажовања запослених. 

Члан 7
На одлуку о цени услуге и учешће корисника и његових сродника, у цени услуге које утврђује пружалац

услуге, сагласност даје општинско веће. 

Члан 8
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“. 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина   Начелник Одељења за опште послове
Општина Кањижа               и друштвене делатности
Општинска управа                          Атила Касав с. р.
Одељење за опште послове и 
друштвене делатности
Број: 5-8/2016-2.
Дана: 25.4.2016. год.
Кањижа

На основу члана 20. став 1. тачка 17) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и
83/2014 – др. закон), члана 210. став 2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/11) и члана 50.
Одлуке о услугама социјалне заштите и материјалној подршци које обезбеђује општина Кањижа („Службени лист
општине Кањижа“, бр. 11/2015) начелник Одељења за опште послове и друштвене делатности донео је 
 

П Р А В И Л Н И К

о критеријумима и мерилима за учешћe корисника и његових сродника у трошковима услуге

подршке за самосталан живот  – персоналне асистенције

Члан 1
Овим правилником уређују се критеријуми за учешће корисника и његових сродника у трошковима услуге

подршке за самосталан живот – персоналне асистенције.

Члан 2.
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Средства за финансирање пружања услуга из члана 1. Овог Правилника обезбеђује се у буџету општине
Кањижа, учешћем корисника услуге и његових сродника и из других извора.

Члан 3.
За утврђивање обавезе учешћа корисника и његових сродника у трошковима услуге узимају се у обзир

новчана примања и приходи појединца и породице остварени током три месеца који претходе месецу у коме је
поднет захтев за остваривање права на услугу.

Члан 4.
Учешће корисника у трошковима услуга утврђује се према следећем:

Приходи по члану домаћинства % учешћа корисника

До 10.000 0%

10.000-15.000 8%

15.000-20.000 10%

20.000-30.000 12%

Преко 30.000 15%

Члан 5.
У укупан приход породице рачуна се и додатак за негу и помоћ другог лица.

Члан 6.
Учешће сродника у трошковима услуге, који сходно одредбама закона који се уређују породични односи

имају обавезу да учествују у издржавању корисника права на услугу подршке за самосталан живот – персоналне
асистенције.

Члан 7.
Уколико је корисник услуга склопио уговор о доживотном издржавању или другом облику издржавања и

помоћи, даваоц издржавања има обавезу да сноси трошкове услуге у пуном износу.
У случају из претходног става давалац издржавања закључује уговор о коришћењу услуге са пружаоцем

услуге.

Члан 8.
Висина учешћа корисника и његових сродника у трошковима услуге утврђује се до пуног износа цене

услуге.
Центар за социјални рад доноси решење о утврђивању обавезе учешћа корисника и његових сродника у

трошковима услуге.
Обавезу  учешћа  у  трошковима  услуге  корисника  и  његови  сродници  извршавају  уплатом  на  рачун

пружаоца услуга.

Члан 9.
Захтев за остваривање права на услугу подноси се Центру.
Уз захтев се подноси следећа документација:
-копија личне карте
-доказ  о  примањима  корисника/чланова  породичног  домаћинства  оствареним  током  три  месеца  који

претходи месецу у коме је поднет захтев за остваривање права на услугу
-копија медицинске документације.

Члан 10.
Центар врши процену потреба корисника и доноси решење о признавању права на  услугу подршке за

самосталан живот – персоналне асистенције.

Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина    Начелник Одељења за опште послове
Општина Кањижа               и друштвене делатности
Општинска управа             Атила Каса с. р.
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