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198
На основу члана 209. став 1. тачка 5, члана 210. став. 3. и члана 213. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011), члана 4. став
3. Одлуке о правима у социјалној заштити Општине Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 5/2009) и члана 66. тачка 15. и члана 109. став 2. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 17/2008,
2/2010 и 6/2013), Општинско веће Општине Бачка Паланка је на својој 31. седници, одржаној дана 08. јула 2013. године, донело

ПРАВИЛНИК
о изменама и допунама Правилника о нормативима и стандардима за
обављање послова помоћи у кући и кућне неге и критеријумима и мерилима
за утврђивање цена услуга и учешћу корисника и његових сродника у
трошковима помоћи у кући и кућне неге
Члан 1.
У члану 2. Правилника о нормативима и стандардима за обављање послова помоћи
у кући и кућне неге и критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга и учешћу
корисника и његових сродника у трошковима помоћи у кући и кућне неге („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број 14/2009 и 2/2012) после речи: „да се сама старају о
себи“ дoдају се речи: „и за која Центар за социјални рад Бачка Паланка и Геронтолошки
центар Бачка Паланка утврде да им је та помоћ неопходна“.
Члан 2.
Члан 11. мења се и гласи:
„Извршиоцима услуга треба обезбедити следећу опрему:
Ред.
бр.

Назив

Ознака количине

Време за које се
опрема

1.

Зимско радно одело (јакна и
панталоне)

једно

за 24 месеца
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Зимска обућа
Летња униформа (панталоне и
мајица)
Анатомске кломпе
Ташна
Гумене рукавице
ПВЦ рукавице
Маска хирушка
Крема за руке
Комплетан прибор за педикир
Средство за дезинфекцију руку
Алкохол
Превозно средство за теренски рад
– зависно од броја и територијалне
удаљености корисника

један пар
једне панталоне и
три мајице
један пар
једна
један пар
400 пари
пет комада
два комада
један комад
један литар
један литар
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за 24 месеца
за 12 месеци
за 12 месеци
за 12 месеци
за 1 месец
за 1 месец
за 1 месец
месечно
за 24 месеца
месечно
за 12 месеци

Члан 3.
У члану 12. став 2. мења се и гласи:
„Цена услуге помоћи у кући и кућне неге утврђује се по часу, а обрачунава се на
месечном нивоу на основу Листе ефективног рада".
Досадашњи став 3. се брише.
Члан 4.
У члану 13 . тачка 1. се мења и гласи: „Бруто зараде, накнаде зарада и осталих
личних примања запослених (накнада трошкова превоза) у складу са законом и Правилником о раду Геронтолошког центра Бачка Паланка".
У тачки 3. после речи „службе“ додају се у загради речи: „канцеларијски материјал, телефон, санитарни преглед запослених и друго“.
Члан 5.
Члан 15. мења се и гласи: „Услуге помоћи у кући и кућне неге пружају се кориснику за кога Центар за социјални рад Општине Бачка Паланка утврди својим решењем
да му је помоћ неопходна, односно закључивањем Уговора са Геронтолошким центром
Бачка Паланка којим се регулише врста услуге, време и обим пружања услуге и друга
међусобна права и обавезе између даваоца и корисника услуга“.
Члан 6.
После члана 15. додаје се нови члан 15а. који гласи:
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„Захтев за помоћ у кући и кућну негу подноси се Центру за социјални рад Општине Бачка Паланка са следећом документацијом:
-- извод из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих,
-- доказ о редовним месечним примањима оствареним у три месеца која претходе
месецу у коме је поднет захтев,
-- уверење о имовном стању за себе и сроднике обавезне на издржавање (Републички геодетски завод и Пореска управа) из места рођења и места пребивалишта,
-- уверење из Националне службе за запошљавање за незапослена лица,
-- фотокопија личне карте,
-- фотокопија здравствене књижице“.
Члан 7.
Додаје се нови члан 15б. који гласи:
„О поднетом захтеву за помоћ у кући и кућну негу одлучује Центар за социјални
рад Општине Бачка Паланка као првостепени орган решењем, у складу са овим Правилником.
Пружалац услуге - Геронтолошки центар Бачка Паланка може мимо Центра за
социјални рад Општине Бачка Паланка склопити уговор о вршењу услуга помоћи у кући
и кућне неге са корисником услуга или његовим сродником, само у случају када се услуге у целости наплаћују од корисника услуга, односно његових сродника и када су
задовољени приоритети утврђени решењима Центра за социјални рад Општине Бачка
Паланка“.
Члан 8.
Члан 17. мења се и гласи:
„Право на регресирање цене часа услуга помоћи у кући и кућне неге утврђује се
у зависности од укупног прихода по члану породичног домаћинства корисника и нивоа
социјалне сигурности за појединца утврђеног Законом, за месец у коме се пружа услуга
према следећој скали:
Ред.
бр.

Месечни приход по члану домаћинства

% учешћа
корисника

% учешћа
буџета

1.

До нивоа социјалне сигурности за појединца

0%

100 %

2.

Од 1-2 нивоа социјалне сигурности за појединца

20 %

80 %

3.

Од 2-3 нивоа социјалне сигурности за појединца

40 %

60 %

4.

Од 3-4 нивоа социјалне сигурности за појединца

60 %

40 %

5.

Преко 4 нивоа социјалне сигурности за
појединца

100 %

0%

594 страна - Број 26/2013

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Право на бесплатну помоћ у кући
и кућну негу имају лица чији су укупни
приходи остварени у три месеца који
претходе месецу у коме је поднет захтев,
испод и у висини минималног нивоа
социјалне сигурности за остваривање
права на новчану социјалну помоћ према величини домаћинства и који немају
сроднике обавезне на издржавање по Породичном закону и Закону о социјалној
заштити“.
Члан 9.
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Паланка“, број 17/2008, 2/2010 и 6/2013)
и члана 33. став 6. Пословника о раду
Општинског већа Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 19/2008), Општинско
веће Општине Бачка Паланка на својој
31. седници, одржаној дана 08. јула 2013.
године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
I

У члану 18. у ставу 1. бришу се
речи: „и обезбеђивању социјалне сигурности грађана“.

Даје се сагласност Геронтолошком центру Бачка Паланка за формирање Клуба за одрасла и стара лица у
Младенову.

У члану 19. став 1. уместо речи:
„прописима о браку и породици“ треба
да стоји: „Породичном закону“.

II

Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-561-2/2013
08. јула 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-561-1/2013
08. јул 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Александар Ђедовац, с.р.

199
На основу члана 209. тачка 1. Закона о социјалној заштити („Служебни гласник Републике Србије“, број
24/2011), члана 66. тачка 15. и члана
109. став 2. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка

Председник
Општинског већа,
Александар Ђедовац, с.р.

200
На основу члана 59. и члана 109.
став 2. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 17/2008�������������������������
,������������������������
2/2010�����������������
и 6/2013��������
) и члана 3. Уговора о сарадњи на реализацији
куповине сеоских кућа са окућницом
у оквиру хуманитарне акције „Кључ“ у
складу са Програмом распореда и коришћења средстава од доплатне поштанске марке, председник Општине Бачка
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Паланка, дана 4. јула 2013. године, донео
је следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању
председника, заменика
председника и чланова Комисије
за избор корисника-избеглица за
доделу кућа са окућницом у оквиру
хуманитарне акције „Кључ“
I
Образује се Комисија за избор
корисника-избеглица за доделу кућа са
окућницом у оквиру хуманитарне акције
„Кључ“ (у даљем тексту: Комисија).
Комисија усваја правилник којим
ће уредити услове, критеријуме, начин
рада и поступак за избор корисника.
Мандат Комисије траје до завршетка реализције Програма распореда
и коришћења средстава од доплатне поштанске марке.
II
У Комисију се именују:
-- Лука Станић, за председника
-- Ана Милорадовић, за заменика
председника
-- Милкица Петржљан, за члана
-- Марија Коларов, за члана
-- Љиљана Ракић, за члана
III
Стручне и административне послове за потребе Комисије обављаће
Општинска управа Општине Бачка Паланка.
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IV
Комисија ће у свом раду користити печат председника Општине.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-2/2013-44
4. јул 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКA
Председник
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац,с.р.

201
ИСПРАВКА
У "Службеном листу Општине
Бачка Паланка" број 23/2013 у Решењу
о именовању директора Туристичке организације Општине Бачка Паланка број:
II-119- 116/2013 од 27. јуна 2013. године,
после имена „Сања Кондић“ уместо речи
"дипломирани инжењер индустријског
инжењерства и менаџмента“ треба да
стоји "мастер инжењер менаџмента".
Уредништво
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Службени лист Општине Бачка Паланка, излази по потреби, издавач Скупштина Општине Бачка
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