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На основу члана 213. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011) и члана 14. Одлуке о
остваривању права у области социјалне заштите („Службени лист општине Кањижа”, бр. 10/2011 - пречишћен
текст и 6/2013), шеф Одељења за опште послове Општинске управе општине Кањижа донео је

П Р А В И Л Н И К
о критеријумима и мерилима за учешће корисника и његових сродника у трошковима услуге помоћи у
кући и услуге дневног боравка

Члан 1.
Овим Правилником утврђују се критеријуми за учешће корисника и његових сродника у трошковима
услуге помоћи у кући и услуге дневног боравка (у даљем тексту: услуге).
Члан 2.
Средства за финансирање пружања услуга из члана 1. овог Правилника обезбеђују 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 претходне 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/сродника

До 10.000
10.000-15.000
15.000-20.000
20.000-30.000
Преко 30.000

0%
5%
15%
30%
50%

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 којим се уређују породични
односи имају обавезу да учествују у издржавању корисника права на помоћ у кући односно дневни боравак,
утврђује се на начин утврђен у члану 2. овог Правилника.
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 корисник 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
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- доказ о примањима корисника/чланова породичног домаћинства оствареним током три месеца који
претходне 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 помоћ у кући и
дневни боравак.
Члан 11.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о мерилима и критеријумима за
учешће корисника и његових сродника обавезних на издржавање у трошковима помоћи у кући и дневног
боравка („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 3/2010).
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинска управа
Одељење за опште послове
Број: 55-25/2013-II
Дана: 15.05.2013. године
Кањижа

Шеф Одељења за опште послове
Вадас Каваи Пирошка с. р.
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С А Д Р Ж А Ј

ПРАВИЛНИК о критеријумима и мерилима за учешће корисника и његових сродника у
трошковима услуге помоћи у кући и услуге дневног боравка ………………………………………….
ОДЛУКА о објављивању укупног броја гласача на референдуму на подручју Месне заједнице
Ором ради увођења самодоприноса који ће се одржати од 01. до 05. јуна 2013. године ………………
ОДЛУКА о ближем утврђивању садржине, облика и изгледа гласачких листића за изјашњавање
на референдуму на подручју Месне заједнице Ором ради доношења одлуке о увођењу
самодоприноса који се одржава у периоду од 01. до 05. јуна 2013. године………………………………
РЕШЕЊЕ о прописивању образаца за спровођење референдума на подручју Месне заједнице
Ором ради доношења одлуке о увођењу самодоприноса који ће се одржати у периоду од 01. до 05.
јуна 2013. године ……………………………………………………………………………………………….
РЕШЕЊЕ о одређивању гласачких места на територији Месне заједнице Ором за гласање на
референдуму који ће се одржати у периоду од 01. до 05. јуна 2013. године ради доношења Одлуке
о увођењу самодоприноса ……………………………………………………………………………………...
РЕШЕЊЕ о образовању гласачких одбора за спровођење референдума ради увођења
самодоприноса у Месној заједници Ором од 01. до 05. јуна 2013. године .……………………………..
ОДЛУКА о изменама Статута Месне заједнице Хоргош ………………………………………………….
ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у
служби МЗ Хоргош ……………………………………………………………………………………………

„Службени лист општине Кањижа“ излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Кањижа, Кањижа, Главни трг 1., Телефон: 875-166 лок. 220
Одговорни уредник: Марија Миловановић, секретар Скупштине општине Кањижа
Штампа се у штампарији „Инфо-Кањижа“ д. о. о.
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