
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК    
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2017. Број: 16. Кнић, 04.10.2017. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

ОПШТИНСКО  ВЕЋE  ОПШТИНЕ КНИЋ,   на основу члана 20. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи (,,Службени гласник РС'' број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16- др.закон), члана 13. став 1. тачка 10. и 

члана 59. став 1. тачка 19. Статута општине Кнић (,,Службени  гласник РС’’ број 95/08 и „ Службени гласник  

општине Кнић“, број 3/16 ), члана 7. став 1. тачка 18. и члана 38. Одлуке о Општинском већу општине Кнић 

(„Службени  гласник општине Кнић“ број 1/08), и члана 29. Пословника о раду Општинског већа општине Кнић 

(,,Службени гласник општине Кнић’’ број 1/09), на седници одржаној дана 02. 10. 2017.године, донело је  

 

О Д Л У К У 

  О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ОСНИВАЊУ ПОСЛОВНОГ САВЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком врши  се измена  и допуна Одлуке о оснивању Пословног савета општине  Кнић 

(,,Службени гласник општине Кнић’’ број 2/15), у даљем тексту: Одлука. 

 

Члан 2. 

 

  У члану 3. Одлуке  после става 1. додаје се став 2. тако да гласи: „У поступку доношења аката из 

делокруга рада Пословног савета, надлежни орган затражиће мишљење Пословног савета". 

 

Члан 3. 

 

 У члану 5. став 4.  Одлуке, речи „председник општине“ замењују се речима: „Општинског већа“. 

 

Члан 4.  

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Кнић" . 

 

 

Број 110-1641/17-01                                                                                          

У Книћу, 02. 10. 2017. године                    

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Зоран Ђоровић, с.р. 

 

  
 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋE ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02. 10. 2017. године, на основу члана 46. 

став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС''', број 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др 

.закон ), члана 59. став 1. тачка 2. Статута општине Кнић („Службени гласник РС“, број 95/08 и „Службени 

гласник општине Кнић“ број 3/16), члана 23 . Одлуке о обезбеђивању права на помоћ у кући грађана и 

нормативима и стандардима за обављање делатности („ Службени гласник општине Кнић“, број 6/09) донeло је  
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П Р А В И Л Н И К 

О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНА УСЛУГА И УЧЕШЋЕ КОРИСНИКА 

И ЊЕГОВИХ СРОДНИКА ОБАВЕЗНИХ НА ИЗДРЖАВАЊЕ У ТРОШКОВИМА УСЛУГА 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ПОМОЋ И НЕГА У КУЋИ СТАРИМ ОСОБАМА 

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Правилником о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга и учешће корисника и његових 

сродника обавезних на издржавање у трошковима услуга социјалне заштите - помоћи и неге у кући (у даљем 

тексту: Правилник) дефинишу се критеријуми и мерила за утврђивање цена услуга социјалне заштите -помоћ и 

нега у кући утврђених Одлуком о обезбеђивању права на помоћ у кући грађана и нормативима и стандардима за 

обављање делатности (''Службени гласник општине Кнић'',број 6/09) као и учешће корисника и његових 

сродника обавезних на издржавање у трошковима услуга социјалне заштите. 

 

Члан 2. 

 

 Услуге социјалне заштите за које се утврђују критеријуми и мерила за одређивање цена услуга су 

помоћ и нега у кући за старе особе. 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНА УСЛУГА 

 

Члан 3. 

 

 Пружање услуга помоћи и неге у кући за старе особе  утврђује се на основу структуре  трошкова 

услуге, износа средстава потребних за реализацију услуге на годишњем нивоу и капацитета услуге. 

 Цену услуге из члана 2. овог Правилника, могуће је утврдити на основу процењене вредности јавне 

набавке од стране наручиоца који се регулишу на основу закона који уређују ову област. На услуге социјалне 

заштите које се набављају у поступку јавне набавке од стране наручиоца неће се примењивати члан 6. овог 

Правилника. 

Члан 4. 

 

 Структуру трошкова услуге чине средства намењена за покриће: 

- материјалних и сталних трошкова, 

- амортизације у складу са законом, 

- текућег и инвестиционог одржавања. 

 

Члан 5. 

 

Цена услуге за помоћ и негу у кући за старе особе утврђује се у месечном износу. 

Члан 6. 

 

 Утврђивање цене услуге по кориснику на месечном нивоу за услугу из члана 5. овог Правилника врши 

се: 

- поделом износа средстава потребних за реализацију услуге са 12, а потом добијени износ се дели са 

капацитетом услуге ( бројем корисника). 

 

Формула за одређивање цене услуга из става 1. овог члана је: 

 

Средства потребна за реализацију услуге ( на годишњем нивоу) : 12 = _____________________динара  : 

капацитет услуге ( број корисника) =  

_____________ динара – месечна  цена услуге по кориснику 

 

  

 

Цена услуге из става 2. овог члана утврђује се месечно по кориснику за пун капацитет. 
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Пружалац услуге може утврдити цену за непопуњен капацитет у износу до 60% од цене услуге из става 

2. овог члана. 

 

 

УЧЕШЋЕ КОРИСНИКА И ЊИХОВИХ СРОДНИКА У ЦЕНИ УСЛУГЕ И РЕГРЕСНА СКАЛА 

 

Члан 7. 

 

 Примања и приходи од утицаја на утврђивање учешћа корисника у цени услуге су примања и приходи 

који су од утицаја на остваривање права на новчану социјалну помоћ ( НСП), односно: 

- примања и приходи који се остварују у месечним износима и то приход по основу радног односа, 

односно зарада, плата или накнада зараде, повремених и привремених послова и уговора о делу, 

пензија, инвалиднина и друга примања по прописима о правима из борачко-инвалидске заштите; 

- приход од пољопривредне делатности; 

- приход по основу обављања самосталне делатности; 

- накнада за време незапослености; 

- отпремнина у случају престанка потребе за радом запослених услед технолошких, економских или 

организационих промена и накнада по основу социјалних програма; 

- приход од издавања у закуп непокретне имовине; 

- приход од имовинских права на који се плаћа порез; 

- улози дати на штедњу и готов новац; 

- приход који се утврђује налазом и мишљењем Центра за социјални рад у складу са Законом; 

- приход од законског издржавања и издржавања по другом правном основу. 

 

Примања и приходи из става 1. овог члана утврђују се у висини просечног месечног прихода по члану 

оствареног у последња 3 месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев за коришћење услуге. 

 

Члан 8. 

 

 У зависности од висине прихода по члану месечно, утврђује се регресна скала за учешће корисника и 

њихових сродника у цени услуге. 

 Регресну скалу чине цензусне групе чији број одређује пружалац услуге или наручилац услуге. 

 Цензусне групе се утврђују у односу на износ новчане социјалне помоћи  

( НСП) за појединца ( нпр.прва цензусна група – једноструки износ НСП за појединца, друга цензусна  група-од 

једноструког до двоструког износа НСП за појединца, итд.,). 

 Прву цензусну групу чине корисници услуга чији приходи по члану не прелазе износ НСП за појединца 

и они не партиципирају у цени услуге. 

 Последњу цензусну групу чине корисници који плаћају пуну цену услуге. 

 Учешће корисника осталих цензусних група се утврђује у одређеном проценту од цене услуге а у 

зависности од остварених прихода по члану месечно. 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 9. 

 

 На Одлуку о цени услуге и учешће корисника и његових сродника у цени услуге које утврђује 

пружалац услуге сагласност даје Општинско веће. 

 

Члан 10. 

 

 Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 

 

Број 110-1569/017-05  

У Книћу, 02. 10. 2017.године 

                                                              

      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Зоран Ђоровић, с.р. 
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