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На основу члана 40. и 44. став 2. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Србије", 
бр. 24/11), члана 75. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите 
("Службени гласник Републике Србије", бр. 42/13), члана 33.став 2. Одлуке о проширеним правима и 
услугама у социјалној заштити општине Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек" бр. 17/11)  и члана 
64. став 1. тачке 11) Статута општине Мајданпек  ("Службени лист општине Мајданпек" бр. 7/08), Општинско 
веће општине Мајданпек, на својој седници одржаној дана 09.11. 2016. године, донело је 

 
П Р А В И Л Н И К 

о изменама и допунама Правилника  o мерилима, критеријумима и ближим условима за 
учешће корисника  и сродника обавезаних на издржавање у трошковима пружања услуга  

помоћи у кући 
                                           

Члан  1. 
У Правилнику    o мерилима, критеријумима и ближим условима за учешће корисника  и сродника 

обавезаних на издржавање у трошковима пружања услуга помоћи у кући  ("Службени лист општине 
Мајданпек" бр. 3/15) мења се став 1. члана 16. и гласи:  
 

"Koрисници и чланови домаћинства учествују у трошковима помоћи у кући у зависности од 
односа укупног прихода по члану породичног домаћинства корисника и нивоа социјалне сигурности 
за појединца утврђеног законом, за месец у ком се пружа услуга, према следећој скали:  
 

Ред. 
бр. 

Месечни приход по чл. домаћинства 
учешће  корисника изражено у 

процентима 
( % ) 

учешћа корисника 

1. 

До висине основице за утврђивање  
новчане социјалне помоћи за појединца – 

износ основице је 7946, 00 динара 
(Закон о социјалној заштити (Сл. гл. Р.С.бр. 

24/11 , Решење о номиналним износима 
новчане социјалне помоћи бр. 553 – 00-

01672/2016 -09 од 13. 10. 2016.) 

0% 0,00 динара 

2. 
До висине 2 Х основице (15.892,00) за 
утврђивање висине висине новчане 

социјалне помоћи за појединца 

плаћање услуге вршиће се по 
радном часу у вредности од 25 % 
утврђене вредности радног часа 

који износи 160, 00 динара 

радни час за ову 
групу корисника 
износиће 40,00 

динара 

3. 
До висине 3 Х основице (23.838, 00 динара) 
за утврђивање висине новчане социјалне 

помоћи за појединца 

плаћање услуге вршиће се по 
радном часу у вредности од 50 % 
утврђене вредности радног часа 

који износи 160, 00 динара 

радни час за ову 
групу корисника  
износиће 80. 00 

динара 

4. 
До висине 4 Х основице (31. 784, 00) за 
утврђивање висине новчане социјалне 

помоћи за појединца 

плаћање услуге вршиће се по 
радном часу у вредности од 75 % 
утврђене вредности радног часа 

који износи 160, 00 динара 

радни час за ову 
групу корисника 
износиће 120,00 

динара 

5. Преко виине 4 Х  основице 31.784,00 

плаћање услуге вршиће се по 
радном часу у вредности од 100 

% утврђене вредности радног 
часа који износи 160, 00 динара 

радни час за ову 
групу корисника 
износиће 160,00 

динара 
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Члан 2. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном  листу општине 

Мајданпек ". 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
Број: 06 - 49/3 од 09. 11. 2016. године 

 
                                                                                 ПРЕДСЕДНИК,  

                                                                                   Дејан Вагнер, с.р.             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
 
Правилник о изменама и допунама Правилника  o мерилима, критеријумима и ближим  
условима за учешће корисника  и сродника обавезаних на издржавање у трошковима  
пружања услуга помоћи у кући.................................................................................................................................1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗДАВАЧ: Општина Мајданпек – Стручна служба органа општине, ул Трг ослобођења бб Мајданпек 
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: мр Србислав Живковић, тел: (030)  582 700 
ТЕЛЕФОНИ: Редакција (030) 581 140 лок. 1139 
УПЛАТНИ РАЧУН: 840-745151843-03, остали приходи у корист нивоа Општине Мајданпек, позив на број 97 
06-063 
ШТАМПА: Стручна служба органа општине 


