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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број 129/07, 83/14 и 101/16), члана 44. Закона о
социјалној заштити („Сл.гласник РС“, бр. 24/11), члана 60.
Статута општине Ћуприја („Службени гласник општине
Ћуприја“ број 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13) и члана 36.
Одлуке о правима у социјалној заштити општине Ћуприја
(„Сл. гласник општине Ћуприја“ број 23/13, 36/14, 3/15 и
23/15), Општинско веће општине Ћуприја, на седници
одржаној дана 31.07.2017. године, донело је

Члан 2.
Услугу могу користити одрасли и старији који:
-имају ограничења физичких и психичких
способности услед којих нису у стању да независно живе у
својим домовима без редовне помоћи у активностима дневног
живота, неге и надзора, при чему је породична подршка
недовољна или није расположива;
-имају пребивалиште и боравиште на подручју
општине Ћуприја;
-искажу вољу за коришћењем услуга (у име лица
које се налази под старатељском заштитом, старатељ мора
исказати вољу за коришћењем услуга);
-учествују у суфинансирању трошкова услуга у
складу са Правилником о утврђивању критеријума за учешће у
цени услуге којим општина Ћуприја регулише то питање.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ОБЕЗБЕЂИВАЊА И
ПРУЖАЊА УСЛУГЕ
ПОМОЋ У КУЋИ
Овим
Правилником
утврђују
обезбеђивања и пружања услуге помоћ у кући.

се

услови

Члан 1.
Сврха услуге помоћ у кући је подршка корисницима
у задовољавању свакодневних животних потреба, како би се
унапредио или одржао квалитет њиховог живота.
Услуга на подручју општине Ћуприја пружа се у
складу са националном регрулативом уз примену свих
елемената прописаних Правилником о ближим условима и
стандардима за пружање услуга социјалне заштите.
Помоћ у кући обезбеђује се у трајању које пружалац
услуге утврђује према индивидуалном плану за сваког
корисника.
Обим и услови за пружање услуге зависе од
расположивих средстава у буџету општине Ћуприја.

Члан 3.
Право на помоћ у кући обухвата помоћ у
обезбеђивању исхране (допремање хране у стан корисника или
припремање хране у стану), одржавању личне хигијене и
основне хигијене простора у коме корисник свакодневно
борави, одржавању одевних предмета, постељине, кретању у
стану и ван њега, одласку у здравствену установу - одлазак
код ординирајућег лекара, набавка рецепата и лекова и друге
услуге, у складу са Правилником о ближим условима и
стандардима за пружање услуга социјалне заштите.
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Члан 4.
Услугу ће пружати овлашћени пружалац услуге
који је изабран у поступку јавне набавке и који је лиценциран
за пружање предметне услуге у складу са законом и
прописима Републике Србије.

Члан 12.
Пружалац услуге дужан је да општину Ћуприја
месечно извештава писаним путем о пруженим услугама и
наплати суфинансирања од стране корисника.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у листу «Службени гласник општине Ћуприја».

Члан 5.
Пружалац услуге је дужан да обезбеди услуге за
уговорени број корисника са општином Ћуприја.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-153/2017-01-1 од 31.07.2017. године

Члан 6.
Захтев за коришћење услуге се подноси се Центру
за социјални рад, који по захтеву одлучује решењем, у складу
са одредбама Закона о општем управном поступку, Закона о
социјалној заштити и Породичног закона и упућује корисника
на коришћење услуге коју је обезбедила општина Ћуприја.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић, мр.ек.наука, с.р.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14 и 101/16), члана 210. и
213. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, број
24/11), чл. 60. Статута општине Ћуприја („Службени гласник
општине Ћуприја“, број 14/08, 22/08, 28/08, 13/2011 и 23/13) и
члана 26. Одлуке о правима у социјалној заштити општине
Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ бр. 23/13, 36/14, 3/15
и 23/15), Општинско веће општине Ћуприја, на седници
одржаној дана 31.07.2017 . године, донело је

Члан 7.
Приликом
подношења
захтева,
подносилац
доставља следећу документацију:
-очитану личну карту,
-изјаву подносиоца захтева на записник о томе ко чини
његово домаћинство,
-очитану здравстену књижицу,
-потребну медицинску документацију о општем и
психичком стању,
(извештај лекара специјалисте и сл.),
-доказ о редовним примањима за све чланове породичног
домаћинства оствареним у последња три месеца која претходе
месецу у коме је поднет захтев,
-уверење НСЗ за незапослена лица, чланове домаћинства.
Након пријема захтева, Центар за социјални рад
врши теренски обилазак и почетну-општу процену
подобности за коришћење ове услуге. Након ове процене,
Центар доноси решење и упућује корисника на коришћење
услуге коју је обезбедила општина Ћуприја.
Против решења којим се одбија захтев за
коришћење услуге из претходног става може се изјавити
жалба Општинском већу општине Ћуприја у року од 15 дана.
Одлука о жалби из става 3. овог члана доноси се у
року од 30 дана.
Члан 8.
Ако овлашћени пружалац услуге одбије да
кориснику пружи услугу, дужан је да о томе одмах, писменим
путем, обавести Центар за социјални рад и корисника и да за
то наведе разлоге.
Поводом обавештења из става 1. овог члана
корисник, у року од осам дана од пријема тог обавештења,
може упутити притужбу Центру.
О одбијању пружања услуге Центар одмах
обавештава Општинску управу општине Ћуприја и и
инспекцију социјалне заштите.

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНЕ УСЛУГА И УЧЕШЋУ
КОРИСНИКА И ЊЕГОВИХ СРОДНИКА У
ТРОШКОВИМА УСЛУГЕ ПОМОЋ У КУЋИ
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се критеријуми и
мерила за утврђивање цене услуге и учешћу корисника и
његових сродника обавезних на издржавање у цени услуге
помоћ у кући.
Члан 2.
Средства за финансирање обављања послова помоћ
у кући обезбеђују се у буџету општине Ћуприја, учешћем
корисника и његових сродника обавезних на издржавање и из
других извора у складу са законом.
Члан 3.
Економска цена услуге износи 500 динара по часу.
Цену услуге помоћ у кући састоји се од следећих
елемената:
1. бруто зараде, накнаде зараде запослених и
осталих личних примања у складу са законом,
2. средстава за исплату законом утврђених обавеза,
3.материјалних
трошкова
пружаоца
услуге
(трошкови електричне енергије, грејања, одржавање средстава
рада, утрошак за рад, заштитна одећа и обућа и итд. ),
4.осталих трошкова везаних за рад пружаоца услуге
(канцеларијски материјал, птт трошкови, средства за хигијену,
преглед запослених и др).
Цена услуге може се мењати уколико се промене
елементи цене, уз претходну сагласност Општинског већа
општине Ћуприја.
Члан 4.
Цену услуге плаћа корисник, односно његови
сродници обавезни на издржавање.
Учешће корисника, односно њихових сродника
обавезних на издржавање у плаћању цене услуге утврђује се у
зависности од висине прихода породице, у
складу са
одредбама Закона о социјалној заштити.

Члан 9.
Пружалац услуге обавезан је да врши наплату
сходно општинском акту којим се дефинише цена услуге и
према утврђеном нивоу суфинанирања корисника у цени
услуге.
У случају да корисник не измирује обавезе у року
прописаним актом из става.1. овог члана, пружалац услуге
може ускратити даље пружање услуге, док корисник не
уплати неизмирене обавезе.
Члан 10.
Услуга помоћ у кући престаје:
-смрћу корисника,
-на лични захтев корисника,
-због неизмирења обавеза плаћања услуге од стране
корисника,
- због кршења личних слобода и непримереног понашања
корисника према геронтодомаћици,
-због промене пребивалишта корисника.

Члан 5.
Учешће у економској цени услуге помоћ у кући,
утврђује се у зависности од односа укупног прихода
породичног домаћинства корисника и нивоа социјалне
сигурности за појединца утврђеног Законом, према следећој
скали:
Цензусне
групе
1

Члан 11.
Пружалац услуге је дужан да за реализацију
активности у оквиру услуге помоћ у кући ангажује
геронтодомаћице – неговатељице, са завршеном обуком по
акредитованом програму, у складу са Правилником о ближим
условима и стандардима
за пружање услуга социјалне
заштите.

2
3
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Приходи домаћинства
до 1,5 нивоа социјалне
сигурности појединца
од 1,5- 2,5 нивоа социјалне
сигурности појединца
од 2,5 -3,0 нивоа социјалне
сигурности појединца

% учешћа
корисника
0%
10 %
20 %

01.08.2017.
4
5
6
7
8

од 3,0 -3,5 нивоа социјалне
сигурности појединца
од 3,5 -4,0 нивоа социјалне
сигурности појединца
од 4,0 -4,5 нивоа социјалне
сигурности појединца
од 4,5 до 5,0 нивоа социјалне
сигурности појединца
од 5 нивоа социјалне
сигурности појединца

број 19
30 %

II – У осталом делу решење остаје непромењено

40 %

III–Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном
гласнику општине Ћуприја“

50 %

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 02-141/2017-01 ОД 27.07.2017.ГОД.

60 %

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић, мр.ек.наука, с.р.
На основу члана 85. став 2. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012 62/2013, 63/2013 -испр., 108/2013, 142/2014,
68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016),члана 4. и члана 10.
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама
локалне
самоуправе
(“Сл.гласник
РС“,
бр.21/2016), члана 44. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр.129/07 и 83/2014-др.Закон), и члана 57.
Статута
општине
Ћуприја
(''Сл.гласник
општине
Ћуприја'',бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11, 23/13), члана 31.
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Општинској управи, правобранилаштва општине
Ћуприја и Служби буџетске инспекције општине Ћуприја
(„Сл.гласник општине Ћуприја“, 34/2016), члана 16. Одлуке о
оснивању и раду Службе буџетске инспекције („Сл.гласник
општине Ћуприја“, 2/14) Председник општине Ћуприја дана
01.08.2017. године, доноси

100 %

Преиспитивање услова за коришћење права на
помоћ у кући врши се једном годишње.
Члан 6.
Уколико корисник услуга помоћ у кући нема прихода
или су његови приходи недовољни за измирење трошкова
пружених услуга, а има сродника обавезних на издржавање,
учешће сродника утврђује се на исти начин као и за
корисника.
Уколико је корисник склопио уговор о доживотном
издржавању, давалац издржавања има у погледу обавеза
учешћа у финансирању трошкова услуга исти положај као и
сродник.
Члан 7.
У укупан приход породице рачуна се додатак за
негу и помоћ другог лица и увећани додатак.

РЕШЕЊЕ

Члан 8.
Учешће у трошковима помоћи у кући корисници,
односно њихови сродници, уплаћују на рачун пружаоца
услуге, најкасније до 15. у месецу, за претходни месец.
За дане у којима корисник због личних разлога не
користи услуге плаћа 50% од цене услуге помоћи у кући.

1.
ПОСТАВЉА СЕ Милош Марић, дипл.економиста
за „Шефа Службе буџетске инспекције“.
2. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Ћуприја''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 112-57/2017-01 од 01.08.2017. год.

Члан 9.
Центар за социјални рад утврђује приходе за
кориснике којима је пружање услуге обезбеђено од стране
општине Ћуприја.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Нинослав Ерић мр. ек.наука, с.р.

Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у листу «Службени гласник општине Ћуприја».

САДРЖАЈ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 06-153/2017-01-1 од 31.07.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Нинослав Ерић, мр.ек.наука, с.р.
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016др.закон), члана 57. Статута општине Ћуприја (''Сл.гласник
општине Ћуприја'', бр. 14/08, 22/08, 28/08, 13/11, 23/13), члана 3.
Одлуке прибављању , коришћењу, управљању и располагању
стварима у својини Општине Ћуприја („Сл.гласник општине
Ћуприја“, бр.8/14,14/16 и 18/16), председник општине Ћуприја
дана 27.07.2017.године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У
ЗАКУП НЕПОКРЕТНИХ СТВАРИ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
ЋУПРИЈА
I- Решење о именовању комисије за спровођење
поступка давања у закуп непокретних ствари у својини општине
Ћуприја, бр.02-134/2017-01 од 29.06.2017. године допуњује се у
тачки I и гласи:
1.После речи “Милан Петронијевић, дипл.правник,
председник Комисије“ уписује се „Ивица Обрадовић,
дипл.правник , заменик председника Комисије“
2.После речи “Јадранка Ђорђевић“,дипл.менаџер, члана
Комисије уписује се „Младен Младеновић, дипл.правник, заменик
члана Комисије
3.После речи “Бранко Милојевић, дипл.менаџер, члан
Комисије“, уписује се „Драгана Перић, дипл.правник, заменик
члана комисије“
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Одлука о расписивању јавног огласа за давање у
закуп и на коришћење пољопривредног земљишта
у државној својини и Оглас за прикупљање писаних
понуда за давање у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини у
општини Ћуприја
Сагласност на Одлуку о расписивању јавног огласа
за давање у закуп пољ.земљишта
Формулари за пријављивање са прилозима
Правилник о условима обезбеђивања и пружања
услуге помоћ у кући
Правилник о критеријумима и мерилима за
утврђивање цене услуга и учешћу корисника и
његових сродника у трошковима услуге помоћ у
кући
Решење о измени и допуни решења о именовању
комисије за спровођење поступка давања у закуп
непокретних ствари у својини општине Ћуприја
Решење (Шеф Службе буџетске инспекције)
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