
 

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 
други закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Ћуприја 

(„Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 30/19) и члана 36. Одлуке 

о правима у социјалној заштити општине Ћуприја („Сл. 
гласник општине Ћуприја“ бр. 23/13,36/14, 3/15, 23/15 и 9/20), 

Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 

28.09.2021. године, доноси 
 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О 

УСЛОВИМА ОБЕЗБЕЂИВАЊА И ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 

ПОМОЋ У КУЋИ 

 

Члан 1.  
Овим Правилником мења се Правилник о условима 

обезбеђивања и пружања услуге помоћ у кући („Службени 

гласник  општине Ћуприја“ број 19/2017) на следећи начин: 
 

Члан 2. 

Члан 3. мења се и гласи: 
„Услуга“ Помоћ у кући“  обухвата:  

-помоћ у обезбеђивању исхране, укључујући набавку 

намирница, обезбеђивање готових оброка, припрема лаких 
оброка, припрема освежавајућих напитака; 

- помоћ у одржавању хигијене стана, укључујући 

помоћ при прању и одржавању постељине, одеће и обуће, 
одржавање чистоће просторија, посуђа и уређаја у 

домаћинству; 

- помоћ у загревању просторија, укључујући по 
потреби: ложење ватре, чишћење пећи, помоћ у набавци 

огрева; 

- помоћ у одржавању личне хигијене, укључујући по 
потреби: помоћ  при облачењу и свлачењу, умивању, купању, 

прању косе, чешљању, бријању, сечењу ноктију; 

- пружање основне лаичке неге укључујући контролу 
узимања лекова, помоћ при кретању и одласку у тоалет, 

једноставну масажу, набавку узимања прописане терапије, 

одвођење на лекарске прегледе, а према потреби и 
обезбеђивање доступности основне здравствене неге; 

- помоћ у плаћању комуналних услуга и других 

рачуна; 
- помоћ у задовољавању  социјалних, културно-

забавних, верских и других потреба, укључујући помоћ при 

кретању унутар и ван куће, набавка новина и књига, 

иницирање социјалних контаката и укључивање корисника у 

пригодне културне активности у локалној заједници, пружање 

подршке приликом посете верских и других установа;  
- посредовање у обезбеђивању различитих врста 

услуга, укључујући посредовање у поправци инсталација, 

столарије, уређаја за домаћинство, кречење стана и других 
услуга. 

Услуга „Помоћи у кући“ не обухвата: прање тепиха, 
кречење, ручно прање рубља, радове у врту и дворишту, 

цепање дрва, генерално чишћење стамбеног простора и друге 

теже физичке послове. 
 

Члан 3. 

После члана 7. додаје се члан 7а. који гласи: 
„Члан 7а 

Приоритет приликом пријема имају: 

- лица која живе сама и код којих постоји ризик смештаја 

у институцију због немогућности да самостално испуњавају 
све обавезе и своје потребе  неопходне за нормалан живот и 

несметано функционисање домаћинства; 

 лица старија од 65 година која живе сама а болују од  
хроничних обољењима 

услед чега су  теже или тешко покретна 

    Уколико Пружалац услуге не располаже са довољно 
капацитета за обезбеђивање услуге свим подносиоцима 

захтева за коришћење Услуге, обавезан је да формира листу 

чекања. „ 
 

Члан 4. 

У члану 11. 1 речи „са завршеном обуком по 
акредитованом програму“ бришу се.  

 

Члан 5. 
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику општине Ћуприја“ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-166-6/2021-01-1 од 28.09.2021. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 

други закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Ћуприја 
(„Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 30/19) и члана 26. Одлуке 

о правима у социјалној заштити општине Ћуприја („Сл. 

гласник општине Ћуприја“ бр. 23/13,36/14, 3/15, 23/15 и 9/20), 
Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 

28.09.2021. године, доноси 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О 

КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ЦЕНЕ УСЛУГА И УЧЕШЋУ КОРИСНИКА И ЊЕГОВИХ 

СРОДНИКА У ТРОШКОВИМА УСЛУГЕ ПОМОЋ У 

КУЋИ 

 
Члан 1.  

Овим Правилником мења се Правилник о 
критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и 

учешћу корисника и његових сродника у трошковима услуге 

помоћ у кући („Службени гласник  општине Ћуприја“ број 
19/2017) на следећи начин: 

Члан 2. 

У члану 1. речи „и његових сродника обавезних на 
издржавање“ бришу се. 

 

Члан 3. 
У члану 2. речи „и његових сродника обавезних на 

издржавање“ бришу се. 

 
Члан 4. 

У члану 5. став 1. мења се и гласи: 

„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: 
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- До 2 нивоа социјалне сигурности појединца 0% учешћа 
- од 2 до 3 нивоа социјалне сигурности поједница 5 % учешћа 

- од 3 до 4 нивоа социјалне сигурности појединца 10% учешћа 

- од 4 до 5 нивоа социјалне сигурности појединца 20% учешћа 
- од 5 до 6 нивоа социјалне сигурности појединца 30% учешћа 

- од 6 до 7 нивоа социјалне сигурности појединца 40% учешћа 

- од 7 до 8 нивоа социјалне сигурности појединца 50% учешће 
- од 8 до 9 нивоа социјалне сигурности појединца 60% учешћа 

- од 9 нивоа социјалне сигурности појединца 100% учешћа 

 
Члан 5. 

Овај Правилник ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-166-7/2021-01-1 од 28.09.2021. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић, дипл. правник 

На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 

142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017), 

члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 
број  129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. Закон и 47/18) и 

члана 64. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине 

Ћуприја“ број 30/19) по претходно прибављеном мишљењу 
Одељења за друштвене делатности, привреду и локални 

економски развој, Општинске управе општине Ћуприја, 

Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној 
28.09.2021. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план рада 

Предшколске установе „Дечја радост“ Ћуприја за радну 
2021/2022.годину бр. 1276/2021 од 13.09.2021.године, донету 

Одлуком Управног одбора установе. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Ћуприја“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-166-5/2021-01-1 од 28.09.2021. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић дипл. правник 

На основу члана 58. ст. 6. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 

142/2014, 68/2015– др. Закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017), 
члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 

број  129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. Закон и 47/18) и 

члана 64. Статута општине Ћуприја („Сл. гласник општине 
Ћуприја“ број 30/19) по претходно прибављеном мишљењу 

Одељења за финансије, Општинске управе општине Ћуприја, 

Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној 
28.09.2021. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ  

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Другу измену програма 

пословања ЈКП„Равно 2014“ за 2021. годину бр.4693 од 
10.09.2021. године, донету Одлуком Надзорног одбора 

предузећа. 

 Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
општине Ћуприја“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-166-3/2021-01-1 од 28.09.2021. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јовица Антић дипл. правник 

 

 

САДРЖАЈ 
   

Правилник о измени Правилника о условима 

обезбеђивања и пружања услуге помоћи у 

кући; 

 

Правилник о измени Правилника о 

критеријумима и мерилима за утврђивање 

цене услуга и учешћу корисника и његових 

сродника у трошковима услуге помоћ у кући; 

 

Решење о давању сагласности на Годишњи 

план рада ПУ „ Дечја радост „ за радну 

2021/2021 год. 

 

Решење о давању сагласности на другу 

измену програма пословања ЈКП „ Равно 

2014“ за 2021. годину; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


