
 
 

На основу члана 52. Одлуке о социјалној заштити општине Велико Градиште ("Службени гласник 
општине Велико Градиште", број 16/2018)  

Општинско веће општине Велико Градиште, на 88. седници одржаној дана 31.01.2020.  године, 
доноси 

Правилник о критеријумима и мерилима за учешће корисника и његових сродника у цени социјалне 
услуге  

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се мерила и критеријуми за одређивање учешћа корисника и његових 
сродника, обавезних на издржавање према прописима о породици, у цени услуга социјалне заштите: 
помоћи и нега у кући за одрасла и стара лица и личног пратиоца детета. 

 
Помоћ и нега у кући за одрасла и стара лица 

Члан 2. 

Средства за финансирање услуге помоћ у кући за одрасла и стара лица обезбеђују се у висини 
планираних средстава у буџету општине Велико Градиште, учешћем корисника и његових сродника 
обавезних на издржавање и из других извора, а пружалац се обезбеђује путем јавне набавке. 

Члан 3. 

Учешће корисника у цени услуге помоћи у кући утврђује се у зависности од укупног прихода по члану 
породичног домаћинства корисника и нивоа социјалне сигурности за појединца утврђеног Законом, према 
следећој скали: 

 
Цензусна  

група 
Просечни приход по  
члану домаћинства 

%учешћа корисика

1 2 3 
 
прва  

до износа новчане социјалне 
помоћи  за појединца (НСП)  

 
0 

 
друга  

од износа НСП до двоструког 
износа НСП 

 
20% 

 
трећа 

од двоструког до троструког износа 
НСП 

 
30% 

 
четврта 

од троструког до четвороструког 
износа НСП 

 
40% 

 
пета 

од четвороструког до петоструког 
износа НСП 

 
50% 

 
шеста 

од петоструког до шестоструког 
износа НСП 

 
60% 

 
седма  

 
изнад шестоструког износа НСП 

 
100% 

 
 

Члан 4. 
Уколико корисник права на помоћ у кући нема прихода или су ови приходи недовољни да се учешћем 

утврђеним применом скале из члана 3. овог правилника подмире сви трошкови помоћи у кући, а има сроднике 
који не живе са њим у породици и који су према одредбама Породичног закона обавезни да учествују у његовом 
издржавању, учешће сродника у трошковима помоћи у кући утврђује се применом скале из члана 3. овог 
правилника. 



 
Члан 5. 

Проценат учешћа  корисника у цени услуге помоћ и нега у кући за одрасла и стара лица, утврћује се на 
основу висине просечног месечног прихода по члану домаћинства, оствареног у последња три месеца који 
претходе месецу у коме је поднет захтев за коришћење услуге (у односу на износ новчане социјалне помоћи 
за појединца). 
Ревизија регресне скале услуге помоћ и нега у кући за одрасла и стара лица и учешће корисника у цени услуге 
врши се најмање једном годишње. 

           Послове утврђивања  процента учешћа корисника у цени услуге обављаће Центар за социјални рад 
приликом процене потреба за коришћењем услуге. 

 
Услуга личног пратиоца детета 

Члан 6. 

Корисницима услугесоцијалне заштите личног пратиоца детета,услуга се у целости финансира из буџета 
општине Велико Градиште.  

Члан 7. 

Правилник се, ради примене, доставља Центру за социјални рад општине Велико Градиште и Голубац, 
одабраном пружаоцу услуге, Одељењу за друштвене делатности и заједничке послове иОдељењу за 
финансије. 

Члан 8. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Велико 
Градиште,  од када се и примењује. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о нормативима и стандардима за 
обављање послова помоћи у кући за одрасла и старија лица, критеријумима и мерилима за утврђивање цене 
услуга и учешћу корисника и његових сродника у трошковима помоћи и неге у кући („Службени гласник 
општине Велико Градиште“, број 5/2014) у делу 3 и 4 од члана 23 до члана 31. 
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