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30. На основу члана 47-49. Одлуке о правима у социјалној 

заштити из надлежности града Сомбора ("Службени лист града 
Сомбора", бр. 12/2011, 4/2012, 10/2012 12/2012) и члана 58. став 1. 
Статута града Сомбора ("Службени лист града Сомбора" бр. 2/2008), 
Градоначелник града Сомбора, доноси  
 

П Р А В И Л Н И К 
О I I ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ФИНАНСИРАЊУ, РАДУ И УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРАВА НА УСЛУГУ НАРОДНЕ КУХИЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА СОМБОРА 
 

Члан 1. 
 

 У Правилнику о I изменама и допунама Правилника о 
финансирању, раду и условима за остваривање права на услугу 
Народне кухиње на територији града Сомбора бр. 560-81/2012-II од 
26.09.2012. године („Службени лист града Сомбора“ бр. 10/2012 ), 
члан 1. мења се и гласи: 
 
 „Припрему топлих оброка вршиће правно лице или 
предузетник који у поступку јавне набавке буде изабран“ 
 

Члан 2. 
 

 Члан 2. мења се и гласи: „ Поступак јавне набавке 
намирница за ланч пакете и јавне набавке из члана 1. спроводи 
Организација Црвеног крста у Сомбору“ 
 

Члан 3. 
 

 У члану 3. речи: „Геронтолошког центра Сомбор“ бришу 
се. 

Члан 4. 
  
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Сомбора". 
 
РС-АПВ 
Град Сомбор 
Градоначелник               ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Број: 560-21/2014-II                 Немања Делић, с.р. 
Дана: 28.02.2014.год.   
Сомбор 
 
 31. На основу члана 40. став 1. тачка 4., члана 57., члана 
210. став 2. и члана 211. став 2. Закона о социјалној заштити 
("Службени гласник РС" бр. 24/2011), члана 30б., Одлуке о правима 
у социјалној заштити из надлежности града Сомбора ("Службени 
лист града Сомбора" бр. 12/2011) и члана 58. став 1. Статута града 
Сомбора ("Службени лист града Сомбора" бр. 2/2008), 
Градоначелник града Сомбора дана 24.03.2014. године,                                   
доноси:  
 

П Р А В И Л Н И К 
 О НОРМАТИВИМА И СТАНДАРДИМА ЗА ПРУЖАЊЕ 

УСЛУГЕ И КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНЕ РАДА САВЕТОВАЛИШТА ЗА РАНИ 

РАЗВОЈ ДЕТЕТА  
 

Члан 1. 
 

 Овим Правилником уређују се нормативи и стандарди за 
обављање услуге, критеријуми и мерили за утврђивање цене рада 
услуге Саветовалишта за рани развој детета (у даљем тексту 
Саветовалиште). 
 
 
 

 I НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
САВЕТОВАЛИШТА 
 
Саветовалиште за рани развој детета 
 

Члан 2. 
 

 Саветовалиште бесплатно пружа саветодавне и терапијске 
услуге за сву децу са територије града Сомбора, узраста од рођења 
до навршених шест година живота, која услед психо-моторних 
сметњи имају успорен или неуједначен развој појединих 
способности, а на основу препоруке Развојног саветовалишта Дома 
здравља. 

Члан 3. 
 

 Основни циљ Саветовалишта јесте да се применом 
одговарајућих процедура обезбеди рано откривање поремећаја и 
сметњи код деце, како би се правовремено омогућило родитељима 
укључивање деце у рану интервенцију кроз програм стимулације 
развоја. 
 Посебни циљ Саветовалишта јесте евидентирање, 
праћење, превентивне активности, стимулација развоја детета кроз 
адекватне индивидуалне третмане, саветодавни рад са родитељима. 
 

Члан 4. 
 Услуге Саветовалишта за рани развој детета пружају се у 
Школи за основно и средње образовање са домом „Вук Караџић“ 
Сомбор и обухватају: 

- саветодавни рад са децом и родитељима, 
- аудиторни тренинг, 
- стимулацију визуелних функција, 
- стимулацију тактилно- 

кинестетичких функција, 
- сензорну интеграцију, 
- реедукацију психомоторике, 
- стимулацију моторичких функција 
- стимулацију конгитивних способности 
- вербалну комуникацију 
- невербалну комуникацију 
- развој социјалних вештина и др. 

  
Члан 5. 

 
 Саветовалиште поред услуга наведених у члану 4. 
спроводи и: 

- пријем деце 
- евидентирање рада са децом 
- процену развојног статуса деце 
- процену говорно-језичког статуса деце 
- процену когнитивног статуса деце 
- процену моторног статуса деце 
- процену социо-емоционалног статуса деце 
- саветовање о додатним специјализованим 

прегледима 
- израда индивидуалног плана стимулације развоја 

деце 
- развијање интердисциплинарне сарадње са другим 

стручњацима који су укључени у живот и рад детета 
 

Члан 6. 
 

 Информативно деловање Саветовалишта усмерено је на: 
 

- пружање информација о месту и улози 
Саветовалишта у систему социјалне заштите, врсти 
делатности и услугама које пружа, основним 
видовима саветодавно-терапијског рада 

- сензибилизацију шире јавности и релевантних 
чинилаца у заједници за овом врстом подршке 
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Члан 7. 

. 
 За организовање и реализовање стручног рада 
Саветовалиште треба да има: 

- адекватне просторне услове и опремљеност 
- дефектологе различитих усмерења (логопед,  

олигофренолог, сурдолог, ифлолог, соматопед и 
специјални педагог) у зависности од врсте тртмана 
који се пружа 

- подршку других стручних радника и техничког 
особља из реда запослених у Школи за основно и 
средње образовање са домом „Вук Караџић“ у 
Сомбору. 

 
Члан 8. 

 
Средства за обављање делатности Саветовалишта, у 

складу са нормативима и стандардима утврђеним овим 
Правилником, обезбеђују се у буџету града Сомбора. 

 
II КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНЕ 
ПРОГРАМА РАДА САВЕТОВАЛИШТА 

 
                                  Члан 9. 
 
Школа за основно и средње образовање са домом „Вук 

Караџић“ Сомбор доноси годишњи плана рада а чији је саставни део 
и план рада Саветовалишта. 

 
Члан 10. 

 
Цена рада Саветовалишта утврђује се применом 

норматива и стандарда за обављање делатности утврђених овим 
правилником. 

 
 
 

 
Члан 11. 

 
Цену рада Саветовалишта чине:  
- плате додаци и накнаде запосленима у складу са 

важећим прописима, 
- трошкови енергентских и комуналних услуга, 

услуга комуникације, трошкови платног промета и 
банкарских услуга, као и других услуга, 

- трошкови дидактичких материјала и опреме за рад 
са децом (материјала за образовање), 
административног материјала, материјала за 
одржавање чистоће и хигијене и остали потрошни 
материјали, 

- средства за Законом утврђене обавезе. 
 
                                                 Члан 12. 
 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у "Службеном листу града Сомбора". 
 
РС-АПВ 
Град Сомбор 
Градоначелник               ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Број: 560-27/2014-II                                  Немања Делић, с.р. 
Дана: 24.03.2014.год.   
Сомбор 
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Издавач: Скупштина Града Сомбора 
- главни и одговорни уредник Вера Баљак - телефон 025/468-117 - 

- цена појединачног примерка је 450,00 динара, а уплаћује се на жиро-рачун број 840- 
25640-32 који се води код Управе за јавна плаћања – Организациона јединица Сомбор, 

- штампа Скупштина Града Сомбора, Трг цара Уроша 1 – тираж 100 примерака - 
 

 


