ИЗДАВАЊЕ СПЕЦИФИЧНИХ ДОЗВОЛА ЗА КРЕТАЊЕ
Сви грађани општине Свилајнац који брину о другим лицима (стари, немоћни, непокретни...), као и
родитељи којима је судском пресудом регулисано виђање детета и имају потребу за кретањем у
време забрање кретања, могу се захтевом обратити Општинској управи општине Свилајнац, која ће
у њихово име захтев проследити Министарству за рад, борачка и социјална питања. Додатне
информације грађани могу добити и путем телефона 035/312-010.
Уз захтев за издавање дозволе потребно је доставити документацију која потврђује разлог
издавања исте (судско решење-пресуду, уговор са лицем коме се услуга пружа – пример уговора у
наставку, копију медицинске документације, решење о праву на туђу негу и помоћ и сл.)

УГОВОР О ПРУЖАЊУ ПОМОЋИ БОЛЕСНОМ ЛИЦУ

Закључен дана ___________ године, између:
1. ____________________________ (корисник), који/која је у сродству са
____________________ (прималац), из ________________ ул. _______________________
ЈМБГ _______________________ лк.бр. _________________ издата од ПС у
________________
и
2. _____________________________ (пружалац) из __________________,
ЈМБГ_____________________, лк.бр __________________ издата од ПС у
________________.
Члан 1
Уговорне стране сагласно констатују да прималац има ____ година и да је слабог здравственог
стања, због чега му је потребна свакодневна помоћ другог лица.
Члан 2
Имајући у виду затечено ванредно стање, услед којег је наступила немогућност корисника и
чланова његове фамилије да примаоцу пруже неопходну помоћ, уговорне стране се обавезују да то
чини пружалац.
Члан 3
Под пружањем помоћи се подразумева брига о исхрани, одевању, грејању, личној хигијени и
лечењу примаоца.
Члан 4
Пружалац се обавезује да најмање ____ пута сваког дана у временском периоду од _____ од
_____, док траје ванредно стање, обилази примаоца ради пружања неопходне помоћи.
Члан 5
Корисник се обавезује да исплаћује пружаоцу новчану накнаду за пружену помоћ у износу од
___________ (_________), и то на крају месеца за текући месец.
Члан 6
Уговорне стране су се споразумеле да ће све неспоразуме решавати договором.
Члан 7
Уговор је сачињен у ___ примерка.

Уговорне стране
________________________

________________________

