
На основу члана 40. став 1. тачка 2, члана 57, члана 209. став 1. тачка 1, члана 210. став 2.
и члана 211. став 2. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/2011), чл.
11. и 67. Одлуке о правима у социјалној заштити из надлежности Града Сомбора
("Службени лист града Сомбора", бр. 12/2011), те чл. 58. став 1. и чл. 112. Статута града
Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 2/2008), Градоначелник града Сомбора дана
31.01.2012. године, доноси

Правилник о нормативима и стандардима за
обављање услуге дневног боравка лица са
сметњама у развоју и критеријумима и

мерилима за утврђивање права и цене рада
дневног боравка

Правилник је објављен у "Службеном листу града
Сомбора", бр. 3/2012 од 20.2.2012. године.

Члан 1.

Овим правилником уређују се нормативи и стандарди за обављање делатности дневног
боравка лица са сметњама у развоју и критеријуми и мерила за утврђивање права и цене
услуга у установама које пружају дневне услуге социјалне заштите- дневног боравка.

I НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДНЕВНОГ
БОРАВКА

Дневни боравак лица са сметњама у развоју

Члан 2.

Лицима ометеним у психичком или физичком развоју, степена умерене или теже
менталне ометености, оболелој од аутизма и вишеструко ометеној у развоју, у оквиру
дневног боравка обезбеђују се: дневни боравак, исхрана, здравствена заштита за време
трајања боравка, васпитно-образовни рад, оспособљавање за рад и радне активности,
културно забавне и рекреативне активности према њиховим способностима, склоностима и



испољеном интересовању.

Члан 3.

Дневни боравак обезбеђује се у трајању од осам сати дневно, сваким радним даном.

За време штрајка пружалац услуга социјалне заштите дужан је да у дневном боравку
обезбеди минимум процеса рада.

Рад са корисницима у дневном боравку организује се у групама које се формирају у
зависности од врсте и степена ометености.

Групу корисника ометених у развоју степена умерене или теже менталне ометености
чини до 15 корисника, а групу вишеструко ометених корисника и корисника оболелих од
аутизма чини до шест корисника .

Захтев за остваривање права на коришћење дневног боравка, подноси родитељ, односно
старатељ корисника Центру за социјални рад уз следећу документацију:

- извод из матичне књиге рођених за корисника,

-  решење о разврставању корисника или мишљење интерресорне комисије о процени
потреба за пружањем овог облика подршке кориснику,

-  уверење МУП-а о пребивалишту и фотокопије личних карата подносиоца захтева и
корисника.

Члан 4.

У установи која пружа дневне услуге социјалне заштите,дневни боравак корисника
ометених у психичком или физичком развоју мора да испуњава стандарде за пружање
дневне услуге социјалне заштите, а који се тичу локације, простора, опреме, организације,
броја и стручности ангажованог особља, затим просторија за обављање васпитно-
образовног рада и радних активности,  просторија за радну и окупациону терапију ,чајну
кухињу и санитарно-хигијенски чвор.

Члан 5.

Опрема и средства у просторији треба да одговарају сврси и намени, да се одржавају и
користе на прописан начин и у складу са важећим Законом о безбедности и здрављу на
раду и важећим Законом о заштити од пожара.

Просторија за дневни боравак треба да има површину од најмање 3 m2 по кориснику и да
је опремљена одговарајућим бројем столова и столица, телевизором и радио апаратом.

Просторија за васпитно-образовни рад и радне активности и просторија за радну и
окупациону терапију треба да има одговарајућу опрему, средства и прибор који одговарају
узрасту и способностима корисника.

Просторија за стручне раднике треба да има радни сто, столице, орман и телефон.

Трпезарија треба да има одговарајући број столова и столица у зависности од броја
корисника.



Чајна кухиња треба да има: шпорет, фрижидер, радни пулт, орман за посуђе, судоперу и
потребан број тањира,  чаша, бокала као и друге опреме неопходне за сервирање хране
према важећим санитарним прописима.

Члан 6.

Корисницима се у дневном боравку обезбеђује исхрана у складу са принципима здраве
исхране у зависности од узраста и здравственог стања.

Дневне потребе корисника у исхрани распоређују се у три оброка: доручак, ручак и
ужина.

Оброци се утврђују у јеловнику који се припрема за период од месец дана, а у складу са
постојећим нормативима и стандардима исхране који се примењују у установама социјалне
заштите које врше смештај деце и омладине ометене у развоју.

Члан 7.

За организовање и реализовање стручног рада установа која пружа дневне услуге
социјалне заштите, дневни боравак, треба да има:

1. једног васпитача-дипломираног дефектолога или дефектолога и једног радног
терапеута са средњом стручном спремом на једну групу корисника степена умерене и теже
менталне ометености и једну неговатељицу на две групе корисника

2. једног васпитача-дипломираног дефектолога или дефектолога, једног радног терапеута
са средњом стручном спремом и једну неговатељицу на једну групу корисника са
вишеструким сметњама у развоју и корисника оболелих од аутизма

3. једног психолога на 100 корисника

Установа која пружа дневне услуге социјалне заштите, дневни боравак,  може имати:
логопеда, реедукатора, соматопеда и социјалног радника.

За обављање осталих послова у установи из става 2. овог члана која има до 100
корисника обезбеђује се:

1. један дипломирани правник за обављање правних и административних послова,

2. један дипломирани економиста за обављање финансијско-рачуноводствених послова

3. један главни кувар VKV

4. један помоћни кувар

5. једна сервирка

6. једна спремачица

7. један возач за дистрибуцију хране

Члан 8.

Стручним радом у дневном боравку обезбеђује се нарочито: оспособљавање корисника за
старање о својим непосредним, свакодневним потребама, оспособљавање за што



самосталнији и независнији живот и рад и развијање очуваних способности,
оспособљавање за привређивање у делимично заштићеним условима, развој психомоторној
способности, развијање хигијенских, радних и других навика, развијање говорних и других
потенцијала и оспособљавање за комуникацију са средином, проучавање и праћење
развоја, сарадња са родитељима и институцијама у погледу старања и васпитања
корисника.

II КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНА
РАДА ДНЕВНОГ БОРАВКА

Члан 9.

Установа доноси годишњи план рада дневног боравка лица ометених у развоју.

План рада доноси се за период од једне календарске године и садржи планирани број
група и корисника у дневном боравку.

План рада са предлогом финансијског плана дневног боравка доставља се Градској
управи Града Сомбора.

Члан 10.

Цена годишњег рада дневног боравка утврђује се применом норматива и стандарда
утврђених овим правилником.

Члан 11.

Цену рада дневног боравка чине:

- плате, додаци и накнаде у складу са важећим прописима

- трошкови енергентских и комуналних услуга, услуга комуникације,  трошкови платног
промета и банкарских услуга

- трошкови исхране корисника по утврђеном јеловнику и нормативу и према евиденцији
о присутности корисника

- трошкови административног материјала, материјала за одржавање чистоће и хигијене,
материјала за радно ангажовање корисника и осталих материјала–трошкови текућег
одржавања зграда и опреме.

Услуге дневног боравка пружају се бесплатно деци и омладини узраста до 18 година,
омладини старијој од 18 година, и одраслим лицима под условом да су из породица које
остварују право на новчану социјалну помоћ.

Сви остали корисници услуге дневног боравка учествују у висини од 20% цене утврђене
код пружаоца услуге.

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ



Члан 12.

Установе које обављају послове дневног боравка лица ометених у развоју настављају рад
у затеченим условима у погледу простора и опреме, уколико имају обезбеђен минимум
стручног кадра утврђен овим правилником.

Обезбеђење средстава у установама за пружање услуга социјалне заштите, дневни
боравак, у складу са нормативима и стандардима утврђеним овим правилником, вршиће се
према могућностима буџета Града Сомбора.

Члан 13.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а објавиће се у "Службеном листу Града
Сомбора".

РС-АПВ

Град Сомбор

Градоначелник

Број: 560-9/2012-II

Дана: 31.01.2012. год.

Сомбор

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Немања Делић, с.р.


