
На основу члана 18. и 67. Одлуке о правима у социјалној заштити из надлежности града
Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 12/2011) те члана 58. став 1. и члана 112. Статута
града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора", бр. 2/2008), Градоначелник града Сомбора,
доноси

Правилник о нормативима и стандардима за
обављање послова помоћи и неге у кући,
критеријумима и мерилима за утврђивање
цене услуга и учешћу корисника и његових
сродника у трошковима помоћи и неге у кући

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

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником утврђују се нормативи и стандарди за обављање послова помоћи и
неге у кући, критеријуми и мерила за утврђивање цене услуга помоћи и неге у кући и учешћу
корисника и његових сродника обавезних на издржавање у трошковима помоћи и неге у
кући.

Члан 2.

Право на услугу помоћи и неге у кући обезбеђује се старим,  изнемоглим и хронично
оболелим лицима, када је породична подршка недовољна или није расположива, а у складу
са идентификованим индивидуалним потребама старих лица која услед немоћи или
смањених функционалних способности изазваних инвалидитетом/болешћу нису способна
да независно живе без свакодневне или редовне подршке.

Приоритет у обезбеђивању доступности услуге помоћи и неге у кући имаће особе у
старијем добу (жене старије од 60 година,  мушкарци старији од 65 година) које имају
ограничења физичких и психичких способности услед којих нису у стању да независно
живе у својим домовима без редовне неге и надзора, а која живе сама у домаћинству или с
другим лицем неспособним за пружање помоћи.



II НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА
ПОМОЋИ И НЕГЕ У КУЋИ

Члан 3.

Услуге помоћи и неге у кући обухватају:

- Помоћ у обезбеђивању исхране, укључујући по потреби: набавку намирница,
обезбеђивање готових оброка, припрема лаких оброка, припрема освежавајућих напитака;

- Помоћ у одржавању личне и хигијене стана, укључујући по потреби: помоћ при
облачењу и свлачењу, умивању, купању, прању косе, чешљању, бријању, сечењу ноктију,
прању и одржавању постељине, одеће и обуће,  одржавању чистоће просторија, судова и
уређаја у домаћинству;

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

- Помоћ у задовољавању социјалних, културно-забавних и других потреба, укључујући по
потреби: помоћ при кретању унутар и ван куће, набавку новина и књига, иницирање
социјалних контаката и укључивање корисника у пригодне културне активности у локалној
заједници, старање о плаћању ел. енергије, телефона, комуналија и сл;

- Пружање подршке приликом транспорта ради одласка у верске и друге установе;

- Посредовање у обезбеђивању различитих врста услуга, укључујући по потреби:
посредовање у поправци водоводних, електричних и других инсталација, столарије, уређаја
за домаћинство, кречењу стана и других услуга;

- Пружање основне здравствене неге, укључујући по потреби: контрола узимања лекова,
контрола виталних функција (мерење крвног притиска, температуре, пулса, нивоа шећера у
крви), помоћ при кретању и одласку у тоалет, давање гуске и лопате, једноставна масажа,
давање лекова у очи/уши/нос, нега декубитуса, набавка лекова преписаних од стране
квалификованих медицинских стручњака, одвођење на лекарске прегледе.

Члан 4.

Ефективни рад код корисника износи највише до два сата дневно, до 60 сати месечно а
према захтевима корисника.

У току радног времена извршиоцима послова се признаје 1 сат и 30 минута за прелаз од
корисника до корисника.

Члан 5.

За организацију и реализацију стручног рада на пружању услуга помоћи и неге у кући
потребан је:

1. један руководилац

2. један социјални радник на сваких 100 корисник

3. један тријажер на сваких 100 корисника



4. једна геронтодомаћица на сваких 5 корисника

5. један радник за обављање финансијско-рачуноводствених, општих и заједничких
послова.

Члан 6.

Пружалац услуге који обавља послове помоћи и неге у кући треба да обезбеди следећу
опрему по извршиоцу који непосредно пружа услугу:

 Ред. број НАЗИВ Ознака кол. Време за које се опрема набавља

1. Радни мантил 3 комада за 24 месеца

2. Радна кецеља 2 комада за 24 месеца

3. Заштитна обућа 1 пар за 24 месеца

4. Радно одело 1 пар за 36 месеци

5. Гумене рукавице 1 пар за 01 месец

Поред опреме из става 1. овог члана пружалац услуге за обављање послова помоћи и
неге у кући треба да обезбеди по извршиоцу:
Ред. број НАЗИВ Ознака кол. Време за које се опрема набавља

1. ПВЦ рукавице 150 комада месечно

2. Маска хируршка 05 комада месечно

3. Крема за руке 02 комада месечно

4. Маказе за сечење ноктију 01 комад  

6. Апарат за мерење притиска 01 комад  

III КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНЕ
УСЛУГА ПОМОЋИ У КУЋИ

Члан 7.

Цена услуга помоћи и неге у кући утврђује се применом норматива и стандарда за
обављање послова помоћи и неге у кући утврђених овим Правилником.

Члан 8.

Цена услуге помоћи и неге у кући утврђује се по часу, а врши је надлежни орган пружаоца
услуге.  Овако утврђена цена се може примењивати по добијању сагласности од стране
Градског већа града Сомбора.

Цена часа услуге помоћи и неге у кући може се мењати уколико се промене елементи
цене, а на начин описан у ставу 1. овог члана.

Члан 9.



Цена услуге помоћи и неге у кући састоји се из:

1. Бруто зараде и накнаде зараде радника, те осталих личних примања (накнада трошкова
превоза у јавном саобраћају,  накнада за исхрану у току рада и регрес за годишњи одмор)
запослених у складу са Законом и колективним уговорима;

2. Материјалних трошкова (трошкови електричне и топлотне енергије, утрошак горива и
мазива за возило, одржавање средстава рада, утошак рада, заштитна одећа и обућа, итд.)

3. Осталих материјалних и нематеријалних трошкова везаних за рад (канцеларијски
материјал, ПТТ трошкови, санитарни прегледи, средства за хигијену и др.)

4. Средстава за законом утврђене обавезе.

IV КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА УЧЕШЋЕ КОРИСНИКА И
ЊЕГОВИХ СРОДНИКА У ТРОШКОВИМА ПОМОЋИ И

НЕГЕ У КУЋИ

Члан 10.

Средства за финансирање обављања послова помоћи и неге у кући обезбеђују се у висини
планираних средстава у буџету града Сомбора,  учешћем корисника и његових сродника
обавезних на издржавање и из других извора.

Члан 11.

Право на регресирање цене часа услуга помоћи и неге у кући утврђује се у зависности од
односа укупног прихода по члану породичног домаћинства корисника и нивоа социјалне
сигурности за појединца утврђеног Законом, за месец у ком се пружа услуга, према следећој
скали:

Ред. бр. Месечни приход по члану домаћинства % учешћа корисника

1. До нивоа социјалне сигурности за појединца 0%

2. Од 1 - 2 нивоа социјалне сигурности за појединца 20%

3. Од 2 - 3 нивоа социјалне сигурности за појединца 40%

4. Од 3 - 4 нивоа социјалне сигурности за појединца 60%

5. Преко 4 нивоа социјалне сигурности за појединца 100%

Право на бесплатну помоћ и негу у кући имају лица чији су укупни приходи остварени у
три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев, испод и у висини минималног
нивоа социјалне сигурности за остваривање права на новчану социјалну помоћ према
величини домаћинства и који немају сроднике обавезне на издржавање по Породичном
закону и Закону о социјалној заштити.

Укупан приход породице и ниво социјалне сигурности за појединца утврђују се на начин
предвиђен одредбама Закона о социјалној заштити.

Члан 12.



Уколико корисник услуга помоћи и неге у кући нема прихода или су његови приходи
недовољни за измирење трошкова пружених услуга, а има сроднике који су по Породичном
закону обавезни да учествују у његовом издржавању учешће сродника утврђује се на исти
начин као и за корисника.

Члан 13.

Уколико је корисник услуга помоћи и неге у кући склопио уговор о доживотном
издржавању или другом облику издржавања и помоћи, обавеза учешћа у финансирању
трошкова услуга преноси се на даваоца издржавања у 100% износу.

Давалац издржавања преузима обавезу корисника на основу уговора са пружаоцем
услуге.

Члан 14.

У укупан приход породице рачуна се и додатак за негу и помоћ другог лица.

Члан 15.

Учешће у трошковима помоћи и неге у кући корисници односно њихови сродници
уплаћују на жиро рачун установе која пружа услуге, најкасније до десетог у наредном
месецу.

У случају неизмирења обавеза у утврђеним роковима зарачунава се законска затезна
камата.

За дане у којима корисник због личних разлога не користи услуге плаћа 50% од цене
помоћи у кући.

Члан 16.

Захтев за помоћ и негу у кући подноси се Центру за социјални рад Сомбор са следећом
документацијом:

- извод из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих,

- доказ о редовним месечним примањима оствареним у три месеца која претходе месецу
у коме је поднет захтев,

-  уверење о имовном стању за себе и сроднике обавезне на издржавање (Републички
геодетски завод и Пореска управа) из места рођења и места пребивалишта,

- уверење из Националне службе за запошљавање, за незапослена лица,

- налаз и мишљење лекара специјалисте,

- уверење МУП-а о пребивалишту и фотокопије личних карата,

- оверене фотокопије здравствених књижица свих чланова домаћинства.

Члан 17.

По поднетом захтеву одлучује Центар за социјални рад као првостепени орган решењем,



у складу са одредбама овог Правилника.

Пружалац услуге може мимо Центра за социјални рад склопити Уговор о вршењу услуга
помоћи и неге у кући са корисником услуга или његовим сродником, само у случају када се
услуге у целости наплаћују од корисника услуга, односно његових сродника и када су
задовољени приоритети утврђени решењима Центра за социјални рад.

Члан 18.

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

РС-АПВ

Град Сомбор

Градоначелник

Број: 560-12/2012-II

Дана: 31.01.2012. год.

Сомбор

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Немања Делић, с.р.


