
На основу члана 33. 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
пружање услуге привременог смештаја деце и

омладине у прихватну станицу,
критеријумима и мерилима за утврђивање

цене услуге

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

Члан 1.

Овим Правилником утврђују се нормативи и стандарди за пружање услуге привременог
смештаја деце и омладине у прихватну станицу, критеријуми и мерила за утврђивање цене
ове услуге.

Члан 2.

Установа која пружа услугу привременог смештаја деце и омладине у прихватну станицу
треба да испуњава нормативе и стандарде за обављање ове делатности утврђене
Правилником о ближим условима за оснивање и нормативима и стандардима за обављање
делатности установа социјалне заштите за смештај деце и омладине без родитељског
старања и деце и омладине са поремећајима у понашању ("Сл. гласник РС",број 88/93,
121/2003,8/2006, 63/2006 и 36/2008 - др. правилник).

Члан 3.

Право на привремени смештај у прихватну станицу имају деца и омладина старости од 3
до 18 година која се нађу скитњи,  просјачењу,  или другим случајевима којима је хитно
потребан краткотрајан смештај, обезбеђивање смештаја, исхране, примене здравствено
хигијенских мера, утврђивање њиховог идентитета и Странa 28 Службени лист Града
Сомбора Број 3 - 20.02.2012. пребивалишта као и сачињавање налаза о њиховом стању и
понашању и предузимање мере за обезбеђивање одговарајућег облика трајног збрињавања.



Боравак у прихватној станици може трајати најдуже до седам дана.

Члан 4.

Право на привремени смештај у прихватну станицу обезбеђује се за децу и омладину која
имају пребивалиште на територији града Сомбора,  а за поступање у конкретном случају
постоји месна надлежност Центра за социјални рад у Сомбору.

Поступак за остваривање права на привремени смештај у прихватну станицу за децу и
омладину која се нађу на територији града Сомбора, спроводи Центар за социјални рад у
Сомбору, а на основу упута услугу пружа Установа социјалне заштите која испуњава
законом прописане услове.

Члан 5.

Дневна цена услуге привременог смештаја у прихватну станицу утврђује се у висини
цене утврђене Решењем Министарства рада и социјалне политике за смештај деце
предшколског и школског узраста по дану и коригује се у складу са изменама цене када их
својим поменутим актом врши Министарство рада и социјалне политике.

О наведеним променама цене утврђене у ставу 1. овог члана, пружалац услуга писмено
обавештава наручиоца.

За покриће фиксних материјалних трошкова пословања а за непопуњен капацитет
Прихватне станице, пружаоцу услуге припада 25% од утврђене најниже цене услуге.

Члан 6.

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