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239.
На основу члана 52. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. Закон,
101/2016 – др.закон и 47/2018), чланa 44. и 57. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/11),
члана 11. Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, број 24/2017) и
члана 74. и 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012
и 3/2015) Општинска управа општине Пландиште, доноси
ПРАВИЛНИК
О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ПОМОЋ У КУЋИ
Члан 1.
Услуга Помоћ у кући за одрасла и старија лица (у даљем тексту: Помоћ у кући) је посебан
ванинституционални облик социјалне заштите на које појединац има право у складу са условима и у обиму
прописаним овим Правилником и спада у групу дневних услуга у заједници, које обухватају активности које
подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу.
Дневне услуге социјалне заштите у заједници обезбеђује јединица локалне самоуправе.
Сврха пружања услуге помоћ у кући је подршка корисницима у задовољавању свакодневних животних
потреба, како би се унапредио или одржао квалитет живота.
Члан 2.
Услугу помоћ у кући могу користити особе које:
-

имају ограничења физичких, психичких и психо-физичких способности услед којих нису у стању да
независно живе у својим домовима без редовне помоћи у активностима дневног живота, неге и
надзора, при чему је породична подршка недовољна или није расположива,
живе на подручју Општине Пландиште,
искажу вољу за коришћењем услуга; у име лица које се налази под старатељском заштитом,
старатељ мора исказати вољу за коришћењем услуга,
имају минимално потребну условност дома за пружање услуге (да је могуће обезбедити воду,
загревање простора, одношење отпадних вода и смећа, да су обезбеђени елементарни услови за
одржавање хигијене простора),
учествују у суфинансирању трошкова услуга у складу са правилником о утврђивању критеријума за
учешће у цени услуге којим Општина Пландиште регулише то питање.
Члан 3.

Услуга помоћ у кући на подручју општине Пландиште се пружа у складу са националном регулативом из
примену свих елемената прописаних Правилником о ближим условима и стандардима уа пружање услуга
социјалне заштите („Сл. гласник РС“, бр.42/2013).
Члан 4.
Финансијска средства за остваривање права на услугу Помоћ у кући обезбеђује Општина Пландиште из
буџета, донаторских средстава и учешћем корисника, односно лица која су у складу са законом дужна да
учествују у издржавању корисника.
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Члан 5.
Учешће корисника и његових сродника обавезних на издржавање у трошковима помоћи у кући
одраслим и старијим лицима утврђује се на основу критеријума и мерила које доноси Општинско веће
општине Пландиште.
У складу са утврђеним критеријумима и мерилима из става 1. овог члана, цену услуге помоћ у кући, која
се финансира из буџета општине Пландиште, утврђује Општинско веће.
Члан 6.
Услуга социјалне заштите – Помоћ у кући, коју обезбеђује локална самоуправа и за којом постоји
потреба, набавља се од пружаоца услуга социјалне заштите, који је за то лиценциран кроз поступак јавне
набавке услуга социјалне заштите у складу са законом који уређују јавне набавке, Законом о социјалној
заштити и прописима донетим за њихово спровођење.
Члан 7.
Избор пружаоца услуге који ће пружати услугу социјалне заштите помоћ у кући врши се у складу са
законом који уређују јавне набавке, Законом о социјалној заштити и прописима донетим за њихово
спровођење.
Члан 8.
Захтев за коришћење услуге помоћ у кући подноси корисник услуге или његов законски заступник.
Захтев се подноси Центру за социјални рад надлежном за подручје Општине Пландиште.
Решење по захтеву за коришћење услуге помоћ у кући којим се дефинише и цена услуге доноси Центар за
социјални рад, а спроводи га одабрани пружалац услуга.
Члан 9.
Одабрани пружалац услуга је обавезан да спроводи решење Центра за социјални рад о остваривању
права на услугу помоћ у кући и врши наплату услуге сходно општинским актима којима се дефинише цена
услуге и ниво суфинансирања корисника и његових сродника у цени услуге.
Учешће у трошковима помоћи у кући корисници, односно њихови сродници уплаћују на рачун
организације-установе која пружа услуге најкасније до 20. у месецу за претходни месец.
У случају неизмирених обавеза у утврђеном року, зарачунава се затезна камата.
Уколико корисник услуге одбије да учествује у трошковима услуге, обуставља се даље пружање услуге.
Члан 10.
Уколико Центар за социјални рад одбије захтев корисника за коришћење услуге, против решења којим се
одбија захтев корисника за коришћење услуге може се изјавити жалба у року од 15 дана. Жалба се подноси
Општинском већу општине Пландиште.
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Члан 11.
Правилник доставити Центру за социјални рад, пружаоцу услуге, Општинској управи општине
Пландиште - Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине и Одељењу за привреду,
локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску администрацију.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Пландиште“.
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