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241. 
 

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), у складу са чланом 44. и 57. Закона о социјалној 
заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/11), члана 9. и 42. 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 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О НОРМАТИВИМА И СТАНДАРДИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПОМОЋИ У КУЋИ, 

КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНЕ УСЛУГА И УЧЕШЂУ КОРИСНИКА И 
ЊЕГОВИХ СРОДНИКА У ТРОШКОВИМА ПОМОЋИ У КУЋИ 

 
 
 
I ОСНОВНА ОДРЕДБА 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником утврђују се нормативи и стандарди за обављање послова помоћи у 
кући, критеријуми и мерила за утврђивање цене услуга помоћи у кући и учешћу корисника и 
његових сродника у трошковима помоћи у кући.  
 
 
II НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПОМОЋИ У КУЋИ 
 

Члан 2. 
 

Право на помоћ у кући обезбеђује се старим, изнемоглим хронично-оболелим лицима и 
другим лицима која нису у стању да се сама о себи старају ( у даљем тексту: корисници),  
пружањем следећих услуга: 
 

1. одржавањем личне хигијене.  
2. нега корисника, 
3. одржавање хигијене стана, и 
4. помоћ ради задовољавања егзистенцијалних и других потреба. 

            
Члан 3. 

 
Одржавање личне хигијене обухвата: 
 
- тоалету непокретних, полупокретних и сенилних корисника, 
- хигијену усне дупље, 
- купање са прањем косе непокретног, полупокретног, сенилног и инконтинентног 

болесника, 
- дневну тоалету инконтинентног корисника са купањем 
- шишање, фризирање и бријање, 
- сечење ноктију (једном седмично), 
- превенција настајања декубитуса и конктрактура, 
- хигијенску припрему непокретног и полупокретног корисника за узимање оброка, 
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- одржавање ортопедских помагала и прибора за личну хигијену, 
- отклањање грубе нечистоће инконтинентног корисника, 
- бригу о физиолошким потребама корисника у постељи, и  
- лековиту клизму. 

 
Члан 4. 

      
   Нега корисника обухвата: 
 

- постављање корисника у одговарајући корективни положај, 
- примена купке и облога, 
- обраду декубитуса и других рана, 
- једноставно превијање, 
- хигијену катетера, вештачког ануса и каниле, 
- давање клизме, и 
- остале послове везане за негу корисника (контрола узимања лекова и слично).  

 
Члан 5. 

 
Одржавање хигијене стана обухвата: 

 
- одржавање чистоће у стану, 
- намештање кревета, 
- дезинфекцију кревета, 
- прање посуђа, 
- прање и пеглање рубља, и 
- ношење рубља у сервис за прање и његово преузимање. 

 
Члан 6. 

 
Помоћ ради задовољавања егзистенцијалних и других потреба обухвата: 
 

- набавку прехрамбених и других производа, 
- кување намирница, 
- допремање готових оброка, 
- припрему, сервирање и храњење сенилно-дементних корисника, 
- храњење полупокретног, непокретног и корисника са сметњана жвакања и гутања, 
- доношење огрева и загревање стана, и 
- набавку неопходних ствари за стан и плаћање рачуна 

 
Поред послова из става 1. овог члана кориснику се пружа помоћ у успостављању и 

одржавању сарадње са службама социјалне заштите и приликом институционалног смештаја, 
посете здравственим установама и слично. 
 

Члан 7. 
 

Корисници се према израженим потребама и здравственом стању сврставају у категорије: 
 

У прву категорију сврставају се корсници са стањем комплетне одузетости са 
инконтиненцијом. 
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У другу категорију сврставају се корисници код којих постоје: стање комплетне одузетости без 

инконтиненције, посттрауматска стања и реуматска стања са јако израженим контрактурама, 
неуромишићна обољења у одмаклој фази и малигна обољења у терминалној фази. 
 

У трећу категорију сврставају се корисници код којих  постоје: декомпензована стања и стања 
одузетости само доњих екстремитета са очуваном континенцијом.  
 

У четврту категорију сврставају се корисници код којих постоје: хемипоретична стања, 
неуромишићна обољења са лакшим смањењем покретљивости, посттрауматска обољења са 
тежим деформацијама и умањеном покретљивошћу, субдекомпензована стања 
кардиоваскуларних и респираторних обољења, дијабетес мелитус са компликацијама и друга 
обољења са ограниченом покретљивошћу. 
 

У пету категорију сврставају се корисници са артериосклеротичном и сенилном деменцијом и 
оронулошћу и старачком изнемоглошћу. 
 

У шесту категорију сврставају се корисници са стањем тешке сенилне и артериоскелтротичне 
деменције са неконтролисаном континенцијом.                           
 

Члан 8. 
 

Ефективни рад код корисника у просеку износи највише 1 сат и 45 минута дневно, с тим, што 
месечно по кориснику не може да износи више од 19 часова. 

 
У току радног времена извршиоцима послова се признаје укупно 2 часа и 30 минута за 

прелазе између корисника. 
 
 

III  КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНЕ УСЛУГА ПОМОЋИ У КУЋИ 
 

Члан 9. 
 
Цена услуга помоћи у кући утврђује се у месечном износу. 
 
Цену услуге помоћи у кући чине: 

 
1. Зараде, накнаде зарада и остала примања запослених у сладу са Законом и колективним 

уговорима, 
2. Средства за исплату законом утвђених обавеза, 
3. Материјални трошкови установе утврђени за електричну енергију и грејање, накнада за 

утрошену воду и одвођење отпадних вода према рачунима, и 
4. Остали трошкови везани за рад организације (канцеларијски материјал, телефон, 

преглед запослених, средства за хигијену и др. ) 
 
 

Члан 10. 
 

Цена часа услуга помоћи у кући утврђује се дељењем укупне месечне цене утврђене у складу 
са чланом 9. овог правилника са бројем часова рада код корисника утврђених у члану 8. став 1. 
овог правилника. 
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IV КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА УЧЕШЋЕ КОРИСНИМА И ЊИХОВИХ СРОДНИКА ПОМОЋИ У 
КУЋИ 
 

Члан 11. 
 

Средства за финансирање обављања послова помоћи у кући обезбеђују се у буџету Општине 
Пландиште, учешћем корисника и њихових сродника обавезних на издржавање и из других 
извора. 
 

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

Ред. 
Месечни приход по члану домаћинстав 

% учешћа 
корисника 

% учешћа 
буџета 

бр.       
 

1. До 3,5 нивоа социјалне сигурности за појединца 0,00% 100,00% 

2. 

Од 3,5 - 4,5 нивоа социјалне сигурности за 
појединца 

5,00% 95,00% 
    

3. 

Од 4,5 - 5,5 нивоа социјалне сигурности за 
појединца 

15,00% 85,00% 
    

4. 

Од 5,5 - 6,5 нивоа социјалне сигурности за 
појединца 

20,00% 80,00% 
    

5. 

Од 6,5 - 7,5 нивоа социјалне сигурности за 
појединца 

30,00% 70,00% 
    

6. Преко7,5 нивоа социјалне сигурности за појединца 50,00% 50,00%      
 

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

Преиспитивање услова за коришћење права на помоћ у кући врши се једном годишње, и то у 
другом  кварталу, на бази прихода и нивоа социјалне сигурности за први квартал текуће године. 
 

Члан 12. 
 

Уколико корисник услуга помоћи у кући нема прихода или су његови приходи недовољни за 
измирење трошкова пружених услуга, а има сроднике који су по прописима о браку и породици 
обавезни да учествују у његовом издржавању, учешће сродника утврђује се на исти начин као и 
за корисника. 
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Уколико је корисник услуга помоћи у кући склопио уговор о доживотном издржавању, давалац 

издржавања има у погледу обавеза учешћа у финансирању трошкова услуга исти положај као 
сродник. 

Члан 13. 
 

Физичка и правна лица која не прикажу своје приходе, плаћају цену часа услуге у износу од    
100 %. 
 

Учешће у трошковима помоћи у кући корисници, односно њихови сродници уплаћују на рачун 
установе која пружа услуге, најкасније до 20. 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 улуге плаћа 50% од цене помоћи у 
кући. 

Члан 14. 
 

Висину учешћа у економској цени услуге утврђује Центар за социјални рад на основу потврде 
о приходима за кориснике услуге Помоћ у кући одраслим и старијим лицима којима је пружање 
услуге обезбеђено на основу уговора Општине Пландиште и одабраног пружаоца услуге. 
 

Члан 15. 
 

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 16. 
 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 
Пландиште“.  
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 110-29/2018-IV  
Дана: 09.11.2018.године 
П л а н д и ш т е 
 
                                                                                                    Начелница општинске управе  
                                                                                          Александра Одавић Мак, дипл.правник с.р.               
 
 


