
 

 

 На основу члана 40. став 1. тачка 2. 44.  и 213. Закона о социјалној заштити 

("Службени гласник РС" број 24/11), члана 51. став 2. Одлуке о правима и услугама у 

области социјалне заштите на територији општине Прибој ("Службени лист општине 

Прибој" број 4/11), а у вези Споразума број: 401-00-00737/2010-01 од 14.07.2010. године 

закљученог између Министарства рада и социјалне политике, општине Прибој и 

Центра за социјални рад Прибој, Скупштина општине Прибој на седници одржаној 

дана_________, доноси: 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ ДНЕВНОГ ЦЕНТРА ЗА СТАРА ЛИЦА 

 

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

      Члан 1. 

 У складу са Споразумом закљученим између Министарства рада и социјалне  

политике, општине Прибој и Центра за социјални рад Прибој којим су регулисана 

међусобна права и обавезе свих субјеката одговорних за оснивање и функционисање 

дневног центра за стара лица у општини Прибој, овим Правилником регулише се 

садржина услуга које се пружају корисницима у отвореној заштити, права и обавезе 

корисника дневног центра, организација стручног рада и активности у оквиру дневног 

центра, односи са одређеним органима, финансирање рада и друга питања од значаја за 

организацију и функционисање дневног центра за стара лица. 

 

      Члан 2. 

 Дневни центар за стара лица функционише као посебан организациони сегмент 

Центра за социјални рад Прибој ради обезбеђивања права грађана у области 

ванинституционалних облика заштите старих лица ( права на дневни боравак старих 

лица и право на ургентни смештај ). 

 

      Члан 3. 

 Средства за остваривање делатности дневног центра за стара лица обезбеђују се 

из следећих извора: наменских средстава буџета Скупштине општине Прибој, 

чланарине корисника дневног центра, учешћа у трошковима ургентног смештаја 

корисника који имају своје приходе, донација, прилога, поклона трећих лица и из 

других извора. 

 Средства за остваривање делатности дневног центра за стара лица посебно се 

евидентирају у Центру за социјални рад Прибој, као наменска средства, у складу са 

правилима буџетског рачуноводства. О ангажовању наменских средстава за рад 

дневног центра за стара лица одлучује директор Центра за социјални рад Прибој, у 

складу са законом, општим актима Центра за социјални рад Прибој и финансијским 

планом. 

 

      Члан 4. 

 Центар за социјални рад Прибој преко дневног центра за стара лица у складу са 

Законом о социјалној заштити, другим прописима из области социјалне заштите и 

Одлуком о правима и услугама из области социјалне заштите на територији општине 

Прибој обезбеђује старим лицима задовољавање свакодневних животних потреба, а 



нарочито: дружење односно социјалну интеграцију и рехабилитацију, развијање 

солидарности односно самопомоћи, културно-забавне, рекреативне, духовне и друге 

потребе, организује радне, образовне активности, превентивне хигијенско-здравствене 

услуге, кућну радиност, исхрану и хладне и топле напитке, прање и пеглање рубља, 

целодневни ургентни смештај и друго. 

 Центар за социјални рад Прибој свим корисницима дневног центра за стара лица 

обезбеђује пружање услуга социјалног рада, у складу са индивидуалним потребама 

корисника и утврђеним програмом стручног рада. 

 

 

II  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ДНЕВНОГ ЦЕНТРА ЗА СТАРА ЛИЦА 

 

      Члан 5. 

 Основни критеријуми за коришћење услуга дневног центра за стара лица  

(услуга ванинституционалне заштите ) су: 

 - потребе грађана условљене годинама старости, смањеним психофизичким 

способностима или здравственим стањем, повећаним потребама за обезбеђивање 

психосоцијалне и правне подршке или за социјалном интеграцијом; 

 - неповољне породичне, стамбене или друге околности. 

 Испуњавање критеријума за стицање својства корисника дневног центра за стара 

лица, односно целисходности оваквог облика заштите старих, оцењује стручни тим 

Центра за социјални рад Прибој у складу са Законом и Одлуком о правима и услугама у 

области социјалне заштите на територији општине Прибој. 

 

      Члан 6. 

 Корисник дневног центра за стара лица може постати свако лице које има 

пребивалиште на територији општине Прибој и које је старије од 60 година живота. 

 Изузетно од одредбе из става 1. овог члана корисник дневног центра за стара 

лица може постати и лице које нема пребивалиште на подручју општине Прибој, ако 

испуњава неки од услова из члана 5. став 1. овог Правилника као и лице млађе од 60 

година живота уколико је корисник права на старосну, инвалидску или породичну 

пензију. 

 

      Члан 7. 

 Ради стицања својства корисника дневног центра за стара лица подноси се 

захтев Центру за социјални рад Прибој уз давање основних анамнестичких података о 

себи. 

 Својство корисника утврђује Центар за социјални рад Прибој издавањем упута у 

складу са Законом, Одлуком о правима и услугама у области социјалне заштите на 

територији општине Прибој и овим Правилником. 

 Уколико својство корисника на ургентни смештај стиче лице које нема 

пребивалиште на територији општине Прибој упут издаје месно надлежни центар, а 

међусобни односи и висина трошкова услуге уређују се уговором који закључују 

Центар за социјални рад Прибој и центар који је месно надлежан за корисника. 

 О одбијању захтева за стицање својства корисника дневног центра за стара лица 

као и висини учешћа корисника у трошковима ургентног смештаја у дневни центар 

Центар социјални рад Прибој одлучује решењем. Против решења Центра за социјални 

рад може се изјавити жалба у року од 15 дана. О жалби одлучује Општинско веће 

општине Прибој. 

 



      Члан 8. 

 Својство корисника дневног центра за стара лица престаје на основу смрти, 

неплаћања годишње чланарине, личне изјаве корисника и других разлога. 

 Због непридржавања одредаба Одлуке о кућном реду кориснику може престати 

право у дневном центру за стара лица. 

 

 

      Члан 9. 

 Корисник дневног центра за стара лица у складу са својим потребама, 

интересовањима и жељама може користити све услуге у дневном центру у обиму и по 

динамици утврђеној нормативима и стандардима. 

 Право на дневни боравак корисник дневног центра за стара лица може остварити 

сваког радног дана и суботом у трајању од 12 часова дневно. 

 Право на ургентни смештај има корисник који се привремено или трајно због 

неповољних породичних, стамбених или других прилика нашао у стању социјалне 

потребе те му је за превазилажење тешкоћа неопходна помоћ шире друштвене 

заједнице. 

 Право на ургентни смештај у дневном центру за стара лица корисник има 24 сата 

непрекидно. 

 Корисник дневног центра за стара лица има право да даје иницијативе и 

предлоге за унапређење рада. 

 

      Члан 10. 

 Остале дужности корисника дневног центра за стара лица су: 

 - редовно плаћање годишње чланарине; 

 -поштовање одлука органа Центра за социјални рад Прибој и локалне 

самоуправе; 

 - поштовање правила кућног реда; 

 - да својим понашањем у просторијама дневног центра за стара лица чува 

достојанство и углед дневног центра и Центра за социјални рад Прибој. 

 

 

III  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И СТРУЧНИ РАД СА КОРИСНИЦИМА 

 

      Члан 11. 

 Ради обезбеђивања услова за рад дневног центра за стара лица као облик 

партиципације самих корисника, дужност је корисника да плаћа годишњу чланарину. 

Корисници који немају својих прихода ослобођени су плаћања чланарине као и 

корисници новчане социјалне помоћи и додатка за негу и помоћ другог лица који та 

права остварују по прописима о социјалној заштити. 

 Ради организовања конкретних активности и покривања трошкова ( прослава 

рођендана, организовање више излета у току године и друго) право на учествовање у 

тим активностима може бити условљено посебном дотацијом корисника по утврђеној 

висини дотације. 

 На средства дотација или партиципације из овог члана не плаћа се порез на 

додату вредност, у складу са законом. 

 Радно време дневног центра за стара лица, цене топлих и хладних напитака, 

висину годишње чланарине, висину цене ургентног смештаја као и висину посебне, 

додатне дотације из става 2. овог члана утврђује Управни одбор Центра за социјални 

рад Прибој. 



 

      Члан 12. 

 О раду дневног центра за стара лица непосредно се стара стручни радник Центра 

за социјални рад Прибој уз помоћ других стручних радника Центра за социјални рад 

Прибој, стручних сарадника ван Центра за социјални рад Прибој ( лекар, медицински 

техничар ) домаћица и економа. 

 У дневном центру за стара лица постоји књига примедби и предлога. Примедбе 

и предлоге разматра стручни тим Центра за социјални рад Прибој и о истим заузима 

ставове и одговарајуће мере. 

 

 

      Члан 13. 

 Стручни радник задужен за рад дневног центра за стара лица води евиденцију 

захтева, издатих упута о признавању права и одбијених захтева, евиденцију о 

уплаћеним чланаринама. У сарадњи са осталим стручним радницима из стручног тима 

и стручним сарадницима ван Центра за социјални рад Прибој ( лекар, медицински 

техничар и др. ) организује конкретне активности. 

 

      Члан 14. 

 У зависности од интересовања, а у оквиру организовања активности у дневном 

центру за стара лица могу се образовати поједине секције: 

 - музичка секција, 

 - секција за културно-забавни живот, 

 - секција за домаћу радиност и окупационо-радну терапију, 

 - секција за социјално-здравствена питања. 

 

      Члан 15. 

 Секције су интересне групе корисника дневног центра за стара лица сличних 

потреба, афинитета или интересовања. Радом секције руководи и њен рад организује 

одбор секције. 

 Одбор, који броји 3 члана, бирају из реда чланова секције сви чланови те 

секције. 

 Одбор секције стара се о што успешнијем организовању активности и предлаже 

стручном тиму Центра за социјални рад Прибој организовање одређених активности од 

значаја за задовољавање потреба корисника. 

 

 

IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

      Члан 16. 

  

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 

листу општине Прибој. 

 Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о организацији 

дневног центра за стара лица 02 број 560-16 од 17.12.2010. године. 

 

 

 

 

 



    О б р а з л о ж е њ е 

 

 Закон о социјалној заштити који је ступио на снагу 12.04.2011. године  и 

објављен у "Службеном гласнику РС" број 24/11 на нов начин уређује права и услуге из 

области социјалне заштите које обезбеђује јединица локалне самоуправе. 

 Чланом 40. наведеног закона прецизирано је које су групе услуга у социјалној 

заштити, а члан 44. став 2. прецизира да је за обезбеђивање дневних услуга у заједници 

надлежна јединица локалне самоуправе. 

 У складу са напред наведеним Законом о социјалној заштити Скупштина 

општине Прибој је донела Одлуку о правима и услугама из области социјалне заштите 

на територији општине Прибој која је објављена у "Службеном листу општине Прибој" 

број 4/11 и ступила је на снагу. Том Одлуком прецизиране су услуге које се грађанима 

општине Прибој обезбеђују, па је неопходно посебним општим актима све наведене 

услуге детаљније разрадити. 

 Једна од услуга која је обезбеђена грађанима општине Прибој је и дневни центар 

за стара лица. Доношењем новог Правилника о организацији дневног центра за стара 

лица престао би да важи општи акт који је до сада регулисао ту услугу, а нови акт је 

усклађен са одредбама Закона о социјалној заштити и Одлуком о правима и услугама из 

области социјалне заштите на територији општине Прибој. 

 За услугу дневни центар за стара лица већ су опредељена средства у буџету 

општине Прибој тако да нису потребна нова или додатна средства.  

  

 

 

       ОПШТИНСКА УПРАВА 

       НАЧЕЛНИК 

       Миомир Чавић, дипл.правник  


