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 Да би одрасло, односно старо лице било смештено у дом, мора дати своју ПИСАНУ 

САГЛАСНОСТ ( изјава на записник). Уколико је лице лишено пословне способности 

судским путем, сагласност даје његов старатељ. Уколико се ради о лицу које не коже да 

изрази своју вољу (због здравственог стања, менталног статуса), а није лишено пословне 

способности, изјаву воље за смештај у дом даје привремени старатељ кога поставља Центар 

за социјални рад. 

 Ако је лице без сродника ( пре свега своје деце, па затим, браће, сестара), трошкове 

смештаја сноси својим средствима,уколико их има, а ако је без прихода, онда трошкове 

сноси Министарство рада и социјалне политике.  Ако лице има поменуте сроднике, а није у 

могућности да до пуне цене финансира свој смештај, онда разлику до пуне цене  финансира 

сродник за кога се доноси решење о учешћу у трошковима смештаја. 

 Ако лице има земљишне непокретности површине веће од 50 ари, мора дати писану 

сагласност за укњижбу хипотеке, како би се намирили трошкови смештаја. Такав је поступак 

и са другим непокретностима, уколико лице нема довољно средстава за подмирење трошкова 

смештаја. 

  Документација се шаље дому , а сваки дом има своју комисију за пријем и доноси 

одлуку о пријему, односно, одбијању захтева. 

 Од документације је неопходно донети следеће: 

 

1. Извод из МКР са ЈМБГ, 

2. Фотокопија личне карте 

3. Катастарско уверење, 

4. Уверење о пореском задужењу на друге непокретности ( нпр. стан и тд.), 

5. Задњи чек од пензије, или неке друге принадлежности, 

6. Лабораторијски налази, 

7. Налаз ВАСЕРМАН 

8. Налаз и мишљење интернисте 

9. Налаз и мишљење неуропсихијaтра 

10. Налаз и мишљење физијатра, 

11. Очитан снимак плућа 

12. По потреби налаз и мишљење другог специјалисте 

13. Фотокопија отпусних листи 

14. Потврда да лице не болује од заразне болести 

15. Лекарско уверење 

 

Уколико лице својим примањима не може  да покрије трошкове смештаја у дому, у том 

случају, разлику до пуне цене мора измирити по основу хипотеке на непокретности које 

поседује, или, учешћем своје деце (деца морају дати писану сагласност на те околности). 

   

 

Захтев се подноси на посебном обрасцу у Центру за социјални рад по доношењу комплетне 

документације. 


