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

("Службени гласник РС" број 24/11), члана 46. Одлуке о правима и услугама из области 

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

број 4/11), а у вези Споразума број: 401-00-01193/2007-19 од 26.11.2007. 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 УСЛУГЕ ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ СА  

СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

          Члан 1. 

 У складу са споразумом број: 401-00-01193/2007-19 од 26.11.2007. године 

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 реализацију услуге дневни боравак за децу са сметњама у 

развоју овим Правилником регулише се садржина услуге, права и обавезе корисника 

услуге, организација стручног рада, финансирање услуге и друга питања од значаја за 

организацију и финкционисање услуге. 

 

          Члан 2. 

 Услуга дневни боравак за децу са сметњама у развоју функционише као посебан 

организациони сегмент Центра за социјални рад Прибој као пружаоца услуге, као вид 

ванинституционалног облика заштите деце којима је ова услуга неопходна. 

 Услуга из става 1. овог члана реализује се у просторијама Удружења ментално 

недовољно развијених особа у Прибоју, које је Министарство рада и социјалне 

политике, из средстава Националног инвестиционог плана, наменски оспособило за 

пружање ове услуге. 

 

          Члан 3. 

 Средства за реализацију ове услуге обезбеђују се из следећих извора: наменских 

средстава буџета општине Прибој, учешћа корисника и сродника у трошковима услуге, 

донација, прилога, поклона трећих лица и из других извора. 

 Средства из става 1. овог члана  посебно се евидентирају у Центру за социјални 

рад Прибој, као наменска средства, у складу са правилима буџетског рачуноводства. О 

ангажовању наменских средстава одлучује директор Центра за социјални рад Прибој, у 

складу са Законом, општим актима и финансијским планом. 

 

          Члан 4. 

 Услуга дневног боравка за децу са сметњама у развоју обезбеђује се деци 

ометеној у физичком или психичком развоју, оболелој од аутизма, која имају право на 

смештај у установу социјалне заштите или другу породицу ако је у зависности од 

степена и врсте ометености овакав облик заштите најцелисходнији. 

 

 

 



II  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ 

 

          Члан 5. 

 Корисници услуге дневног боравка за децу са сметњама у развоју могу постати 

сва деца из члана 4. овог Правилника која имају пребивалиште на територији општине 

Прибој. 

 

          Члан 6. 

 Својство корисника утврђује Центар за социјални рад Прибој, по поднетом 

захтеву, издавањем упута у складу са Законом, Одлуком о правима и услугама у 

области социјалне заштите на територији општине Прибој и овим Правилником. 

 Захтев за коришћење услуге подноси родитељ односно старатељ детета. Уз 

захтев подноси решење о разврставању и категоризацији детета. 

 

          Члан 7. 

 О одбијању захтева за стицање својства корисника услуге дневног боравка за 

децу са сметњама у развоју, као и висини учешћа корисника и сродника обавезаних на 

издржавање корисника у трошковима услуге Центар за социјални рад Прибој одлучује 

решењем. Против решења Центра за социјални рад може се изјавити жалбас у року од 

15 дана. О жалби одлучује Општинско веће општине Прибој. 

 

          Члан 8. 

 Корисницима услуге у дневном боравку обезбеђује се исхрана, радна и 

окупациона терапија, културно забавне и рекреативне активности према способностима 

и склоностима. 

 

III  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И СТРУЧНИ РАД СА КОРИСНИЦИМА 

 

          Члан 9. 

 Дневни боравак се организује сваког радног дана у времену од 8-16 часова. 

 Цена услуге дневног боравка за децу са сметњама у развоју на месечном нивоу 

утврђује се према цени коришћења ове услуге за један сат. Цена коришћења услуге за 

један сат утврђује се у износу од 100,00 динара. 

 

          Члан 10. 

 Уколико месечни приход породице, по члану домаћинства, сродника обавезног 

на издржавање корисника услуге дневног боравка за децу са сметњама у развоју за 

месец који претходи месецу у коме је поднет захтев не прелази 50% просечне месечне 

зараде по запосленом у Републици, без пореза и доприноса, према званично 

објављеним подацима Републичког завода за статистику, сродник нема обавезу учешћа 

у трошковима коришћења услуге. 

 Уколико приход из става 1. овог члана прелази 50%  зараде из истог става, 

сродник корисника услуге има обавезу учешћа у трошковима коришћења услуге. 

Обавезу учешћа утврђује Центар за социјални рад Прибој решењем, по цени утврђеној 

у члану 9. став 2. овог Правилника, а све према евиденцији о присутности корисника 

коју води Центар за социјални рад Прибој. 

 

          Члан 11. 

 О раду дневног боравка за децу са сметњама у развоју непосредно се стара 

стручни радник Центра кога одреди директор. 



 У раду са корисницима учествују стручни радници Центра ( социјални радник, 

специјални педагог, психолог), стручни сарадници за рад на радионицама ( 

олигофренолог, дефектолог), а по потреби и други стручни сарадници ( логопед, 

неуропсихијатар...). 

 

          Члан 12. 

 Стручни радник који се непосредно стара о раду дневног боравка за децу са 

сметњама у развоју води евиденцију захтева, издатих упута о признавању права, 

донетих решења о одбијању захтева, донетих решења о учешћу корисника и сродника 

обавезаних на издржавање у трошковима услуге, као и евиденцију присутности 

корисника на дневном нивоу. 

 

IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

          Члан 13. 

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

листу општине Прибој. 

 

 

                                                    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 услугe дневни боравак 

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 услуга 

дневног боравка за децу са сметњама у развоју. Доношењем  Правилника о 

организацији услуге дневног боравка за децу са сметњама у развоју ближе би били 

прецизирани критеријуми и мерила за остваривање ове услуге, а 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 боравак за децу са сметњама у развоју већ су опредељена 

средства у буџету општине Прибој тако да нису потребна нова или додатна средства.  

 

 

       

       ОПШТИНСКА УПРАВА, 

       Н А Ч Е Л Н И К, 

       Миомир Чавић, дипл.правник  


