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На основу чл. 32, 96. став 2. и члана 116.
став 6. Закона о социјалној заштити и
обезбеђивању социјалне сигурности грађана
(''Службени гласник РС'', број 36/91, 79/91, 33/93,
53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04 и
115/05) и члана 7. Одлуке о социјалној заштити и
социјалној сигурности грађана у граду
Зрењанину (''Службени лист града Зрењанина'',
број 6/09 и 1/10), Градоначелник града
Зрењанина дана 15.07.2010. године донео је
ПРАВИЛНИК
О ПОМОЋИ У КУЋИ И КЛУБУ ЗА СТАРА
И ОДРАСЛА ЛИЦА
1. Опште одредбе

15. ЈУЛ

2010.

БРОЈ: 10

Клуб својим члановима, зависно од
интересовања и потреба, организује:
- услуге социјалног рада,
- задовољавање свакодневних социјалних
потреба
(социјална
интеграција
и
рехабилитација, солидарност, развијање
социјалне сигурности и др.),
- културно-забавне активности (коришћење
библиотечког фонда, штампе, посете
установама
културе,
афирмација
стваралачких и уметничких афинитета
кроз рад секција и др.),
- образовне активности (предавања и
курсеви),
- рекреативно-рехабилитационе активности
(такмичења, излети, путовања и др.).
Услуге из ст. 1. и 2. овог члана пружају
радници Службе.

Члан 1.
Члан 3.
Овим
Правилником
регулише
се
пружање услуга у Геронтолошком центру
Зрењанин (у даљем тексту: Центар), у Служби
ванинституционалне заштите (у даљем тексту:
Служба), тако што се утврђују:
- послови помоћи и неге у кући и нормативи
у погледу стручних и других радника за
њихово обављање,
- послови Клуба за стара и одрасла лица (у
даљем тексту: Клуб) и нормативи у
погледу стручних и других радника за
њихово обављање,
- критеријуми и мерила за утврђивање цене
услуга помоћи у кући,
- критеријуми и мерила за учешће
корисника и њихових сродника у
трошковима помоћи у кући и
- критеријуми и мерила за утврђивање цене
програма рада Клуба.
Члан 2.
Право на помоћ и негу у кући обезбеђује
се старим и хронично оболелим и другим
лицима која нису у стању да се сама старају о
себи пружањем услуга помоћи и неге у кући.

Центар подноси годишњи извештај о
раду и предлог програма рада Службе за наредну
годину, на усвајање Скупштини града
Зрењанина.
2. Послови помоћи и неге у кући и
нормативи у погледу стручних и других
радника за њихово обављање
Члан 4.
Помоћ у кући обухвата: помоћ у
одржавању хигијене, хигијену просторије у којој
борави корисник, пеглање личног рубља, помоћ
око исхране, набавке лекова, свакодневних
потреба и плаћања рачуна.
Члан 5.
Услуге обухватају: медицинску негу
(превенцију настанка декубитуса), одржавање
везе са здравственим службама, бригу о
правилном коришћењу лекова, мерење крвног
притиска, бригу о личној хигијени, хигијену
постеље, припрему оброка, храњење, обуку за
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коришћење ортопедских помагала и прибора за
личну хигијену и едукацију чланова породице
корисника.
Члан 6.

Повременим активностима пружа се
могућност члановима да се баве културнозабавним, образовним и рекреативним радом
кроз секције, предавања и сл.

Помоћ ради задовољавања социјалних
потреба обухвата: узимање социјалне анамнезе,
постављање социјалне дијагнозе, терапије и
рехабилитације, сарадњу са службама социјалне
и здравствене заштите и других делатности,
помоћ у решавању конфликтних ситуација,
контакт са блиским сродницима у вези пружања
услуга, едукативни рад и остале услуге
социјалног рада.
Члан 7.

Члан 11.

Број извршилаца за реализацију стручног
рада на пружању услуга помоћи и неге у кући
утврђиваће се за сваку годину програмом рада
Службе и Уговором између Центра и града
Зрењанина.
Медицинске сестре и геронто-домаћице у
току дана код једног корисника раде најмање
пола сата, а највише два сата.
Члан 8.
Извршиоцима услуга обезбеђује се
опрема за рад у складу са одредбама Правилника
о безбедности и здравља на раду Центра.
3. Послови Клуба у погледу стручних и других
радника и нормативи за њихово обављање
Члан 9.
У погледу услова који се тичу простора,
опреме и хигијене простора и опреме Клуба
примењиваће се нормативи и стандарди
утврђени Правилником о ближим условима за
почетак рада и обављање делатности и
нормативима и стандардима за обављање
делатности установа социјалне заштите за
смештај пензионера и других старих лица
(''Службени гласник РС'', број 44/93, 60/93, 73/02,
66/03, 102/04, 76/05 и 34/09).
Члан 10.
У зависности од интересовања и потреба
чланова, Клуб ради у две смене са дневним и
повременим активностима.
Дневним
активностима,
које
се
организују током целог дана, обезбеђује се
дружење,
социјална
интеграција
и
рехабилитација и развијање солидарности,
односно самопомоћи.

Члан Клуба може бити свако одрасло
лице старије од 65 година или корисник пензије.
Клуб води евиденцију својих чланова и
издаје им чланску карту.
Члан 12.
Број извршилаца за организацију и
реализацију стручног рада Клуба утврђиваће се
за сваку годину програмом рада Службе и
Уговором између Центра и града Зрењанина.
4. Критеријуми и мерила за утврђивање цене
услуга помоћи и неге у кући
Члан 13.
Цена услуга помоћи и неге у кући
утврђује се према следећим елементима:
- зараде, накнаде и друга примања
запослених у складу са законом,
колективним
уговорима
и
другим
прописима,
- средства за исплату законом утврђених
обавеза,
- материјални трошкови везани за пружање
услуга кориснику,
- остали материјални и нематеријални
трошкови
(канцеларијски
материјал,
телефон, санитарни преглед радника итд.)
и
- остали трошкови према Уговору о
обављању послова помоћи у кући и неге и
активности Клуба, закљученим између
Градоначелника града Зрењанина и
Центра.
Члан 14.
Цену услуга помоћи у кући утврђује
Градоначелник града Зрењанина, на предлог
Управног одбора Центра.
5. Критеријуми и мерила за учешће
корисника и његових сродника у трошковима
помоћи у кући
Члан 15.
Средства за финансирање услуга помоћи
у кући и неге обезбеђују се у буџету града
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Зрењанина, као и учешћем корисника и њихових
сродника и из других извора.
Право на регресирање цене сата услуга
помоћи у кући и неге утврђује се у зависности од
односа укупног месечног прихода по члану
домаћинства корисника и износа најниже
пензије према следећој скали:
Месечни приходи по члану
домаћинства
- до износа најниже пензије
- преко износа најниже пензије до
150 % износа најниже пензије
- преко 150% до 200% износа
најниже пензије
- преко 200% износа најниже
пензије

Учешће
цени
0%
30%

у

-
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одржавање хигијене, електрична енергија,
грејање, комуналне услуге, телефон и др.)
и
средства за текуће одржавање објеката и
опреме.
Члан 18.

Средства за реализацију активности
Клуба обезбеђују се у буџету града Зрењанина.
6. Прелазне и завршне одредбе
Члан 19.

60%
100%

Укупан приход домаћинства утврђује се
на начин предвиђен Законом.

Геронтолошки центар Зрењанин, у
сарадњи са Центром за социјални рад града
Зреанина, ускладиће решења о праву на помоћ и
негу у кући са одредбама овог Правилника
одмах након ступања на снагу истог.
Члан 20.

Члан 16.
Учешће у трошковима помоћи у кући
корисници, односно њихови сродници уплаћују
на текући рачун Центра најкасније до петнаестог
у месецу за претходни месец.
У случају неуредног плаћања зарачунава
се законска затезна камата и обуставља се
пружање услуга.
5. Критеријуми и мерила за утврђивање цене
програма рада Клуба
Члан 17.
Цену програма рада Клуба чине:
зараде, накнаде и друга примања
запослених у складу са законом и
колективним уговором,
- материјални и нематеријални трошкови
(канцеларијски
материјал,
штампа,
санитарни преглед радника, средства за

-

Доношењем овог Правилника престаје да
важи Правилник о помоћи у кући и клубовима за
стара и одрасла лица (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 1/02).
Члан 21.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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