
На основу члана 14. Одлуке о социјалној заштити из надлежности града Сомбора ("Службени лист", број 26/16) и члана 34.
Пословника о раду Градског већа града Сомбора (Службени лист Града Сомбор бр. 7/2017), Градско веће града Сомбора, на 105.
седници одржаној дана 19.02.2018. године, доноси

Правилник о условима обезбеђивања и пружања услуге дневни боравак

Правилник је објављен у "Службеном листу града Сомбора", бр. 3/2018 од
21.2.2018. године, а ступио је на снагу 20.2.2018.

Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови обезбеђивања и пружања услуге дневни боравак за децу, младе и одрасла лица са

телесним инвалидитетом односно интелектуалним тешкоћама који имају потребу за дневном негом, надзором и подршком у
одржавању и развијању потенцијала.

Члан 2.
Средства за финансирање услуге дневни боравак обезбеђују се у висини планираних средстава у буџету града Сомбора,

учешћем корисника и његових сродника обавезних на издржавање, наменских трансфера и других извора.
Члан 3.

Сврха услуге дневног боравка састоји се у унапређењу квалитета живота корисника у властитој социјалној средини кроз одржање
и развијање социјалних, психолошких и физичких функција и вештина, како би се у што већој мери оспособили за самосталан живот.

Кроз услугу дневног боравка корисници у организованом окружењу, и уз потребни надзор, задовољавају развојне потребе, стичу
и развијају животне вештине, личну и друштвену одговорност ради развоја самосталности, социјалних, сазнајних и других важних
функција за самосталан живот.

Услугом дневног боравка реализује се позитивно и конструктивно искуство боравка корисника изван породице, а члановима
породице се обезбеђује слободно време за бављење радним и другим активностима.

Услуга дневног боравка се реализује кроз осмишљене програме, у планираним и ограниченим временским периодима.
Члан 4.

Услугу могу користити особе које:
- припадају једној од следећих категорија:
1) деца и млади са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама, који имају потребу за дневном негом и

надзором, и подршком у одржању и развијању потенцијала, на начин који не омета њихово школовање;
2) одрасли са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама, који имају потребу за дневном негом и надзором, и

подршком у одржању и развијању потенцијала;
- имају боравиште на подручју града Сомбора,
- искажу вољу за коришћењем услуга (у име лица које се налази под старатељском заштитом, старатељ мора исказати вољу за

коришћењем услуга),
- учествују у суфинансирању трошкова услуга у складу са Правилником о критеријумима и мерилима за учешће корисника и

његових сродника у цени социјалне услуге помоћи у кући, персоналне асистенције и дневног боравка деце, младих и одраслих
лица.

Члан 5.
Услуга на подручју града Сомбора пружа се у складу са важећим законским прописима, уз примену Правилника о ближим

условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите који је усвојила влада РС, Правилника изабраног пружаоца услуге
на који је сагласност дало Градско већа града Сомбора и закљученим уговором са градом Сомбором о спроведеној јавној набавци
за наведену услугу.

Члан 6.
Лиценцирани пружалац услуге се обезбеђује путем јавне набавке.

Члан 7.
Центар за социјални рад Сомбор на основу поднетог захтева странке, законског заступника или старатеља, доноси решење о

признавању права на коришћење услуге, применом одредаба Закона о социјалној заштити, Закона о општем управном поступку,
Одлуке о правима у социјалној заштити из надлежности град Сомбора и овог правилника, и издаје упут кориснику ради остварења
права код изабраног пружаоца услуге.

Члан 8.
Против решења којим се одбија захтев за коришћење услуге из претходног члана може се изјавити жалба у року од 15 дана.
Жалба из става 1. овог члана изјављује се Градском већу града Сомбора.
Одлука о жалби из става 1. овог члана доноси се у року од 30 дана.

Члан 9.
Захтев за остваривање права на коришћење услуге дневног боравка, подноси родитељ, односно старатељ корисника Центру за

социјални рад Сомбор - Служби локалних права и услуга.
Центар ће по службеној дужности прибавити следећу документацију неопходну за доношење првостепеног решења:
- извод из матичне књиге рођених за корисника,
- решење о разврставању корисника или мишљење интерресорне комисије о процени потреба за пружањем овог облика подршке

кориснику,
- уверење МУП-а о пребивалишту и фотокопије личних карата подносиоца захтева и корисника.

Члан 10.
Ако овлашћени пружалац услуге одбије да кориснику пружи услугу, дужан је да о томе одмах, писменим путем, обавести Центар

за социјални рад Сомбор и корисника и да за то наведе разлоге.
Поводом обавештења из става 1. овог члана корисник, у року од осам дана од пријема тог обавештења, може упутити приговор

Центру за социјални рад Сомбор.
О одбијању пружања услуге Центар за социјални рад Сомбор - Служба локалних права и услуга одмах обавештава град Сомбор

и инспекцију социјалне заштите.
Члан 11.

Пружалац услуге је обавезан да врши наплату средстава на име учешћа корисника и сродника у цени услуге дневног боравка у
складу са Правилником о критеријумима и мерила за учешће корисника и његових сродника у цени социјалне услуге помоћ у кући,
персоналне асистенције и дневног боравка деце, младих и одраслих лица.

Члан 12.
Организација социјалне заштите - пружалац услуга дужна је да град Сомбор извештава писаним путем месечно, квартално и

годишње о пруженим услугама и наплати суфинансирања од стране корисника.
Члан 13.



Правилник се доставља Центру за социјални рад Сомбор, одабраном пружаоцу услуге, Одељењу за друштвене делатности,
Одељењу за финансије.

Члан 14.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о нормативима и стандардима за обављање услуге дневног

боравка лица са сметњама у развоју, критеријумима и мерилима за утврђивање права и цене рада дневног боравка (Службени лист
града Сомбора бр. 3/2012, 6/2012, 2/2013).

Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и исти ће се објавити у Службеном листу града Сомбора.
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