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На основу члана 20. Закона о социјалној 
заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/11), 
Правилника о ближим условима и стандардима 
за пружање услуга социјалне заштите („Сл. 
гласник РС“, бр. 42/13), члана 47. Статута града 
Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", 
број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 
и 28/14), члана 4. став 2. тачка 1.и члана 39. 
Одлуке о правима и услугама у социјалној 
заштити града Зрењанина („Сл. гласник града 
Зрењанина“, бр. 37/13, 8/15, 24/15 и 33/15) 
Градско веће града Зрењанина на седници 
одржаној дана 13.05.2016. године донело је: 
 

ПРАВИЛНИК 
О   РАДУ   ДНЕВНОГ   БОРАВКА   ЗА ДЕЦУ   

И   МЛАДЕ   СА   ТЕЛЕСНИМ 
ИВАЛИДИТЕТОМ    ОДНОСНО   

ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ   ТЕШКОЋАМА – 
''А Л Т Е Р Н А Т И В А''  

 
Члан 1. 

 
Овим Правилником утврђује се право на 

коришћење услуга у Дневном боравку за децу и 
младе са телесним инвалидитетом односно 
интелектуалним тешкоћама – ''Алтернатива'' (у 
даљем тексту : Дневни  боравак), услови, начин 
остваривања наведеног права као и 
финансирање. 
 

Члан 2. 
 

 Услуга Дневног боравка се реализује 
кроз планиране и структуиране активности,  с 
циљем збрињавања деце и младих са телесним 
инвалидитетом односно  интелектуалним 
тешкоћама, ради унапређења квалитета њиховог 
живота у властитој социјалној средини,  кроз 
подстицање  и развијање  социјалних, 
психолошких и физичких  функција и вештина 
постизања што већег степена самосталности. 

Услуга Дневног боравка се пружа у 
организованом окружењу, уз надзор, ради 
задовољавања развојних потреба корисника,  

 
 
стицања и развијања позитивних, 
конструктивних искустава боравком изван 
породице и растерећења и слободног времена за 
чланове породице.  
 

Члан 3. 
 

  Услугу могу да остваре деца и млади 
узраста од 5 до 26 година са пребивалиштем / 
боравиштем на територији Града Зрењанина. 

Капацитет Дневног боравка је 10 
корисника. 
  

Члан 4. 
 

  У раду са корисницима услуге Дневног 
боравка непосредно су ангажована 2 стручна 
радника (васпитач и терапеут) и 2 сарадника 
(медицинска сестра и пратилац у 
специјализованом возилу). 

Стручне процедуре спроводе и стручни 
радници Центра за социјални рад града 
Зрењанина, а по потреби укључују се и стручни 
радници из области образовања и здравства.  
  

Члан 5. 
 

 Активности услуге Дневног боравка 
реализују се у складу са сврхом услуге, 
карактеристикама корисничке групе, 
капацитетима корисника, индивидуалним 
планом и проценом потреба корисника.У оквиру 
услуге пружа се: 

 
− превоз корисника у специјализованом 

возилу, прилагођеним потребама 
корисника, уз пратиоца , од адресе 
становања до Дневног боравка и натраг; 

− брига о основним физиолошким 
потребама корисника: 

− нега корисника и асистенција при 
активностима дневног живота у 
заједници, према процењеном степену 
подршке; 
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− евидентирање и извештавање родитеља о 
уоченим променама у понашању и 
здравственом статусу корисника; 

− развијање психомоторних способности и 
вештина корисника  и праћење 
квалитативних промена у 
психомоторном развоју; 

− корективно-превентивни 
физиотерапеутски рад (кинезитерапија и 
релаксациона масажа); 

− подршка у изградњи позитивних 
социјалних релација; 

− едукативне, радно-окупационе и 
рекреативне активности; 

− укључивање корисника у културне и 
спортске манифестације у заједници; 

− организовање културно-забавних 
садржаја у Дневном боравку; 

− саветодавни рад са породицама 
корисника у области здравствене 
хигијене и родитељства и укључивање 
чланова породице у рад Дневног боравка. 

 
Члан 6. 

 
Услуга Дневног боравка се пружа у 

објекту на адреси Зрењанин, ул. Др Јована 
Крстића бб. 

Локација објекта и опрема, као и услови 
боравка и рада  одговарају минималним 
структуралним стандардима сходно Правилнику 
о ближим условима и стандардима за пружање 
услуга социјалне заштите (''Сл. гласник РС“ , бр. 
42/2013 од 14.05.2013.год.) 
  

Члан 7. 
 

  Услуга Дневног боравка је доступна 8 
сати дневно (од 07ч.  до 15ч.), пет радних дана у 
недељи. 
  

Члан 8. 
 

  Корисницима се у Дневном боравку 
обезбеђује један  оброк у складу са њиховим 
развојним и здравственим потребама. 
  

Члан 9. 
 

  Поступак за утврђивање права на 
коришћење услуге Дневног боравка покреће се 
захтевом странке, а на основу мишљења 
Интерресорне комисије града Зрењанина, за 
децу узраста од 5 до 18 година.  
  
 

Члан 10. 
 

  На основу поднетог захтева, најкасније у 
року од 15 дана од пријема захтева, врши се 
пријемна процена  од стране стручног радника 
Центра за социјални рад града Зрењанина. 

У случају попуњености капацитета 
Дневног боравка, корисници којима је 
процењена потреба за услугом, стављају се на 
листу чекања, према редоследу процењене 
потребе.  
 

Члан 11. 
 

  На основу поднетог захтева о праву на 
услугу Дневног боравка решава Центар за 
социјални рад града Зрењанина доношењем 
упута-решења и одбијајућег решења. 

Против решења у првом степену, странка 
има право на жалбу у року од 15 дана од дана 
достављања решења. 

Жалба се предаје Центру за социјални 
рад града Зрењанина који ће исту проследити 
надлежном органу јединице локалне самоуправе, 
који решава по жалби. 

 
Члан 12. 

 
 Након пријема корисника у року од 10 
дана од дана пријема стручни радник врши 
процену.  
 На основу резултата процене одређује се 
степен подршке кориснику и израђује се 
индивидуални план услуге. 
 Поновни преглед индивидуалног плана 
врши се у складу са роковима наведеним у 
индивидуалном плану услуге, а најмање једном 
у 6 месеци. 
 

Члан 13. 
 

Престанак права на коришћење услуге 
утврђује Центар за социјални рад града 
Зрењанина на основу поновног прегледа 
индивидуалног плана, доношењем решења. 

 
Члан 14. 

 
 Рад Дневног боравка се финансира из: средстава 
буџета Града Зрењанина, донорских средстава и 
из других извора у складу са законом. 

 
Члан 15. 

 
Висину трошкова функционисања 

Дневног боравка утврђује надлежна служба 
Центра за социјални рад града Зрењанина. 
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Захтев за трансфер средстава доставља се 
надлежној служби за послове финансија  
Градске управе града Зрењанина. 
  

Члан 16. 
 

  Овај Правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ''Сл. листу Града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-55-9/16-III 
Дана: 13.05.2016. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
        
   ПРЕДСЕДНИК  
            ГРАДСКОГ ВЕЋА 
                        Чедомир Јањић,с.р. 
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На основу члана 20. Закона о социјалној 
заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/11), 
Правилника о ближим условима и стандардима 
за пружање услуга социјалне заштите („Сл. 
гласник РС“, бр. 42/13), члана 47. Статута града 
Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", 
број 26/13 - пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 
и 28/14), члана 4. став 2. тачка 4. и 4.а и члана 39. 
Одлуке о правима и услугама у социјалној 
заштити града Зрењанина („Сл. гласник града 
Зрењанина“, бр. 37/13, 8/15, 24/15 и 33/15) 
Градско веће града Зрењанина на седници 
одржаној дана 13.05.2016. године, донело је: 
 

ПРАВИЛНИК 
О РАДУ ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ЖЕНЕ И 
ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА И 
ЖРТВЕ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА - "СИГУРНЕ 

КУЋЕ" У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ 
 

Члан 1. 
 

Овим правилником уређују се услуге 
смештаја у Прихватилиште за жене и децу жртве 
породичног насиља и жртве трговине људима – 
„Сигурну кућу“ у граду Зрењанину (у даљем 
тексту: „Сигурна кућа“) и продужено становање 
за жене и децу жртве насиља у породици и жртве 
трговине људима (у даљем тексту: „продужено 
становање“), време трајања услуга, начин 
финансирања, као и услови и начин остваривања 
права за наведене услуге. 

 

Члан 2. 
 

"Сигурна кућа" функционише по 
принципима једнакости и међусобног 
уважавања, без обзира на расну, верску, 
националну, политичку или другу врсту 
припадности или различитости, по принципу 
толерантности у односима и ненасилном 
решавању конфликата.  
 

Члан 3. 
 

Услугу "Сигурне куће" могу користити 
жене и деца жртве насиља у породици и жртве 
трговине људима, без обзира на стално 
пребивалиште или боравиште, лица која немају 
стално пребивалиште или боравиште, као и лица 
која пребивалиште или боравиште имају ван 
територије Републике Србије и то до момента 
док се не створе могућности да им се обезбеди 
одговарајући смештај у земљи чији су 
држављани или у којој имају стално место 
пребивалишта или боравишта.  

Услугу продуженог становања могу 
користити жене и деца жртве насиља у породици 
и жртве трговине људима са пребивалиштем на 
територији града Зрењанина по престанку 
безбедоносних ризика и потребе за смештајем у 
„Сигурну кућу“ ако им је стамбено питање 
нерешено или привремено решено. 

Услуга из става 1. овог члана пружа се 
најдуже у трајању до 6 месеци, а услуга из става 
2. овог члана пружа се најдуже до годину дана. 

Дужина трај 
ања услуга из става 1. и 2. овога члана 

утврђује се индивидуалним планом пружаоца 
услуга, а на основу претходно извршене процене 
потреба корисника. 
 

Члан 4. 
 

Сврха смештаја у „Сигурну кућу“ је: 
− задовољавање основних потреба 

корисника којима је потребно неодложно 
осигурати безбедност;  

− процена потреба за другим услугама и 
започињање процеса помоћи 
корисницима за успостављање стабилног 
породичног или независног живота, 
превазилажење кризне ситуације и 
проналажења одрживих решења у 
будућности; 

− успостављање осећања сигурности као 
основе за напредак и оснаживање 
корисника, ради подизања њихове 
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способности за безбедан живот и 
укључивање у заједницу. 
Сврха продуженог становања је 

економско оснаживање у процесу 
осамостаљивања корисника. 
 

Члан 5. 
 

Локација и простор „Сигурне куће“ је: 
 

− у насељеном месту; 
− доступан јавном превозу; 
− поседује прикључак на електричну и 

телефонску мрежу; 
− прикључено је на водоводну и 

канализациону мрежу; 
− има централно грејање; 
− топлотно и звучно је изоловано; 
− има могућност природног проветравања 

и осветљења; 
− има безбедно окружење. 

 
Члан 6. 

 
Капацитет „Сигурне куће“ је 10 

корисника, при чему је однос броја деце и жена 
флексибилан. 

Сходно Правилнику о ближим условима 
и стандардима за пружање услуга социјалне 
заштите (''Службени гласник РС'', бр.42/2013), 
пружалац услуге обезбеђује адекватне 
просторно-материјалне и кадровске услове за 
пружање услуге. 
 

Члан 7. 
 

У непосредном и стручном раду са 
женама и децом жртвама насиља у породици и 
жртвама трговине људима, поред запослених 
радника у "Сигурној кући", раде и стручни 
радници Центра за социјални рад града 
Зрењанина или другог надлежног Центра. 
 

Члан 8. 
 

Услуга смештаја у „Сигурну кућу“ се 
остварује кроз програмске активности, којима се, 
у складу са проценом потреба корисника, 
обезбеђује: 

 
1. стручна помоћ и подршка усмерена ка 

задовољавању основних потреба и 
осигурању безбедног и пријатног 
окружења корисника, а обухвата: 
 

− обезбеђивање исхране у складу са 
узрасним и здравственим 
потребама корисника; 

− помоћ при облачењу и 
пресвлачењу; 

− помоћ при храњењу и обављању 
личне хигијене (туширање, 
купање); 

− помоћ при кретању; 
− помоћ при одржавању хигијене 

усне шупљине, ногу и ноктију; 
− помоћ при шишању; 
− помоћ при обављању 

физиолошких потреба; 
− помоћ при одржавању хигијене 

кревета и простора; 
− давање преписане терапије; 
− санирање и нега мањих повреда; 
− контрола виталних функција ( 

притисак, температура, ниво 
шећера у крви, уношење и 
избацивање течности и сл.); 

− набавку одеће и обуће примерену 
временским приликама; 

− обезбеђивање прикладне 
декорације која одражава 
индивидуалне укусе и жеље 
корисника; 

− обезбеђивање довољно простора 
и опреме који кориснику 
обезбеђују приватност; 

− чишћење заједничких просторија, 
соба и припадајућих санитарних 
просторија; 

− прање и пеглање личног рубља; 
− помоћи приликом одржавања 

простора у којем бораве и 
старања о личним стварима; 

− по потреби, пратњу корисника 
приликом одласка код лекара или 
до других служби ван установе. 

 
2. активности усмерене ка развијању и 

очувању потенцијала корисника, као и 
припреми за одржив независан живот, 
ради: 

 
− подршке у изградњи и одржавању 

позитивних односа са другим 
лицима у окружењу; 

− организовања радно-окупационих 
и едукативних активности, које 
подстичу стицање нових знања и 
вештина; 
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− подршке у одржавању контакта са 
биолошком породицом и другим 
лицима значајним за корисника; 

− организовања слободног времена 
у складу са потребама и 
интересовањима корисника; 

− организовања културно-забавних 
садржаја у складу са 
интересовањима, жељама и 
способностима корисника у 
установи и изван ње; 

− развоја вештина за препознавање 
и решавање проблема; 

− развоја комуникационих вештина; 
− развоја вештина за самозаштиту; 
− развоја вештина и знања 

потребних за живот и рад изван 
институције; 

− пружања рехабилитационих и 
терапијских услуга; 

− помоћи у учвршћивању стечених 
знања и вештина. 

 
3. активности правне подршке и 

усмеравања, које обухватају: 
 

− утврђивање идентитета 
корисника; 

− иницирање утврђивања и 
решавања грађанско-правног 
статуса корисника; 

− обезбеђивање доступности правне 
помоћи и подршке у складу са 
потребама корисника. 

 
4. активности усмерене на подршку при 

школовању и запошљавању, у складу са 
капацитетима и проценом потреба 
корисника, а обухватају: 

 
− помоћ у наставку школовања; 
− помоћ у тражењу прилика за 

запошљавање унутар заједнице; 
− подстицање и подршку у 

почетним данима новог 
запослења. 

 
Услуга продуженог становања се 

остварује кроз подршку и помоћ подизања 
капацитета жртава насиља за економски 
независан живот, стабилну и одрживу 
организацију живота ван насиља. 

 
 
 
 

Члан 9. 
 

Структура просторија у „Сигурној кући“ 
обезбеђује несметано обављање основних 
животних функција: спавање, обедовање, дневни 
боравак и одржавање хигијене корисника. 

Лежаји у спаваоницама прилагођени су 
потребама корисника према процењеном 
степену подршке. 

Размак између лежајева омогућава 
несметано функционисање корисника у складу 
са њиховим могућностима и потребама. 

Простор у вишекреветним спаваоницама 
одговарајући је предвиђеним стандардима.   
Спаваће собе су одвојене за мајке са децом. 

„Сигурна кућа“ има просторију за  
дружења  и заједничке активности корисника. 

Пружалац услуге обезбеђује средства и 
опрему за несметано одржавање личне хигијене. 

Пружалац услуге обезбеђује смештај у 
соби  за највише 6 корисника. 
 

Члан 10. 
 

 Корисницима се обезбеђује најмање 3 
оброка дневно и две ужине по потреби и у 
складу са нутриционистичким стандардима или 
на основу упутства лекара. 

Исхрана корисника обезбеђује се према 
недељном јеловнику, који се саставља у складу 
са нутриционистичким стандардима, уз учешће 
корисница и истакнут је на видном месту. 

За послуживање хране „Сигурна кућа“ 
има одговарајућу трпезарију коју истовремено 
може користити најмање 50% корисника на 
смештају. 
 

Члан 11. 
 

 Лично и постељно рубље и одећа 
корисника пере се и пегла  по утврђеном 
распореду или по потреби, у договору са 
корисницама. 

Најмање једном у 30 дана пружа се 
помоћ корисницама приликом поспремања 
ормана и других личних ствари. 

Просторије у којима живе корисници и 
припадајуће санитарне просторије свакодневно 
се чисте. 

Прање стаклених површина, завеса, 
тепиха обавља се најмање једном у 6 месеци. 

 
Члан 12. 

 
Дневни боравак у „Сигурној кући“ 

опремљен је столовима, столицама, телевизором, 
DVD уређајем ,  библиотеком, компјутером, 
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прибором и опремом за радне активности и 
друштвене игре, у складу са потребама и 
интересовањима корисника. 

 
Члан 13. 

 
Пружалац услуге смештаја у „Сигурну 

кућу“ омогућава прославу рођендана и 
обележавање значајних празника за корисника, у 
складу са способностима и интересовањима 
корисника. 
 

Члан 14. 
 

 Услуге смештаја у „Сигурну кућу“ 
обезбеђују се 24 сата дневно, током целе године. 

Ако је пријем корисника у „Сигурну 
кућу“ извршен као ургентан без упута Центра, 
пружалац услуге о пријему корисника 
обавештава надлежни Центар, најкасније у року 
од 3 дана. 

Ако је корисник примљен у „Сигурну 
кућу“ под сумњом да је жртва трговине људима, 
обавештава се надлежни Центар и Служба за 
координацију заштите жртава трговине људима, 
у року од 3 дана. 
 

Члан 15. 
 

 Минимални број стручних радника и 
сарадника у „Сигурној кући“ одређује се по 
следећем моделу: 
 

− ангажују се 5 стручних радника и 2 
сарадника за капацитет до 10 корисника, 
а 1 стручни радник  на сваких додатних 5 
корисника, односно 1 сарадник на сваких 
додатних 10 корисника. 

 
Члан 16. 

 
 Поступак за утврђивање права на 
коришћење услуга смештаја у „Сигурну кућу“ и 
продуженог становања покреће надлежни 
Центар за социјални рад по службеној дужности 
или на захтев странке. 
 

 
Члан 17. 

 
 На основу поднетог захтева најкасније у 
року од 15 дана од пријема захтева врши се 
пријемна процена од стране стручног радника 
надлежног Центра за социјални рад. 
 Ако се захтев за пријем корисника упути 
од стране Центра за социјални рад који је ван 
седишта пружаоца услуге, стручни радник 

сигурне куће врши пријемну процену у року од 7 
дана. 
 

Члан 18. 
 

 О праву на услуге смештаја у „Сигурну 
кућу“ и продужено становање у првом степену 
решава надлежни Центар за социјални рад  
доношењем упута-решења или одбијајућег 
решења. 
 Против решења донетог у првом степену, 
странка има право на жалбу у року од 15 дана од 
дана достављања решења. 
 Жалба се предаје Центру за социјални 
рад који је решавао у првом степену, а који  ће 
исти проследити надлежном органу јединице 
локалне самоуправе, који решава по жалби. 
 

Члан 19. 
 

 Правила понашања, права и обавезе 
корисника услуге су детаљније прописана 
Кућним редом „Сигурне куће“, који доноси 
Центар за социјални рад града Зрењанина.  
 Кућни ред „Сигурне куће“ мора бити 
истакнут на видном месту унутар „Сигурне 
куће“ и његова правила морају поштовати сви 
корисници, запослени, као и стручна и позвана 
лица док су у „Сигурној кући“.  
 

Члан 20. 
 

Након пријема корисника у року од 10 
дана од дана пријема корисника стручни радник 
пружаоца услуте врши процену. 
 

Члан 21. 
 

 На основу резултата процене одређује се 
степен подршке кориснику и израђује се 
индивидуални план услуге који се доставља 
задуженом стручном раднику надлежног Центра 
за социјални рад. 
 Поновни преглед индивидуалног плана 
врши се у складу са роковима наведеним у 
индивидуалном плану услуге од најмање једном 
у 6 месеци. 

 
Члан 22. 

 
 Решењем надлежног Центра за социјални 
рад услуга може престати пре рока утврђеног 
индивидуалним планом у случајевима: 

− насилног понашања корисника према 
другим корисницима или запосленим; 

− злоупотребе лекова, алкохола и других 
опојних средстава; 
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− уништавањем, отуђивањем и несавесног 
односа према имовини: 

− распиривањем националне, верске, 
полне, политичке или друге врсте мржње 
и непријатељства; 

− увођењем непозваних лица; 
− и у другим случајевима кршења кућног 

реда у којима по мишљењу запослених 
стручних радника није могућ даљи 
боравак корисника јер би тиме остали 
корисници били угрожени. 

 
Члан 23. 

 
Средства за остваривање права на услуге 

смештаја у „Сигурну кућу“ и продужено 
становање обезбеђују се у буџету , од донатора и 
из других извора у складу са Законом. 

 
Члан 24. 

 
Трошкови смештаја жена и деце у 

„Сигурну кућу“ са територије других општина и 
градова Републике Србије, подлежу 
рефундацији, по важећем ценовнику за месец у 
коме су били корисници услуга „Сигуне куће“. 

Ценовник утврђује Центар за социјални 
рад града Зрењанина. 
 

Члан 25. 
 

 Надлежна служба Центра за социјални 
рад Града Зрењанина трошкове смештаја у 
„Сигурну кућу“ жена и деце жртава насиља и 
трговине људима са територије других градова и 
општина Републике Србије доставља на 
рефундацију сваког месеца надлежном Центру 
за социјални рад.  
 

Члан 26. 
 

Овај правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном листу 
града Зрењанина". 
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