
 

 

 

 

 На основу члана 48. став 1. тачка 10.Статута Установе за пружање дневних услуга 

социјалне заштите „ЛАСТА“ Ковин, 

 УПРАВНИ ОДБОР, дана 18.03.2022. године, доноси 

 

ПРАВИЛНИК 
 

О пријему и отпусту корисника дневних услуга социјалне заштите 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Установа за пружање дневних услуга  социјалне заштите „Ласта“ ( у даљем тексту: 

Установа) у оквиру делатности  обезбеђује лицима која су корисници услуге: дневног 

боравка деце и младих са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама, 

који имају потребу за негом и надзором, и подршком у одржавању и развијању потенцијала, 

на начин који не омета њихово школовање,дневног боравака за одрасла и стара лица са 

сметњама у развоју, који имају потребу за  негом и надзором и подршку у развијању 

потенцијала,деци и младима који су у сукобу са законом, родитељима, школом или 

заједницом, на начин који не омета њихово школовање или одлазак на посао,помоћи и неге у 

кући за одрасла, инвалидна и стара лица,личног пратиоца. 

  Услуга дневног боравка обухвата : превоз, дневно физичко збрињавање и исхрану, 

превентивну здравствену заштиту и негу током боравка, васпитно-образовни рад, радно-

окупационе и рекреативне активности, социјализацију у отвореној средини, сарадњу са 

родитељима и психосоцијалну подршку породици, као и рекреативни боравак ван места 

становања. 

Члан 2. 

 Пријем корисника за услугу Установе  врши се на основу писаног захтева за смештај 

који упућује Центар за социјални рад или директно код Установе са комплетном 

документацијом: 

 - извод из матичне књиге рођених 

 - решење о разврставању или мишљење интерресорне комисије 

 - налази и мишљења надлежне комисије о разврставању 

            - пријемна процена Центра за социјални рад 

 - лекарско уверење 

 - уверење о пребивалишту 

 - фотокопија личне карте подносиоца захтева и корисника 

 - приходи по члану домаћинства 

 

Члан 3. 

 Одлуку о пријему доноси Комисија( стручни тим ) за пријем коју сачињавају психолог, 

социјални радник, дефектолог и медицинска сестра/ техничар као и психијатар по потреби.  

Комисијом председава координатор стручне службе Установе и директор . 

 На основу пријемне процене и достављене документације Комисија доноси одлуку да 

се кандидат прима, да се ставља на листу чекања или да се не прима. 

 О одлуци комисије се обавештава упутни орган. 

 Установа је дужна да прими кандидата, ако располаже слободним местом и ако 

кандидат испуњава услове за пријем . 

 

 

  



 

 

                         Члан 4. 

Стања која онемогућавају  пријем су: 

   - психозе ( основна дијагноза  ) 

    -корисници који нису категорисани пре завршетка редовног школова 

    -тешки нерегулисани ЕПИ напади 

    -неки облици поремећаја понашања,висок степен агресије, аутоагресије и декструкције    

     према процени стручног лица референтне установе 

   -хронична обољења која могу да им угрозе живот 

   - поремећај гутања и храњења (дисфагија) 

   -уколико није успостављена контрола сфинктера а уз то немају ни ослонац на ноге 

   -бизарно понашање корисника које угрожава хигијенско-здравствено стање осталих  

     корисника 

   - корисници који не могу да прате план и програм рада  Установе 

 

Члан 5. 

 У Установу  се примају искључиво корисници са пребивалиштем на подручју општине 

Ковин. 

Члан 6. 

 Да би корисник био примљен у Установу   неопходно је да родитељ или старатељ 

корисника буде упознат са програмом рада  Установе . 

 

Члан 7. 

 Сви корисници се примају на адаптациони период који је индивидуалан и одлуку о 

томе доноси матични дефектолог и стручни тим. 

Након истека адаптационог периода доноси се тимска одлука   и о томе обавештава 

упутни орган. 

 

Члан 8.   

 По доношењу одлуке о пријему родитељи су у обавези да за долазак у установу 

донесу: 

 - потврду лекара да је корисник здрав за боравак у колективу (за дневне боравке 

потврду да корисник може боравити у колективу) 

 - здравствени картон и картон вакцинација (у дневним боравцима само на увид) 

 - оверена здравствена књижица (у дневним боравцима само на увид) 

 - 2 фотографије корисника 

            - брис грла, носа 

            - копро културу. 

 

Члан 9. 

Стања која спречавају  долазак у дневни боравак су: 

        - Соматска стања 

        - инфективне болести (богиње, шарлах, жутица, ковид-19) 

        - стања са повишеном температуром, запаљења и сл. 

        -дијареје 

        -вашљивост 

                    -шуга 

                    -хируршка, ортопедска, интернистичка и стоматолошка стања. 

Неуропсихијатријска стања: 

   - психомоторна узнемиреност са израженом деструкцијом, агресијом и аутоагресијом 

 - психотични шубови (погоршања) код особа са психозама 

 - психотичне епизоде особа са менталном ретардацијом 

 - период погоршања са нерегулисаним нападима код особа са епилепсијом 



 

 - измењено понашање које угрожава безбедност корисника, запослених и онемогућава    

              рад у групи. 

            -бизарно понашање корисника које угрожава хигијенско-здравствено стање осталих  

              корисника 

            - недопустиво низак хигијенски ниво корисника ( по процени медицинске сестре и  

              дефектолога ) 

           - изражена либидозна енергија без могућности каналисања. 

 

                                                  ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 

 

 У Установу , примају се деца, млади и одрасли лаке, умерене, теже и тешке менталне 

ометености као и вишеструко ометена лица и лица из спектра аутизма. 

 У Дневни боравак се примају корисници од 6 до 50 година старости. 

 

ОТПУСТ КОРИСНИКА 

 

Члан 11. 

 Установа  не може отпустити корисника пре него што предузме све мере у циљу 

останка корисника у дневном боравку. 

 Решење о прекиду боравка доноси  Установа . 

 Кориснику престаје боравак : 

 1. На захтев Центра за социјални рад,  

            2.На лични захтев родитеља -старатеља 

 3. Када престане неки од основа који је предвиђен у чл. 10 овог Правилника 

 4.Када Стручни тим оцени да се опште стање или понашање корисника изменило до  

                 те мере да за његов даљи боравак  нема услова 

 5. Због неоправданог недоласка корисника у континуитету преко 60 дана, ако је  

                капацитет попуњен и ако постоји листа чекања. 

 

Члан 12. 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласну таблу 

Установе. 

 

УПРАВНИ ОДБОР 

УСТАНОВЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ДНЕВНИХ УСЛУГА 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЛАСТА“ КОВИН 

Број: 1-89/2022 од 18.03.2022. године 

 

        П Р Е Д С Е Д Н И К  

 

        __________________ 

  

 

 


