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Л о з н и ц а 
 
 

На основу члана 44. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 
24/11), члана 84. Статута града Лознице (''Службени лист града Лознице'', број 8/14 – 
пречишћен текст), члана 31. Одлуке о правима и услугама социјалне заштите града 
Лознице ("Службени лист града Лозницe", број 7/17) и члана 2. Одлуке о Градском већу 
града Лознице ("Службени лист града Лозницe", број 20/08 ),  Градско веће града Лознице  
на 47. редовној седници одржаној дана 24.08.2017.године, донело је  
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о условима и начину коришћења услуге Дневни боравак за децу и омладину са 

сметњама у развоју 
 
 

Члан 1. 
 

Правилником о условима и начину коришћења услуге Дневни боравак за децу и 
омладину са сметњама у развоју (у даљем тексту: Правилник) утврђују се услови 
обезбеђења и пружања услуге Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју. 
 
 

Члан 2. 
 

Сврха услуге Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју (у даљем 
тексту: услуга Дневни боравак) састоји се у унапређењу квалитета живота корисника у 
властитој средини кроз одржавање и развој социјалних, психолошких и физичких функција 
и вештина, како би се у што већој мери оспособили за самосталан живот. 
 

Члан 3. 
 

Услуга Дневног боравка обезбеђује се деци и омладини са сметњама у физичком и 
психофизичком развоју, детету оболелом од аутизма које испуњава услове за смештај у 
установу или другу породицу ако је у зависности од степена и врсте ометености, 
могућности и потребе ових лица и других разлога овакав облик заштите најцелисходнији, а 
на основу процене Центра за социјални рад.  

Корисницима услуге Дневни боравак обезбеђују се боравак, исхрана, радна и 
окупациона терапија, културно-забавне и рекреативне активности, а према иховим 
способностима и склоностима.  
 

 



 
 
 

Члан 4. 
 

Услуга Дневни боравак пружа се у оквиру организационе јединице Центра за 
социјални рад Лозница. 

О захтевима за пружање услуге Центар за социјални рад Лозница одлучује  решењем.  
 

 
Члан 5. 

 
 Услуга Дневни боравак  организује се сваког дана осим суботе и недеље, у времену 
од 7.00 часова до 15.00 часова. 

Члан 6. 

 Зависно од материјалних могућности корисника и његових сродника обавезних на 
издржавање тог корисника, може се предвидети висина накнаде за коришћење услуге 
Дневни боравак, а која ће се утврдити решењем органа градске управе надлежног за 
послове социјалне заштите. 

Члан 7. 

Град Лозница се обавезује да Одлуком о буџету планира средства за реализовање 
услуге Дневног боравка, у делу који се односи на финансирање запослених  и текуће 
одржавање услуге. 
 

Члан 8. 
 
 Корисник права из овог Правилника дужан је да пријави Центру за социјални рад 
сваку промену која је од утицаја за остваривање права у року од 15 дана од дана настале 
промене. 
 

Члан 9. 
 
 Центар за социјални рад је дужан да најмање једном годишње врши ревизију права 
корисника утврђених овим правилником. 
 

Члан 10. 
 

 Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима и 
начину коришћења услуге Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју број: 
1167/2013-III1 од 11.09.2013.године.. 
 

Члан 11. 

         Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу града Лознице 
.'' 

 
                                             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                                                                        ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
                                           Видоје Петровић, с.р. 


