
Помоћ у кући 
 
ШТА ЈЕ ПОМОЋ У КУЋИ? 

 

Помоћ у кући је услуга која се односи на групу организованих активности које се пружају одраслим и старијим 

грађанима чије су благостање, безбедност и продуктиван живот у друштву угрожени ризицима услед 

старости, инвалидности, породичних и других околности и који се суочавају са функционалним 

ограничењима у једној или више области живота. Активности услуге помоћи у кући се односе на помоћ у 

обављању дневних активности у кући и окружењу, негу и надзор, и задовољавање других потреба које 

доприносе одржању и унапређењу квалитета живота корисника и представљају подршку за боравак у 

породици и непосредном окружењу. 

 

КО МОЖЕ ДА КОРИСТИ УСЛУГУ ПОМОЋ У КУЋИ? 

 

Помоћ у кући могу да користе сви пунолетни грађани општине Стара Пазова од навршених 26 до 65 година 

(одрасли) и преко 65 година (старији) у складу са Законом о социјалној заштити и у складу са постојећим 

капацитетима за 80 корисника. 

 

КО ПРУЖА УСЛУГЕ? 

Услуге пружа Служба за помоћ у кући при центру за социјални рад који је носилац њене организације и 

функционисања, односно пружају их 1 социјални радник, 2 неговатељице медицинске струке, 2 домаћице и 1 

возач наменског комби возила. 

 

КОМЕ ГРАЂАНИ ПОДНОСЕ ПРИЈАВУ? 

 

Пријаву/захтев за услуге грађани подносе социјалном раднику службе или пријемном раднику центра и то 

непосредно, телефонски или електронски.  

 

Захтевом за услуге могу да се обрате: корисник, чланови породице корисника и друге блиске особе, грађани, 

стручни и други радници и службе центра, представници институција и организација из локалне и шире 

средине. 

УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ТРОШКОВИМА  ЗА УСЛУГУ ПОМОЋ У КУЋИ  

Средства за  пружање услуга обезбеђују се у буџету Општине, а део трошкова обезбеђују грађани својим 

учешћем. Учешће грађана се се одређује према висини прихода корисника по члану домаћинства и  према 

броју сати уговорених услуга и регулисано је ценовником. 

Група корисника Приходи по члану 

домаћинства 

Цена по сату пружених услуга 

(изражено у динарима) 

  Помоћ у кући 

Прва група мање од 12.614 0 

Друга група од 12.625 до 17.736 72 

Треће група од 17.737 до 23.057 86 

Четврта група од 23.058 до 27.668 115 

Пета група од 27.669 до 33.202 144 

Шеста група од 33.203 до 38.182 173 

Пуна цена више од 38.182 288 

 



ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСЛУГУ ПОМОЋ У КУЋИ 

1. Копија личне карте и лична карта на увид 

2. Доказ о укупним примањима потенцијалног корисника и чланова његовог  породичног домаћинства 

3. Копија здравствене књижице и здравствена књижица на увид 

4. Медицинска докумантација са дијагнозом основне/их болести и/или инвалидности 

 

 

 


