
 Већe Градске општине Барајево, на седници одржаној 7. фебруара 2020. године, 
на основу члана 48. и 50. Статута  Градске општине Барајево-пречишћен текст                           
(„Службени лист Града Београда“, бр. 30/10, 40/13, 88/15 и 89/19), и члана 6. Правилника 
о пружању социјалне услуге – помоћ у кући,    расписује  
 
 
 

 
Јавни позив за подношење захтева за коришћење услуге 

социјалне заштите - помоћ у кући 
 

 
 

1. 
 

Позивају се лица са територије Градске општине Барајево која :   
 

- Су старија од 65 година, живе сама а породична подршка је недовољна или није 

расположива; 

- Или су млађа од 65 година, али имају ограничења физичких, психичких и психо-

физичких способности услед којих нису у стању да независно живе у својим 

домовима без редовне помоћи у активностима дневног живота, неге и надзора, при 

чему је породична подршка недовољна или није расположива; 

- Имају минимално потребне услове у домаћинству за пружање услуге (да је могуће 

обезбедити воду,загревање простора, одношење отпадних вода и смећа, да су 

обезбеђени елементарни услови за одржавање хигијене простора); 

- Немају уговор о доживотном издржавању; 

- Живе на територији ГО Барајево. 

Да у року од 10 дана од дана објављивања овог позива, поднесу Захтев за коришћење 
социјалне услуге – помоћ у кући.  

 

2. 

Захтев за коришћење услуге социјалне заштите - Помоћ у кући подноси корисник услуге 

или његов заступник.  Уз захтев се подноси документација којом се потврђује испуњеност 

критеријума наведених у члану  2. Правилника о пружању социјалне услуге – помоћ у кући 

(очитана лична карта, медицинска документација и др.). 

Захтев се подноси Комисији  коју је образовао надлежни Градске општине Барајево. 

Примљене захтеве Комисија ће   проследити лиценцираном пружауцу услуга који је ће у 

складу са  Законом о социјалној заштити и другим прописима који регулишу  област 

пружања   услуге социјалне заштите - помоћ у кући, саставити ранг листу коју ће 

доставити Комисији.  

 



 

3. 

Коначну ранг листу корисника усваја Веће Градске општине Барајево на предлог Комисије   
 

 

4. 

Захтеви  се подносе на писарници Градске општине Барајево, Ул. Светосавска 2. 

Барајево. 

Веће Градске општине Барајево 
Број: 06-3/2020-439 од 7. фебруара 2020. године 

 
 

                                                                                                       Председник Већа, 
                                                                                                               Слободан Адамовић 

 


