РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ПРАВИЛНИК
O УЧЕШЋУ У ТРОШКОВИМА ИЗДРЖАВАЊА, СМЈЕШТАЈА У
УСТАНОВУ И ЗБРИЊАВАЊА У ХРАНИТЕЉСКУ ПОРОДИЦУ

Бања Лука, октобар 2013. године

На основу члана 62. став 3. Закона о социјалној заштити („Службени гласник
Републике Српске“, број 37/12) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 24/12 и 121/12),
министар здравља и социјалне заштите доноси

ПРАВИЛНИК
O УЧЕШЋУ У ТРОШКОВИМА ИЗДРЖАВАЊА, СМЈЕШТАЈА У
УСТАНОВУ И ЗБРИЊАВАЊА У ХРАНИТЕЉСКУ ПОРОДИЦУ

Члан 1.
Овим правилником утврђују се услови и мјерила за утврђивање износа учешћа
сродника: у издржавању лица неспособних за рад, у трошковима смјештаја корисника у
установу социјалне заштите, у трошковима збрињавања у хранитељској породици, као и
приликом утврђивања учешћа сродника у трошковима збрињавања и смјештаја корисника
у породицу која није стекла статус хранитељске породице и у другу установу која је
примјерена и испуњава услове за збрињавање корисника социјалне заштите.
Члан 2.
(1) Обвезници учешћа у издржавању и учешћа у трошковима смјештаја и
збрињавања су лица која су према Породичном закону обавезна давати издржавање (у
даљем тексту: обвезник издржавања).
(2) Лицима из става 1. овог члана обавеза учешћа у издржавању и учешћа у
трошковима смјештаја и збрињавања се утврђује оним редослиједом којим су та лица
позвана на насљеђивање.
Члан 3.
(1) Приликом утврђивања обавезе учешћа у издржавању или учешћа у трошковима
смјештаја и збрињавања, центар за социјални рад/служба социјалне заштите дужан је да
узме у обзир породичне прилике обвезника издржавања и способности које могу да буду
од утицаја за утврђивање те могућности, као и обавезу издржавања и друге обавезе у
односу на друга лица.
(2) Обавеза учешћа у издржавању или учешћа у трошковима смјештаја и
збрињавања не утврђује се лицу које би извршавањем ове обавезе довело себе или своју
породицу у стање социјалне потребе.
(3) Обавеза учешћа у издржавању или у трошковима смјештаја и збрињавања не
утврђује се лицу које се по Закону сматра неспособним за рад, а чија просјечна мјесечна
примања не прелазе износ од 50% просјечне нето плате остварене у Републици Српској у
претходној години.
Члан 4.
За утврђивање обавезе учешћа у издржавању и трошковима смјештаја и
збрињавања узимају се приходи обвезника издржавања, у складу са чланом 61. Закона.

Члан 5.
Износ обавезе учешћа у издржавању и трошковима смјештаја и збрињавања
утврђује се:
a) споразумом закљученим између центра за социјални рад / службе социјалне
заштите и обвезника издржавања,
б) рјешењем центра за социјални рад / службе социјалне заштите.
Члан 6.
(1) Приликом закључивања споразума центар за социјални рад / служба социјалне
заштите, цијенећи чињенице из члана 3. став 1. овог правилника, предлaжe обвезнику
издржавања износ обавезе учешћа у издржавању и трошковима смјештаја и збрињавања.
(2) Обвезник издржавања може предложити мањи износ од оног који предложи
центар за социјални рад / служба социјалне заштите, ако за то постоје оправдани разлози.
(3) Споразум се уноси у записник и сматра се постигнутим када записник потпише
обвезник издржавања и службено лице центра за социјални рад / службе социјалне
заштите.
(4) Уколико постоји више обвезника издржавања, споразум се закључује између
центра за социјални рад / служба социјалне заштите и свих обвезника издржавања
заједно.
(5) Уколико се обвезник издржавања не придржава договорених обавеза из
споразума, центар за социјални рад / служба социјалне заштите по службеној дужности
одређује рјешењем износ учешћа.
(6) Споразум обавезно садржи упозорење о посљедицама из става 5. овог члана у
случају неизвршавања обавезе из споразума.
Члан 7.
(1) Центар за социјални рад / служба социјалне заштите рјешењем утврђује износ
обавезе учешћа у издржавању и трошковима смјештаја и збрињавања само уколико се не
постигне споразум и у случају да обвезник издржавања не испуњава своју обавезу у
складу са постигнутим споразумом.
(2) Уколико постоји више обвезника издржавања, а обавеза се утврђује рјешењем,
рјешење се доноси за сваког обвезника појединачно.
(3) У случају да обвезник издржавања не извршава своју обавезу утврђену
извршним рјешењем центра за социјални рад / службе социјалне заштите, центар за
социјални рад / служба социјалне заштите покреће поступак судског извршења рјешења, у
складу са законом којим је прописан поступак извршења новчаних обавеза.
Члан 8.
Основица за одређивање обавезе учешћа у издржавању и трошковима смјештаја и
збрињавања је дио прихода који се добије када се укупни приходи из члана 4. овог
правилника умање за:
а) 30% ако обвезник издржавања живи сам,
б) 40% ако у породици обвезника издржавања живе два члана,
в) 50% ако у породици обвезника издржавања живе три члана,
г) 60% ако у породици обвезника издржавања живе четири члана,
д) 70% ако у породици обвезника издржавања живи пет и више чланова.

Члан 9.
(1) Средства којима обвезник издржавања учествује у издржавању сродника
одређују се у износу до 25% од основице из члана 8. овог правилника.
(2) Ако издржавано лице остварује приходе који су мањи од висине новчане
помоћи за појединца, обвезнику издржавања утврђује се обавеза издржавања у износу
који чини разлику између висине новчане помоћи и прихода издржаваног лица.
(3) Износ средстава утврђен на начин из става 1. овог члана не може бити већи од
износа новчане помоћи за појединца.
Члан 10.
(1) Обвезник издржавања учествује у трошковима смјештаја (цијена смјештаја
увећана за износ средстава за личне потребе) и збрињавања у износу од 25% од основице
из члана 8. овог правилника.
(2) Ако корисник права на смјештај остварује властите приходе који су мањи од
трошкова смјештаја и збрињавања, обвезнику издржавања утврђује се обавеза учешћа у
трошковима смјештаја и збрињавања у износу који чини разлику између трошкова
смјештаја, односно трошкова збрињавања и прихода корисника.
(3) Износ средстава утврђен на начин из става 1. овог члана не може бити већи од
износа цијене смјештаја коју утврђује министарство надлежно за послове социјалне
заштите, увећане за износ средстава за личне потребе, односно не може бити већи од
накнаде за збрињавање.
Члан 11.
Усклађивање износа средстава из чл. 9. и 10. овог правилника вршиће се једном
годишње.
Члан 12.
(1) Обвезник издржавања врши уплату средстава за издржавање лица том лицу или
његовом законском заступнику или пуномоћнику, непосредно или путем поште, односно
банке код које то лице има отворен рачун, а најкасније до 10. у текућем мјесецу.
(2) Уплата средстава за корисника смјештеног у установу социјалне заштите или
хранитељску породицу вршиће обвезник издржавања на рачун јединице локалне
самоуправе, намијењен за социјалну заштиту, најкасније до 10. у мјесецу за претходни
мјесец.
Члан 13.
Центри за социјални рад / службе социјалне заштите дужни су да, у року од шест
мјесеци од ступања на снагу овог правилника, ускладе утврђене обавезе учешћа у
издржавању лица неспособног за рад и обавезе учешћа у трошковима смјештаја и
збрињавања са одредбама овог правилника.

Члан 14.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о учешћу
сродника у издржавању корисника права у социјалној заштити („Службени гласник
Републике Српске“, број 83/02).
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Српске“.

Број: 11/05-020-28/13
Датум: 20.09.2013. године
Бања Лука

МИНИСТАР
Др Драган Богданић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I

ЗАКОНСКИ ОСНОВ

Законски основ за доношење Правилника o учешћу у трошковима издржавања,
смјештаја у установу и збрињавања у хранитељску породицу садржан је у члану 62. став
3. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број 37/12) којим
је прописано да министар доноси правилник о учешћу у трошковима издржавања,
смјештаја у установу и збрињавања у хранитељску породицу, као и у члану 82. став 2.
Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09,
74/10, 24/12 и 121/12) којим је прописано да министар представља министарство, доноси
прописе и рјешења у управним и другим појединачним стварима, одлучује о правима и
дужностима запослених у министарству и одлучује о другим питањима из дјелокруга
министарства.
II

УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Министарство за економске односе и регионалну сарадњу је актом број 17.03-0202368/13 од 03.10.2013.године дало мишљење да није установљено постојање извора права
ЕУ који су релевантни за материју коју регулише Правилник о учешћу у трошковима
издржавања, смјештаја у установу и збрињавања у хранитељску породицу, због чега у
Изјави о усклађености стоји оцјена „непримјењиво“.
III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ РЈЕШЕЊА
Овим правилником прописују се услови и мјерила за утврђивање износа учешћа
сродника: у издржавању лица неспособних за рад, у трошковима смјештаја корисника у
установу социјалне заштите или другу установу која је примјерена и испуњава услове за
збрињавање корисника социјалне заштите, као и у трошковима збрињавања у
хранитељској породици и породици која није стекла статус хранитељске породице.
Овим правилником прописана су два начина утврђивања обавезе учешћа у
издржавању и трошковима смјештаја и збрињавања корисника, и то: споразумом између
центра за социјални рад/службе социјалне заштите и обвезника издржавања и рјешењем
центра за социјални рад/службе социјалне заштите. Такође, прописано је да споразум има
приоритет у односу на утврђивање наведене обавезе рјешењем. За утврђивање обавезе
обвезнику издржавања рјешењем, прописани су критеријуми за израчунавање основице и
проценат од основице којим је обвезник издржавања дужан учествовати у издржавању и
трошковима смјештаја и збрињавања корисника.
Овим правилником прописан је и начин извршавања обавезе обвезника
издржавања, те обавеза центара за социјални рад/служби социјалне заштите да ускладе
већ утврђене обавезе обвезника издржавања са одредбама овог правилника.
IV УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ПРОПИСА
Приликом израде Правилника узете су у обзир примједбе и сугестије добијене у
поступку спровођења консултација са јавношћу, а у складу са т. 1. и 11а. Смјерница о
поступању републичких органа управе о учешћу јавности у консултацијама у изради
закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 123/08 и 73/12).
VI ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
За реализацију овог правилника нису потребна додатна средства.

