БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

ПРАВИЛНИК
О СТАМБЕНИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ХРАНИТЕЉСТВА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Сарајево, април 2018. године

На основу члана 17. став (1) тачка и) и члана 58. став (1) Закона о
хранитељству у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине
Федерације БИХ”, број: 19/17), федерални министар рада и социјалне политике
доноси

ПРАВИЛНИК
О СТАМБЕНИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ХРАНИТЕЉСТВА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет Правилника)
Овим правилником утврђују се стамбени и материјални услови које мора
испуњавати хранитељ за обављање хранитељства на подручју Федерације
Босне и Херцеговине.
Члан 2.
(Родно значење)
Изрази који се користе у овом правилнику, а који имају родно значење, без
обзира јесу ли кориштени у мушком или женском роду, обухватају на једнак
начин мушки и женски род.

II – ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ХРАНИТЕЉСТВА
Члан 3.
(Услови у погледу стамбеног простора)
(1) Стамбени простор хранитеља мора бити у власништву, сувласништву или у
закупу хранитеља или члана хранитељске породице.
(2) Изузетно од става (1) овог члана, стамбени простор хранитеља може бити у
породичној кући хранитеља или члана хранитељске породице или стамбени
простор на којем хранитељ или члан хранитељске породице има право
кориштења.
(3) Уговор о закупу стамбеног простора из става (1) овог члана мора бити
склопљен у трајању од најмање двије године рачунајући од године у којој је
поднесена пријава за обављање хранитељства из члана 23. Закона о
хранитељству у Федерацији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Закон)
односно двије године рачунајући од године извршене ревизије стручне процјене
из члана 26. Закона.

(4) Стамбени простор који хранитељ користи за становање и простор за
смјештај храњеника морају представљати једну грађевинску цјелину са
заједничким улазом.
Члан 4.
(Услови у погледу комуналних и других услуга)
(1) Стамбени простор хранитеља треба да испуњава сљедеће услове:
а) да је у насељу које омогућава кориштење услуга предшколских,
просвјетних, здравствених и других установа, у зависности од потреба
храњеника;
б) да је прикључен на електричну мрежу и има обезбјеђену телефонску
мрежу;
ц) да је прикључен на јавну водоводну мрежу, односно да има обезбјеђено
снадбијевање хигијенски исправном текућом водом;
д) да је прикључен на јавну канализациону мрежу, односно да има
обезбјеђен одвод отпадних вода у стамбеном објекту.
(2) Изузетно, уколико се стамбени простор хранитеља не налази у насељу које
омогућава кориштење услуга из става (1) тачка а) овог члана или се налази
изван насеља, исти мора бити саобраћајно повезан с насељем које омогућава
храњеницима пружање услуга из става (1) тачка а) овог члана.
(3) Ако је стамбени простор хранитеља кућа с двориштем, кућа и двориште не
смију садржавати предмете и садржаје који могу угрозити живот и здравље
храњеника.
(4) Уколико стамбени простор хранитеља има балкон и терасу, балкон и тераса
морају бити ограђени оградом висине најмање 120 cm.
Члан 5.
(Услови у погледу просторија у стамбеном простору)
(1) Структура и површина стамбеног простора из члана 3. овог правилника
треба да задовољавају потребе свих чланова породице у погледу адекватног
простора за дневни боравак, кухињу, трпезарију, простора за спавање и
одржавање личне хигијене.
(2) Просторије за спавање не могу бити пролазне просторије.
(3) Кухиња с трпезаријом мора имати простор који омогућава свим
храњеницима и члановима хранитељске породице истовремено конзумирање
оброка.
(4) Хранитељ који брине о теже покретним храњеницима или храњеницима у
инвалидским колицима мора да обезбиједи несметан приступ, кретање и
боравак тим корисницима у стамбеном простору.

(5) У свим просторијама у којима бораве храњеници потребно је обезбиједити
гријање.
(6) Просторије у којима бораве храњеници морају имати дневно свјетло и
могућност природног провјетравања.
(7) Опрема стамбеног простора треба да одговара намјени поједине просторије,
те техничким и хигијенским захтјевима.
(8) У просторијама за одржавање личне хигијене (купатило, тоалет) требају
бити постављени рукохвати за теже покретне храњенике или храњенике у
инвалидским колицима.
(9) Стамбени простор мора бити уредно одржаван.
Члан 6.
(Услови у погледу исхране, здравља и одржавања личне хигијене)
(1) Храњенику је потребно обезбиједити правилну, разноврсну и квалитетну
исхрану у зависности од његове доби и здравственог стања.
(2) Храњенику је потребно обезбиједити најмање четири оброка дневно.
(3) Храњенику је потребно обезбиједити одговарајућу здравствену бригу.
(4) Храњенику је потребно обезбиједити свакодневно одржавање личне
хигијене.
(5) У стамбеном простору потребно је обезбиједити мјесто за чување лијекова
доступно хранитељу, односно другом пунољетном члану хранитељске
породице који може преузети бригу о подјели лијекова.
(6) За теже покретне и непокретне храњенике, хранитељ је обавезан
обезбиједити одговарајућа помагала и минимум опреме за његу храњеника
зависно од његовог здравственог стања.
(7) Теже покретним и непокретним храњеницима, као и храњеницима са
специфичним потребама потребно је обезбиједити свакодневну помоћ при
одијевању, храњењу, обављању личне хигијене и помоћ при обављању
физиолошких потреба.
Члан 7.
(Услови у погледу одјеће)
Хранитељска породица је дужна да редовно купује за храњеника одјећу и обућу
одговарајућег квалитета, у зависности од доби храњеника, у неопходним
количинама и врсти у складу с годишњим добом и потребама храњеника уз
његово активно учешће у избору одјеће и обуће и поштивање његовог
мишљења.

III - ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ХРАНИТЕЉСТВА ЗА ДЈЕЦУ
Члан 8.
(Услови у погледу просторија за спавање)
(1) Једну просторију за спавање може да користи највише троје дјеце
предшколске доби, односно двоје дјеце школске доби истог пола.
(2) Просторија за спавање мора да има најмање 6 m2 по дјетету, бити
одговарајуће намјештена тако да свако дијете има властити лежај, а за дјецу до
три године дјечији креветац, те ормар за одлагање личних ствари.
Члан 9.
(Услови у погледу игре и учења)
(1) Стамбени простор хранитеља мора да има одговарајући простор за игру и
несметано учење.
(2) За дијете школског узраста потребно је обезбиједити властити радни сто и
столицу.

IV - ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ХРАНИТЕЉСТВА ЗА ОДРАСЛЕ
ОСОБЕ
Члан 10.
(Услови у погледу просторија за спавање)
(1) Једну просторију за спавање могу да користe наjвише два одрасла
храњеника.
(2) Просторије за спавање морају бити опремљене лежајем, ноћним ормарићем
и ормаром посебно за сваког храњеника, мањим столом и потребним бројем
столица.
(3) Распоред опреме у просторији за спавање мора бити такав да омогућава
несметано кретање храњеника.
(4) Просторије за спавање у којима су смјештени непокретни храњеници морају
бити опремљене столићима за сервирање оброка у кревету.
(5) Величина лежаја мора бити прилагођена потребама смјештених храњеника
и најмање висине 50 cm.

V - ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 11.
(Ступање на снагу)

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеним
новинама Федерације БиХ”.
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