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1. УВОД 
 

Полазна основа за сачињавање Програма рада Центра за социјални рад града Чачка (у 

даљем тесту Центар) за 2021. годину је законима прописана надлежност и делокруг рада, 

реализована социјална и породично-правна заштита у претходном периоду, као и укупно 

социо-економско стање у локалној заједници и друштву. 

Сваки појединац и породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради 

савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних 

животних потреба имају право на социјалну заштиту, у складу са законом. Права на 

социјалну заштиту обезбеђују се материјалном подршком и пружањем услуга социјалне 

заштите. 

Оперативно планирање социјалне заштите из надлежности Центра има за циљ да 

обезбеди економски одржив, а истовремено социјално прихватљив ниво заштите угрожених 

и посебно осетљивих група и појединаца, и да промовише једнакост, друштвену кохезију и 

социјално укључивање. 

Центар као кључна установа социјалне заштите ће у 2021. години спроводити стручне 

и управне поступке и доносити одлуке о остваривању права и пружању услуга социјалне 

заштите и, као орган старатељства, примењивати мере породичнео-правне заштите као вид 

помоћи и подршке појединцима и породицама ради савладавања социјалних и животних 

тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба. 

Делатност Центра планира се у правцу остваривања циљева социјалне заштите. 

Центар одлучује о остваривању права корисника и пружању услуга корисницима у складу са 

Законом о социјалној заштити ( „Сл. Гласник РС“ бр. 24/2011), Породичним законом („Сл. 

Гласник РС“ бр. 18/2005, 72/2011 – др. закон и 6/2015), Законом о спречавању насиља у 

породици („Сл. Гласник РС“ бр. 94/2016), Законом о малолетним учиниоцима кривичних 

дела и кривично правној заштити малолетних лица („Сл. Гласник РС“ бр.85/2015), и 

прописима донетим на основу закона. У вршењу јавних овлашћења Центар као установа 

социјалне заштите и као орган старатељства поступа у складу са нормативима и стандардима 

утврђеним Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада у центру за 

социјални рад („Сл. гласник РС“ бр. 59/2008 и 37/2010 ). Део задатака Центра произилази из 

Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка („Сл. 

Гласник града Чачка“ бр. 2/13, 22/13 и 20/16) и Одлуке о додатној финансијској подршци 

породици са децом («Сл. Лист града Чачка», бр.1/15).  

Годишњи програм рада Центра сваке године доноси се на седници Управног одбора 

Центра и доставља Скупштини града и Министарству за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања.  

 
 

2. СОЦИЈАЛНО-ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И 

ТРЕНДОВИ 

 
Креирање одрживог система социјалне заштите узрочно-последично је повезано са 

степеном економског развоја и социо-демографским обележјима становништва. Стога, 

планирање социјалне заштите из надлежности Центра мора у обзир узети шири контекст 

свеукупног живота у локалној заједници и достигнути ниво социјалних права. 

Чачак је највеће насељено место и управно-администратвни центар Моравичког 

округа. Припада групи од петнест најбројнијих градова у Србији и разврстан је у групу 

развијених оштина и градова. Простире на површини од 636 квадратних километара и према 

попису из 2011. године има 115.337 становника, који живе у 38.749 домаћинстава. Градског 

становништва има 73.331 односно 63,58% а сеоског 42.006 или 36,42%. Град Чачак има 
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укупно 69 месних заједница, од којих 13 градских и 56 сеоских. У односу на попис из 2002. 

године број становника смањио се за 1.735 житеља, што је превасходно проузроковано 

негативним природним прираштајем у међупописном периоду, старењем становништва 

нашег града и мањим приливом, миграцијом (досељавањем) становништва. У 2021. години у 

Републици Србији планиран је попис становништва, али је због пандемије за сада је одложен 

на шест месеци. Овај попис ће показати битне социо-демографске трендове нашег града, 

округа и већ следећи Програм рада центра ће узети у обзир добијене званичне резултате из 

новог пописа у односу на попис који је спроведен 2011. године.  

 На територији града Чачка више од две и по деценије, тачније од 1992. године 

присутан је негативан природни прираштај становништва. Мерама популационе политике од 

стране државе и града заустављен је даљи пад броја рођене деце и задњих година он је на 

приближно истом нивоу.  

Наредни графикони приказују виталне статистичке параметре становништва града 

Чачка током последњих неколико година по званичним статистичким подацима 

Републичког завода за статистику. Ови подаци су неопходни за планирање краткорочних и 

дугорочних активности у области социјалне политике.  

Посебно је значајно планирање за време пандемије изазване вирусом COVID-19, 

подршка и помоћ најугроженијем становништву нашег града и посебно осетљивим групама 

становништва. За време пандемије и смањене економске активности посебно је неопходно 

пружити помоћ и подршку да би наши најугроженији грађани и корисници центра што 

лакше пребродили овај кризни период. 

 
 

 
 
 
 

Настављен је тренд пада броја становника а разлика између броја умрлих и броја 

рођених је и даље висока. Природни прираштај је негативан (износи -6‰) и већи је од 

просека државе. Међутим, праћењем податка о броју рођених почев од 2016.године 

уочавамо заустављање пада, односно да се број рођених на територији нашег града вратио на 

око хиљаду беба. У 2019. години рођено је незнатно (984) испод хиљаду беба.  
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 Што се тиче старосне структуре становништва по попису из 2011. године, Чачак 

спада у ред градова које се сврставају у групу – дубока демографска старост са просечном 

старошћу 42,7 година. Посматрано по полу, жене су старије (44,0 године) у односу на 

мушку популацију (41,4 године).  

 
 

 
 

По пројекцијама Републичког завода за статистику старосна кружница у задњих шест 

година (2014. – 2019.) се променила. Пре шест година удео радно способног становништва 

износио је 65% а најстаријих 18% да би већ 2019. године учешће радно способних смањило 

за 4% у корист најстаријег становништва. Сви показатељи говоре да се у укупној популацији 

повећава учешће најстаријег становништва а радно способног смањује и да је учешће младих 

на константних 17%, односно да нема тендецију пада. 

Број фертилног становништва (жене старости 15-49 година) се током претходних 

година константно смањује. Уочени трендови смањења фертилног и радног контигента могу 

имати веома неповољан утицај на демографски и привредни развој. Такође, наведени 

параметри нам указују и да ће се у наредном периоду наставити старење становништва 

нашег града, што дугорочно може угрозити позитиван тренд пораста запослености.  

Охрабрује податак да је пад броја ученика у средњим школама заустављен. Наиме, 

другу годину заредом повећава се број средњошколаца. У 2018. години деце старости 15-18 

година (узраст средње школе) укупно је било 4.516, а 2019. године има их 4.609, што је више 

за 93 ученика или за четири разреда. Овај податак је иначе посебно истакнут као алармантан 

од стране Републичког завода за статистику током 2017. године, али кретања која су 

забележена две претходне године су позитивна. 

Број умрлих у последње две године такође има тендецију пада тако да разлика између 

броја рођених и умрлих нема тенденцију раста као претходних година, већ је све мања.  
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Дужи низ година статистика је бележила да је број одсељених већи у односу на број 

досељених. Међутим, према подацима из 2018. и 2019. године број одсељених нема 

тенденцију раста, већ је на приближно истом нивоу. У 2019. години разлика између 

одсељених и досељених је само три становника мање. Дакле, број одсељених не расте док 

се број досељених благо повећава и значајан је у 2019. години. 

 Ретки су градови и општине у Србији које имају позитиван миграциони салдо, 

посебно у централној Србији. Иако је још увек рано говорити о тренду, ипак се мора 

нагласити да смањење емиграције уз повећање имиграције индикује позитивне промене које 

се огледају у јачању фактора привлачења као одлучујућих чинилаца миграционих одлука. 

Имајући у виду старосну структуру становништва које најчешће мења место пребивалишта 

ови позитивни трендови могу у наредном периоду ублажити неповољну старосну структуру 

нашег града.  

Број склопљених бракова у задње три године поново бележи раст и охрабрује податак 

о 582 склопљена брака у 2019. години.  

 

 
 

 

Према пројекцији Републичког завода за статистику, која је рађена средином године, 

просечна старост становника нашег града је већ достигла 44 године, а удео старијег 

становништва 65+ је већ порастао са 19% (2011. попис) на 22% у 2019. години. Сваки пети 

становник је старији од 65 година и ако се овај тренд настави и у наредних десет година 

сваки четврти становник нашег града ће бити старији од 65 година.  
Као и цела централна Србија тако и становништво града Чачка прогресивно стари и 

тај тренд се наставља. Повећање броја старачких домаћинстава је тренд на који у наредном 

периоду треба обратити посебну пажњу. Подршку и помоћ треба усмерити ка угроженим 

старачким сеоским домаћинствима до којих, по правилу помоћ најспорије стиже и који су 

најмање видљива категорија становништва. 

По пројекцији Републичког завода за статистику средином 2019. године Чачак има 

109.568 становника а индекс старења (60+год / 0-19 год.) се повећао са 141 на 154, док је 

очекивано трајање живота живорођених (просек година) 76.  
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После трогодишњег периода (2012.-2014.) приближно истог броја запослених, 

охрабрује податак да последњих пет година (2015.-2019.) на територији нашег града расте 

број запослених лица који је повећан за више од 8.000. Просечан број запослених током 

2019. године износио је 35.461 лице. Међутим, на овај број треба додати и 841 становника 

који имају пребивалиште на територији нашег града, али су запослени у неким другим 

градовима или општинама, тако да укупан број запослених износи 36.302 у 2019. години. 

После периода константног раста броја незапослених лица (2011.-2013.) у последњих 

шест година (2014.-2019.) бележи се његов пад. Овај тренд настављен је и у 2020. години а 

по пресеку у месецу октобру на евиденцији незапослених НСЗ Филијале Чачак регистровано 

је 5.278 лица, што је за 814 мање у односу на исти месец предходне године. Овај пад је мањи 

у односу на претходне године, али обзиром на пад економске активности за време пандемије  

он је значајан и у 2020. години.  

Ако се у наредне две - три године тренд смањења броја незапослених настави 

досадашњим темпом град Чачак ће имати изузетно ниску стопу незапослености, односно 

стопа незапослених ће пасти испод 5% и на тржишту ће се осетити недостатак радне снаге 

што може негативно утицати на даљи раст економске активности и тренд повећања броја 

запослених.    

Међутим, старосна структура незапослених је и даље непромењена. До запослења 

најтеже долазе лица старости 55 и више година, а сваки пети незапослени је млађи од 30 

година. Висока стопа незапослености младих који и након завршетка школовања као 

издржавана лица настављају да живе у оквиру родитељских породица утиче на 

пролонгирање одлуке о осамостаљивању што има далекосежне последице по појединце, 

породице и читаво друштво. Различите мере активне политике запошљавања, које се 

спроводе како са националног, тако и са локалног нивоа, усмерене су превасходно на што 

раније укључивање младих у свет рада, али имају и значајну улогу у спречавању уласка 

младих у систем социјалне заштите. 

Наредни графикон показује кретање незапослених лица по месецима у 2020. години. 

После неколико година праволинијског пада од почетка године до октобра месеца по први 

пут се јављају осцилације, што је пре свега резултат пандемије корона вируса и смањене 

економске активности. 
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3. ДЕЛАТНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА 
  

Социјална заштита је организована друштвена делатност од јавног интереса, чији је 

циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву 

појединаца и породица као и спречавање настајања и отклањање последица социјалне 

искључености.  

Центар одлучује о остваривању права и коришћењу услуга социјалне заштите, у 

складу са законом и актима јединице локалне самоуправе, учествује у пословима планирања 

и развоја социјалне заштите у јединици локалне самоуправе, иницира и развија превентивне 

и друге програме који доприносе задовољењу потреба грађана у области социјалне заштите 

на територији јединице локалне самоуправе за коју је основан и у спречавању и сузбијању 

социјалних проблема.  

Послови из делатности Центра за социјални рад града Чачка планирају се у правцу 

остваривања циљева социјалне заштите, а у складу са: 

 Законом  о социјалној заштити („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2011), Породичним 

законом („Сл. Гласник РС“бр.18/2005, 72/2011 – др. закон и 6/2015), Законом о 

спречавању насиља у породици („Сл.Гласник РС“ бр.94/2016), Законом о 

малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити 

малолетних лица („Сл.Гласник РС“ бр.85/2015) и прописима донетим на 

основу закона, 

 Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада Центра за 

социјални рад („Сл. Гласник РС“ бр.59/2008 и 37/2010), 

 Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града 

Чачка („Сл. Гласник града Чачка бр. 2/13, 22/13 и 20/16), 

  Правилником о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из 

надлежности града Чачка („Сл. Гласник града Чачка бр. 6/13 и 11/2017), 

 Актуелним секторским стратегијама на нивоу Републике и локалне заједнице, 

 Организационом и кадровском структуром Центра за социјални рад града 

Чачка. 

Центар ће примењујући стандарде и методе савременог социјалног рада настојати да 

испуни следеће циљеве социјалне заштите: 
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 Достизање, односно одржавање минималне материјалне сигурности и 

независност породице и појединца у задовољавању животних потреба; 

 Обезбеђивање доступности услуга и остваривање права у социјалној заштити; 

 Стварање једнаких могућности за самосталан живот и подстицање на 

социјалну укљученост; 

 Очување и унапређење породичних односа као и унапређење породичне, родне 

и међугенерацијске солидарности; 

 Предупређивање злостављања, занемаривања или експлоатације, односно 

отклањање њихових последица.  

 

Остварење ових циљева и у наредној години биће могуће једино уз поштовање свих 

мера безбедности и заштите свих грађана како у подношењеу захтева тако и у самој 

реализацији остварених права и услуга. 

Циљеви социјалне заштите се остварују пружањем услуга социјалне заштите и 

другим активностима које предупређују, умањују или отклањају зависност појединца и 

породица од социјалних служби. 

 

Центар ће, у поступку решавања захтева и остваривања појединих права грађана од 

општег интереса у социјалној заштити, извршавати обимне и разноврсне стручне послове.  

 

   У вршењу јавних овлашћења, Центар ће, у складу са законом, одлучивати о: 

1. остваривању права на новчану социјалну помоћ; 

2. остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица; 

3. остваривању права на помоћ за оспособљавање за рад; 

4. остваривању права на смештај у установу социјалне заштите; 

5. остваривању права на смештај одраслог лица у другу породицу; 

6. хранитељству; 

7. усвојењу; 

8. старатељству; 

9. одређивању и промени личног имена детета; 

10. мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права; 

11. мерама корективног надзора над вршењем родитељског права. 

 

Центар у вршењу јавних овлашћења пружа услуге социјалног рада и покреће судске 

поступке када је законом на то овлашћен. 

Поред послова јавних овлашћења из надлежности Републике, Центар ће обављати 

послове у сладу са Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности 

града Чачка. 

 

 Права из социјалне заштите из надлежности града Чачка: 

1. Право на једнократну новчану помоћ 

2. Право на ванредну новчану помоћ 

3. Право на привремену новчану помоћ 

4. Право на опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу 

породицу 

5. Право на помоћ у натури 

5.1 Огрева за зиму 

5.2 Одећа и обућа 

5.3 Средства за хигијену и животне намирнице 

5.4 Уџбеници, школски прибор и опрема за школу 

5.5 Поклон пакетићи 
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6. Право на делимичну накнаду трошкова комуналних услуга 

 Социјална карта 

7. Право на наканаду трошкова сахране 

8. Право на накнаду трошкова екскурзија, летовања и зимовања материјално угрожене 

деце 

9. Права на трошкове школовања материјално угрожене деце и деце са сметњама у 

развоју 

10. Право на новчану помоћ незапосленим породиљама 

11. Право на бесплатан оброк у народној кухињи 

12. Решавање стамбених потреба социјално угрожених лица 

13. Санирање и побољшање услова становања социјално угрожених лица. 

 

Сходно Одлуци о додатној финансијској подршци породици са децом Центар ће 

спроводити и поступак који се односи на: 

14.Право на комуналне субвенције пордици са троје и више деце и дететом са сметњама 

у развоју 

 

 

Што се тиче услуга социјалне заштите из належности града Чачка, Центар ће 

одлучивати о праву на коришћење услуга: 

1. Помоћ у кући за одрасла и стара лица 

2. Привремени смештај у Прихватилиште за незбринута лица и за жртве насиља у 

породици 

3. Дневни боравак децу, младе и одрасле са сметњама у развоју 

4. Персонална асистенција 

5. Лични пратилац детета. 

 

Поступак за остваривање права и услуга из ове Одлуке покреће се на захтев странке, 

односно њеног законског заступника или старатеља и по службеној дужности. 

Средства за финансирање права и пружање услуга из Одлуке обезбеђују се у буџету 

града Чачка у складу са Одлуком о буџету за текућу годину, али се могу обезбедити и од 

донатора, спонзора, фондова намењених смањењу сиромаштва, као и учешћем корисника и 

лица која су у складу са законом дужна да учествују у њиховом издржавању и из других 

извора у складу са законом. 

Од почетка примене Закона о социјалној заштити (2011. год) бележи се константан 

пораст укупног броја корисника на евиденцији Центра за социјални рад града Чачка. Укупан 

број корисника у 2017. години износио је 9.345 што је повећање за 1.715 корисника у односу 

на број корисника забележеног у 2011. години (7630). Од 2018. године Центар бележи благи 

пад броја корисника и тај тренд је настављен у 2019. и 2020. години. 

Број корисника Центра у односу на укупну популацију становништва износи око 

7,5% становништва нашег града и испод просека Србије (8,3%) и региона Источне Србије 

(10,7%) где је удео корисника највиши.  

Према праћењу и анализирању кретања броја корисника на евидецији, у наредној 

2021. години, не очекујемо повећање, већ благ пад броја корисника. Без обзира на очекивани 

пад броја корисника и у наредној години, очекује се појачана активност на заштити свих 

корисника а посебно корисника који су материјално угрожени или се могу наћи у стању 

материјалне угрожености услед губитка посла или неког другог разлога. Због епидемије 

вируса посебно ће бити појачана активност и рад без обзира на смањен директан контакт са 

корисницима.  Проценат удела корисника у укупној популацији становништва вероватно ће 

остати на приближно истом нивоу, јер наш град бележи пад број становника.  

Организациона структура Центра утврђена је Правилником о организацији, 

нормативима и стандардима рада Центра за социјални рад и Статутом Центра. Унутрашњу 
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организацију Центра чине: директор, организационе јединице Центра-службе, стручна и 

саветодавна тела. 

Организациона структура и унутрашње уређење Центра треба да омогући 

сагледавање и доследно управљање обимом посла, успостављање целовитог система  

одговорности, примерено управљање људским потенцијалима и адекватно сагледавање и 

вредновање уложеног стручног и другог рада сваког запосленог. 

Организационе јединице Центра - Службе су: 

- Служба за заштиту деце и младих,  

- Служба за заштиту одраслих и старих, 

- Служба за управно-правне послове са канцеларијом за материјалну подршку (у оквиру 

ове Службе организован је рад пријемне канцеларије и послови планирања и развоја), 

- Служба за реализацију права и услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка. 

У Центру се обављају финансијски, административни, технички и помоћни послови 

који нису организовани као служба. 

У циљу повезивања и интегрисања различитих огранизациоиних делова, 

правовременог обавештења и координације између појединаца и организационих јединица у 

вршењу јавних овлашћења, у центру се образују стална и повремена стручна и саветодавна 

тела. Стална тела су: колегијум руководиоца, колегијум службе и стална комисија органа 

старатељства.  

Колегијум руководиоца је саветодавно тело директора у чијем раду учествују 

руководиоци организационих јединица. Колегијум руководиоца разматра општа питања и 

доноси закључе од значаја за унапређење стручног рада, додатног образовања запослених, 

унапређење положаја корисника, остваривање сарадње са другим установама и удружењима 

грађана и остваривање стручне сарадње и координације између организационих јединица 

Центра. 

Колегијум Службе је стручно тело у чијем раду учествују руководилац службе, 

супервизори, водитељи случаја, стручни радници и запослени. 

Стална комисија органа старатељства формира се у складу са законом ради извршења 

послова  пописа и процене вредности имовине штићеника.  

Повремена тела која се образују у центру су стручни тимови. 

Стручни тим је стручно тело у чијем раду учествују: супервизор, водитељ случаја и 

стручњаци посебних специјалности из или изван организационе јединице центра, односно 

других установа и организација. 

Деловање у ванредним ситуацијама је усклађено са планом локалне самоуправе и 

Градским штабом за ванредне ситуације на територији града Чачка. Поступање је 

регулисано у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

места у Центру за социјални рад града Чачка.  

Посебан изазов с којим смо се суочили током ове године, а који ће, у за сада 

непознатом обиму, бити присутан и наредне године, јесте организација рада и пословања за 

време трајања пандемије изазване корона вирусом. Иако су епидемијом погођени сви 

слојеви становништва, ипак су одређене категорије у већем ризику од заражавања, а ту се 

пре свега мисли на старије, лица чији здравствени проблеми доводе до смањеног одговора 

имунолошког система на инфекције и лица која припадају категорији сиромашних. 

Обзиром да се старији корисници услуга Центра најчешће јаваљају у поступцима 

старатељске заштите и смештаја у домове за старе, а да су лица са здравственим стањима 

која подразумевају телесно, сензорно оштећење или интелектуалне потешкоће, због којих не 

могу да функционишу без помоћи другог лица, најчешће подносиоци захтева за додатак за 

помоћ и негу другог лица, то значи да велики део корисника центра јесу у већем ризику да 

буду инфицирани вирусом COVID-19. Овима категоријама треба додати и све кориснике 
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услуга социјалне заштите за које Центар спроводи поступак упућивања код пружаоца 

услуга, али и кориснике којима се признаје право на једнократне и ванредне новчане помоћи 

због трошкова лечења и набавке лекова а који болују од различитих хроничних болести. 

Поред свега наведеног, највећи број корисника Центра чине они који подносе захтев 

за различите видове материјалне подршке, односно сиромашни. Само сиромаштво, чак иако 

га постматрамо изоловано од других здравствених и социјалних проблема који уз њега 

најчешће иду, носи посебне ризике за већу изложеност вирусним инфекцијама. Они који 

немају довољно средстава за набавку основних животних намирница, што је најчешћи 

разлог за подношење захтева за једнократну новчану помоћ, тешко да ће бити у ситуацији да 

издвоје додатни новац за набавку хигијенских средства, било да су она за личну или кућну 

употребу. 

Како би се, водећи рачуна о безбедности корисника и запослених, непосредни 

контакти са корисницима свели на најмању могућу меру, у наредном периоду ће се 

наставити пријем захтева поштом или електронски, информисање ће се обављати 

првевасходно телефоном и мејлом, а теренски обиласци ће се вршити само уколико су 

крајње неопходни.   

У сагледавању капацитета којима Центар располаже најпре треба поћи од људских 

ресурса, односно броја и структуре, како стручног кадра, тако и осталих радно ангажованих 

лица. 

 
1. Укупан број радно ангажованих у ЦСР 31.10.2020. године према статусу и извору 
финансирања радног  места 

Статус запосленог 
Финансира 
Република 

Финансира 
локална 

самоуправа 

Укупно 
радника 

Радни однос заснован на неодређено време       27 4 31 

Радни однос заснован на одређено време    

Ангажовање на обављању привремених и 
повремених послова 

 3 3 

Ангажовање по уговорима о волонтирању  11 11 

У К У П Н О  27 18 45 

 
 
 
2. Број запослених према стручном профилу и радном статусу на дан 30.10.2019.  

Стручни 
профил 
радника 

Облик ангажовања 

Укупно 
Радни однос 
заснован на 
неодређено 

време 

Радни однос 
заснован на 

одређено 
време 

Ангажовање на обављању 
привремених и повремених 

послова 

Социјални 
радник 

11 0 1 12 

Психолог 3 0 0 3 
Педагог 1 0 0 1 
Специјални 
педагог 

2 0 0 2 

Андрагог 0 0 0 0 
Социолог 2 0 0 2 
Правник 3 0 2 5 
Економиста 3 0 0 3 
Друго 6 0 0 6 
У К У П Н О  31 0 3 34 
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Центар има повољну образовну структуру запослених (80% више и високо 

образовање). Што се тиче образовног кадра, заступљени су сви неопходни стручни профили 

али у наредном периоду неопходно је ићи ка подмлађивању кадра и трансферу (преносу) 

знања на новозапослене. Више од половине запослених је старије од 50 година што је 

резултат забране запошљавања у јавном сектору. 

Законско ограничење запошљавања у јавном сектору до сада је значајно отежавало, а 

у неким случајевима и онемогућавало, успостављање нових права и услуга социјалне 

заштите и угрожавало пружање оних које постоје.  

Због повећаног обима посла и увођења нових стандарда у стручном раду, посебно по 

питању заштите жртава породичног насиља (деце, жена, старијих, особа са инвалидитетом и 

др.) са постојећим бројем стручних радника, постоји реалан ризик да дође до нарушавања 

ефикасности и квалитета стручног рада. 

Са становишта квалитета одговора на потребе корисника и недостајућег броја 

радника из систематизације неопходно је одговарајуће повећање броја запослених. 

Центар за социјални рад у 2020. години има 7 стручних радника мање у односу на 

систематизовани број радних места (2 стручна радника – министарство и 5 стручних радника 

град Чачак). Имајући у виду планирани обим посла уколико Центру од надлежних органа не 

буде дата сагласност за запошљавање на упражњеним радним местима, то ће свакако 

негативно утицати на правовременост, делотворност и ефикасност заштите корисника. 

Посебно је отежан рад у Служби за реализацију права и услуга у социјалној заштити из 

надлежности града Чачка која од 9 систематизованих радних места има 4 запослена. Велики 

број захтева и управних поступака у којима је неопходно донети одговарајуће решење 

захтевају рад стручних радника који раде на неодређено време и поседују одговарајућа 

знања и лиценце. Оно што центар чини у датим околностима је ангажовање три стручна 

радника на привременим и повременим пословима што носи велики ризик.  

У оваквој ситуацији повећаног оптерећња запослених који на себе преузимају све 

већи број корисника, постојећи људски ресурси се максимално исцрпљују а поштовање 

норматива и стандарда стручног рада, рокова и процедура постаје тешко достижно. 

 

 

 

3.1  Организациона шема центра
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ДИРЕКТОР 

Служба за 
заштиту деце 
и младих 

Служба за правне 
послове 

Руководилац 

Руководилац 

Водитељ 
случаја 

Служба за 
заштиту 
одраслих и 
старих 

Правник 

Канцеларија за 

материјалну 

подршку 

Социјални 
радник 
 

Пријемна 

канцеларија 

Социјални радник 

на пријему 

Планирање и 

развој 

Финансијско 
административни 
послови 

Руководилац 

Ликвидатор 

Благајник 

Економиста 

Руководилац 

Правник 

Канцеларија за 

материјална 

давања 

Пријемна 

канцеларија 

Хигијеничар 

Административни 

радници 

Возач 

Руководилац 

Супервизор 

Водитељ 
случаја 

Дипломирани 

социолог 

Служба за реализацију 
права и услуга у 
социјалној заштити из 
надлежности града 

Супервизор 
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3.2  План стручног усавршавања  

 
Професионално усавршавање стручних радника услов је за напредовање и стицање, 

односно обнављање лиценце, а Центар за социјални рад дужан је да стручном раднику 

обезбеди стручно усавршавање, у складу законом, а према плану стручног усавршавања.  

Лиценца је јавна исправа којом се потврђује да стручни радник испуњава утврђене 

услове и стандарде за обављање одговарајућих стручних послова и пружање одређених 

услуга у области социјалне заштите. Сви стручни радници Центра за социјални рад поседују 

одговарајуће лиценце за послове које обављају. 

Планом стручног усавршавања неопходно је предвидети похађање првенствено оних 

обука које су акредитоване од стране Републичког завода за социјалну заштиту, али и других 

едукација које омогућавају стицање бодова неопходних за добијање и обнављање лиценце. 

Са становишта рационалности и сврсисходности стручног усавршавања План би требало да 

буде усаглашен са програмом унапређења професионалних компетенција стручних радника 

који доноси Комора социјалне заштите.  

Прилике за похађање стручних скупова, конференција, округлих столова и других 

видова усавршавања биле су знатно сужене у 2020. години због пандемије изазване Корона 

вирусом. Комора социјалне заштите за сада није предвидела продужење рока за обнову 

лиценце стручних радника, а услед отежаних услова одржавња семинара и едукација за 

стручне раднике у наредној години биће отежано и стицање бодова неопходних за обнову 

лиценце.    

На основу супервизијског увида у рад водитеља случаја, недостајућих знања и 

праћења актуелних трендова и достигнућа у раду, у наредном периоду се предвиђа похађање 

семинара који ће се углавном одржавати онлајн. У актуелном тренутку, детаљан план 

едукација и стручног усавршавања за наредну годину није могуће сачинити како због 

неизвесне епидемиолошке ситуације, тако и због тога што Решублички завод за социјалну 

заштиту и Комора социјалне заштите још увек нису почели са извођењем онлајн обука за 

запослене у социјалној заштити.  

Сви запослени стручни радници мотивисани су за наставак стручног усавршавања, у 

складу са постојећим могућностима ЦСР Чачак. Поред наведеног, запослени у Центру ће 

током године пратити и усвајати савремена достигнућа из релевантних научних области 

праћењем стручне литературе, прибављањем  часописа са социјалном тематиком, 

изучавањем савремене праксе социјалног рада и уношењем иновација у програмске 

садржаје, активним и пасивним учешћем на радионицама, трибинама и округлим столовима 

које ће, уз поштовање безбедносних мера, бити организоване током године. 

 

3.3 Унапређење информатичке подршке 
 

Центар је од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

обавештен да ће се у наредне две године (2021. – 2022.) за потребе система социјалне 

заштите у Републици Србији реализовати пројекат који се односи на израду и 

имплементацију јединственог Информационог система социјалне заштите. Израда 

Социјалне карте се најављује дужи низ година и као приоритет намеће се у наредном 

периоду. Систем социјалне заштите ће бити носилац реализације и социјална карта грађана 

ће се вероватно радити у Центрима за социјални рад Србије. Све ове активности су у најави 

а Центар већ дужи низ година користи своју базу за израду социјалне карте грађана града 

Чачка. 

У редовном раду Центар ће наставити да користи софтвер – информатички програм 

ИНТЕГРАЛ који представља системски приступ обради података евиденције о корисницима 

социјалне заштите кроз администрирање, меморисање и организовање података из базе по 
задатим критеријумима (претрага по имену и презимену, месним заједницама, према датуму 
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доношења решења, према датуму рођења и сл.). На овај начин доступно је брзо управљање 

подацима и претраживање базе корисника по различитим критеријумима као што је нпр. 

излиставање списка потенцијалних корисника неке услуге, по захтеву министарства, локалне 

самоуправе, донатора и сл. 

Закључно са 12.11.2020. године у Интеграл је унето 11.619 корисника по разним 

основама, а примена програма и потпуни прелазак на електронски досије наставиће се и у 

наредној години. У складу са променама подзаконских аката и потребама Центра 

информациони систем се развија пратећи све захтеве, а стручни радници се континуирано 

информатички усавршавају за рад. 

Центар има свој сајт од јануара 2017. године, тако да се корисници и грађани могу и 

на тај начин информисати о свим активностима и пратити неопходна обавештења. Сајт 

Центра се константно ажурира током године а грађани се могу лично електронски обратити 

или поднети захтев на мејл центра. За време пандемије изазване вирусом COVID-19 грађани 

су користили ову могућност и подносили захтеве без директног доласка у установу. Сајт је 

умногоме допринео бржој комуникацији са грађанима али је још увек мали број захтева 

упућен елоктронском поштом ка Центру и грађани се углавном и даље директно обраћају за 

помоћ. 

Увођење Е – управе омогућило је запосленима у Центру да одређену документацију, 

односно чињенице неопходне за одлучивање о правима могу прибављати електронским 

путем уз предходну сагласност корисника. Запослени су у претходном периоду константно 

пратили упутства везана за Е-управу и своје пословање ускладили са истим. Центар је у 

потпуности одговорио на захтев надлежног министарства, у оквиру пројекта Владе 

Републике Србије „Е-беба“, и издаје уверења за родитељски додатак електорнским путем.  

Сви запослени (изузев возача) имају рачунаре на којима раде, што представља мрежу 

од 40 рачунара, па се намеће потреба за обављањем послова на изради и унапређењу 

софтверске подршке приликом уноса и претраге података из евиденција које се у Центру 

воде, на пословима одржавања и заштите информационог система и мрежне инфраструктуре 

као и на пословима одржавања сајта. 

Како законом дефинисане безбедносне мере траже ново ускостручно специјалистичко 

знање из домена информационих технологија с једне и потребе подизања информационог 

знања целокупног радног колектива установе с друге стране, едукација свих нивоа је акутна 

потреба у свим установама. 

Законом о информационој безбедности („Службени гласник РС“ број 6/16), одређују 

се мере заштите од безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима, 

одговорност правних лица при управљању информационим системима као и надлежне 

органе за њихово спровођење. Најважнији пратећи документ овог закона представља 

Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године 

(„Службени гласник РС“, број 51/10).  

Примена информационе безбедности у складу са законом је у установама комплексна 

и стриктно дефинише безбедносне процедуре. Установе располажу и одговорне су за 

чување, ажурирање и доступност читавог низа осетљивих података о личности и неопходан 

је висок ниво безбедносних мера. Центар се све више интегрише у локалне и републичке 

системе размене електронских података те је и по питању интеграције са другим установама 

потребан висок ниво заштите и контроле протока информација.  

Оно што отежава рад Центар за социјални рад града Чачка је недостатак 

одговарајућег лиценцираног софтвера кога због немогућности постављања и инсталације 

одговарајућег хардвера услед просторно – техничких ограничења није било могуће 

набавити. Са пресељењем на нову локацију планира се набавка и инсталација како софтвера 

тако и комплетне мреже која ће у наредном периоду додатно побољшати рад и унапредити 

информациону безбедност података. У наредној години реализоваће се пресељење у нови 

пословни простор што ће захтевати инсталацију мреже, безбедносну заштиту и припрему 

техничког решења за инсталацију софтвера који се користе. 
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Такође је неопходно информатичко-техничку опрему константно обнављати јер нови 

стандарди који се постављају захтевају новију опрему (рачунаре са оперативним системом 

верзије најмање Windows 7 са  препоруком да, где год је то могуће, треба обезбедити 

Windows 10, скенере, штампаче) а све у циљу бољег и ефикаснијег рада заснованог на 

принципима дигитализације, електронског пословања и модерне управе у служби грађана. 

 У 2020. години у центру је извршена набавка 13. нових рачунара тако да сви 

радници имају одговарајуће рачунаре за рад и могу несметано приступати неопходним 

сервисима Е-управе што је у претходном периоду било отежано. Ова набавка коју је 

омогућио град Чачак ће у наредној години допринети ефикаснијем раду установе и свих 

запослених. 

 

4. УСЛОВИ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

 

Град Чачак је куповином зграде Халк банке најавио решавање вишедеценијског 

проблема неусловног пословног простора Центра. 

Очекујемо да ћемо се почетком наредне године преселити у нову зграду и да ће 

услови рада за запослене и све кориснике центра бити далеко бољи. Обједињавање свих 

Служби Центра са постојеће три локације додатно ће, поред побољшања услова рада, 

допринети и ефикаснијем раду Центра.  

Пресељење у нови пословни простор омогућиће Центру да свој рад организује тако да 

буде приступачан и доступан свим корисницима, да странке буду примљене достојно и уз 

поштовање права на приватност у изношењу проблема за чије превазилажење им је потребна 

помоћ и подршка наше установе. 

Оно што очекује Центар у наредној години је ефикасно пресељење на нову локацију, 

а неометано одвијање процеса рада намеће се као додатан изазов и напор уз настојање да 

корисницима будемо увек на располагању.   

Уз захвалност градском руководству које је на челу са градоначелником 

истрајало у својим напорима да обезбеди адекватан пословни простор и на тај начин 

омогући својим суграђанима ефикасне, доступне и достојне услове за остваривање 

права и услуга у социјалној и породично-правној заштити из делатности Центра, још 

једном, надамо се последњи пут, дајемо опис постојећих услова пријема странака и 

рада запослених, чиме предочавамо значај проблема који се решава, али и величину 

оних којима није требало објашњавати зашто је нашој установи потребан нови 

пословни простор. 

Унутрашња организација стручног рада оптерећена је просторном и физичком 

одвојеношћу служби и стручних радника јер се рад органа старатељства одвија у пословном 

простору на три локације: у ул. Кнеза Милоша бр. 1, Трг устанка бр.2  и у ул. Жупана 

Страцимира 35/III. 

Седиште Центра је на локацији у ул. Кнеза Милоша бр.1. У том пословном простору, 

у приземљу, на површини од 138.91m2  располаже са 5 канцеларија, чајном кухињом, мокрим 

чвором и портирницом. У поткровљу (таванском делу), на површини од 95.04 m2  налазе се 6 

веома неусловних минијатурних канцеларија са косим кровом и потпорним гредама које 

смањују ионако мали простор и једна „салица“ у којој се одржавају састанци служби Центра, 

а врло често иста просторија се користи и за друге потребе. Степенице које воде на 

поткровље су стрме, неједнаке дубине газишта и небезбедне за кориснике и запослене. 

Корисници услуга које пружа Центар, често су особе са инвалидитетом а постојећи пословни 

простор не располаже одговарајућим приступом прилагођеним овој категорији грађана. Не 

постоји могућност за издвајање посебног простора за виђање родитеља и деце у 

контролисаним условима. Запослени нису у могућности, а обавезни су, да корисницима 

обезбеде право на приватност. У канцеларијама ради од два до пет стручних радника, што 
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онемогућава индивидуални пријем. У дворишном делу парцеле налазе се и две зграде 

(мемљиве шупе) у којима се чува архива, односно 39.000 досијеа. Укупна површина на овој 

локацији у којој ради 27 извршилаца износи 233.95 m2.  

На локацији Трг устанка бр. 2, у приземљу је финансијка служба Центра која користи 

две канцеларије и један мали ходник. На спрату овог пословног простора смештен је део 

Службе за заштиту деце и младих (у две канцеларије). Укупан радни простор на локацији 

Трг устанка бр.2 у површини од 98 m2 чине 4 канцеларије, два ходника и мокри чвор, 

користи 9 запослених. 

На трећој локацији у ул. Жупана Страцимира 35/ III (бивши пословни простор Управе 

за урбанизам града Чачка) Центар користи 3 канцеларије у којима послове обавља 

Руководилац  Службе за реализацију права и услуга у социјалној заштити из надлежности 

града Чачка и два стручна радника на реализацији услуга из надлежности локалне 

самоуправе. Наведени  пословни простор се не користи у потпуности јер би пресељење још 

некога од запослених, у овом моменту, отежало свакодневно функционисање.  

Недостатак јединственог и адекватног пословног простора утиче на ефикасност и 

квалитет послова органа старатељства али и непосредну заштиту корисника. Извршење 

послова на заштити корисника који подразумевају помоћ или додатну стручну подршку 

стручњака других специјалности ради извршења процена стања и потреба појединих 

корисника, планирање активности, пружање услуга и предузимања мера правне заштите,  

обавља се кроз рад стручних тимова чији чланови морају бити у дневној непосредној 

комуникацији. 

Постојећи пословни простор није само неуслован и неадекватан већ и небезбедан по 

здравље запослених. Коси плафони у нехумано малим канцеларијама које су испресецане 

потпорним кровним гредама, немогућност адекватног проветравања практично таванског 

простора на спрату зграде у којој се налази седиште Центра за социјални рад, неповољно 

утичу на радни потенцијал запослених. Не треба занемарити ни чињеницу да од укупног 

броја запослених 85% чине жене које би требало да уживају посебну заштиту у погледу 

обезбеђивања услова за здрав и безбедан рад.  

 

 

5. ЗАШТИТА ПОСЕБНО ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ 

ГРУПА 
 

 

У току 2019. године на евиденцији Центара за социјални рад Србије било је укупно 

741.205 корисника. Највећи удео корисника ЦСР у односу на популацију региона забележен 

је у Јужној и Источној Србији са 10,7%, док је најмањи број, 5,1% грађана користило услуге 

социјалне заштите у београдском региону. Од укупног броја малолетних корисника ЦСР 

Србије, 54,2% је било материјално угроженo, док је код пунолетних корисника удео 

материјално угрожених био 56,2%.  

На територији нашег града сваки осми грађанин у 2019. години је користио услуге 

Центра за социјални рад града Чачка. Код категорије малолетних корисника 33,52% је 

припадало категорији материјално угрожених, односно сваки трећи корисник, што је знатно 

испод просека Републике Србије. Код пунолетних корисника 37,6% је било материјално 

угрожено, што је такође знатно испод просека Србије. 

           Центар за социјални рад је дужан да свој рад организује на начин који омогућава 

доступност услуга свима којима су потребне, са посебном пажњом усмереном на рањиве 

групе. Груписање послова се врши у оквиру организационих целина које реализују послове 

заштите одређених групација корисника. 
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5.1. Заштита деце и младих 
 
 Заштита права и интереса деце и младих ће се у Центру за социјални рад града Чачка 

током 2021. године одвијати кроз рад Службе за заштиту деце и младих. 

Служба за заштиту деце и младих у вршењу јавних овлашћења,  у складу са законом, 

обављаће  следеће  послове: 

 - спровођење поступка посредовања  у породичним односима  (мирење ); 

- достављање налаза и стручног мишљења, на захтев суда, у парницама  у којима се 

одлучује о заштити права детета или о вршењу, односно лишењу родитељског права; 

- достављање, на захтев суда, мишљења о сврсисходности мере заштите од насиља у 

породици коју је тражио други овлашћени тужилац; 

- пружање помоћи у прибављању потребних доказа суду пред којим се води  поступак 

у спору за заштиту од насиља у породици; 

- спроводи поступак процене опште подобности усвојитеља и старатеља; 

- спроводи поступак процене опште подобности мал.детета за хранитељство и  

усвојење; 

-  вршење пописа и процене имовине мал. лица под старатељством; 

-  достављање мишљење суду пред којим се води кривични поступак против 

малолетника у погледу чињеница које се односе на узраст малолетника, чињеница 

потребних за оцену његове зрелости, испитује средину  и прилике под којима малолетник 

живи и друге околности које се тичу његове личности и понашања; 

- присуствање седници већа за малолетнике и главном претресу у кривичном 

поступку против малолетног учиниоца кривичног дела; 

- обавештавање суда надлежног за извршење заводске васпитне мере и органа 

унутрашњих послова када извршење мере не може да започне или да се настави због 

одбијања или бекства малолетника; 

- старање о извршењу васпитних мера посебних обавеза; 

- проверавање извршење васпитне мере појачаног надзора од стране родитеља, 

усвојитеља или старатеља и указује им помоћ у извршењу мере; 

- проверавање извршење васпитне мере појачаног надзора у другој породици и 

указује помоћ породици у коју је малолетник смештен; 

- спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако што 

се брине о школовању малолетника, његовом запослењу, одвајању из средине која на њега 

штетно утиче, потребном лечењу и сређивању прилика у којима живи; 

- достављање суду и јавном тужиоцу за малолетнике извештај о току извршења 

васпитних мера о чијем се извршењу стара; 

-обављање других послове утврђене законом.  

Стручни раници у Служби (социјални радници, психолози, педагози и специјални 

педагози) у свом стручном раду се бавиће се појединцем или  породицом  у заједници  који  

користе  услуге  социјалног рада  у задовољавању потреба и који без те подршке  не могу  

достићи или одржати квалитет живота или заштитити своја права. Приоритет у раду Службе 

су најосетљивији чланови нашег друштва, а то су деца, жртве насиља, као и породице у 

кризи са малолетном децом. 

У циљу заштите најбољег интереса мал. детета  стручни радници, на основу закључка 

стручног тима,  привремено издвајају мал. дете из биолошке породице, или по хитном 

поступку или када су се исцрпели сви облици саветодавног рада, као и други видови помоћи 

породици. 

Разлози  за издвајање деце из биолошких породица су најчешће  грубо занемаривање 

и злостављње деце од стране родитеља. И после издвајања мал.деце из биолошке породице 

са родитељима се наставља саветодавни рад у циљу јачања родитељских компетенција и 

породичних веза како би се стекли услови за повратак мал.деце у  биолошку  породицу.  
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 Хранитељство је најмање рестриктиван облик заштите деце. То је такође привремени 

облик заштите деце без родитељског старања којим се деци обезбеђује смештај у најмање 

рестриктивно окружење и пружа адекватан модел породичног живота.  

У наредном периоду ће се заједно са Центром за породични смештај и усвојење 

наставити са промоцијом хранитељства као најадекватнијим видом збрињавања деце без 

родитељског старања. 

Стручни радници у Служби се такође укључују у рад са родитељима који имају 

малолетну децу где су озбиљно поремећени породични односи и где је евидентирано 

породично насиље.  

Саветодавни рад са одраслим члановима из ових породица односиће се  на санирање  

партнерских  и породичних конфликата, издвајање и јачање снага породице са посебним 

акцентом  на децу, пре свега на  њихову безбедност и  боље  разумевање њихових потреба, 

као  и потребу да одрастају у здравом и подстицајом породичном окружењу.  

Од драгоцене помоћи би било поново успостављање услуге Саветовалишта за брак и 

породицу која би требала да делује  превентивно у санирању поремећених  породичних 

односа. У оквиру саветовалишта би се саветодавно радило и на предбрачним односима, 

упознавање са том фазом животног циклуса и очекивања у браку. 

Посебно осетљива група су деца и млади у сукобу са законом.  Приметно је да су деца 

све млађе старосне  доби на нашој евиденцији који  испољавају асоцијално понашање, 

посебно вршњачко насиље, и из тих разлога потребно  успостављање услуге Дневни боравак 

за децу са поремећајем у понашању. 

Посебно је потребно у наредном периоду  појачати саветодавни рад са родитељима у 

циљу јачања њихових родитељских компетенција и вештина, као васпитну улогу образовних 

установа, тј. школа. 

Стручни радници Службе сарађају у домену свога рада са свим релевантним  

институцијама у граду, што ће радити  и у наредном периоду. 

 

5.2. Заштита одраслих и старих 

 
У Центру током 2021. године заштита права и интереса одраслих и старијих лица 

одвијаће се у оквиру Службе за заштиту одраслих и старих.  

Планиран је рад са следећим категоријама одраслих и старијих корисника: особе под 

старатељском заштитом, психички и физички оболела лица, особе ометене у развоју, особе 

којима је неопходно хитно, односно трајније збрињавање у установама социјалне заштите, 

жртве породичног насиља, лица на издржавању казне затвора, социјално угрожени 

појединци и породице, корисници са различитим облицима асоцијалног понашања као и рад 

са породицама са поремећеним породичним односима. 

Такође, Центар односно ова служба ће поступати по захтевима ресорног 

Министарства као и других министарстава, Заштититника грађана, Казнено поправних 

завода, Судова, Тужилаштва, Установа социјалне заштите, здравствених установа...   

Актуелна друштвена ситуација, оптерећеност радним и животним обавезама, 

усмереност на потомство без уважавања међугенерацијске солидарности, али и и низак 

социо-економски положај грађана онемогућавају квалитетну бригу грађана о својим 

остарелим сродницима, који сами нису у могућности да себи пруже квалитетне и здраве 

услове живота. 

Надаље ће се пратити адекватност примењених облика заштите лица смештених у 

дом кроз редовне обиласке корисника и сачињавање заједничких планова услуга. Такође ће 

се и даље спроводити старатељска заштита имовине и лица лишених пословне способности, 

као и покретање поступака лишавања пословне способности и стављање под старатељство 

лица која нису способна да заштите властита права и интересе. 



21 

 

У складу са принципом доступности услуга социјалне заштите стручни радници 

Службе ће и у наредној години у складу са распоредом „пасивног дежурства“ обављати 

неодложне интервенције и ван радног времена. 

 Контакти са корисницима ће се и надаље одвијати у просторијама Центра за 

социјални рад, установама и на терену у њиховим природном окружењу. 

 У значајном броју случајева током стручног поступања идентификују се бројни 

проблеми и самим тим потреба за интегралним приступом у решавању проблема, односно 

сарадњу различитих система што ће и у наредној години изискивати појачано ангажовање 

стручних радника. 

 Посебно је важно да систем социјалне заштите буде ефикаснији  за ризичне групације 

становништва, међу којима је значајно учешће старијих лица. Старији суграђани су изразито 

осетљива категорија, посебно за време пандемије изазване вирусом COVID19, суочена са 

бројним и озбиљним проблемима као што су: материјална угроженост, усамљеност, 

одбаченост, дискриминација, здравствени проблеми, што све указује на наопходност 

друштвене помоћи и подршке у превладавању наведених тешкоћа у њиховом свакодневном 

функционисању.  

          Имајући у виду чињеницу да је учешће броја старијих лица све веће у  укупној 

популацији становништва и нашем граду, намеће се потреба да овој категорији 

становништва обезбедимо неопходну негу и заштиту у ситуацији када им је неопходна 

друштвена помоћ.  

Постојећа услуга помоћи у кући показала је да се на прави начин изашло у сусрет 

потребама старијих у граду. Међутим и даље старијим у појединим сеоским подручјима, 

изостаје овај, више него неопходан, вид помоћи тако да је неопходно проширити услугу и на 

сеоска подручја. 

Како би се на што целисходнији и свеобухватнији начин подигао квалитет живота 

свих корисничких група наставиће се и у наредној години стална сарадња са локалном 

самоуправом, здравственим установама, установама социјалне заштите, хуманитарним 

организацијама, полицијом, тужилаштвом, судом, здравственим и пензијско инвалидским 

фондовима.  

Сваке године, током првог квартала стручни радници реализују посете корисницима 

под старатељском заштитом о којима брину чланови породице, преиспитују извештај 

старатеља и посећују све специјализоване установе у којима су смештена лица под 

старатељством, као и корисници смештени у геронтолошким центрима, али због пандемије 

вирусом COVID-19 и забране посете домовима у наредној годину ова активност ће се 

одвијати у складу са актуелном ситуацијом и препорукама Кризног штаба Републике Србије. 

Изузетно је отежан пријем у установе социјалне заштите због актуелне 

епидемиолошке ситуације и у наредној години се очекује отежан рад на пријему корисника у 

установе социјалне заштите. 

   Стручни радници наилазе на посебне потешкоће у збрињавању, односно пружању 

других видова помоћи у раду са групом корисника који испољавају различите облике 

асоцијалног понашања (особе склоне злоупотреби алкохола и психоактивних супстанци, 

особе склоне скитњи – бескућници, починиоци кривичних дела – посебно тежих). Ове особе 

имају потешкоће у комуникацији и прилагођавању на општеважеће друштвене норме, често 

су одбачени од стране сродника и немају њихову подршку, што се одражава негативно и на 

њихово функционисање у институцијама. Због попуњености капацитета постојећих 

специјализованих установа потешкоће су присутне и у благовременом институционалном 

збрињавању психички оболелих лица као и ометених у психо-физичком развоју на 

територији целе Србије. Због недовољних смештајних капацитета установа у окружењу 

корисници су збринути у домовима који су удаљени и по пар стотина километара од 

њиховог примарног окружења што контакте са сродницима чини реткима или немогућима, а 

отежано је и праћење стања корисника од стране стручних радника што је посебно 

изаражено због забране посета због пандемије вируса COVID-19. 
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 На подручју Моравичког региона не постоји дом за старија лица (сем у приватном 

сектору), ни геронтолошко одељење. Непостојање ових институционалних капацитета за 

последицу има да наши суграђани бораве у домовима за стара лица у другим општинама, 

чекају на пријем у установе по неколико месеци, супротно принципу да грађани треба да 

задовоље своје потребе у средини у којој живе, а систем ваниституционалних услуга је 

делимично развијен. Проблем недостатка капацитета за трајни смештај корисника највише 

погађа наше суграђане којима је поред збрињавања у установу неопходна и медицинска 

нега, па су се до реализације трајног смештаја практично нашли у вакуму због одсуства 

организоване друштвене бриге да им се обезбеди привремени боравак и здравствена нега. У 

решавању проблема привременог збрињавања неопходна је помоћ локалне самоуправе, а 

решење може бити установљавање услуге Здравственог стационара у Чачку у оквиру 

градске болнице. Решавање овог проблема ће се сигурно пролонгирати због пандемије 

вируса али са најавом реновирања и доградњом здравствених установа у наредном периоду 

успостављање нове услуге је извесније.    

 Ресорно министарство је и у текућој години (2020.) реализовало јавну набавку – 

Услуге домског  смештаја који се пружа одраслим и старијим лицима, број ЈН 25/2020, у 

циљу закључења Оквирног споразума са роком важења до 12. августа 2021. године, у 

приватне домове за старије. Најстарији суграђани који се налазе на листи чекања у 

државним домовима имају могућност да у Центру за социјални рад поднесу захтев да им се 

смештај обезбеди у неком од приватних лиценцираних домова за који се корисник изјасни, а 

са којима је министарство потписало оквирни споразум. 

 

5.3. Служба за управно-правне послове са канцеларијом за 

материјалну подршку и пријемном канцеларијом 
 

Служба за управно-правне послове са канцеларијом за материјалну подршку и 

пријемном канцеларијом као организациона јединица Центра, у складу са Правилником о 

организацији, нормативима и стандардима рада центара за социјални рад, функционише кроз 

рад пријемне канцеларије, канцеларије за материјалну подршку и управно-правне послове. 

Рад пријемне канцеларије обухвата прихватање поднесака, пријем телефонских 

позива или лични контакт са подносиоцем или особом која пријављује случај, помоћ у 

састављању поднесака, пријемну процену поднесака, давање неопходних информација 

подносиоцу, израда пријемног листа, упућивање на друге службе у Центру или ван Центра.  

       Корисници, установе, организације и др. могу се Центру обратити и електронским 

путем (мејлом) у ком случају се поступа исто као и да је захтев поднет писаним путем.  

У канцеларији за материјалну подршку социјални радници обављаће следеће послове: 

пријем захтева за признавање и обнову права на новчану социјалну помоћ, израда налаза и 

мишљења по новим захтевима за новчану социјалну помоћ, налаза и мишљења по 

обновљеним захтевима за НСП, налаза и мишљења везано за разне промене (престанак 

права, промена носиоца права, броја чланова и др,) као и велики број предлога за 

утврђивање потребе за додатак за помоћ и негу другог лица, телесног оштећења, радне  

способности корисника НСП код којих постоје индикације за наведено. Важно је истаћи 

ангажованст социјалних радника у изради предлога за народну кухињу, пакете хране и 

хигијене, спискова за лица која су корисници по захтеву других институција и организација 

и друге документације у циљу помоћи корисницима. 

У 2021. години од управно – правних послова обављаће се следеће: израда решења 

(старaтељство, новчана социјална помоћ, додатак и увећан додатак за помоћ и негу другог 

лица,) закључака, записника, као и израда тужби, предлога за покретање ванпарничних 

поступака, као и учешће правника у раду стручног  тима, процени, планирању и реализаији 

услуга и мера социјалне и старатељске заштите у сарадњи са другим стручним радницима, 

издавање разних врста потврда и уверења и другим пословима где је неопходна 
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консултативна подршка правника. Посебан нагласак због пандемије корона вируса ће бити 

на покретању поступака по службеној дужности где год је то могуће као и прикупљању 

документације за грађане преко Е-управе службеним путем. Овакав начин рада омогућиће 

грађанима да без доласка у центар, телефонски или путем електорнске поште обнове захтев 

или поднесу за остваривање права и услуга. Наставиће се вођење већ постојећих евиденција 

(старатељске књиге, усвојитељске књиге, издржавана лица, евиденција о изреченим мерама 

заштите од насиља у породици, евиденција лица пријављених на адреси ЦСР Чачак и друге 

евиденције у складу са законом).  

Центар учествује у пословима планирања и развоја социјалне заштите и иницира и 

развија превентивне и друге програме који доприносе задовољавању индивидуалних и 

заједничких потреба грађана у области социјалне заштите на територији јединице локалне 

самоуправе за коју је основан, иницира и развија превентивне и друге програме који 

доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема и обавља и друге послове у 

области социјалне заштите, у складу са законом и другим прописима. Планирање је један од 

битних аспеката рационалнијег трошења ресурса и средстава а све у циљу адекватније 

заштите посебно осетљивих група корисника. 

 

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРАВА И УСЛУГА У СОЦИЈАЛНОЈ 

ЗАШТИТИ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА 
 

Служба за реализацију права и услуга у социјалној заштити из надлежности града 

обавља послове решавања у првом степену о остваривању права утврђених Одлуком о 

правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка, Одлуком о додатној 

финансијској подршци породици са децом, Правилником o oстваривању права и пружању 

услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка, Правилником о условима 

обезбеђења и пружања услуге лични пратилац детета, пружа услуге социјалног рада у 

поступку решавања о тим правима, исплате новчаних материјалних давања утврђених овом 

одлукама, као и послове анализе стања у области социјалне заштите из надлежности локалне 

самоуправе, предлагања и планирања нових или мењања постојећих услуга социјалне 

заштите или мера материјалне подршке које обезбеђује локална самоуправа. 

Права из социјалне заштите из надлежности града Чачка су:  

1. Право на једнократну новчану помоћ - Право на једнократну новчану помоћ, као 

вид материјалне подршке, по процени Центра, има појединац или породица који се 

изненада или тренутно нађу у изузетно тешкој материјалној ситуацији коју не могу 

самостално да превазиђу. Законом је изричито наведено да износ једнократне новчане 

помоћи не може бити већи од просечне зараде по запосленом у јединици локалне 

самоуправе у месецу који претходи месецу у коме се врши исплата. Број захтева за 

једнократну новчану помоћ се повећава у области за лечење или тешку материјалну 

ситуацију у категорији пензионера са нижом пензијом или инвалиском пензијом, као 

и старијих лица, која се сама по први пут јављају Центру или их пријављују 

председници Савета месних заједница нарочито на сеоском подручију. 

2. Право на ванредну новчану помоћ - Ванредну новчану помоћ могу остварити: 

породица у којој је несрећним случајем наступила смрт једног или више чланова 

породице или појединци или породице у којима је члан породице оболео од тешке 

болести, или појединци или породице који се нађу у другим изузетно тешким 

ситуацијама, чији просечни месечни приход у месецу који претходи месецу 

подношења захтева не прелази просечну месечну зараду у Републици Србији у нето 

износу према последњем објављеном податку органа надлежног за послове 

статистике. Ова врста помоћи се најчешће одобрава за помоћ приликом лечења, 
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измирење дуговања за струју пред искључење, ради санирања последица 

елементарних непогода (пожар, поплава, земљотрес и др.) и у другим ванредним и 

изузетно тешким ситуацијама у којима се нађе појединац или породица. 

3. Право на привремену новчану помоћ - привремену новчану помоћ остварују 

појединци, односно породица у стању социјалне потребе, који због неиспуњавања 

једног од кумулативних услова за остваривање права на новчану социјалну помоћ 

исту не могу да остваре. Најчешћа сметња за остваривање права на новчану социјалну 

помоћ је власништво над пољоприведним земљиштем у површини преко 0,5 хектара 

или отуђење непокретне имовине, престанак радног односа... Број корисника ове 

врсте помоћи је у опадању, а новчана помоћ која се на овај начин опредељује је 

најважнији извор прихода за сиромашне породице, једночлане породице, вишечлане 

породице са старијим члановима или особама са инвалидитетом које нису способне за 

рад или члановима са менталним сметњама а коју породице користе годину дана. 

Важна карактеристика ове врсте помоћи је што она омогућава остварење других 

врста помоћи које обезбеђује локална самоуправа, као што је право на једнократну 

новчану помоћ, право на бесплатан школски прибор, право на помоћ у натури – огрев 

и друге..... 

4. Право на опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите или 

другу породицу - лицу које се упућује на смештај у установу социјалне заштите или 

другу породицу може се обезбедити најнеопходнија опрема коју само не може да 

обезбеди а исту му не могу обезбедити ни сродници који су, према прописима о 

породичним односима, дужни да учествују у његовом издржавању, уколико то право 

не могу да остваре по другом основу. Најчешће се примењује када су у питању 

дугогодишњи корисници Центра приликом домског смештаја. 

5. Право на помоћ у натури - Под помоћи у натури у смислу ове одлуке подразумевају 

се: огрев, одећа, обућа, средства за хигијену, животне намирнице, уџбеници, школски 

прибор и опрема за школу, поклон пакетићи за материјално угрожену децу и друге 

нужне потребе корисника Центра. Ове врсте помоћи се планирају у складу са 

кретањем броја корисника, а активности у погледу ове врсте помоћи спроводе се у 

другој половини године за око 2.500 корисника наведених права. 

6. Право на делимичну накнаду трошкова комуналних услуга - Под комуналним 

услугама подразумевају се услуге: испоруке воде и употребе канализације, испоруке 

топлотне енергије и изношења смећа. Право на делимичну накнаду трошкова 

комуналних услуга могу остварити корисници новчане социјалне помоћи, 

хранитељске породице и лица која испуњавају услове по подацима из социјалне карте 

под условом да станују у властитом стану или у стану покојних родитеља. Број 

корисника који користе ову услугу на основу социјалне карте је мали, па би требало 

размотрити услове, критеријуме везане за остваривање ове врсте права. 

7. Право на накнаду трошкова сахране - Бесплатно се сахрањују лица без прихода 

смештена у установу социјалне заштите или другу породицу за чији смештај 

трошкове сноси буџет Републике Србије, корисници права на новчану социјалну 

помоћ, лица неутврђеног идентитета, лица која немају сроднике који су по закону 

обавезни на издржавање, лица која имају сроднике за које је Центар за социјални рад 

утврдио да се налазе у стању социјалне потребе, лица непознатог 

пребивалишта/боравишта, која се у тренутку смрти нађу на подручју града Чачка. 

8. Право на накнаду трошкова екскурзија, летовања и зимовања материјално 

угрожене деце - Деци из породица које су корисници права на новчану социјалну 

помоћ, деци без родитељског старања и деци из породица које се налазе у тешкој 

материјалној ситуацији Центар за социјални рад по процени може одобрити, у целини 
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или делимично, покриће трошкова организованих екскурзија, летовања или зимовања 

према ценовнику који доставља школа која организује екскурзију, уколико то право 

не могу да остваре по другом основу. 

9. Право на трошкове школовања материјално угрожене деце и деце са сметњама у 

развоју - Трошкови школовања, смештаја и превоза може се одобрити за децу из 

материјално угрожених породица која могу да се оспособе за одређено занимање. 

10. Право на новчану помоћ незапосленим породиљама - Породиљама које се налазе 

на евиденцији Националне службе за запошљавање као незапослена лица, припада 

месечна накнада за бригу о детету у износу од 20% од просечне зараде у Републици 

Србији у нето износу према последењем објављеном податку републичког органа 

надлежног за послове статистике, до навршених 12 месеци живота детета. Ова 

стимулативна мера коју обезбеђује локална самоуправа представља једну од важнијих 

мера популационе политике коју спроводи град Чачак од 2013. године.  

11. Право на бесплатан оброк у народној кухињи -  Право на бесплатан оброк имају 

породице које су корисници права на новчану социјалну помоћ као и друга лица у 

стању социјалне потребе, по стручној процени Центра за социјални рад, а на основу 

усаглашеног плана активности народне кухиње за сваку наредну календарску годину 

између Центра, Црвеног крста и Градске управе надлежне за послове друштвених 

делатности. Поступак спремања и поделе бесплатних оброка народне кухиње 

организује и спроводи Црвени крст а по предлогу Центра за социјални рад Града 

Чачка. Обухват корисника који је планиран за 2021. годину је око 270 породица, 

односно око 680 корисника. 

12. Решавање стамбених потреба социјално угрожених лица  - Социјално угроженим 

лицима се дају у закуп на одређено време станови чији је корисник Центар за 

социјални рад града Чачка. Решењем Скупштине града Чачка о преносу права 

коришћења на становима Градској стамбеној агенцији Чачак, Градској стамбеној 

агенцији пренето право коришћења на 20 станова у објектима у ул. Браће Гудурић, 

којим Градска стамбена агенција од 2018. године управља, одржава и врши надзор у 

вези са коришћењем и одржавањем истих. Центар за социјални рад града Чачка 

располаже са још 20 станова у улицама Приштинска, Данице Марковић, Обилићева, 

за које је поступак уписа у јавну својину у току, а које користе корисници новчане 

социјалне помоћи. У 2021. години Центар за социјални рад ће правна питања, питања 

око коришћења и одржавања станова, извора финансирања и др. решавати са 

локалном самоуправом и Градском стамбеном агенцијом у складу са Законом  о 

становању и одржавању зграда. Требало би приступити спровођењу овог закона кроз 

програме стамбене подршке које дефинише Закон и определити средства за 

одржавање станова у буџету града Чачка јер то није могуће кроз буџет Центра за 

социјални рад града Чачка. 

13. Санирање и побољшање услова становања социјално угрожених лица - Помоћ за 

санирање услова становања Центар за социјални рад може одобрити социјално 

угроженим лицима, уколико су објекти у којима станују знатније оштећени дејством 

више силе (пожар, земљотрес, поплава и сл.) и не испуњавају основне услове 

становања, као и извођење других радова који омогућавају безбедно коришћење 

стана. Помоћ за побољшање услова становања Центар може одобрити уколико су 

објекти у којима станују корисници крајње неповољни за становање (санирање влаге, 

прокишњавање објекта уколико исти прокишњава или је урушен, инсталација 

водоводне или канализационе мреже и сл.). Изузетно Центар за социјални рад 

одобрава и захтеве за санирање стамбеног објекта у власништву, лицима која се 

налазе у стању социјалне потребе.  
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14. Право на комуналне субвенције за породице са троје и више деце и дететом са 

сметњама у развоју - Одлуком о додатној подршци породици са децом као мери 

посебног подстицаја рађања породицама са троје и више деце и породицама са 

дететом са сметњама у развоју утврђено је право на субвенционисање трошкова 

комуналних услуга. Након измена Правилника о субвенционисању трошкова 

комуналних услуга породици са троје и више деце и дететом са сметњама у развоју 

којима је омогућено ширем кругу породица са троје деце да користе субвенције, већи 

број грађана је остварио ово право и очекује се наставак тренда повећања броја 

корисника. Субвенционисање трошкова комуналних услуга остварује се за комуналне 

услуге које врше јавна комунална предузећа чији је оснивач град (ЈКП "Водовод", 

JKП "Чачак", ЈКП "Комуналац, ЈКП "Моравац" или месна заједница (сеоски водовод 

и канализација, одношење смећа). 

Центар након спроведеног поступка процене потреба корисника одлучује о коришћењу 

услуга социјалне заштите и упућује корисника у Центар за пружање услуга социјалне 

заштите «Зрачак» или овлашћеном пружаоцу услуге са којим је Град закључио уговор ради 

пружања услуга: 

1. Помоћ у кући за одрасла и стара лица - Услугом Помоћи у кући обезбеђиваће се 

подршка у задовољавању свакодневних животних потреба у сопственим домовима, 

како би се унапредио квалитет живота и спречио или одложио смештај у институцију. 

Помоћ у кући пружа се када нема породичне подршке или је она недовољна, у складу 

са утврђеним потребама лица која услед немоћи или смањених функционалних 

способности нису у стању да живе без помоћи других лица. Корисници се упућују 

овлашћеном пружаоцу услуга са којим је Град закључио уговор. У наредној години 

очекујемо да ће број корисника услуге бити мало већи (10%) односно 110 корисника, 

јер одређени број наших суграђана се налази на листи чекања за ову услугу. 

2. Прихватилиште за незбринута лица и за жртве насиља у породици - Привремени 

смештај у Прихватилиште за незбринута лица и жртве насиља у породици - је услуга 

која садржи активности везане за обезбеђивање привременог смештаја, задовољавање 

основних потреба, приступ другим услугама у заједници и временски ограничене 

интервенције у кризним ситуацијама. Услуга се у оквиру Центра за социјални рад 

реализујe се као волонтерски програм, а надлежно министарство је због неиспуњавања 

кадровских капацитета одбило захтев Центра за лиценцирање Прихватилишта.У 2020. 

години очекујемо око 15 корисника који ће имати потребу за смештајем у 

Прихватилиште. Овај број корисника може бити и већи у случају ванредних 

околности, елементарних непогода.  

3. Дневни боравак за децу, младе и одрасла лица са сметњама у развоју – Услугу 

Дневног боравка пружа Центар за пружање услуга „Зрачак“ деци, младима и 

одраслима са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама, који 

имају потребу за дневном негом и надзором и подршком у одржавању и развијању 

потенцијала. Корисници, односно њихови родитељи/старатељи захтев за пружање 

услуге подносиће Центру који након прибављања и обраде документације и 

спровођења поступка процене доноси решење о упућивању корисника на адаптациони 

период, а након обавештења од стране стручног тима „Зрачка“ о успешно завршеном 

адаптационом периоду, и коначно решење о коришћењу наведене услуге.Услуге 

Дневног боравка за децу, младе и одрасла лица са сметњама у развоју у наредној 

години користиће по плану 80 корисника, деце, младих и одраслих са телесним 

инвалидитетом. 

4. Персонална асистенција – Услуга се пружа пунолетним лицима са инвалидитетом 

која остварују право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица, имају 

способности за самостално доношење одлука, радно су ангажвана или активно 

укључена у друштвени живот заједнице, односно у редовни или индивидуални 
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