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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

Центар за спцијални рад ГРАДА ЧАЧКА 

Директпр Бранимирка Радпсавчевић дипл. спциплпг 

Oпштина ( и пкруг ) Чачак Мправички Србија 

e-mail: office@csrcacak.rs 

Web sajt adresa www.csrcacak.rs 

Адреса и ппштански брпј Пиварска бр.1  32000 Чачак 

Телефпни 032/341-233, 326-317, 323-358, 327-493 

Гпдина псниваоа ЦСР 24.11.1959. гпдине 

 
1. УВОДНИ ДЕО 

 
Полазна основа за сачињавање Извештаја о раду Центра за социјални рад града Чачка 

(у даљем тексту 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 грађанин и грађанка Републике Србије 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 која укључује: 
право на социјалну помоћ која омогућава достојанствен живот, право на делотворан приступ 
услугама и добрима и право на заштиту од сиромаштва и социјалне искључености. 

Социјална заштита је организована делатност од јавног интереса, чији је циљ 
пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву како 
појединца, тако и породица, као и спречавање настајања и отклањање последица социјалне 
искључености. 

Центар каокључна установа социјалне заштите одлучује о остваривању права и 
коришћењу услуга социјалне заштите, а као орган старатељства примењују мере породичне-
правне заштите.Центар обавља послове поверене од стране Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, а у складу са актима града Чачка, учествује у 
пословима планирања и развоја социјалне заштите, 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. 

 
1.1 Предмет извештаја 

Предмет Годишњег извештаја о раду је приказ броја и структуре корисника Центра за 
социјални рад града Чачка у 2021. години, као и преглед остварених права и пружених 
услуга социјалне заштите у складу са законом и прописима донетим на основу закона.  

1.2 Основа за израду извештаја  
 
Основа за израду Годишњег извештаја о раду су подаци прикупљени на основу 

постојеће евиденције и документације у Центру за социјални рад, као и извештаја постојећих 
служби према унутрашњој организацији Центра за социјални рад града Чачка и других 
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релевантних субјеката са територије града Чачка (локална самоуправа, фонд ПИО, НСЗ и 
др.) а повезани су са социјалном заштитом.  

 
1.3 Коме је намењен извештај и ко ће га разматрати 

Годишњи извештај Центра за социјални рад намењен је Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, Републичком заводу за социјалну заштиту, 
Локалној самоуправи града Чачка као и унутрашњим органима управљања Центра за 
социјални рад града Чачка и свим другим заинтересованим субјектима који се баве 
планирањем, научним, истраживачким радом, а посебно социјалном заштитом на територији 
града Чачка.  

Приликом доношења стратешких докумената града Чачка, Извештаји Центра за 
социјални рад града Чачка били су полазна основа за реализацију планова везаних за област 
социјалне политике (Стратегија града Чачака 2005-2010, Стратегија социјалне заштите 2008-
2012, Стартегија одрживог развоја града Чачка). 

1.4 Делатност Центра за социјални рад 

Делатност Центра за социјални рад града Чачка 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, 
37/2010, 39/2011, 1/2012, 51/2019 и 12/2020).Део задатака Центра произилази из Одлуке о 
правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 2/13, 22/13, 20/16 и 27/21) и Одлуке о додатној финансијској подршци породици 
са децом («Сл. Лист града Чачка», бр.1/15, 6/18). 

 Центар, у поступку решавања захтева и остваривања појединих права грађана од 
општег интереса у социјалној заштити, извршава обимне и разноврсне стручне послове.  

(1)У вршењу јавних овлашћења, Центар, у складу са законом, одлучује 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. 

 
(2)У вршењу јавних овлашћења, Центар, у складу са законом, обавља следеће 

послове: 
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 - спроводи поступак посредовања – медијације у породичним односима (мирење и 
нагодба); 

- доставља налаз и стручно мишљење, на захтев суда, у парницама  у којима се 
одлучује о заштити права детета или о вршењу, односно лишењу родитељског права; 

- доставља, на захтев суда, мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у 
породици коју је тражио други овлашћени тужилац; 

- пружа помоћ 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; 
-  врши попис и процену имовине лица под старатељством; 
- сарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору и примени 

васпитних налога; 
- подноси извештај о испуњењу васпитног налога јавном тужиоцу, односно  судији за 

малолетнике; 
- присуствује, по одобрењу суда, радњама у припремном поступку против малолетног 

учиниоца кривичног дела (саслушање малолетног учиниоца кривичног дела, саслушање 
других лица), ставља предлоге и упућује питања лицима која се саслушавају; 

-доставља 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 у којој и прилике под којима малолетник живи и друге 
околности које се тичу његове личности и понашања; 

- присуствује седници већа за малолетнике и главном претресу у кривичном поступку 
против малолетног учиниоца кривичног дела; 

- обавештава суд надлежан за извршење заводске васпитне мере и орган унутрашњих 
послова када извршење мере не може да започне или да се настави због одбијања или 
бекства малолетника; 

- стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза; 
-проверава извршење васпитне мере појачаног надзора од стране родитеља, 

усвојитеља или старатеља и указује им помоћ у извршењу мере; 
- проверава 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; 

- стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу дневног боравака у 
установи за васпитавање и образовање малолетника, 

- доставља суду и јавном тужиоцу за малолетнике извештај о току извршења 
васпитних мера о чијем се извршењу стара; 

- обавља друге послове утврђене законом.  
 
(3)Центар у вршењу јавних овлашћења пружа услуге социјалног рада и покреће 

судске поступке када је законом на то овлашћен. 
 
У сладу са Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града 

Чачка у Центру се одлучује о коришћењу следећих права и услуга: 
  

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 
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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 
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. 
 

1. Помоћ у кући за одрасла и стара лица 
2. Привремени смештај у Прихватилиште за незбринута лица 
3. Привремени смештај у Прихватилиште за жртве насиља у породици 
4. Привремено становење деце и омладине без родитељског старања « Кућа на пола 

пута» 
5. Саветовалиште за брак и породицу 

 Предбрачно саветовалиште 
 Брачно саветовалиште   
 Саветовалиште за породицу 

6. Дневни боравак за одрасла и стара лица 
7. Дневни боравак децу и младе са сметњама у развоју 
8. Дневни боравак за одрасла лица са сметњама у развоју 
9. Предах смештај за децу и младе са сметњама у развоју 
10. Светодавно – терапијске и правне услуге 
11. Персонална асистенција. 

*Услуге под редним бројем 4, 5, 9 и 10 нису обезбеђене 
 

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. 

За остваривање ових права и услуга из Одлуке средства се остварују 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. 
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1.5 Основна социо-економска обележја града Чачка 

 
Креирање одрживог система социјалне заштите узрочно-последично је повезано са 

степеном економског развоја и социо-демографским обележјима становништва. Зато 
социјална заштите из надлежности Центра мора у обзир узети шири контекст свеукупног 
живота у локалној заједници и достигнути ниво социјалних права. 

Циљ нам је да приказујући статистичке податке, стручној јавности и доносиоцима 
одлука укажемо на трендовеи представимо комплексну друштвено-економску слику нашег 
града. Овакав начин приказивања нам је и обавеза у складу са захтевима надлежног 
министарства које жели да има потпуну слику свих социо-демографских показатеља. 

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. 

По анализи Међународне федерације социјалних радника,¹ истакнуто је социјална 
заштита стабилизује привредни развој, јер је показано да за сваки уложени долар у социјалну 
заштиту стопа повраћаја у привреди износи три долара. Потпуно интегрисање корисника у 
локалну заједницу, оснаживање и њихово радно ангажовање, као и излазак из система 
социјалне заштите је крајњи циљ.  

Чачак је највеће насељено место и управно-администратвни центар Моравичког 
округа. Припада групи од петнаестак најбројнијих градова у Србији иразврстан 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 
укупно 69 месних заједница, 13 градских месних заједница и 56 сеоских месних заједница. У 
односу на попис из 2002. године број становника смањиосе за 1.735 житеља, што је 
превасходно проузроковано негативним природним прираштајем у међупописном периоду, 
старењем становништва нашег града и мањим приливом, миграцијом (досељавањем) 
становништва. 

 Попис становништва се спроводи на десет година и био је планиран за март 2021. 
године али је због пандемије вируса Ковид 19 одложен за јесен 2022. године.  
 ¹ 22 International Federation of Social Workers, the Role of Social Work in Social Protection Systems: The Universal 
Right to Social Protection,https://www.ifsw.org/the-role-of-social-work-in-social-protection-systems-the-universal-right-to-social-
protection/?hub=main 

 



9 
 

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.  

 

 

  

   

          СТАНОВНИШТВО 
   Основни подаци 

  Површина (км2)1 636 (2019) 

Број насеља2 58 (2019) 

Становништво ─ процена средином године3 108737 (2020) 

Густина насељености (број становника/км2)3 171 (2020) 

Стопа живорођених3 9 (2020) 

Стопа умрлих3 18 (2020) 

Стопа природног прираштаја3 -9 (2020) 

Очекивано трајање живота живорођених (просек година)3 76 (2020) 

Просечна старост (у годинама)3 44 (2020) 

Индекс старења (60+ год. / 0─19 год.)3 155 (2020) 

Просечан број чланова домаћинства4 2,92 (2011) 

Пројектован број становника (средња варијанта - нулти 
миграциони салдо)3 98857 (2041) 

Пројектован број становника (средња варијанта са 
миграцијама)3 110909 (2041) 

 

 
 

  

    
 

   
Наш град, као и цела Србија и градови сличне величине, бележи велики пад 

становништва у последњих девет година. Природни прираштај у 2020. години је негативан 
(износи -9‰) и био је већи од просека државе. 

 
 

 
 
 

Извор: 
1
Републички геодетски завод 

2
Територијални регистар, РЗС 

3
Витална статистика, РЗС 
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Становништво према старосним групама и полу, 2019─2020. 
 

 2019  2020 

 
 

 Ж М  Ж М 

Деца старости до 6 година (предшколски узраст) 3365 3622   3355 3578 

Деца старости 7─14 година (узраст основне школе) 4050 4399  3988 4397 

Деца старости 15─18 година (узраст средње 
школе) 2226 2383   2218 2377 

Деца старости 0─17 година 9086 9839  8993 9773 

Број младих (15─29 година) 8463 8988  8394 8840 

Радни контингент становништва (15─64 година) 35490 34641   34942 34079 

Укупан број становника 56412 53156   56021 52716 

Извор: Витална статистика, РЗС 
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Као и претходних година настављен је тренд пада броја становника а разлика између 

броја умрлих и броја рођених је и даље висока. Међутим, праћењем податка о броју рођених 
почев од 2013. године уочавамо заустављање пада, односно да се број рођених на територији 
нашег града вратио нараспон од 950 до 1.000 беба. У 2020. години уочен је мало већи 
пад,рођено је нешто мање деце (923) у односу на претходну годину (984). Поред изузетно 
великог смањења броја склопљених бракова за време пандемије Ковида-19 број рођене деце 
нема тако значајан пад. Евидентно је да је ипак дошло до одлагања склапања бракова као и 
рађања. 
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Извор:Витална статистика, РСЗ 
 
Најновији подаци који су обајвљени на нивоу Србије о броју рођених и умрлих за 

2021. годину су изразито неповољни. По први пут разлика између броја рођених и умрлих је 
преко седамдесет хиљада (73.939), детаљни подаци за друге параметре се још увек обрађују 
за Србију и Чачак и по прелиминарним подацима су изразито неповољни и највећим делом 
су узроковани пандемијом вируса Ковид 19. 

По пројекцијама Републичког завода за статистику старосна кружница у последњих 
седам година (2014. – 2020.) се променила.Пре седам година удео радно способног 
становништва износио је 65% а најстаријих 18%да би се већ 2020. године учешће радно 
способних смањило за 5% 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 што охрабрује. 
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Према пројекцији Републичког завода за статистику просечна старост средином 2020. 
године за град Чачак износила је 44 године. Становништво нашег града је из године у 
годину све старије а индекс старења је висок и износи 155. 

Удео фертилног становништва (15-49) у 2018. години износио је 23.187 (21%) и 
наставио је да пада (0,1%). Стопа укупног фертилитета у Србији је 1,5 и далеко је испод оног 
потребног за просту обнову становништва који износи 2,1. Влада Републике Србије је 16. 
марта 2018. године донела Стратегију подстицања рађања. Основни/општи циљ је да се у 
року од 10-15 година достигне ниво стопе фертилитета од 1,85 деце по жени, односно пораст 
од минимун 10%. За спровођење подстицајних мера на државном нивоу планирају се 
значајна средства која се преко градова и општина усмеравају на реализацију постављених 
посебних циљева. Град Чачак, учешће сопственим средствима, учествује у реализацији 
подстицајних мера  и те мере почињу да дају резултате у погледу броју рођених. 

Непуне три деценије, односно од 1992. године, присутан је негативан природни 
прираштај становништва у Чачку.  

Наведени параметри нам указују да ће се у наредном периоду наставити старење 
становништва нашег града, што уз смањење бројности припадника радно способног 
контигента представља ризик за економски развој и наставак позитивног тренда пораста 
запослености. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дужи низ година статистика је бележила да је број одсељених већи у односу на број 
досељених. Међутим, према подацима из 2019. и 2020. годинеброј одсељених нема 
тенденцију раста. У 2020. години разлика између одсељених и досељених је 17 становника 
док је 2019 износила три становника мање. Можемо констатовати да се кривуља у 
потпуности заравнила. Неопходно је наставити са мерама популационе политике и 
привлачења средњошколаца, младих и породица у наш град да би ова кривуља кренула у 
обрнутом правцу и да би наш град у наредним годинама забележио позитиван миграциони 
салдо. 

1695
1779

1476

1780 1782

1493

0

400

800

1200

1600

2000

2018 2019 2020

Досељени Одсељени

Досељено и одсељено становништво,2018─2020. 



14 
 

 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 претходних година бележио је раст. Међутим, број 
склопљених бракова у 2020. години је само  339, док је број разведених 131, односно остао је 
на истом нивоу као и 2019. године. Један од главних разлога мањег броја склопљених 
бракова је пандемија Ковид 19 и одлагање младих да ступе у брак.Очекујемо да ће број 
склопљених бракова у наредним годинама бити већи и да одложено склапање бракова није 
тренд већ пролазно стање. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Од 2015. укључени су и регистровани индивидуални пољопривредници  
Извор: Статистика запослености и зарада, РЗС  
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 Забележен је динамичан раст броја запослених 2016 (4,6%), 2017 (4%), 2018 (3,78%), 
током 2019. године раст броја запослених је успорен и износио 0,91%, да би 2020. поново 
повећан и износио 1,17%. У извештајној 2021. години настављен је тренд повећања броја 
запослених и по прелиминарним извештајима РСЗ у другом и трећем кварталу је била 
највећа запосленост а током године просечан број запослених износио је 37.802 што је 
повећање за око 800 (2,15%) на годишњем нивоу.  

Без обзира на пандемију вируса Ковид 19 број запослених је наставио да расте и 
поново има тренд раста. 
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Радни контигент становништва Чачка наставио је да се смањује и то смањење 
представља највећу опасност у наредном периоду за динамични раст. Неопходно је и даље 
подржати системске мере које су довеле до заустављања пада броја рођених и повећања броја 
деце узраста од 15 до 18 година, неопходно је и кривуљу (млади од 15-29) потпуно заравнити 
и окренути у контра правцу. Из овог контигента становништва врши се најзначајнији прилив 
у радни контигент. Без значајнијег прилива становништва у радни контигент није могућ даљи 
наставак раста привреде и динамичног развоја града.  

То најбоље показује кривуља запослени која се све више заравњује. У наредном 
периоду може доћи до успоравања запослености превасходно због недостатка радне снаге. 

 Са сигурношћу можемо тврдити да ће људски фактор у наредном периоду највише 
одређивати даљи развој одређеног града и региона јер без квалификоване радне снаге то неће 
бити могуће. 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        
 
 
 
 
 
 
 
Просечна новембарска зарада без пореза и доприноса у Србији износила је 69.139 

динара, док је просечна месечна нето зарада у Чачку у новембру 2021. године износила 
је 59.423 динара, што је за 9.716 динара мање од просечне нето зараде исплаћене у 
Републици. 

Просечна зарада у Чачку је нижа од просека Републике дужи низ година без обзира 
што се Чачак сврстава у групу развијенијих градова и општина Србије. По демографским 
показатељима и привредној активности у наредном периоду можемо очекивати да ће та 
разлика бити све мања и да ће зараде брже расти, тако да ће се просечна зарада у Чачку све 
више приближавати просечној заради у Републици.   

Медијална нето зарада за новембар 2021. износила је 51.782 динара, што значи да је 
50 одсто запослених остварило зараду до наведеног износа. 

Раст бруто зарада у периоду јануар-новембар 2021. године, у односу на исти период 
претходне године износио је 9,1% номинално, односно 5,2% реално.Истовремено, нето 
зараде су порасле за 9,3% номинално или за 5,4% реално. 
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NEZAPOSLENA LICA PO MESECIMA I POLU 

Broj nezaposlenih lica 

Okrug: 17 - Moravički 

UKUPNO 70483 70564 70742 71242 
Gornji 

Milanovac 
Ivanjica Lučani Čačak 

Prosek za 2020. godinu 
Ukupno 1.657 3.226 927 5.609 11.419 

Žene 1.040 1.675 500 3.377 6.592 

XII 2020 
Ukupno 1.547 2.967 935 5.145 10.594 

Žene 961 1.524 510 3.146 6.141 

I 2021 
Ukupno 1.632 3.100 941 5.367 11.040 

Žene 1.032 1.610 521 3.259 6.422 

II 2021 
Ukupno 1.643 3.144 960 5.334 11.081 

Žene 1.041 1.640 536 3.185 6.402 

III 2021 
Ukupno 1.737 3.244 1.021 5.559 11.561 

Žene 1.120 1.672 578 3.304 6.674 

IV 2021 
Ukupno 1.868 3.279 1.059 5.746 11.952 

Žene 1.180 1.704 601 3.399 6.884 

V 2021 
Ukupno 1.809 3.269 1.087 5.693 11.858 

Žene 1.148 1.692 625 3.365 6.830 

VI 2021 
Ukupno 1.747 3.253 1.055 5.552 11.607 

Žene 1.106 1.684 620 3.254 6.664 

VII 2021 
Ukupno 1.633 3.199 985 5.255 11.072 

Žene 1.030 1.673 580 3.056 6.339 

VIII 2021 
Ukupno 1.548 3.143 932 5.219 10.842 

Žene 988 1.634 543 3.029 6.194 

IX 2021 
Ukupno 1.407 3.040 896 5.085 10.428 

Žene 906 1.570 508 2.916 5.900 

X 2021 
Ukupno 1.316 2.977 863 4.903 10.059 

Žene 846 1.532 494 2.837 5.709 

XI 2021 
Ukupno 1.242 2.927 863 4.862 9.894 

Žene 805 1.520 493 2.860 5.678 

XII 2021 
Ukupno 1.246 2.925 876 4.782 9.829 

Žene 816 1.524 504 2.803 5.647 

Indeksi  

XII 2021 / XII 2020 80,54 98,58 93,69 92,94 92,78 

XII 2021 / XII 2020 80,54 98,58 93,69 92,94 92,78 

XII 2021 / XI 2021 100,32 99,93 101,51 98,35 99,34 

 
 
У односу на прошлу годину, пресек децембар месец 2020/2021 година број 

незапослених се смањио за 363 лица што је дупло мање смањење у односу на претходну 
годину (679). Као главни разлог мањег смањења је пандемија вируса Ковид 19 и смањена 
привредна активност као и надокнаде незапосленима на евиденцији од стране државе 
(повећан број пријављених). Највећа незапосленост забележена је у априлу месецу (5.746) 
док је најнижа забележена у децембру месецу (4.782). 

Овакав тренда мањег пада се очекује и у наредној години због отежаног 
функционисања привредне активности због спорог изласка из пандемије. 
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NEZAPOSLENA LICA PO STEPENU STRUČNE SPREME I POLU  

Broj nezaposlenih lica 

Okrug: 17 - Moravički 

UKUPNO 70483 70564 70742 71242 
Gornji 

Milanovac 
Ivanjica Lučani Čačak 

Stepen stručne spreme  

I 
Ukupno 207 1.073 238 842 2.360 

Žene 108 537 122 436 1.203 

II 
Ukupno 94 146 31 206 477 

Žene 80 70 25 139 314 

III 
Ukupno 292 723 237 1.288 2.540 

Žene 148 304 111 606 1.169 

IV 
Ukupno 387 716 269 1.524 2.896 

Žene 288 432 175 997 1.892 

V 
Ukupno 8 26 4 17 55 

Žene 5 5 1 4 15 

VI-1 
Ukupno 36 40 18 139 233 

Žene 28 32 14 97 171 

VI-2 
Ukupno 53 50 21 195 319 

Žene 39 37 15 148 239 

VII-1 
Ukupno 168 150 56 560 934 

Žene 120 107 41 370 638 

VII-2 
Ukupno 1 1 1 8 11 

Žene 0 0 0 5 5 

VIII 
Ukupno 0 0 1 3 4 

Žene 0 0 0 1 1 

UKUPNO 
Ukupno 1.246 2.925 876 4.782 9.829 

Žene 816 1.524 504 2.803 5.647 

 
 

На евиденцији Националне службе за запошљавање – Филијале Чачак на дан 
31.12.2020. годинебило је регистровано 5.145 лица, од тога жена 3.146 (61,15%), док је на 
дан 31.12.2021. године број незапослених у Чаку износио 4.782 лица, од тог жена 2.803 
(58,61%) жена.Учешће жена у популацији незапослених у односу на мушкарце 
процентуално расте са повећањем степена стручне спреме а најмање их има у категорији 
неквалификованих.Забрињава податак да знатан број факултетски образованих чека 
запослење а од 560 незапослених са VII-1 степеном чак 370 је женског пола.Квалификациона 
структура незапослених је неповољна, а све више је присутан и проблем недостатка 
квалификоване радне снаге одређених занимања.У односу на претходне године нешто је 
повољнија образовна структура па се наставио тренд повећања незапослених лица са IV 
степеном стручне спреме у односу на III степен стручне спреме. Највише незапослених је са 
IV и III степеном стручне спреме. 

Кретања претходних година указивала су да ће Чачак за две до три године 
забележити стопу незапослености око 5% када ће се поред недостатка квалификоване радне 
снаге осетити недостатак радне снаге уопште, међутим због пандемије вируса Ковид 19 овај 
тренд је успорен. Достизање стопе незапослености од 5% је сигурно померено за годину, 
две.Иначе, ова извештајна година је седма година заредом у којој се бележи смањење броја 
незапослених. У децембру месецу незапосленост у Чачку је износила 6,90%, незапосленост 
мушкараца 5,76% док је незапосленост жена износила 8,02%.  
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Повећање броја стамбених јединицаје и даље присутан тренд док статистика бележи 
смањење броја домаћинстава. Повећање броја стамбених јединица не прати и раст броја 
домаћинстава док истовремено имамо раст броја старачких домаћинстава и то је тренд на 
који у наредном периоду треба обратити посебну пажњу и усмерити помоћ овој категорији 
становништва. 

Због свих ових показатеља у наредном периоду неопходно је појачати и унапредити 
услуге код популације старијих. У овом важном задатку неопходна је помоћ не само града 
већ и низ мера и помоћи од стране саме државе, при чему не треба занемарити ни невладин 
сектор који би своје активности усмеравао према старијем становништву. 

Посебно је била значајна помоћ за време пандемије изазване вирусом Коцид-19, 
подршка и помоћ најугроженијем становништву нашег града и посебно осетљивим групама 
становништва. За време пандемије и смањене економске активности посебно је било 
неопходно пружати помоћ и подршку да би наши најугроженији грађани и корисници 
центра што лакше пребродили овај кризни период. 

Наши најстарији суграђани како у граду тако и на селу су посебно били изложени 
утицају пандемије Ковид 19.  

 
1.6 Показатељи друштвено-економске структуре града 
 
Привреда града Чачка се према републичким мерилима убраја у развијеније у нашој 

земљи. Порезом на имовину обухваћено је 43.242 обвезника (Подаци Градске управа за 
локалну пореску администрацију 2011. године). Регистровано је 1.731  предузеће(ПКС 
2011.), 4.182  занатске радње (Подаци Службе за приватно предузетнишво града Чачка, 
2011.) и око 6.900 пољопривредних газдинстава (Подаци Управе за трезор, 2011. године). У 
Чачку постоје две фабрике са наменском производњом.  

Структуру чачанске привреде чине пољопривреда, индустрија, трговина и услужне 
делатности. Заступљена је, осим пољопривредне производње, и производња папира, 
електричних апарата за домаћинство, резних алата за обраду метала, неметала и дрвета, 
прозвода хемијске индустрије, термотехничких уређаја, дрвене, металне и комбиноване 
столарије, делова и прибора за фармацеутску индустрију и производа за медицинске 
потребе, прерада шумских и пољопривредних производа итд. 

Приватно предузетништво, које има своју традицију још од XIX века, је и основна 
карактеристика привреде Чачка. Велики број приватних предузећа је прерастао у средње 
развијена предузећа са бројем запослених између 80 и 270 и широким спектром 
производа.Приватне фирме имају своја пословна удружења и то: пословно удружење 
„Градац 97” и „Унија Чачак 2000”, а осим тога постоји и „Удружење власника занатских 
радњи”. 

Ако се изузме пољопривреда, којом се бави око 30% становништва града, не постоји 
доминантна привредна грана. Осим компаније Слобода, у граду нема великих индустријских 
комплекса. Највећи део привредних активности се одвија у оквиру средњих и малих 
предузећа и занатских радионица са изразито разноврсним програмима. 

Број новооснованих привредних друштава је знатно мањи у 2019. години од 
основаних, док је број новооснованих предузетника већи (2016., 2017., 2018., 2019. и 
2020.године) у односу на број брисаних – угашених. 

Смањење приврених друштава је уследило услед брисања у евиденцији због 
неактивности и ажирирања базе активних привредних друштава. 

Јако је важно да се наставио тренд већег броја новооснованих предузетника у односу 
на угашене и та разлика у 2019. години је била највећа. Број радника у јавном сектору се 
смањује из године у годину али охрабрује податак да расте број запослених у приватном 
сектору. 

Привреда показује знаке опоравка а запослење у новооснованим фирмама углавном 
проналазе становници млађе старосне доби. 
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   Раст број пензионера у фонду ПИО после дужег временског периода је заустављен, 
последње четири године бележи се пад броја пензионера и он је посебно изражен претходне 
две године за време пандемије Ковида 19. 

 
На дан 31.12.2021. године Чачак је имао следећу структуру пензионера: 
1. Укупан број корисника пензија из реда запослених је 22.409 и то: 

     Инвалидских 3.266 
     Старосних   14.618 
     Породичних  4.525 

2. Укупан број корисника пензија из реда самосталних делатности је 1.966 и то: 
 Инвалидских 277 
 Старосних     1.343 
 Породичних  346 

3. Укупан број корисника пензија из реда пољопривредних делатности 2.2505 
 инвалидских 169 
 старосних   2.066 
 породичних  270 

4. Војних пензионера укупно 316 и то: 
 Инвалдских    44 
 Старосних    150 
 Породичних 122 

Са минималним пензијама из реда запослених има 3.493 корисника и то: 
 Минималних инвалидских пензија    903 
 Минималних старосних пензија      1.942 
 Минималних породичних пензија      648 

Са минималним пензијама из реда самосталних делатности има 309 корисник и то: 
 Минималних инвалидских пензија 81 
 Минималних старосних пензија    166 
 Минималних породичних пензија   62 

Са минималним пензијама из реда пољопривредника има 2.200 корисника и то: 
 Минималних инвалидских пензија 125 
 Минималних старосних пензија   1.852 
 Минималних породичних пензија   223 

 
Укупан број пензионера на територији града Чачка по свим основама износи 27.196 

или 25,01% становништва града Чачка, односно сваки четврти становник је пензионер. 
Број пензионера који примају минималну пензију је 6.179, што значи да 22,07%, 

односно сваки пети  прима најнижу пензију. 
Анализе које смо радили у предходном периоду, а које смо представљали у 

извештајима, су се потврдиле - број пензионера је наставио да пада и за 195 је мањи у 2020. у 
односу на 2019. годину.Док је највећи пад броја пензионера забележен задњих година у 
извештајној 2021. години и у односу на 2020. годину тај број је мањи за 534.У последње две 
године број пензионера се умањио за 729док је смањење у односу на 2014. годину када је 
број пензионера (28.458) достигао максимум смањење за 1.262. 

Удео пензионера је и даље доста висок у односу на радно способно становништво и 
укупну популацију становништва нашег града. Иначе, број пензионера који примају 
минималну пензију је мањи у односу на предходну годину за 177, што је још један 
позитиван показатељ структуре пензионера.  
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2. КАПАЦИТЕТИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
 
 

2.1. Број и структура запослених радника и начин финансирања 
 
 

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. 

Центар за социјални рад града Чачка је у 2021. години после дужег низа година без 
пријема радника на неодређено време добио сагласност од надлежног министарства и града 
Чачка за пријем нових радника. 

У стални радни однос из надлежности министарства примљена су два стручна 
радника (психолог и дипломирани правник) а за реализацију права и услуга из надлежности 
града примљена су два стручна радника (социјални радник и дипломирани правник). Од 
стране надлежног министарства попуњена су сва радна места по систематизацији тако да ће 
се рад у наредној години одвијати без већих тешкоћа. 

Од стране града недостајућа радна места по систематизацији (укупно предвиђено 
девет а попуњено шест) смо надоместили ангажовањем радника на привременим и 
повременим пословима, тако да ће сви постављени задаци и циљеви и у наредној години 
бити испуњени у потпуности.  

 
 
 

1.1. ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА НА ПОСЛОВИМА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА ЦСР  

  

 
 
 

           1. Број свих запослених и ангажованих радника у ЦСР на дан 31.12.2021. године према 
врсти уговора/статусу запослености 
Врста уговора о раду/статуса запослености Укупно 
Уговор о раду на неодређено време 28 
Уговор о раду на одређено време 3 
Уговор о обављању привремених и повремених послова 0 
Уговор о делу 0 
Уговор о ауторском делу 0 
Уговор о волонтирању 0 
Мировање радног односа 0 
Плаћено одсуство 0 
Неплаћено одсуство 0 
Породиљско одсуство 3 
Одсуство ради неге детета 0 
Боловање  0 
Одсуство ради посебне неге детета 0 

Упућивање на рад код другог послодавца 0 
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2. Структура запослених радника на неодређено време на пословима јавних 
овлашћења у ЦСР 31.12.2021. према старости, полу и врсти послова  

Старост 
Руководећи Стручни 

радници   
Стручни 

сарадници 

Админист
ративно 

Финансиј
ски 

Техничко 
особље УКУПНО 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 
До 29 год. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 – 39 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 6 

40 – 49 0 0 1 5 0 0 0 2 0 0 8 

50 – 59 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 6 

60 – 64 0 0 1 6 0 1 0 0 0 0 8 

65+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО 0 1 3 18 0 3 0 2 1 0 28 
 
Центар има повољну 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. Половина запослених је старије од 50 година што је резултат дугогодишње 
забране запошљавања у јавном сектору. 

Почев од 2014. године забрана запошљавања у јавном сектору онемогућила је пријем 
новог кадра. 

 
У Центру укупно је стално запослено на неодређено време 34 радника од којих 28 

финансира надлежно министарство а 6 локална самоуправа град Чачак. 
 

 
3. Структура запослених радника у ЦСР  на дан 31.12.2021. према врсти послова и извору 
финансирања 

Извор 
финансирања 

Руководе
ћи 

Стручни 
радници   

Стручни 
сарадници 

Администрат
ивно 

Финансијски 

Техничко 
особље УКУПНО 

Буџет 
Републике 
Србије – 
искључиво 

1 21 3 2 1 28 

Буџет локалне 
самоуправе – 
искључиво 

0 3 1 1 1 6 

Ангажовање на 
обављању 
привремених и 
повремених 
послова 

0 3 2 0 0 5 

УКУПНО 1 24 4 3 2 39 
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4. Број стручних радника у ЦСР на дан 31.12.2021. године према врсти уговора о раду/статуста запослености и 
врсти стручних пословабез обзира на начин финансирања 

Врста уговора о 
раду/статуса 
запослености 

Врста стручних послова 

УКУПНО Основни 
стручни 
послови 

Супервизијски 
послови 

Правни 
послови 

Послови 
планирања и 

развоја 
Уговор о раду на 
неодређено време 15 3 5 1 24 

Уговор о раду на 
одређено време 2 0 1 0 3 

Уговор о обављању 
привремених и 
повремених посл. 

2 0 1 0 3 

Уговор о делу 0 0 0 0 0 
Уговор о ауторском 
делу 0 0 0 0 0 

Уговор о волонтирању 0 0 0 0 0 
Мировање радног 
односа 0 0 0 0 0 

Плаћено одсуство 0 0 0 0 0 
Неплаћено одсуство 0 0 0 0 0 
Породиљско одсуство 2 0 0 0 2 
Одсуство ради неге 
детета 0 0 0 0 0 

Боловање  0 0 0 0 0 
Одсуство ради посебне 
неге детета 0 0 0 0 0 

Упућивање на рад код 
другог послодавца 0 0 0 0 0 

УКУПНО 19 3 6 1 32 

5. Структура запослених стручних радника на неодређено време 31.12.2021. према стручном профилу  и врсти 
послова без бзира на начин финансирања 

Стручни профил 
радника 

Врста послова 

Укупно Водитељ 
случаја Супервизор 

 Водитељ 
случаја и 

супервизор 

Други стручни 
радници 

Социјални 
радник 5 0 2 4 11 

Психолог 3 0 0 1 4 
Педагог 1 0 0 0 1 
Специјални 
педагог 1 0 1 0 2 

Андрагог 0 0 0 0 0 
Социолог 0 0 0 1 1 
Правник 0 0 0 5 5 
Друго 0 0 0 0 0 
У К У П Н О  10 0 3 8 24 
 

Одређени број младих стручних радника је обавио праксу, један број њих је 
волонтирао у Центру и сви они су стекли знања и вештине за обављање неопходних послова, 
тако да би њихово ангажовање у стални радни однос, не само у Центру већ и код 

 1.2. ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА СТРУЧНИМ РАДНИЦИМА У ЦСР 
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овалашћених пружалаца услуга било драгоцено и допринело бољој социјалној заштити на 
територији нашег целог округа и града Чачка. 

Законом о социјалној заштити, Посебним колективним уговором за социјалну 
заштиту у Републици Србији, Правилником о лиценцирању стручних радника у социјалној 
заштити и Правилником о раду Центра за социјални рада града Чачка предвиђено је стручно 
усавршавање радника. План стручног усавршавања заснован је на ставу да људи, њихова 
знања, способности и компетенције најзначајнији ресурс за достизање циљева социјалне 
заштите.План стручног усавршавања је саставни део Програма рада и веома је значајан са 
становишта обезбеђивања услова за стицање и обнављање лиценце запослених стручних 
радника. 

Имајући у виду да је током 2019. године највећи број стручних радника обновио 
лиценцу неопходно је омогућити похађање обука, семинара и едукација како би сви стручни 
радници стекли услов за лиценцу за наредни петогодишњи период. Запослени Центра за 
социјални рад града Чачка прихватају, подржавају и развијају нове приступе у раду, 
развијају властита искуства и добру праксу, користе се искуствима других, примењују 
савремене методе рада, поштују законска, стручна, етичка и хумана начела у раду. 

Планом стручног усавршавања предвиђено је 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 је усаглашен са 
програмом унапређења професионалних компетенција стручних радника који доноси 
Комора социјалне заштите.  

Новозапосленима и волонтерима ангажованим као стручни радници и стручни 
сарадници обезбеђена је обука на радном месту са одређеним стручним радником, 
супрвизором, односно стручним сарадником – ментором у трајању не мање од 60 часова. 
Ова обука започиње током првог месеца рада новозапосленог и волонтера. 

Стручни радници и стручни сарадници у социјалној заштити не могу самостално 
радити док не обаве приправнички стаж, док су стручни радници дужни да положе и испит 
за лиценцу пред комисијом. 

Приправнички стаж за стручне раднике и стручне сараднике у социјалној заштити 
са стеченим високим образовањем на студијама другог степена, односно са основним 
студијама у трајању од најмање четири године траје 12 месеци. Приправнички стаж за 
стручне раднике и стручне сараднике са стеченим висиким образовањем на студијама првог 
степена, односно са стеченим средњим образовањем – траје шест месеци. Центар као 
установа је одговоран за спровођење програма за оспособљавање приправника за самосталан 
рад. Правилником о приправничком стажу и испиту за лиценцу у социјалној заштити 
дефинисан је програм, начин и место обављања приправничког стажа као и програм и начин 
полагања испита за лиценцу и у извештајној години је успешно реализован. 

Прилике за похађање стручних скупова, конференција, округлих столова и других 
видова усавршавања биле су знатно сужене у 2020. и 2021. години због пандемије изазване 
Корона вирусом. Комора социјалне заштите за сада није предвидела продужење рока за 
обнову лиценце стручних радника тако да су стручни радници углавном бодове за обнову 
лиценце стицали похађањем онлајн обука.    

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.   

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 

6. Да ли ЦСР има гпдишои план стручнпг усавршаваоа заппслених радника за 
2021. гпдину? ДА 
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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 бити организоване током године. 
7. Број стручних радника који су похађали програме стручног усавршавања у 
извештајном периоду 

Врста  програма обуке или стручног усавршавања Број 
радника 

Програми обуке који су акредитовани у систему социјалне заштите 14 
Програми обуке који нисуакредитовани у систему социјалне заштите 4 
Семинари, саветовања, конференције и друго 18 
Неки други програми или усавршавања (академско усавршавање – 
специјализација, мастер и сл.) 1 

 
8. Број стручних радника који нису похађали основни програм обуке за посао који 
обављају 
Број водитеља случаја који нису завршили програм обуке за вођење случаја 0 

Број супервизора који нису завршили обуку за супервизоре 0 

Број правника који нису завршили обуку за правнике 2 

У извештајној години запослени Центра су активно учествовали у семинарима, 
едукацијама и додатно се стручно обучавали за своју делатност, а све у складу са започетим 
сетом реформских пројеката који се спроводе у социјалној заштити и других послова који ће 
захтевати додатна стручна усавршавања радника. 

Обзиром на број евидентираног породичног насиља препозната је потреба за обукама 
у вези рада са жртвама насиља, процене ризика понављања насиља, организовања 
конференције случаја за заштиту од насиља у породици, медијације у породичним 
споровима, системске породичне терапије (2. година) и рада са малолетницима са 
асоцијалним понашањем. Такође, недостајућа знања би се надоместила и обуком о процени 
стања и потреба ОСИ, обуком у вези развоја вештина и знања у области палијативног 
збрињавања у систему социјалне заштите и програмом обуке за рад са корисницима са 
деменцијом и ефикасном комуникацијом са старима. 

9. Наведите акредитоване програме које стручни радници у ЦСР желе да похађају у 
наредном периоду 

Обуке правника у центрима за социјални рад 
Превенција синдрома сагоревања код професионалаца у социјалној заштити 

Преговарање са тешко сарадљивим корисницима у социјалној заштити 
Основна обука за медијацију (посредовање) 

Обука за рад у ДЕВЛИНФО бази Републичког завода за статистику 
Системска породична терапија 

Развијање хранитељства за смештај одраслих и старијих особа 
Рад са жртвама насиља ЦСР 

Обука о приступачности у систему социјалне заштите 

Породица и одговорно родитељство-програм обуке за пружање подршке породица у ризику 
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10. Примљени поднесци и покренути поступци у ЦСР у току 2021. године 

Број поднесака примљених у ЦСР у току 2020. године - Закон о општем управном 
поступку, чл. 58 – 62 8345 

Број покренутих поступака - Закон о општем управном поступку, чл. 90 4973 
Број решења за одбацивање захтева за покретање поступака - Закон о општем 
управном поступку, чл. 92 2 

 
 
11. Број евидентираних предмета у току 2021. године према врсти предмета - Упутство 
о канцеларијском пословању органа државне управе, р.бр. 68 

Број предмета евидентираних као Ц - црвени предмет 3186 
Број предмета евидентираних као Ж - жути предмет 1787 
Број предмета евидентираних као О - бели предмет 3372 

 
 

12. Да ли у вашем ЦСР постоји прописана процедура за поступање по 
примедбама грађана на рад стручних радника   ДА 

 
 
 

13. Приступачност објекта ЦСР особама са инвалидитетом  

Постојање рампи (фиксна или покретна) ДА 
Рукохвати ДА 
Приступачно приземље ДА 
Лифт (уколико зграда има више спратова) ДА 
Приступачни тоалети ДА 

 
 

2.2 Организација рада у Центру за социјални рад града Чачка 
Организациона структура Центра за социјални рад града Чачка утврђена је  

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

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 које 
је организован рад пријемне канцеларије и послови планирања и развоја, 
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-Служба за реализацију права и услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка. 
У Центру се обављају финансијки, административни, технички и помоћни послови 

који нису организовани као служба. 
У циљу повезивања и интегрисања различитих огранизационих 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 
старатељста. 

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 и водитељи случаја. 

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 тимје стручно тело у чијем раду учествују:супервизор, водитељ случаја и 

стручњаци посебних специјалности из или изван организационе јединице центра, односно 
других установа и организација.  

 
 

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
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2.3 Услови рада, простор, опрема и одржавање 
 

Град Чачак је куповином зграде Халк банке решио вишедеценијске проблеме неусловног пословног простора Центра за социјални 
рад града Чачка. 

Министарка за рад запошљавање, борачка и социјална питања Дарија Кисић Тепавчевић је, заједно са градоначелником Милуном 
Тодоровићем, симболичним уручивањем кључева директорки Центра 25.10.2021. године отворила нови пословни простор.  

Министарка је истакла да систем социјалне заштите представља један од значајних стубова државе и додала да је јачање тог система 
директан показатељ доброг функционисања свих државних институција. Град Чачак је истакла као изузетан пример бриге о својим 
грађанима, будући да има развијене готово све услуге социјалне заштите, а нову зграду Центра за социјални рад је у потпуности финансирао 
из сопственог буџета. 

Дарија Кисић Тепавчевић је нагласила да Министарство континуирано ради на измени законодовног оквира, у циљу оснаживања 
система и проширења услуга социјалне заштите.   
 Градоначелник Милун Торовић захвалио је Министарству и министарки Кисић Тепавчевић на заједничком раду на побољшању 
система социјалне заштите у Чачку и истакао да је нова зграда Центра за социјални рад од великог значаја пре свега за кориснике, а затим и 
за све запослене. 

Нови пословни простор Центра простире се на површини око 1.000 квадратних метара и у потпуности одговара потребама како 
запослених тако и корисника. У пруземљу зграде налази се шест канцеларија, на првом спрату деветнест канцеларија и конференцијска сала. 
На другом спрату се налази једна канцеларија за одржавање личних односа деце и родитеља у контролисаним условима. У подрумском делу 
налазе се две архивске просторије, у којима је смештена обимна архивска документација која је настала у раду установе. 

Нови пословни простор је приступачан за све кориснике. Приступна рампа и лифт омогућавају несметан приступ згради без обзира 
да ли су у питању особе са инвалидитетом, особе са отежаним кретањем које користе помагала или мајке са децом у колицима. 

Пословни простор је омогућио да се сви запослени налазе на једној локацији и ефикаснију организацију рада. У приземљу зграде 
налазе се најфреквентније канцеларије: пријемна канцеларија са два пријемна радника, канцеларија за материјалну подршку из надлежности 
Републике Србије два стручна радника, канцеларија за материјалну подршку из надлежности града два стручна радника, канцеларија за 
реализацију услуга и права из надлежности града стручни радник, канцеларија за доношење решења из надлежности Републике и града са 
два стручна радника (дипл. правника) и канцеларија руководиоца Службе за реализацију права и услуга у социјалној заштити из 
надлежности града. 

На првом спрату се налазе канцеларије стручних радника распоређених по службама и канцеларије за финансијско административне 
послове, писарнице и директора. 

Нови пословни простор је у потпуности задовољио потребе Центра за социјални рад града Чачка и омогућио да се после 62 године 
сви запослени налазе на једној локацији. Процес рада је у складу са стандардима стручног рада а корисницима ће бити на једном месту 
пружена сва неопходна стручна подршка и помоћ. Овај простор ће омогућити бржу комуникацију са корисницима, поштовање достојанства 
корисника и запослених као и подизање стандарда стручног рада.   
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Центар располаже са 45 рачунара и (два лап топа), 2 скенера и сви стручни и административни радници поседују персонални рачунар 
и обучени су за рад на истом. Ову опрему неопходно је редовно сервисирати и занављати јер рачунарска опрема веома брзо застарева па је 
сваке године неопходно заменити по неки дотрајали рачунар.У 2021. години у центру је извршена набавка 2 нова 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. 

 Такође је неопходна стабилна интернет конекција са бољим протоком због инсталирања новог информационог система који је 
умрежен преко интернета и омогућава приступ бази података и несметан рад свих мрежних рачунара. Са пресељењем на нову локацију 
успостављена је стабилна мрежа (оптика) и рад се одвија потпуно стабилно што је у претходном периоду било изузетно отежано због 
функционисања Центра на три локације. 

Центар 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. На овај 
начин доступно је брзо управљање подацима као што је на пример излиставање списка потенцијалних корисника неке услуге за сопствене 
потребе, по захтеву министарства, локалне самоуправе, донатора и сл. 

Закључно са 31.12.2021. године у Интеграл је унето 12.995 корисника по разним основама, а примена програма и потпуни прелазак на 
електронски досије наставиће се и у наредној години. 

Центар је урадио сајт јануара 2017. године, тако да се корисници и грађани могу преко сајта Центра информисати о свим 
активностима и пратити неопходна обавештења. Сајт Центра се константно ажурирао током 2021. године а грађани се могу електронски 
обратити или поднети захтев на мејл центра. Посебно је у извештајној години и претходној употреба сајта дошла до пуног изражаја због 
пандемије вируса Ковид 19 јер су грађани преко сајта обавештавани о свим активностима Центра и могућности подношења захтева 
електронским путем без доласка у установу.  

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 примењује, издаје уверења за родитељски додатак електорнским путем.  

Од 01.01.2019. године финансијска служба центра је прешла у систем извршења буџета Републике Србије ИСИБ. Овај организациони 
део Центра за социјални рад у извештајној години је у потпуности информатички обновљен и замењена је информатички застарела 
опрема.Постојећа опрема испуњава све неопходне критеријуме за неометан приступ свим неопходним сервисима за бржи и ефикаснији рад 
захваљујући набавци нових рачунара. 

Законом о информационој безбедности („Службени гласник РС“ број 6/16, 94/2017 и 77/2019), 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 51/17).  

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 
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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.  

Центар поседује три аутомобила, Шкоду Рапид 2013. годиште, чију куповину је обезбедила локална самоуправа, Опел астру које је 
обезбедило министарство на крају 2016. године и теренско возило „Дачија Дастер“ 2018. годиште.Центар је набавком теренског возила уз 
помоћ министарства у потпуности решио обилазак корисника у зимским условима и слабо приступачним сеоским пордучјима. Постојећи 
возни парк у потпуности одговара потребама Центра. 
 

2.4 Обука и усавршавање радника 
 

Центар има обавезу доношења годишњег плана стручног усавршавања и обезбеђивања услова за стицање и обнављање лиценце 
запослених стручних радника. Лиценца је јавна исправа којом се потвђује да организација социјалне заштите, односно стручни радник, 
испуњава утврђене услове и стандарде за пружање одређених услуга у области социјалне заштите. Услови за лиценцирање стручних 
радника прописани су Правилником о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити. 

Прилике за похађање стручних скупова, конференција, округлих столова и других видова усавршавања биле су знатно сужене у 2021. 
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 било је 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 
извештајној години похађање семинара и едукација се одвијало углавном онлајн предавањима и обукама.  

Посебно истичемо да је током извештајне године остварена добра сарадња са струковним удружењима запослених у социјалној 
заштити кроз разне онлајн семинаре, едукације, предлоге и заједничке наступе како у јавности тако и код надлежних институција. 

 Стручни радници Центра су током 2021. године наставили своје ангажовање у УО Асоцијације центара за социјални рад Србије, 
Скупштини удружења стручних радника, Комори социјалне заштите и Председништву актива социолога, као и у другим организацијама и 
установама из области социјалне заштите на националном и локалном нивоу.  

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.Нови информациони систем СОЗИС биће јединствен на територији целе 
Републике Србије, запослени су у извештајној години похађали обуке које ће се наставити и у 2022. годину када се очекује имплементација 
и прелазак на нови информациони систем. 

Израда Социјалне карте се најављује дужи низ година и као приоритет намеће се у наредном периоду. Све ове активности су у 
најави а Центар већ дужи низ година користи своју базу за израду социјалне карте грађана града Чачка.Влада Србије је усвојила Предлог 
закона о социјалној карти која има за циљ бољу, поштенију расподелу социјалних давања. Доношење овог закона чекало се дужи низ година 
а циљ је успостављање регистра Социјалне карте, односно јединствене и централизоване евиденције у електронском облику, која садржи 
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тачне и ажурне податке о социо-економском статусу појединца и са њим повезаних лица и која омогућава корисницима података да 
обављају послове обраде података ради утврђивања чињеница неопходних за остваривање права и услуга из области социјалне 
заштите.Увођењем овог система биће омогућено да грађани који су у најтежем економском положају буду видљивији у систему, како би 
благовремено и ефективно остварили права на потребну подршку. 

Запослени су и извештајној години започели са обукама а потпуна реализација и примена новог информационог система Социјална 
карта очекује се од марта 2022. године.Ова два нова информациона система захтевају коонтинуирану обуку запослених као и поседовање 
одговарајућих знања и вештина запослених за њихову примену у наредној години као и обезбеђење одговарајућих техничких услова за 
њихову примену у пракси.Следећа година (2022.) ће бити година завршних обука и потпуне примене дуго најављиваних нових 
информационих система у социјалној заштити што ће захтевати додатно ангажовање свих запослених. 

 
3.КОРИСНИЦИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

 
3.1. БРОЈ КОРИСНИКА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА 

 
14 .       УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА ЦСР ЧАЧАК ПО ГОДИНАМА  ПО СТАРОСТИ И ПОЛУ 

Кприсници пп узрасту 
2017.гпд. 2018.гпд. 2019.гпд. 2020.гпд 2021.гпд. 

м ж М ж М ж М ж м ж 

Деца (0-17) 1398 962 1132 898 1007 758 810 586 669 514 

Млади (18-25) 253 206 313 464 276 419 312 425 318 421 

Одрасли (26-64) 2169 2395 1877 2564 1665 2776 1773 3012 1753 3108 

Старији (65 и више) 681 1281 537 990 575 1094 622 1165 671 1214 

Укупнп мушки, женски 4501 4844 3859 4916 3523 5047 3517 5188 3411 5257 

УКУПНО 9345 8775 8570 8705 8668 
 
У току 2020. године на евиденцији центара за социјални рад Србије налазило се  укупно 727.087 корисника, а на дан 31.12.2020. 

године 589.406 корисника. Десетогодишњи приказ броја корисника показује континуиран тренд повећања броја корисника до 2018. године, 
након чега долази до смањења. Тако је број корисника у 2020. години смањен за 1,9% у односу на претходну годину, односно за 3,6% у 
односу на 2018. годину, 
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Удео корисника центара за социјални рад у општој популацији Србије у 2020. години износио је 10,2%. Највећи удео корисника у 
односу на популацију региона континуирано се бележи у Јужној и Источној Србији са 13,1%, док 6,8% грађана користи услуге социјалне 
заштите у београдском региону. 

У региону Шумадије и Западне Србије број корисника услуга социјалне заштите износио је 10%.  
Број корисника социјалне заштите на територији  града Чачка у 2021. години износио је 7,97%. Код категорије малолетних корисника 

48,37% је припадало категорији материјално угрожених, односно сваки други корисник, што је испод просека Републике Србије (56,4%). 
Код пунолетних корисника 39,12% је било материјално угрожено, што је такође знатно испод просека Србије (56,2%). 

Током протекле године целокупни систем социјалне  заштите укључујући и  центре за социјални рад  као важан  део тог  система,  
нашао се  на веома тешком испиту, да у време пандемије КОВИД-а 19 препозна и задовољи потребе својих корисника у ванредним 
околностима.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. 

И у таквим условима, стручни радници центра,  поступали су  у складу са најбољим интересима наших корисника као једним од 
основних принципа социјалне заштите. У томе су успевали  без обзира на своје личне и породичне проблеме и страхове изазване 
епидемијом јер је интерес корисника  и задовољавање њихових потреба за нас увек на првом месту.  

Обим стручних послова  из надлежости Центра није био смањен без обзира на околности, већ напротив био је и увећан па је поред 
стручног рада са корисницима  реализована и неопходна сарадња са свим релевантним установама на локалном нивоу у циљу решавања 
актуелних проблема наших суграђана. 

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 Ковид -19.  

Овима категоријама треба додати и све кориснике 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 посматрамо 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, током извештајне године теренски обиласци су вршени само уколико су били неопходни, појачан је рад на уређењу сајта и 
информација грађанима као и пријем захтева.  

 



35 
 

14. А. Укупан брпј кприсника у регистру ЦСР и на активнпј евиденцији у 2021. пп старпсти и пплу  

Кприсници пп узрасту 

Брпј кприсника на активнпј евиденцији у тпку 
извештајнпг перипда (01.01.2021. - 31.12.2021.) 

Брпј кприсника на активнпј евиденцији 
31.12.2021. 

м Ж Укупнп М ж Укупнп 

Деца (0-17) 669 514 1183 503 354 857 

Млади (18-25) 318 421 739 293 398 691 

Одрасли (26-64) 1753 3108 4861 1665 2998 4663 

Старији (65 и више) 671 1214 1885 621 1146 1767 

Укупнп 3411 5257 8668 3082 4896 7978 

На активној евиденцији Центра за социјални рад града Чачка током 2021. године налазило се 8.668 корисника. Пад броја корисника 
у односу на претходну годину је мали (37). Центар је и у извештајној години са наставком пандемије Ковид 19 наставио коонтинуирано да 
пружа подршку свим суграђанима којима је помоћ била неопходна. До значајнијег пада броја корисника није дошло услед наставка 
пандемије и раста трошкова основних животних намирница, као и све чешћег обраћања наших суграђана за разне видове подршке и помоћи. 

15. Кприсници на активнпј евиденцији у ЦСР у 2021. гпдини према пребивалишту кприсника, пплу и старпсти 

Старпсне групе 
Градскп Сепскп 

 Укупнп    М Укупнп      Ж Укупнп 
М Ж Укупнп М Ж Укупнп 

Деца              (0-17) 480 355 835 189 159 348 669 514 1183 

Млади          (18-25) 232 302 534 86 119 205 318 421 739 

Одрасли      (26-64) 1195 2110 3305 558 998 1556 1753 3108 4861 

Старији      (65 и више) 388 689 1077 283 525 808 671 1214 1885 

УКУПНО 2295 3456 5751 1116 1801 2917 3411 5257 8668 
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Корисници углавном живе на територији града, посебно је то изражено код деце,  младих и одраслих док је код старијих та разлика 
нешто мања у корист градског становништва. У наредном периоду неопходно је наставити са повећаним обухватом корисника са сеоског 
подручја, посебно старачких домаћинстава, којима је за време пандемије Ковида 19 значајније пружена подршка и помоћ а којима су услуге 
које се развијајуу локалној заједници теже доступне. 
 Најчешћи разлози због којих корисници улазе у систем социјалне заштите код одраслих и старијих у предходном периоду је 
остваривање неког вида новчане социјалне помоћи и помоћи у натури, помоћи за лечење, док je код младих то асоцијално понашање 
(кривичних дела, прекршаја) у поступку повере пред судом, поступку расправа заоставштина, отуђења имовине и друго. 

Највећи број корисника у Центру за социјални рад града Чачка су корисници који су већ остварили неко права или услугу и користе је 
дужи низ година евидентан је и одређени број нових корисника односно оних који по први пут улазе у систем социјалне заштите. 

Чињеница која нас посебно забрињава је да велики број радно способних корисника остаје предуго у систему али због специфичних 
околности у извештајној години помоћ је пружана свим суграђанима којима је била неопходна без обзира којој категорији становништва 
припадају, јер су могућности за остваривање зараде од ангажовања код радно способних корисника биле смањене. 

Присутан је и тренд да радно способни корисници имају могућност запослења и излазка из система социјалне заштите и нешто краће 
задржавање у систему, јер је на територији града Чачка присутно смањење радно способних лица и недостатак радне снаге.Ово су 
позитивни трендови који су довели до смањења броја корисника сталне новчане социјалне помоћи. 
 

3.2 ФЛУКТУАЦИЈА КОРИСНИКА 
 

16. Кретаое брпја кприсника у ЦСР у 2021. гпдини 

Старпсне групе  Пренети Нпвпевидентирани Реактивирани Укупнп  Стављени у пасиву 

Деца (0-17) 929 243 11 1183 326 

Млади (18-25) 660 77 2 739 48 

Одрасли (26-64) 4482 334 45 4861 198 

Старији (65 и више) 1652 206 27 1885 118 

У К У П Н О  7723 860 85 8668 690 

 
 
Највећи број корисника остаје у систему дуже од једне године и помоћ и подршка се пружа у континуитету дужи низ година. Сваке године 
новоевидентира се велики број нових корисника у извештајној години 860, док одређени број по завршетку пружене услуге излази из 
система и одлази у „пасиву“.  
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 У извештајној години одрђени број корисника се поново враћа у систем социјалне заштите и користи услуге Центра, значајан је и број 
оних корисника који је на крају године „изашао из система“ и отишао у пасиву (690).У 2021. години и претходној евидентно је да се 
корисници дуже задржавају у систему у односу на године пре пандемије. Са престанком пандемије и очекиваном већом привредном 
активношћу очекујемо да ће корисници брже излазити из система посебно се то односи на кориснике из категорије радно способног 
становништва. 
 

3.3 ДЕЦА  
 

 
 

            

17. Брпј деце активнпј евиденцији ЦСР у тпку 2021. гпдине и на дан 31.12.2021.гпдине према узрасту и пплу 

Узрасне групе 
Укупан брпј деце у тпку гпдине Брпј деце на дан 31.12.2021.гпдине 

М Ж УКУПНО М Ж УКУПНО 

0 - 2  31 30 61 18 18 36 
3 - 5  94 83 177 71 52 123 
6 - 14 352 284 636 282 215 497 
15-17 192 117 309 132 69 201 
УКУПНО 669 514 1183 503 354 857 
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Заштита права и интереса деце и младих у Центру за социјални рад града Чачка током 

2021. године одвијала се у Служби за заштиту деце и младе, коју чине 8 стручних радника: 
руководилац, два супервизора и 5 водитеља случаја. 

У укупном броју корисника деца учествују са 13,6%, док  заједно са младима број 
корисника износи 22,17%. Центар као орган старатељства посебно је усмерен на заштиту и 
збрињавање деце и младих као посебно рањиве групе корисника. 

Посебно треба усмерити активности на јачање породице и чвршће везе свих 
институција система у подршци породицама са проблемима младих. Неопходно је развијати 
програме намењене анагажовању младих за време слободног времена у циљу унапређивања 
квалитета живота и мотивисања за укључивање у заједницу, као и у могућности превенције 
различитих болести зависности и социјално девијантних понашања, као што су наркоманија, 
алкохолизам, различити облици насилничког и деликвентног понашања. У извештајној 
години због нередовног похађања школе и смањених активности због пандемије ове 
активности нису могле бити реализоване у пуном обиму па би их требало реализовати у 
нередним годинама. 

Представници града Чачка и директори установа културе, предшколских установа, 
основних и средњих школа, потписали су Меморандум о сарадњи. 

Овај документ подразумева активно укључивање ученика у културу, њихово 
присуство разним културним манифестацијама, а све са циљем да деца предшколског и 
школског узраста развију културне навике и науче што више о богатој култури и историји 
града Чачка. Имплементација овог Меморандума очекује се у 2022. години са могућношћу 
потписивања на дужи временски период у будућности. 

Дужи низ година на територији града Чачка врши се афирмација породичног 
смештаја као једног од најадекватнијих видова збрињавања деце без родитељског старања. 
Наставило се са пружањем подршке свим хранитељским породицама да се чешће окупљају,  
размењују се искуства са стручним радницима из Центра за породични смештај и усвојење, 
саветником за хранитељство. 

 Центар за породични смештај и усвојење са седиштем у Крагујевцу са једним 
стручним радником покрива територију Моравичког округа. Канцеларија регионалног 
саветника за хранитељсво се налази у Чачку и остварена је добра сарадња и појачане 
активности на афирмацији хранитељства.   
 Највећи број деце без родитељског старања, по завршетку школовања, тешко се 
запошљава, а већина нема решено стамбено питање. Такође ће у наредној години корисници 
из ове категорије имати прилику да реше и своје стамбено питање кроз пројект „Не остављај 
никог иза себе“ чија се пуна реализација очекује у наредној години. 
 На нивоу локалне заједнице дата је предност приликом запошљавања особа са 
инвалидитетом, Рома, корисника новчане социјалне помоћи, повратника према споразуму о 
реадмисији, деце без родитељског старања, жртава породичног насиља и трговине људима, 
самохраних родитеља и родитеља деце са сметњама у развоју. 
 Локална самоуправа је приликом подстицаја код новозапошљавања и 
самозапошљавања уврстила  ове категорије младих као посебно осетљиве групу и 
предвидела подстицајне мере код њиховог запошљавања. 
 Обухват деце предшколском наставом на територији града Чачка је потпун, односно 
сва деца су обухваћена предшколском наставом. 
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2018 2019 2020 

 

 
До 6 сати дневно 1,4 1,4 0,6 

 

 

До 6 сати дневно 3 пута 
недељно 0,4 0,0 0,0 

 

 
Од 9 до 12 сати 72,0 74,0 74,1 

 

 
Дуже од 24 сата 0,0 0,0 0,0 

 

 
У ППП 4 сата 9,5 8,1 7,9 

 

 

У ППП целодневни 
боравак 16,8 16,4 17,4 

 

 
Укупно 100 100 100 

  

 
 

            У Чачку се у извештајној години реализују два пројекта у којима је центар узео 
активно учешће у извештајној години а чија реализација се очекује и наредне године. 
 Подржимо децу и породице је пројекат чији је носилац град Чачак и има за циљ 
унапређење координације и сарадње релевантних учесника у пружању холистичких и 
квалитетних предшколских услуга (укључујући и оне у области здравствене заштите, здраве 
исхране, раног откривања промена у понашању и заостајања у развоју и стимулације и учења 
у периоду раног развоја) родитељима и деци од рођења до узраста од 6,5 година, с нагласком 
на оне из најосетљивијих друштвених група. Такође, циљ програма је и оснаживање 
родитеља и породица деце најмлађег узраста, тј. од рођења надаље, за стварање услова за 
холистички развој деце кроз подизање свести о значају стимулације у периоду раног развоја 
код куће и кроз обезбеђивање приступа одговарајућим услугама у заједници. Партнери на 
пројекту су Предшколска установа „Радост“, Предшколска установа „Моје детињство“, 
Школа за основно и средње образовање „1. новембар“, Дом здравља, „Др Драгиша 
Мишовић“, Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама и Центар. 

Град Чачак је носилац пројекта „Не остављај никога иза себе“ – адекватно 
становање и активно укључивање рањивих друштвених група у Чачку а поред Стамбене 
агенције град Чачка, Центра за пружање социјалних услуга Зрачак – Чачак, Иницијативе за 
развој – ИДЦ, Центар за социјални рад града Чачка је такође партнер на пројекту. Укупан 
буџет пројекта ја 1.314.322,60 УСД а трајање пројекта 16 месеци (јул, 2021 – Октобар, 
2022).Пројекат финансира УНОПС у оквиру Програма подрше Европске уније социјалном 
становању и активној инклузији (https://social-housing.euzatebe.rs/). 

 Општи циљ пројекта је да допринесе социјалној инклузији жена и мушкараца, 
девојчица и дечака у граду Чачку а који се суочавају са сиромаштвом социјалном 
искљученошћу, стварањем пристојних животних услова и омогућавањем активног учешћа у 
друштву.Специфични циљеви су: 
1.Побољшање услова живота младих без родитељског старања који излазе из хранитељског 
и сродничког старања, жена жртава породичног насиља, Рома, особа са инвалидитетом и 
локално социјално угроженог становништва из града Чачка кроз адекватна решења и мере 
активне инклизије. 
2.Подршка унапређењу локалних капацитета за социјално укључивање у области социјалног 
становања, социјалне заштите и грађанског активизма. 

Пројектом ће се обезбедити адекватно стамбено збрињавање за 44 породице са 
приближно 140 појединаца. Биће изграђена једна вишепородична зграда са 12 станова, 
купљено 14 индивидуалних стамбених јединица (приоритет ће бити дат сеоским 
домаћинствима) и обновљено 18 постојећих стамбених јединица у власништву породица 
које живе у неадекватним условима.Такође ће се развити једна нова услуга на територији 
града Чачка „Психолошко саветовалиште“ а коју ће реализовати установа „Зрачак“.  

Деца у предшколском образовању према дужини дневног 
боравка, 2018─2020.(%) 

Извор: Статистика образовања, РЗС 
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19. Брпј деце у ЦСР према узрасту и врсти шкпле кпју ппхађају у 2021. гпдини 

Узраст 
Врста шкпле 

УКУПНО Предшкплска 
настава 

Оснпвна Средоа 
Не ппхађа 

шкплу 
Нема ппдатака 

6-14 36 434 0 12 15 497 
15-17 0 0 162 21 18 201 
УКУПНО 36 434 162 33 33 698 
  

18. Број деце у ЦСР према корисничким групама/поступцима и узрасту у 2021. години 

Корисничке групе                                                                     
Узраст 

0-2 3-5 6-14 15-17 УКУПНО 
Деца под старатељством (сва деца под старатељством: и у породици и на смештају) 3 8 24 17 52 
Деца жртве насиља и занемаривања 2 6 26 10 44 
Деца са неадекватним родитељским старањем 1 2 4 1 8 
Деца са проблемима у понашању и у сукобу са законом 0 0 51 241 292 
Деца чији се родитељи споре око начина вршења родитељског права 47 138 261 38 484 
Деца чије су породице корисници НСП и других видова материјалних давања 32 97 388 169 686 
Деца ОСИ 6 35 125 58 224 
Деца у поступцима одређивања личног имена 7 0 0 0 7 
Деца у поступцима располагања имовином 1 4 10 2 17 
Деца у поступцима: сагаласност за малолетнички брак 0 0 0 0 0 
Деца жртве трговине људима 0 0 0 0 0 
Деца страни држављани без пратње 0 0 0 0 0 
Деца која живе и раде на улици (деца улице) 0 0 0 0 0 
Деца повратници/из реадмисије 0 0 0 0 0 
Остала деца 8 14 28 17 67 
УКУПНО: 107 304 917 553 1881 
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3.4 ПУНОЛЕТНИ КОРИСНИЦИ 
 

20. Брпј пунплетних кприсника у ЦСР према кприсничким групама и старпсти у 2021. гпдини  

Кприсничке групе Млади (18 - 25) Одрасли (26 - 64) Старији (65 - 79) Старији (80 и више) УКУПНО 

Оспбе ппд старатељствпм - сви пунплетни кприсници ппд 
старатељствпм: и у ппрпдици и на смештају 

5 134 62 46 247 

Жртве насиља, занемаренe пспбe и у ризику пд занемариваоа 46 264 62 8 380 

Оспбе кпје се сппре пкп вршеоа рпдитељскпг права 52 396 0 0 448 

Оспбе са инвалидитетпм 47 441 582 42 1112 

Оспба са друштвенп неприхватљивим ппнашаоем 68 112 14 0 194 

Оспбе кпје имају пптребе за смештајем -дпмски или ппрпдични 
смештај  

5 51 83 9 148 

Материјалнп угрпжене пспбе 276 2248 698 86 3308 

Страни држављани и лица без држављанства у пптреби за 
спцијалнпм заштитпм 

0 0 0 0 0 

Жртве тргпвине људима 0 0 0 0 0 

Бескућници 0 4 0 0 4 

Остали  710 1249 612 43 2614 

УКУПНО 1209 4899 2113 234 8455 

 
Одрасли корисници учествују са 56,07% у укупном броју корисника током 2021. године, односно сваки други корисник центра је 

припадао овој корисничкој групи. После пада броја корисника ове категорије 2018. године 2019. године у 2020. и извештајној години дошло 
је до раста броја ове категорије корисника.Такође се учешће наших најстаријих суграђана у укупном броју корисника повећало у 2021. 
години и износи 21,75% или сваки пети корисник Центра је био старији од 65. година.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 о остарелим сродницима, који сами нису у могућности да себи пруже квалитетне и достојне услове 
живота. 
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Оно што забрињава је да радно способни корисници предуго остају у систему социјалне заштите, због чега је неопходно системским 
мерама и законским решењима омогућити брже радно ангажовање радно способних корисника и тиме бржи излазак из система подршке. 
Повећање броја корисника из ових категорија превасходно је узроковано пандемијом вируса Ковид 19, јер је знатан број наших суграђана из 
ове категорије обратио за помоћ. 

 
21. Број пунолетних корисника на евиденцији ЦСР према радном статусу и старости на дан 31.12.2021. години 

Старост корисника 
Статус запослености 

Незапослен Запослен Пензионер Нема података 
Млади 281 66 2 342 
Одрасли 1586 324 191 2562 
УКУПНО 1867 390 193 2904 

 
 

22. Број старијих корисника на евиденцији ЦСР према радном статусу на дан 31.12.2021. години 

Старпст кприсника Заппслен Пензипнер 

Није 
пстварип/ла 

правп на 
пензију 

Нема ппдатака 

Старији (65+) 8 451 669 639 

 
23. Број пунолетних корисника на евиденцији ЦСР према образовању и старости на дан 31.12.2021. године 

Старпст 
кприсника 

Нивп пбразпваоа 

Без завршене 
пснпвне шкпле 

Завршена 
пснпвна шкпла 

Завршена 
средоа шкпла 

Завршена 
виша/виспка 

шкпла 
Нема ппдатака УКУПНО 

Млади   26 88 118 8 451 691 

Одрасли   161 546 923 164 2869 4663 

Старији   186 181 139 39 1222 1767 

УКУПНО 373 815 1180 211 4542 7121 
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3.5 ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 
 

24. Оспбе са инвалидитетпм на евиденцији ЦСР у 2021. гпдини, према старпсти и пплу 

Старпст Мушки Женски Укупнп 

Деца 139 85 224 

Млади 30 17 47 

Одрасли 236 205 441 

Старији 202 422 624 

УКУПНО 607 729 1336 

  
 

Број особа са инвалидитетом у извештајној години је већи у односу на претходну годину.Одређени број захтева за остваривање права 
на туђу негу и помоћ који није био решен претходне године због пандемије решен је у извештајној години. 

Забрињава податак да је и даље висок број деце који примају ову врсту помоћи. Код ове категорије корисника имамо раст броја 
корисника у односу на претходну годину. Раст је присутан и због измена законске регулативе за ову категорију корисника као и све већи 
број родитељакоји се одлучују да за своју децу која имају здравствених проблема потраже материјалну и друге врсте помоћи.  

Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ својим радом директно утиче на побољшање положаја ове категорије 
корисника а индиректно чланова њихових породица и сродничке мреже подршке.  

Услугу Дневног боравка 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 пружа Центар за пружање услуга „Зрачак“. 
Корисници, односно њихови родитељи/старатељи захтев за пружање услуге подносе 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. 

Са установом „Зрачак“ остварена је у извештајној години изузетно добра сарадња, заједно у партнерству се реалаизује пројекат „Не 
остављај никог иза себе“. 

У извештајној години упућена су четири нова корисника на услугу дневног боравка установе „Зрачак“ и  корисници су изузетно 
задовољни са овом услугом. 
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25. Брпј пспба са инвалидитетпм у ЦСР у тпку гпдине према врсти инвалидитета и старпсти 

Врста инвалидитета 
Старпсна структура 

Деца Млади Одрасли Старији Укупнп 

Телесни инвалидитет  126 15 224 411 776 

Интелектуални инвалидитет 16 8 62 91 177 

Сензпрни инвалидитет 5 0 0 3 8 

Первазивни развпјни ппремећаји, 
.... 

11 3 1 0 15 

Вишеструки инвалидитет 10 2 15 7 34 

Ментална пбпљеоа 56 19 139 112 326 

УКУПНО 224 47 441 624 1336 

 
Највећи број особа са инвалидитетом има неку врсту телесног оштећења и менталног обољења док су остале врсте инвалидитета 

мање заступљене.Одређени број особа са инвалидитетом налази се у установама социјалне заштите углавном на трајном збрињавању. 
 

 
 
 
 

26. Број особа са инвалидитетом на евиденцији ЦСР који су на дан 31.12.2021. користили услуге смештаја у установама 
социјалне заштите или у породичном смештају, према врсти смештаја и узрасту 

 Врста смештаја 
Старосна структура 

Деца Млади Одрасли Старији 
Смештај у прихватилишту /прихватној станици 0 0 0 0 
Смештај у сродничкој старатељској породици 0 0 0 0 
Смештај у хранитељској (сродничкој и другој хранитељској) 
породици 0 0 0 0 

Смештај у установи социјалне заштите 2 1 12 17 
УКУПНО 2 1 12 17 
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27. Брпј пспба са инвалидитетпм на евиденцији ЦСР, кпји су у тпку 2021. смештени у устанпву спцијалне заштите (нпви кприсници) 
или у ппрпдични смештај према врсти смештаја и узрасту 

Врста смештаја 
Старпсна структура 

Деца Млади Одрасли Старији Укупнп 

Смештај у прихватилишту /прихватнпј станици 0 0 0 0 0 

Смештај у српдничкпј ппрпдици 0 0 0 1 1 

Смештај у хранитељскпј ппрпдици 0 0 0 0 0 

Смештај у устанпви спцијалне заштите 0 1 0 3 4 

УКУПНО 0 1 0 4 5 

3.6. ПОВРАТНИЦИ У ПРОЦЕСУ РЕАДМИСИЈЕ 
28. Брпј ппвратника - реадмисија на евиденцији ЦСР у 2021. гпдини, према старпсти и пплу 

Старпст Мушки Женски Укупнп 

Деца 0 0 0 

Млади 0 0 0 

Одрасли 0 0 0 

Старији 0 0 0 

УКУПНО 0 0 0 

3.7. РОМИ НА ЕВИДЕНЦИЈИ ЦСР 
29. Брпј припадника рпмске наципналналнпсти на евиденцији ЦСР у тпку 2021. према старпсти и пплу 

Старпст Мушки Женски Укупнп 

Деца 67 57 124 

Млади 13 17 30 

Одрасли 43 35 78 

Старији 6 2 8 

УКУПНО 129 111 240 

3.8. СТРАНИ ДРЖВЉАНИ/ЛИЦА БЕЗ ДРЖАВЉАНСТВА У ПОТРЕБИ ЗА СОЦИЈАЛНОМ ЗАШТИТОМ 
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30. Брпј страних држављана/лица без држављанства у пптреби за спцијалнпм заштитпм евидентираних у тпку 2021. гпдине у ЦСР, према старпсти и 
пплу 

Старпст Мушки Женски Укупнп 

Деца (Малплетници без пратое) 0 0 0 

Млади 0 0 0 

Одрасли 0 0 0 

Старији 0 0 0 

УКУПНО 0 0 0 

31. Брпј деце (малплетника без пратое) евидентиране у ЦСР у тпку 2021. гпдине, према врсти услуге кпју су пстварили у ЦСР и пплу 

Услуге и мере Мушки Женски Укупнп 

Брпј деце смештене у ппрпдични смештај 0 0 0 

Брпј деце смештене у дпмпве за смештај  0 0 0 

Брпј деце смештене у прихватилишта за малплетнике без пратое 0 0 0 

Брпј деце смештене у прихватилишта (пстала) 0 0 0 

Привременп старатељствп 0 0 0 

Једнпкратна нпвчана ппмпћ 0 0 0 

 
32. Пунплетни страни држављани/лица без држављанства евидентирани у ЦСР у тпку 2021. гпдине према врсти услуге из система СЗ кпју су примали и 
старпсти 

Услуге и мере 
Старпсна структура     

Млади Одрасли Старији Укупнп 

Брпј пунплетних страних држављана смештених у ппрпдични 
смештај 

0 0 0 0 

Брпј пунплетних страних држављана смештених у дпмски смештај 0 0 0 0 

Брпј пунплетних смештених у прихватилишта 0 0 0 0 

Брпј пунплетних са привременим старатељствпм 0 0 0 0 

Брпј пунплетних кпји су примили једнпкратну нпвчану ппмпћ 0 0 0 0 
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4. ОДЛУЧИВАЊЕ У ВРШЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ПУНОЛЕТНЕ КОРИСНИКЕ 
 

 4.1 СТАРАТЕЉСТВО 
 
Најчешћи разлог примене сталне и привремене старатељске заштите код одраслих и старијих је здравствени статус корисника - 

болест. Број корисника сталне старатељске заштите и привремене старатељске заштите је мањи у односу на претходну годину. Услед 
повећане смртности и мањег броја поступака за време пандемије број корисника ове категорије бележи значајан пад. Привремена 
старатељска заштита најчешће је спровођена у поступцима, располагања новчаним средствима штићеника и учествовања у судским и 
управним поступцима. 

 Старатељство најчешће обављају физичка лица док је мањи број корисника под непосредним старатељством. 
 

33. Брпј ппднетих предлпга за лишаваое ппслпвне сппспбнпсти у тпку 2021. гпдине 

Брпј предлпга за лишаваое ппслпвне сппспбнпсти пд стране ЦСР 2 
Брпј предлпга за враћаое ппслпвне сппспбнпсти пд стране ЦСР 0 

 

34. Брпј правпснажних судских пдлука п лишаваоу ппслпвне сппспбнпстидпнетих у тпкупрема старпсти кприсника 

Врста лишаваоа ппслпвне сппспбнпсти Млади Одрасли 

 
Старији 

 
УКУПНО 

  
Пптпунп лишаваое ппслпвне сппспбнпсти 1 1 1 3 

Делимичнп лишаваое ппслпвне сппспбнпсти 0 1 2 3 

УКУПНО 1 2 3 3 

 
 

35. Брпј кприсника лишених ппслпвне сппспбнпсти на дан 31.12.2021. према старпсти кприсника  

Врста лишаваоа ппслпвне сппспбнпсти Млади Одрасли Старији УКУПНО 

Пптпунп лишени ппслпвне сппспбнпсти 3 97 32 132 

Делимичнп лишени ппслпвне сппспбнпсти 1 1 1 3 

УКУПНО 4 98 33 135 
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36. Број поступака преиспитивања решења о лишењу пословне способности пред судом у току године 12 

37. Број пунолетних корисника којима је према решењу суда продужено родитељско право према полу корисника 

Продужење родитељског права 
Број корисника 

М Ж Укупно 
Број корисника којима је у току 2020. године донето решење о 
продужењу родитељског права (нови корисници) 1 1 2 

Укупан број корисника на дан 31.12.2020. на евиденцији ЦСР 
којима је продужено родитељско право - пренети и нови 
корисници 

24 21 45 

 
38. Укупан број решења о сталном старатељству, према евиденцији из старатељских књига, на дан 31.12.2021. године 
према старости и полу корисника 

  
Број корисника 

М Ж Укупно 
Млади 2 1 3 
Одрасли 52 51 103 
Старији 12 20 32 
УКУПНО по полу 66 72 138 

 
39. Број решења о стављању под стално старатељство донетих у току године према старости и полу корисника (нови 
корисници) 

  
Број корисника 

М Ж Укупно 
Млади 0 0 0 
Одрасли 1 1 2 
Старији 1 0 1 
УКУПНО по полу 2 1 3 
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40.Врста смештаја корисника под сталним старатељством, на евиденцији у старатељској књизи на дан 31.12.2021. године 
(пренети и нови корисници), према решењу о старатељству и полу корисника 

Врста смештаја 
Број корисника 

М Ж Укупно 
Сродничка породица - смештај код старатеља сродника или 
сродника без надокнаде, сопствена породица 42 41 83 

Сродничка хранитељска породица 0 0 0 
Друга хранитељска породица 0 0 0 
Домски смештај 17 28 45 
Самачко домаћинство 1 1 2 
Смештај у установи из здравственог система  6 2 8 
УКУПНО по полу 66 72 138 

 
41. Вршиоци дужности старатеља за кориснике под сталним старатељством (евидентиране у старатељској књизи) на дан 
31.12.2021. године (пренети и нови) према броју корисника 
Вршилац дужности старатеља Број корисника 
Старатељ - физичко лице 110 
Непосредни старатељ 28 
УКУПНО 138 

 
42. Број решења о престанку старатељске заштите према евиденцији у старатељским књигама (стално старатељство) за 
пунолетне кориснике донетих у току 2021. године према разлозима престанка старатељске заштите 
Разлози престанка старатељске заштите Број решења 
Донета правоснажна одлука о враћању пословне способности 0 
Смрт корисника 17 
УКУПНО 17 
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43. Број донетих закључака након поступка преиспитивања старатељске заштите корисника у току 2021. године 
(ревизија старатељства) 138 

 
44. Број  решења о ПРИВРЕМЕНОМ СТАРАТЕЉСТВУ на дан 31.12.2021. године (за све пунолетне кориснике на 
евиденцији ЦСР- пренети и нови) према старости и полу корисника 

  
Брпј кприсника 

М Ж Укупнп 

Млади 1 0 1 

Одрасли 7 12 19 

Старији 25 48 73 

УКУПНО пп пплу 33 60 93 

 
45. Број решења о примењеним мерама ПРИВРЕМЕНЕ СТАРАТЕЉСКЕ ЗАШТИТЕ у току 2021. године (само нови пунолетни корисници са 
решењем о привременом старатељству) према старости и полу корисника 

  
Брпј кприсника 

М Ж Укупнп 

Млади 0 0 0 

Одрасли 9 11 20 

Старији 29 40 69 

УКУПНО пп пплу 38 51 89 

 
46. Вршиоци дужности старатеља према решењу о ПРИВРЕМЕНОМ  СТАРАТЕЉСТВУ на дан 31.12.2021. године (пренети и нови) према броју 
корисника 

Вршилац дужнпсти старатеља Брпј кприсника 

Старатељ - физичкп лице 81 

Кплективни старатељ 0 

Неппсредни старатељ 12 

УКУПНО 93 
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47. Број донетих закључака након поступка преиспитивања старатељске заштите корисника у току 2021. године (ревизија 
старатељства) према врсти старатељства 
Врста старатељства Број закључака/ревизија 

Број закључака након преиспитивања СТАЛНЕ старатељске заштите 138 
Број закључака након преиспитивања ПРИВРЕМЕНЕ старатељске заштите 93 

 
 
4.2. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И СМЕШТАЈ У ДРУГУ ПОРОДИЦУ 
 
 

 У извештајној години укупно је смештен 21 корисник у установу социјалне заштите док је за 19 корисника престало право на 
смештај. Повећан је број смештаја јер је због пандемије било застоја у претходној години али и истовремено је и повећан број корисника 
којима је престало право на смештај у односу на предходну годину услед повећане смртности старијег становништва. 

Пандемија је у извесној мери ограничила и вишегодишњу праксу посете установама, па из објективних разлога у извештајној години 
није реализована посета нашим корисницима у геронтолошким центрима и специјализованим установама социјалне заштите због забране 
посета или ограничења овим установама ради спречавања ширења епидемије. 

Број корисника на смештају у установама социјалне заштите (Геронтолошким центрима и Домовима за старе) је приближно исти у 
односу на претходну годину без обзира на већи број смештаја јер је такође великом броју корисника престало право услед смрти. Мањи број 
наших суграђана у државним Домовима је пре свега последица отежаног смештаја нових корисника због пандемије вируса Ковид 19, као и  
развоја ових услуга на територији нашег града у приватном сектору. Корисници се све више одлучују да остану у природном окружењу без 
обзира на нешто веће цене смештаја у односу на државне домове. 
 Све установе социјалне заштите, укључујући и приватне, морају поседовати лиценцу за пружање услуга и испунити све неопходне 
услове за обављање ове врсте делатности.  

На сајту Министарства се налазе установе које имају дозволу за рад и које могу обављати ову специфичну делатност, тако да су 
корисници и сродници у обавези да користе само установе које имају лиценцу за рад а надлежна служба Центра за социјални рад је дужна да 
приликом обраде у Центру информише сроднике и кориснике о установама које имају дозволу за рад. Приватни Домови за старе (два) на 
територији града Чачка поседују лиценце за смештај корисника.  

У извештајној години корисници домског смештаја су били задовољни услугама смештаја и боравка у овим установама, тако да није 
било корисника који су били незадовољни услугама и исте напуштали и враћали се у примарну породицу или место боравка услед 
незадовољства услугом. 
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48. Број донетих решења у току 2021. године о смештају пунолетних корисника (нови корисници) према врсти смештаја, 
старости и полу корисника 

Врста смештаја 
Млади Одрасли Старији Укупно 

М Ж М Ж М Ж М Ж 
Породични смештај у сродничку хранитељску 
породицу 0 0 0 0 0 0 0 0 

Породични смештај у другу породицу 0 0 0 0 0 1 0 1 
Домски смештај 1 0 2 1 4 13 7 14 
Укупно по полу 1 0 2 1 4 14 7 15 

УКУПНО 1 3 18 22 

 

49. Број пунолетних корисника смештаја на евиденцији ЦСР (пренети и нови корисници)у 2021. године, према врсти 
смештаја, старости и полу корисника 

Врста смештаја 
Млади Одрасли Старији Укупно  

М Ж М Ж М Ж М Ж 
Породични смештај у сродничку хранитељску 
породицу 0 0 0 0 0 0 0 0 

Породични смештај у другу породицу 0 0 0 0 0 1 0 1 
Домски смештај 1 0 16 14 14 33 31 47 
Укупно по полу 1 0 16 14 14 34 31 48 
УКУПНО 1 30 48 79 

 



53 
 

50. Број пунолетних корисника смештаја на евиденцији ЦСР (пренети и нови корисници) на дан 31.12.2021., према врсти 
смештаја, старости и полу корисника 

Врста смештаја Млади Одрасли Старији  Укупно  
М Ж М Ж М Ж М Ж 

Породични смештај у сродничку хранитељску породицу 0 0 0 0 0 0 0 0 
Породични смештај у другу породицу 0 0 0 0 0 0 0 0 
Домски смештај 1 0 12 14 10 23 23 37 

УКУПНО по полу 1 0 12 14 10 23 23 37 

Укупно  26 33 60 
 
 

51. Број донетих решења ЦСР о престанку смештаја пунолетних корисника у току 2021. године према старости и полу 
корисника 

Број решења 
Млади Одрасли Старији  Укупно  

М Ж М Ж М Ж М Ж 
Број решења о престанку породичног смештаја 0 0 0 0 0 1 0 1 
Број решења о престанку домског смештаја 0 0 4 0 4 10 8 10 

УКУПНО по полу 0 0 4 0 4 11 8 11 

Укупно 0 4 15 19 
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52. Разлози прекида породичног смештаја у току 2021. године према старости и полу корисника 

Разлог престанка смештаја 
Старосна структура корисника 

Млади Одрасли Старији УКУПНО 
М Ж М Ж М Ж М Ж 

Престанак потребе за смештајем услед створених 
околности за започињање самосталног живота 
(повратак у породицу, заснивање брака, запослење, 
становање уз подршку, итд.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

ХП не може да задовољи потребе корисника услед 
промена у психо-физичком стању хранитеља или 
корисника  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Утврђена злоупотреба корисника од стране хранитеља 
– радна, материјална експлоатација 0 0 0 0 0 0 0 0 

Услед утврђеног случаја занемаривања, насиља или 
сумње на насиље над корисником 0 0 0 0 0 0 0 0 

Услед утврђеног случаја насиља/сумње на насиље које 
је починио корисник  0 0 0 0 0 0 0 0 

Хранитељи неадекватно обављали функције/обавезе 
(незадовољавање функционалних стандарда)  0 0 0 0 0 0 0 0 

Смештај у ХП не задовољава структуралне стандарде 
(приступачност, итд.) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Смрт корисника 0 0 0 0 0 1 0 1 
Смрт хранитеља 0 0 0 0 0 0 0 0 
Други разлози 0 0 0 0 0 0 0 0 
УКУПНО по полу 0 0 0 0 0 1 0 1 
УКУПНО 0 0 1 1 
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53.  Пунолетни корисници којима је у току 2021. године прекинут породични смештајпрема исходима након прекида 
смештаја, старости и полу корисника 

Исходи након прекида смештаја: 

Старосна структура корисника 

Млади Одрасли Старији УКУПНО 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Повратак у биолошку породицу 0 0 0 0 0 0 0 0 

Смештај у сродничку породицу 0 0 0 0 0 0 0 0 

Смештај у другу хранитељску породицу 0 0 0 0 0 0 0 0 

Смештај у установу СЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Становање уз подршку 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самосталан живот 0 0 0 0 0 0 0 0 

Смрт корисника 0 0 0 0 0 1 0 1 

Друго 0 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО по полу 0 0 0 0 0 1 0 1 

УКУПНО 0 0 1 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



56 
 

54. Пунолетни корисници којима је у току  године прекинут домски смештај према разлогу престанка смештаја, старости 
и полу корисника 

Разлог престанка смештаја 
Старосна структура корисника 

Млади Одрасли Старији УКУПНО 
М Ж М Ж М Ж М Ж 

Престанак потребе за смештајем услед створених 
околности за повратак у породицу, заснивање брака, 
запослење, становање уз подршку, итд. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Установа за смештај не може да одговори на потребе 
корисника услед промена у психо-физичком стању 
корисника  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Услед утврђеног случаја занемаривања, насиља или 
сумње на насиље над корисником 0 0 0 0 0 0 0 0 

Услед утврђеног случаја насиља/сумње на насиље које 
је починио корисник  0 0 0 0 0 0 0 0 

Самовољно напуштање смештаја (нпр. отпор према 
смештају) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Смрт корисника 0 0 4 0 4 10 8 10 
Нешто друго 0 0 0 0 0 0 0 0 
УКУПНО по полу 0 0 4 0 4 10 8 10 
УКУПНО 0 4 14 18 
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55.  Пунолетни корисници којима је у току године прекинут домски смештај према исходима након прекида смештаја, 
старости и полу корисника 

Исходи након прекида смештаја: 
Старосна структура корисника 

Млади Одрасли Старији УКУПНО 
М Ж М Ж М Ж М Ж 

Повратак у биолошку породицу 0 0 0 0 0 0 0 0 
Смештај у сродничку породицу 0 0 0 0 0 0 0 0 
Смештај у хранитељску породицу за младе/породични 
смештај за одрасле и старије кориснике 0 0 0 0 0 0 0 0 

Смештај у другу установу за смештај корисника СЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 
Становање уз подршку 0 0 0 0 0 0 0 0 
Самосталан живот 0 0 0 0 0 0 0 0 
Смрт корисника 0 0 4 0 4 10 8 10 
Друго 0 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО по полу 0 0 4 0 4 10 8 10 
УКУПНО 0 4 14 18 

 
 
 
 
 

3.3 ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ 
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56. Број решења/закључака према врсти права 

Врста решења/закључка 

Број захтева према врсти права 

Новчана 
социјална помоћ 

Додатак за 
помоћ и негу 
другог лица  

Увећани додатак 
за помоћ и негу 

другог лица 

Једнократна 
новчана  помоћ 

Помоћ за 
оспособљавање 

за рад 
Број поднетих захтева за 
остваривање права у 2019. 304 216 287 1593 0 

Број решења о признавању права  у 
2019. 299 50 86 1583 0 

Број решења којима је одбијен 
захтев за признавање права у 2019. 3 36 81 6 0 

Број закључака о обустави 
поступка у 2019. 5 2 13 4 0 

Број закључака о одбацивању 
захтева у 2019. 0 1 0 0 0 

Број решења којима је престало 
право у поступку преиспитивања у 
2019. 

20 6 0 0 0 

Број закључака о  даљем 
признавању права у поступку 
преиспитивања у 2019. 

226 6 0 0 0 

 
Систем социјалне заштите има за циљ обезбеђивање минималне социјалне сигурносне мреже за целу популацију и посебно, за 

поједине угрожене групе. Програми социјалне заштите свакако не могу искоренити сиромаштво, али могу и морају бити ослонац за 
најугроженије, за оне који нису у стању да себи обезбеде елементарне услове за живот. Социјална заштита, дакле, не може утицати на 
узроке сиромаштва – то је подручје других економских и социјалних политика – али може да се у извесној мери носи са последицама 
постојећег сиромаштва. 
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Број чл. 
породице 

број 
породица 

БРОЈ ЧЛАНОВА НСП ПОРОДИЦЕ 

деца млади одрасли старији укупно 
1 341     341 
2 98     196 
3 77     231 
4 53     212 
5 21     105 
6 9     54 
7 6     42 
8 3     24 
9 0     0 
10 2     20 

Укупно 610 372 103 653 97 1225 

У извештајној години 610 породица или 1.225 корисника је у току године користило 
право на Новчану социјалну помоћ (НСП).Евидентно је да се број породица које користе ово 
право смањује током претходне три године. Град Чачак у односу на број становника има 
мали број корисника НСП у односу на градове сличне величине и градове из окружења.Број 
радно способних корисника НСП на крају године је 461 (жене 266, мушкарци 195) док је 
број радно неспособних износио 483 корисника (укупно 944).Због ниске стопе 
незапослености радно способни корисници имају могућност да се запосле и радно ангажују 
стално или повремено тако да број породица које остварију ово право осцилира током 
године. 
 

СТРУКТУРА ПРЕНЕТИ УКУПНО СТАЊЕ 31.12.2021. 

број чланова породица корисника породица корисника породица корисника 

1 257 257 341 341 241 241 

2 79 158 98 196 73 146 

3 62 186 77 231 58 174 

4 47 188 53 212 44 176 

5 18 90 21 105 16 80 

6 8 48 9 54 8 48 

7 5 35 6 42 5 35 

8 3 24 3 24 2 20 

9       

10 1 10 2 20 2 20 

УКУПНО 480 996 610 1225 450 944 
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Град Чачак у том смислу има изузетно значајан сет мера којима се појединцима и 
породици помаже у превазилажењу тешких ситуација. Ограничена средства за социјалну 
заштиту морају се користити на најефикаснији начин, како би локална заједница, а посебно 
угрожене групе, добили највише могуће. Постојећи систем социјалне заштите – заснован је, 
када је у питању борба против сиромаштва, превасходно на социјалној помоћи (када је реч о 
правима из надлежности Републике), односно једнократним, привременим и ванредним 
помоћима (када је реч о правима из надлежности града). 

Број захтева за једнократну новчану помоћ је и даље висок.Пораст је нарочито везан 
за потребе лечења или тешке материјалне ситуације у категорији пензионера са нижом 
пензијом или инвалиском пензијом. Приметан је раст броја корисника, старијих лица, која се 
сама по први пут јављају Центру или их пријављују председници Савета месних заједница 
нарочито на сеоском подручју.  

Ванредна новчана помоћ се најчешће одобрава за помоћ приликом лечења, измирења 
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. Право на ванредну новчану помоћ остварио је већи 
број породица (149) у извештајној години у односу на претходну (108). 

Пензионери са најнижим пензијама врло често нису у могућности да користе већину 
права из социјалне заштите из надлежности Републике и града због ниског цензуса за 
остваривање права, па се због ниских пензија а све виших трошкова живота обраћају и за 
једнократне новчане помоћи а најчешће за набавку основних животних намирница и лекова.  

Право на привремену новчану помоћ остварују појединци, односно породице 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..... 
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 врсте 
помоћи.Ово право у извештајној години користила је 41 породица, односно 6 породица више 
у односу на претходну годину. 

Право на субвенцију комуналних услуга по основу социјалне карте остварило је 58 
породица, а месечна делимична накнада трошкова комуналних услуга, (услуге 
водоснабдевања и употребе канализације, испорука топлотне енергије и изношења смећа) за 
2021. годину одређивала се у висини месечне обавезе за извршене комуналне услуге, а 
највише у износу до 1.800,00 динара месечно по кориснику (појединцу, односно 
породици).Односно на следећи начин: 
- месечни износ до 1.800,00 динара уплаћивао се ЈКП „Чачак“ Чачак ако се корисник 

определио за делимичну накнаду трошкова за испоруку топлотне енергије; 
- месечни износ до 1.400,00 динара уплаћивао се ЈКП „Водовод“ Чачак или ЈКП 

„Моравац“ Мрчајевци, ако се корисник определио за делимичну накнаду трошкова за 
услуге водоснабдевања и употребе канализације; 

- месечни износ до 400,00 динара уплаћивао се ЈКП „Комуналац“ Чачак или ЈКП 
,,Моравац“ Мрчајевци ако се корисник определио за услугу изношења смећа; 
Право на комуналну субвенцију породици са троје и више деце и дететом са 

сметњама у развоју, сходно Одлуци о додатној финансијској подршци породици, остварило 
је 294 породице. 

Измена Правилника у делу који се односи на субвенцију трошкова комуналних 
услуга за породице са троје и више деце и породице са сметњама у развоју омогућила је 
знатно већи обухват породица. У 2017. години ово право је користило 98 породица, у 2018. 
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години 216. породица, у 2019. години 242 породице, у 2020. години 284 породице а 
извештајној 2021. години 294 породице.Овај обухват породица је значајан и надамо се да ће 
у складу са пронаталитеним мерама које се доносе како на нивоу државе тако и града бити 
од помоћи вишечланим породицама и онима које имају намеру да прошире своје породице. 

Град Чачак је обезбедио средства за комуналне субвенције које остварују и 

 корисници права на новчану социјалну помоћ,  

 хранитељске породице у којима су смештена деца без родитељског старања или 
одрасла лица,  

 породице и појединци који испуњавају услове по подацима из социјалне карте, под 
условом да станују у властитом стану или стану покојних родитеља. 
 Бесплатни оброци за угрожене кориснике дистибуирани су преко Црвеног крста 
Чачак (Народне кухиње). На дан 31.12.2021. године евидентирано је 267 породица односно 
641 корисник народне кухиње, забележен је пад у односу на претходну годину за 9 породица 
или за 29 корисника (пресек децембар 2020/2021. година). 

Од почетка примене стимулативне популационе мере - новчане помоћи незапосленим 
породиљама из градског буџета број корисника се кретао: 2013.-340, 2014.-319, 2015.-329, 
2016.-322, 2017.-283, 2018.-236, 2019.-327, 2020.-301 у 2021. години ово право је остварило је 
266 незапослених породиља. 

Овај податак је за анализу и значајној је корелацији са стимулативним мерама 
популационе политике које је донела Република Србија.У наредним годинама неопходно је и 
даље пратити подстицајне мере које се доносе на територији локалне самоуправе, државе и 
извршити неопходне анализе јер је већ прошао довољан временски период примене истих.За 
две године проћи ће десет година од примене ове мере тако да се резултати и ефекти могу 
анализирати и изводити одређени закључци. 

Центар је током септембра и октобра месеца одобравао новчана средства за набавку 
школског прибора за децу која редовно и по први пут похађају један разред основне или 
средње школе у школској 2021/2022 години, за децу без родитељског старања, децу под 
старатељством, децу без адекватног родитељског старања, децу из породица које су 
корисници права на новчану социјалну помоћ и децу која су по процени стручног тима у 
изузетно тешком материјалном положају.Висина износа опредељеног за појединачну 
набавку школског прибора је износила: 

 за једно дете 2.500,00 динара 
 за двоје деце 5.000,00 динара 
 за троје и више деце 7.500,00 динара 
Право на школски прибор и опрему остварило је 95 породица. 
Прехрамбено-хигијенске пакете као помоћ у натури примило је 650 породица, а за децу 

корисника Центра за социјални рад подељено је 580 новогодишњих 
пакетића.Најугроженијим породицама по процени Центра дистрибуирана је помоћ на кућну 
адресу. 

Центар је извршио расподелу новчаних средстава за набавку огрева за грејну сезону 
за 2021/2022 годину за кориснике новчане социјалне и привремене новчане помоћи, а који не 
користе услугу даљинског грејања. Новчана средства су повећана у извештајној години за 
две хиљаде динара и одобравана су средства у износу од 15.000,00 динара по породици, а 
ово право је остварило 557 породица.  

Током извештајне године Центар јеизвршио санацију два стамбена објекта у циљу 
санирања и побољшања услова становања социјално угрожених лица. 
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4.4. AКТИВАЦИЈА КОРИСНИКА 

 
 

57. Брпј склппљених прптпкпла o сарадои (кпје је ЦСР склппип са нпсипцима спцијалнпг укључиваоа) према виду активације, у тпку гпдине 

Вид активације Брпј закључених прптпкпла 

Образпваое укључиваоем кприсника у пдређени пбразпвни нивп (фпрмалнп пбразпваое)   0 

Стицаое знаоа и вештина путем прганизпваоа пбука, курсева и сл. (нефпрмалнп пбразпваое) 0 

Заппшљавaое 0 

Лечеое 0 

Друштвенп кпристан рад, пднпснп рад у лпкалнпј заједници 0 

Укупнп  0 

 
 

58. Брпј склппљених индивидуалних планпва активације кприсника, према старпсти и пплу кприсника у тпку гпдине 

Брпј индивидуалних планпва 
Млади Одрасли Старији Укупнп 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Брпј склппљених индивидуалних планпва активације 0 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО 0 0 0 0 

 
 
 

59. Брпј склппљених индивидуалних планпва активације за пспбе са инвалидитетпм, према старпсти и пплу кприсника у тпку гпдине 

Брпј индивидуалних планпва 
Млади Одрасли Старији Укупнп 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Брпј склппљених индивидуалних планпва активације 0 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО 0 0 0 0 
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60. Брпј нереализпваних индивидуалних планпва активације, према старпсти и пплу кприсника у тпку гпдини  

Брпј индивидуалних планпва 
Млади Одрасли Старији Укупнп 

Укупнп 
М Ж М Ж М Ж М Ж 

Укупан брпј нереализпваних индивидуалних планпва 
активације за све кприснике 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Брпј нереализпваних индивидуалних планпва 
активације за пспбе са инвалидитетпм 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Укупнп пп пплу 0 0 0 0 0 0 0 0 

 УКУПНО 0 0 0 0 

 
 
 

61. Брпј издатих упута центра за спцијални рад према виду активације и старпсти и пплу кприсника у тпку гпдине  

Вид активације 
Млади Одрасли Старији Укупнп 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Образпваое укључиваоем кприсника у пдређени пбразпвни 
нивп (фпрмалнп пбразпваое) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Стицаое знаоа и вештина путем прганизпваоа пбука, курсева и 
сл.  
(нефпрмалнп пбразпваое) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Заппшљаваое 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лечеое 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвенпкпристан рад, пднпснп рад у лпкалнпј заједници 0 0 0 0 0 0 0 0 

Укупнп пп пплу 0 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО 0 0 0 0 
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62. Брпј издатих упута центра за спцијални рад пспбама са инвалидитетпм према виду активације и старпсти и пплу у тпку гпдине  

Вид активације 
Млади Одрасли Старији Укупнп 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Образпваое укључиваоем кприсника у пдређени пбразпвни 
нивп (фпрмалнп пбразпваое) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Стицаое знаоа и вештина путем прганизпваоа пбука, курсева и 
сл.  
(нефпрмалнп пбразпваое) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Заппшљаваое 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лечеое 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвенпкпристан рад, пднпснп рад у лпкалнпј заједници 0 0 0 0 0 0 0 0 

Укупнп пп пплу 0 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО 0 0 0 0 

 
 
 

63. Вид активације - пбразпвни систем: брпј издатих упута центра за спцијални рад према старпсти и пплу кприсника у тпку гпдине  

Мере и активнпсти укључиваоа у пбразпвни систем 
Млади Одрасли Старији Укупнп 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Укључиваое у фпрмални систем пбразпваоа 0 0 0 0 0 0 0 0 

Укључиваое у нефпрмални систем пбразпваоа  0 0 0 0 0 0 0 0 

Укупнп пп пплу 0 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО 0 0 0 0 
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64. Вид активације - заппшљаваое: брпј издатих упута центра за спцијални рад према и старпсти и пплу у тпку гпдине  

Мере и активнпсти заппшљаваоа 
Млади Одрасли Старији Укупнп 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Ппсредпваое у заппшљаваоу 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прпфесипнална пријентација и саветпваое п планираоу 
каријере 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Субвенције за заппшљаваое 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ппдршка сампзаппшљаваоу 0 0 0 0 0 0 0 0 

Јавни радпви 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мере усмерене ка заппшљаваоу пспба са инвалидитетпм 0 0 0 0 0 0 0 0 

Укупнп пп пплу 0 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО 0 0 0 0 

 
65. Брпј решеоа ЦСР п престанку или умаоеоу права на НСП збпг неизвршаваоа пбавеза кприсника из индивидуалнпг плана активације у тпку гпдине 

Брпј решеоа ЦСР п престанку права на НСП   0 

Брпј решеоа ЦСР п умаоеоу права на НСП  0 

УКУПНО 0 

 
5. ОДЛУЧИВАЊЕ У ВРШЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА ЗА МАЛОЛЕТНЕ КОРИСНИКЕ 

5.1 СТАРАТЕЉСТВО 
 

Најчешћи разлог примене сталне старатељске заштите код деце је неадекватно родитељско старање. Најчешћи разлози примене 
привремене старатељске заштите су, поред неадекватног родитељског старања и у поступцима одређивања колизијског старатеља. 
Старатељство најчешће обављају физичка лица док је нешто мањи број деце под непосредним старатељством. 

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, односно 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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66. Брпј решеоа п примени СТАЛНЕ старатељске заштите дпнетих у тпку гпдине (нпви кприсници) према старпсти и пплу детета  

Узраст 
Ппл 

УКУПНО 
М Ж 

0 – 2 0 0 0 

3 - 5  0 3 3 

6 – 14 0 2 2 

15 – 17 0 0 0 

УКУПНО 0 5 5 

 
 

67. Брпј решеоа п примени мере СТАЛНЕ старатељске заштите дпнетих у тпку гпдине према разлпгу примене мере и пплу детета 

Разлпг примене мере старатељске заштите 
Брпј деце 

М Ж Укупнп 

Рпдитељи преминули 0 1 1 

Рпдитељи неппзнати 0 0 0 

Рпдитељи лишени рпдитељскпг права, пднпснп ппслпвне сппспбнпсти 0 4 4 

Рпдитељи кпји нису стекли ппслпвну сппспбнпст 0 0 0 

УКУПНО 0 5 5 

 
68. Брпј решеоа п примени СТАЛНЕ старатељске заштите на дан 31.12.2021. гпдини (сва деца - пренети и нпви) према старпсти и пплу детета 

Узраст 
Ппл 

УКУПНО 
М Ж 

0 – 2 1 1 2 

3 - 5  2 4 6 

6 – 14 9 13 22 

15 – 17 7 5 12 

УКУПНО 19 23 42 
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69. Вршипци дужнпсти старатеља према решеоу п СТАЛНОМ старатељству на дан 31.12.2021. гпдини и према брпју деце за кпју пбављају дужнпст 
старатеља 

Вршилац дужнпсти старатеља Брпј деце  

Старатељ - физичкп лице 32 

Неппсредни старатељ 10 

УКУПНО 42 

 
 

70. Врста смештаја деце према решеоу п СТАЛНОМ старатељству на дан 31.12.2021. према брпју деце 

Врста смештаја Брпј деце 

Српдничка ппрпдица - смештај кпд старатеља српдника или српдника, 
смештај без надпкнаде 

25 

Српдничка хранитељска ппрпдица 10 

Друга хранитељска ппрпдица 4 

Дпмски смештај 3 

Прихватилиште 0 

УКУПНО 42 

 
 

71. Брпј решеоа п престанку мера СТАЛНЕ старатељске заштите дпнетих у тпку гпдинепрема старпсти и пплу деце 

Узраст 
Ппл 

УКУПНО 
М Ж 

0 – 2 0 0 0 

3 - 5  0 0 0 

6 – 14 0 1 1 

15 – 17 1 2 3 

УКУПНО 1 3 4 



68 
 

72. Брпј решеоа п престанку мера СТАЛНЕ старатељске заштите дпнетих у тпку гпдинепрема разлпзима престанка старатељске заштите  

Разлпзи престанка старатељске заштите Брпј решеоа 

Дпнета правпснажна судска пдлука п враћаоу рпдитељскпг права, пднпснп п стицаоу или враћаоу ппслпвне 
сппспбнпсти рпдитеља 

1 

Малплетни штићеник навршип 18 гпдина 3 

Малплетни штићеник стекап пптпуну ппслпвну сппспбнпст пре пунплетсва 0 

Усвпјеое 0 

Смрт детета 0 

УКУПНО 4 

 
73. Брпј решеоа п ПРИВРЕМЕНОМ СТАРАТЕЉСТВУ дпнетиху тпку гпдине према старпсти и пплу детета  

Узраст 
Ппл 

УКУПНО 
М Ж 

0 – 2 2 0 2 

3 - 5  1 0 1 

6 – 14 0 2 0 

15 – 17 0 1 0 

УКУПНО 3 3 3 

 
74. Брпј решеоа п примеоеним мерама ПРИВРЕМЕНЕ СТАРАТЕЉСКЕ ЗАШТИТЕ дпнетих у тпку гпдине према разлпгу примене мере и пплу детета 

Разлпг примене мере старатељске заштите 
Брпј деце 

М Ж Укупнп 

Рпдитељи спречени да врше рпдитељску дужнпст 1 3 1 

Неадекватнп рпдитељскп стараое  2 0 2 

Насиље над дететпм 0 0 0 

Регулисаое импвинских пднпса у ппрпдици 0 0 0 

Кплизијскп старатељствп 0 0 0 

УКУПНО 3 3 3 
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75. Брпј решеоа п ПРИВРЕМЕНОМ СТАРАТЕЉСТВУна дан 31.12.2021. гпдине према старпсти и пплу детета 

Узраст 
Ппл 

УКУПНО 
М Ж 

0 – 2 1 0 1 

3 - 5  1 0 2 

6 – 14 2 0 2 

15 – 17 1 4 5 

УКУПНО 6 4 10 

 
76. Вршипци дужнпсти према решеоу п ПРИВРЕМЕНОМ СТАРАТЕЉСТВУ на дан 31.12.2021. гпдине према брпју деце за кпју пбављају дужнпст 
привременпг старатеља 

Вршилац дужнпсти старатеља Брпј деце  

Старатељ - физичкп лице 0 

Кплективни старатељ 0 

Неппсредни старатељ 10 

УКУПНО 10 

 
77. Врста смештаја деце ппд ПРИВРЕМЕНИМ СТАРАТЕЉСТВОМ на дан 31.12.2021.гпдине према решеоу п старатељству и брпју деце 

Врста смештаја Брпј деце 

Биплпшка ппрпдица - дете живи са рпдитељима/једним рпдитељем 0 

Српдничка ппрпдица/ппрпдица блиска детету - смештај кпд старатеља  или 
српдника/блиске пспбе без надпкнаде 

6 

Српдничка хранитељска ппрпдица 0 

Друга хранитељска ппрпдица 4 

Дпмски смештај 0 

Прихватилиште 0 

УКУПНО 10 
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78. Брпј дпнетих закључака накпн ппступка преиспитиваоа старатељске заштите кприсника у тпку гпдине (ревизија 
старатељства) према врсти старатељства 

Врста старатељства Брпј закључака/ревизија 

Брпј закључака накпн преиспитиваоа СТАЛНЕ старатељске заштите 42 

Брпј закључака накпн преиспитиваоа ПРИВРЕМЕНЕ старатељске заштите 10 

 
 

5.2. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ ДЕТЕТА 
 
 
79. Брпј деце кпја су у тпку гпдине издвпјена из биплпшке ппрпдице према узрасту и пплу 

Брпј деце   
0 - 2 3 - 5 6 - 14 15 - 17 УКУПНО 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

Брпј деце 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 

УКУПНО  1 1 0 0 2 

 
 
80. Деца издвпјена из биплпшке ппрпдице у тпку гпдине према средини у кпју су смештена неппсреднп накпн издвајаоа (1. 
смештај детета) 

Средина у кпју је дете смештенп неппсреднп накпн издвајаоа Брпј деце 

Дете смештенп кпд српдника 0 

Ппрпдични смештај 2 

Прихватилиште/Прихватна станица 0 

Дпмски смештај 0 

Нештп другп 0 

УКУПНО 2 
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81. Брпј деце издвпјене из биплпшке ппрпдице у тпку гпдине према разлпзима издвајаоа 

Разлпг издвајаоа Брпј деце 

Одсуствп рпдитељскпг стараоа - рпдитељи преминули                                  0             

Одсуствп рпдитељскпг стараоа - рпдитељи неппзнати или неппзнатпг бправишта 0 

Одсуствп рпдитељскпг стараоа (рпдитељи пптпунп или делимичнп лишени рпдитељскпг права, 
лишени ппслпвне сппспбнпсти или нису стекли ппслпвну сппспбнпст) 

0 

Спреченпст рпдитеља да врше рпдитељскп правп (пдслужеое затвпрске казне, бплничкп лечеое, 
тешке бплести, душевна пбпљеоа ...) 

0 

Рпдитељ није у мпгућнпсти да пдгпвпри на здравствене пптребе детета 0 

Неадекватнп рпдитељскп стараое 2 

Насиље над децпм  0 

Смештај према пдлуци суда 0 

Прпблеми у ппнашаоу детета 0 

Остали разлпзи   0 

УКУПНО 2 

 
 

82. Брпј деце за кпју је у тпку  гпдине тражена, а није дпбијена сагласнпст за смештај у устанпви СЗ пд стране 
Министарства за рад, заппшљаваое, бпрачка и спцијална питаоа 

1 

 
 
 

5.3 ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ 
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83. Брпј деце за кпју је у тпку  гпдине дпнетп решеое п смештају у ппрпдични смештај (нпви кприсници) према узрасту и пплу 

Врста смештаја 
0 - 2 3 - 5 6 - 14 15 - 17 УКУПНО 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

Смештај у српдничку хранитељску 
ппрпдицу 

0 0 2 0 2 2 0 0 4 2 

Смештај у другу хранитељску ппрпдицу 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 

Укупнп пп пплу 1 0 3 0 2 2 0 0 6 2 

УКУПНО  1 3 4 0 8 

 
84. Разлпзи упућиваоа деце (нпвих кприсника) у ппрпдични смештај у тпку гпдине  

Разлпзи упућиваоа 
Брпј деце на ппрпдичнпм смештају 

М Ж 

Одсуствп рпдитељскпг стараоа ( рпдитељи преминули, рпдитељи неппзнати, рпдитељи неппзнатпг бправишта, 
лишени рпдитељскпг права, делимичнп лишени рпдитељскпг права, лишени ппслпвне сппспбнпсти, нису 
стекли ппслпвну сппспбнпст 

2 2 

Спреченпст рпдитеља да врше рпдитељскп правп (пдслужеое затвпрске казне, бплничкп лечеое, тешке 
бплести, душевна пбпљеоа ...) 

2 0 

Рпдитељ није у мпгућнпсти да пдгпвпри на здравствене пптребе детета  0 0 

Неадекватнп рпдитељскп стараое  2 0 

Насиље над децпм  0 0 

Прпблеми у ппнашаоу детета 0 0 

Остали разлпзи   0 0 

УКУПНО пп пплу 6 2 

УКУПНО  8 
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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.У извештајној години укупно је на породичном смештају било 16 деце. 
 
 
85. Укупан брпј деце кприсника ппрпдичнпг смештаја на евиденцији ЦСР (пренети и нпви кприсници) према узрасту и пплу у 
тпку гпдине 

Врста смештаја 
0 - 2 3 - 5 6 - 14 15 - 17 УКУПНО 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

Смештај у српдничку хранитељску 
ппрпдицу 

0 0 2 0 2 2 2 2 6 4 

Смештај у другу хранитељску 
ппрпдицу 

1 0 1 0 0 2 0 2 2 4 

Укупнп пп пплу 0 0 3 0 2 4 2 4 8 8 

УКУПНО  1 3 6 6 16 

 
 

 
86. Брпј деце кприсника ппрпдичнпг смештаја на евиденцији ЦСР (пренети и нпви кприсници) према узрасту и пплу на дан 
31.12.2021. гпдине 

Врста смештаја 
0 - 2 3 - 5 6 - 14 15 - 17 УКУПНО 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

Смештај у српдничку хранитељску 
ппрпдицу 

0 0 2 0 2 2 1 0 5 2 

Смештај у другу хранитељску 
ппрпдицу 

1 0 1 0 0 2 0 0 2 2 

Укупнп пп пплу 1 0 3 0 2 4 1 0 7 4 

УКУПНО  0 3 6 1 11 
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87. Брпј деце кпјпј је прекинут ппрпдични смештај  у тпку гпдине према разлпзима прекида смештаја, узрасту и пплу 

Разлпг престанка смештаја 
0 - 2 3 - 5 6 - 14 15 - 17 УКУПНО 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

Ствпрени услпви за ппвратак у 
биплпшку/српдничку ппрпдицу 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Ствпрени услпви за усвпјеое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Престанак пптребе за смештајем 
услед псампстаљиваоа 

0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

ХП не мпже да задпвпљи пптребе 
детета услед прпмена у психп-
физичкпм стаоу хранитеља или 
кприсника  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Услед утврђенпг случаја 
занемариваоа, насиља или сумое 
на насиље над дететпм 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Хранитељи неадекватнп пбављали 
функције/пбавезе 
(незадпвпљаваое функципналних 
стандарда)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Смештај у ХП не задпвпљава 
структуралне стандарде 
(приступачнпст, итд.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Смрт детета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Смрт хранитеља 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други разлпзи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО пп пплу 0 0 0 0 0 0 1 4 1 4 

УКУПНО 0 0 0 5 5 
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88.  Брпј деце кпјима је у тпку гпдине прекинут ппрпдични смештај према исхпдима накпн прекида смештаја и узрасту 

Исхпди накпн прекида смештаја 0 - 2 3 – 5 6 - 14 15 - 17 УКУПНО 

Ппвратак у биплпшку ппрпдицу 0 0 0 0 1 

Смештај у српдничку ппрпдицу 0 0 0 0 0 

Усвпјеое 0 0 0 0 0 

Смештај у другу хранитељску ппрпдицу 0 0 0 1 0 

Смештај у устанпву СЗ 0 0 0 0 0 

Станпваое уз ппдршку 0 0 0 0 0 

Сампсталан живпт 0 0 0 4 0 

Смрт детета 0 0 0 0 0 

Другп 0 0 0 0 0 

УКУПНО 0 0 0 5 5 

 
 

89. Брпј деце на ппрпдичнпм смештају за кпју је у тпку гпдине ЦСР сачинип план сталнпсти 39 

 
 

90. Брпј српдничких и других хранитељских ппрпдица на евиденцији ЦСР у гпдине 

Хранитељске ппрпдице у кпјима су смештена деца (укључујући и српдничке хранитељске ппрпдице) - ПУНЕ ХП на евиденцији ЦСР 31 

Хранитељске ппрпдице са пптврдпм п ппдпбнпсти за бављеое хранитељствпм кпје чекају на смештај деце - ПРАЗНЕ ХП на евиденцији ЦСР 2 

 
 

5.4. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОМСКИ СМЕШТАЈ 
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91. Број донетих решења о смештају деце у установу за смештај (нови корисници) према узрасту и полу у току године 

Врста смештаја 
Узраст 

УКУПНО 
0 - 2 3 – 5 6 - 14 15 – 17 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

Домови за смештај деце и младих - бивши 
домови за децу без родитељског старања 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Домови за смештај деце и младих - бивши 
домови за децу са сметњама у развоју  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Заводи за васпитање деце и младих 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мала домска заједница 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Укупно по полу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
УКУПНО 0 0 0 0 0 

 
92. Разлози упућивања деце на услугу домског смештаја (нових корисника) у току године према решењу о смештају  и полу детета 

Разлог 
Број деце на домском 

смештају 
М Ж 

Одсуство родитељског старања (родитељи преминули, родитељи непознати, родитељи непознатог боравишта, лишени родитељског 
права, делимично лишени родитељског права, лишени пословне способности, нису стекли пословну способност) 0 0 

Спреченост родитеља да врше родитељско право (одслужење затворске казне, болничко лечење, тешке болести, душевна обољења ...) 0 0 

Родитељ није у могућности да одговори на здравствене потребе детета 0 0 
Неадекватно родитељско старање  0 0 
Насиље над децом  0 0 
Премештај из хранитељске породице 0 0 
Смештај према одлуци суда 0 0 
Проблеми у понашању детета  0 0 
Остали разлози   0 0 
УКУПНО по полу 0 0 
УКУПНО 0 
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У извештајној години није било смештаја деце у установе за смештај. 
 

93. Број деце корисника домског смештаја на евиденцији ЦСР (сви - пренети и нови корисници) према узрасту и полу у 
току године 

Врста смештаја 
0 - 2 3 – 5 6 - 14 15 – 17 УКУПНО 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 
Домови за смештај деце и младих - 
бивши домови за децу без 
родитељског старања 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Домови за смештај деце и младих - 
бивши домови за децу са сметњама у 
развоју  

0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

Заводи за васпитање деце и младих 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мала домска заједница 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Други домови за смештај у систему СЗ 
- Домови за одрасле 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Укупно по полу 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 
УКУПНО 0 0 2 0 2 
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 Са територије града Чачка на крају извештајне године двоје деце се налазило на смештају у установи социјалне заштите. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94. Брпј деце кприсника дпмскпг смештаја на евиденцији ЦСР према узрасту и пплу на дан 31.12.2021. гпдине 

Врста смештаја 
0 - 2 3 – 5 6 - 14 15 – 17 УКУПНО 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

Дпмпви за смештај деце и младих - 
бивши дпмпви за децу без 
рпдитељскпг стараоа 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дпмпви за смештај деце и младих - 
бивши дпмпви за децу са сметоама 
у развпју  

0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

Завпди за васпитаое деце и младих 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мала дпмска заједница 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други дпмпви за смештај у систему 
СЗ - Дпмпви за пдрасле 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Укупнп пп пплу 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

УКУПНО 0 0 2 0 2 
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95. Брпј деце кпјима је у тпку 2021. гпдине прекинут дпмски смештај према разлпзима престанка смештаја и узрасту 

Разлпг престанка смештаја 
0 - 2 3 – 5 6 - 14 15 – 17 УКУПНО 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

Ствпрени услпви за ппвратак у 
биплпшку/српдничку ппрпдицу 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ствпрени услпви за усвпјеое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Престанак пптребе за смештајем услед 
псампстаљиваоа 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Премештени у хранитељску ппрпдицу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Премештени у другу устанпву за смештај 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Премештени у малу дпмску заједницу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Престанак или пбустава васпитне мере 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сампвпљнп напустили устанпву 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Умрли 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други разлпзи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО пп пплу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО 0 0 0 0 0 
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96.  Број деце којима је у току године прекинут домски смештај према исходима након прекида смештаја и узрасту 
Исходи након прекида смештаја 0 - 2 3 – 5 6 - 14 15 – 17 УКУПНО 
Повратак у биолошку породицу 0 0 0 0 0 
Смештај у сродничку породицу 0 0 0 0 0 
Усвојење 0 0 0 0 0 
Смештај у другу хранитељску 
породицу 0 0 0 0 0 

Смештај у другу установу СЗ 0 0 0 0 0 
Становање уз подршку 0 0 0 0 0 
Самосталан живот 0 0 0 0 0 
Смрт корисника 0 0 0 0 0 
Друго 0 0 0 0 0 
УКУПНО 0 0 0 0 0 

 
 
 

97. Број деце узраста до навршене 3. године на евиденцији ЦСР, према дужини боравка у установи за смештај и полу 
  

Дужина боравка у установи за смештај 
Број деце у 2021. Број деце на дан 31.12. 2021. 

М Ж М Ж 
0 – 6 месеци 0 0 0 0 
7 - 12 месеци 0 0 0 0 
1 – 2 године 0 0 0 0 
Преко 2 године 0 0 0 0 
УКУПНО по полу 0 0 0 0 
УКУПНО 0 0 
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98. Број деце на домском смештају на дан 31.12.2021. године за коју је сачињен план сталности 2 
 

5.5  УСВОЈЕЊЕ 
 

99. Број деце на евиденцији ЦСР, пренети и нови, са донетим закључком о општој подобности детета за 
усвојење у 2021. години 0 

 
100. Број деце за коју су донета решења о заснивању усвојења у току године према узрасту и полу 

Узраст 
Пол 

УКУПНО 
М Ж 

0 – 2 0 0 0 
3 -5 0 0 0 
6 – 14 0 0 0 
15 – 17 0 0 0 
УКУПНО 0 0 0 

  
 У извештајној години није било усвојења у Центру за социјални рад града Чачка. 
 
 

101. Број деце са сметњама у развоју за коју су донета решења о заснивању усвојења у току године према узрасту и полу 

Узраст 
Пол 

УКУПНО 
М Ж 

0 – 2 0 0 0 
3 -5 0 0 0 
6 – 14 0 0 0 
15 – 17 0 0 0 
УКУПНО 0 0 0 
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102. Број деце за коју су у току године реализована усвојења према полу 

Број деце према пребивалишту усвојитеља 
Пол 

УКУПНО 
М Ж 

Број деце за коју је реализовано усвојење од стране држављана РС у току 
2021. године 0 0 0 

Број деце за коју је реализовано међународно усвојење у току 2021. године 0 0 0 
УКУПНО 0 0 0 

 

103. Број неуспешних међусобних прилагођавања деце и потенцијалних усвојитеља у току 2021. године 0 

104. Број подобних усвојитељских парова на евиденцији ЦСР који чекају на усвојење у 2021. години (и пренети и 
нови) 8 

 
5.6.  ВРШЕЊЕ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА 

 
105. Број решења о мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права и број деце обухваћене мером 
превентивног надзора у току године 

Број решења о мерама превентивног надзора над вршењем родитељког права донетих у току године 0 

Број деце према чијим родитељима су предузете мере превентивног надзора над вршењем родитељског 
права донетих у току године 0 

 
106. Број решења о мерама корективног надзора над вршењем родитељског права и број деце према чијим родитељима 
су предузете мере у токугодине 

Врста мере корективног надзора Број 
решења 

Број 
деце 

Упозорење родитељима о недостацима у вршењу родитељских права 0 0 
Упућивање родитеља на разговор у породично саветовалиште или у установу специјализовану за 
посредовање у породичним односима 0 0 

Захтев родитељима да положе рачун о управљању имовином детета 0 0 
УКУПНО 0 0 
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107. Број покренутих поступака пред судом од стране ЦСР у вези са вршењем родитељског права у току године и број деце 
према чијим родитељима су покренути поступци пред судом 

Врста поступка Број 
поступака 

Број 
деце 

Предлог за лишење родитељског права 0 0 
Предлог привремене мере у споровима за вршење родитељског права 0 0 
Покретање кривичног поступка у случајевима пропуста у вршењу родитељских права 0 0 
Покретање поступка за заштиту права детета 0 0 
УКУПНО 0 0 

 
5.7.  ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ 

 
108. Укупан број деце обухваћен материјалном подршком у 2021. години 
Број деце чланова породице корисника НСП 372 
Број деце обухваћен правом на помоћ и негу другог лица 148 
Број деце обухваћен правом на увећану помоћ и негу другог лица 127 

УКУПНО 647 
 
 

6.  ПОСЛОВИ У ВРШЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА 
 

6.1. ПОРОДИЧНИ ОДНОСИ 
 

109. Број спроведених поступака у породичним односима и број деце у току године 
Врста поступка Број поступака Број деце 
Мирење  5 10 
Нагодба 0 0 
Процена за вршење родитељског права 168 286 
Процена споразумног предлога родитеља 35 66 
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110. Број налаза и стручног мишљења на захтев суда, у парницама у којима се одлучује о заштити права детета или о 
вршењу, односно лишењу родитељског права у току године 

Поступак пред судом Број налаза и 
мишљења Број деце 

Вршење родитељског права 214 418 
Регулисање личног односа детета и родитеља 27 42 
Извршни поступак у регулисању виђања детета и родитеља 2 3 
Издржавање детета 0 0 
Лишење родитељског права 0 0 
Кривични поступак против родитеља због занемаривања и злостављања детета 0 0 
Прекршајни поступак 0 0 
Поступак за заштиту права детета  0 0 
УКУПНО 243 463 

 
 

 
 
 

6.2.1. ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ 
 

 
 

111. Број захтева суда у поступцима који се односе на одрасле и старије у току године 

Ппступак пред судпм 
Број одраслих 

и старијих 
Супружничкп издржаваое 0 

Издржаваое других српдника 0 

УКУПНО 0 
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112. Брпј пријава насиља у ппрпдици за децу (кап жртве насиља) у тпку гпдине, према врсти ппрпдице/дпмаћинства у кпјем 
дете живи и пплу детета  

Врста дпмаћинства у кпјпј дете живи 
Брпј деце 

Укупнп 
Девпјчице Дечаци 

Једнпрпдитељска ппрпдица (деца и један рпдитељ) 0 0 0 

Једнпрпдирљска прпширена ппрпдица (деца, један рпдитељ и српдници) 2 1 3 

Пптпуна биплпшка ппрпдица (пба рпдитеља и дете/деца) 5 3 8 

Пптпуна прпширена ппрпдица - деца, рпдитељи и српдници 1 0 2 

Дпмаћинствп бивших брачних партнера кпји накпн развпда живе заједнп 0 0 0 

Српдничка или старатељска ппрпдица 0 0 0 

Хранитељска ппрпдица 0 0 0 

Усвпјитељска ппрпдица 0 0 0 

Укупнп 8 5 13 

  
 Од 13 пријава насиља над децом, 9 се односило на физичко насиље док се 4 пријаве односило на емоционално насиље.У свим 
случајевима насиља пружана је саветодавна и друга подршка жртви насиља а са породицом је рађено саветодавно. 
 

113. Број пријава насиља у породици за децу (као жртве насиља) у току године према доминантној врсти насиља и полу 
детета  

Доминантна врста насиља 
Број деце 

Укупно 
Девојчице Дечаци 

Физичко насиље 4 5 9 
Емоционално насиље 4 0 4 
Сексуално насиље 0 0 0 
Занемаривање или немарно поступање 0 0 0 
Експлоатација детета 0 0 0 

Укупно 8 5 13 
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114. Поступци које је ЦСР предузимао у току године у случајевима заштите деце од насиља у породици        

Врста поступка 
Број деце 

Укупно  
Девојчице Дечаци 

Издвајање - број деце која су издвојена из породице сама (без 
родитеља) 0 0 0 

Издвајање - број деце која су из породице издвојена заједно са 
ненасилним родитељем 0 0 0 

Покретање поступака пред судом 0 0 0 
Пружање материјалне, правне или стручно саветодавне подршке и 
помоћи детету у ЦСР 8 5 13 

Упућивање детета на услуге других одговарајућих установа  3 2 5 

Упозоравање родитеља на недостатке у вршењу родитељског права - 
корективни надзор  0 0 0 

Нешто друго 0 0 0 
УКУПНО 11 7 18 

 
 

115. Број поступака за заштиту деце жртава од породичног насиља које је ЦСР покренуо према суду, по службеној 
дужности у току године, према врстама поступка  
Врста поступка Број деце 
Поступак за изрицање мере заштите од насиља у породици 0 
Поступак за потпуно лишавање родитељског права 0 
Поступак за делимично лишавање родитељког права 0 
Кривична пријава 0 
Поступак за доношење привремене мере принудног лечења 0 
Поступак за заштиту права детета 0 
УКУПНО 0 
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6.2.2. ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ 

 
 

116. Број пријава упућених  ЦСР у току године о вршњачком насиљу деце (до 18. година) 3 
 
 
 

6.2.3. ЗАШТИТА КОРИСНИКА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ 
 

117. Брпј пријава насиља у ппрпдици и партнерским пднпсима у тпку гпдине према старпсти жртве и врсти 
дпмаћинства/ппрпдице  

Врста ппрпдице 
Брпј жртава насиља према старпсти 

Млади Одрасли Старији Укупнп 

Једнпрпдитељска ппрпдица (деца и један рпдитељ) 6 10 3 19 

Једнпрпдитељска прпширена ппрпдица (деца,један 
рпдитељ и српдници) 

14 8 0 22 

Брачна или ванбрачна заједница без деце 3 17 3 23 

Брачна или ванбрачна заједница са биплпшкпм децпм 
(пба рпдитеља и деца) 

7 129 16 152 

Пптпуна прпширена ппрпдица (деца, пба рпдитеља и 
српдници) 

3 44 1 48 

Старатељска или српдничка ппрпдица 0 0 0 0 

Самачкп дпмаћинствп 0 2 11 13 

Угпвпрнп дпмаћинствп - Угпвпр п дпживптнпм 
издржаваоу 

0 0 0 0 

Друге ппрпдице 0 14 0 14 

УКУПНО 33 224 34 291 
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 У извештајној години у односу на претходну повећан је број пријава психичког насиља које је најбројније 54,28% односно свако 
друго насиље је окарактерисано као психичко насиље.Смањио се број физичког насиља у односу на претходну извештајну годину али је 
његово учешће и даље високо и износи 45%, док није било пријава за сексуално и економско насиље. 
  
 

119. Ппступци кпје је ЦСР предузимап у тпку гпдине у случајевима заштите пунплетних жртава ппрпдичнпг насиља 

Врста ппступка 

Старпст кприсника 

Млади Одрасли Старији Укупнп 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Издвајаое жртве насиља из ппрпдице 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ппкретаое ппступака пред судпм 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кривична пријава 0 0 0 0 0 0 0 0 

Пружаое материјалне, правне или стручнп саветпдавне ппдшке 
жртви насиља у ЦСР 

5 28 35 189 10 24 50 241 

Упућиваое жртве насиља на услуге других пдгпварајућих 
устанпва  

2 7 8 41 2 9 12 57 

Нештп другп 0 3 1 8 0 0 1 11 

УКУПНО пп пплу 7 38 44 238 12 33 63 309 

УКУПНО 45 282 45 372 

118. Брпј пријава ппрпдичнпг и партнерскпг насиља у тпку гпдине према дпминантнпј врсти насиља, старпсти и пплу жртве насиља  

Дпминантна врста насиља 

Старпст жртве насиља 

Млади Одрасли Старији 
УКУПНО 

М Ж М Ж М Ж 

Физичкп насиље 2 13 15 89 3 9 131 

Сексуалнп насиље 0 0 0 0 0 0 0 

Психичкп насиље 3 15 20 100 7 15 160 

Екпнпмскп насиље 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО 5 28 35 189 10 24 291 
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У току 2021. године Центар Чачак је евидентирао 304 пријаве за насиље у породици, 13 пријава за насиље над децом и 291 пријава за 
насиље над одраслима. Охрабрује податак да су вођени судски поступци за санкционисање насиља и одређивање мера заштите од насиља.  
У 2021.године вођено 118 поступака за одређивање мера заштите од насиља у породици по Породичном Закону и 67 кривичних поступака за 
насиље у породици. На територији Града Чачка поступке за одређивање мера заштите по Породичном закону покреће и води искључиво 
Основно јавно тужилаштво, а кривичне пријаве подноси Полицијска управа Чачак. У току протекле године одржано је 58 састанака групе за 
Координацију и сарадњу, на којима је присуствовало 9 жртава. 

Дана 01.06.2017. године на снагу је ступио Закон о спречавању насиља у породици.  Примену новог Закона о спречавању насиља у 
породици, запослени у оквиру Центра за социјални рад спремно су дочекали имајући у виду да је на подручју града Чачка од 2014.године 
суштински примењиван Протокол о међусекторској сарадњи. Као потврду за добар рад, Центар рад је био укључен у пилот програм за 
примену Закона о спречавању насиља у породици, пре његовог ступања на снагу. Од примене новог Закона о спречавању насиља у 
породици број пријава насиља износио је у 2018. години 417, 2019. године 449, 2020. године 326 и у извештајној 2021. години 304 и трећу 
годину за редом бележи пад док на територији Републике Србије број пријава насиља континуирано расте.Највећи број пријава, обавештења 
достављен је од стране полиције док су друге институције и појединци учествовали у знатно мањем броју. 

 
121. Број свих пријава насиља у ЦСР према подносиоцима пријаве/обавештења у току године (све пријаве насиља за кориснке 
свих старосних категорија) 
Ппреклп пријаве Укупнп 

Члан ппрпдице  0 

Другп лице ван ппрпдице 0 

Јавна устанпва (шкпла, дпм здравља, вртић....) 5 

Пплиција 244 

Суд/Тужилаштвп 2 

Удружеое грађана 0 

Орган старатељства пп службенпј дужнпсти у другим ппступцима 5 

Жртва 45 

Анпнимна пријава 0 

Некп други 3 

УКУПНО 304 

120. Број обавештења тужилаштву и полицији о насиљу у породици поднетих од стране ЦСР у току године 5 
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122. Број пријава насиља у ЦСР у току године према починиоцима насиља означеним у пријави насиља и према односу/сродству 
са жртвом насиља          

Починилац насиља према односу са жртвом 
Број починилаца Укупно 

починилаца М Ж 
Родитељ 13 7 20 
Брат/сестра 9 11 20 
Син/ ћерка 17 30 47 
Партнер једног од родитеља 0 0 0 
Други члан породице или крвни сродник 3 6 9 
Хранитељ/ старатељ 0 0 0 
Брачни/ ванбрачни партнер 7 129 136 
Бивши брачни/ванбрачни партнер 6 10 16 
Неко други 0 56 56 
УКУПНО 55 249 304 
 
123. Број изречених мера заштите од насиља у породици (према Породичном закону) у ЦСР у току године према врсти мера 

Врста мере 
Број 

изречених 
мера 

Издавање налога за исељење из породичног стана или куће без обзира на право својине/закупа непокретност 4 

Издавање налога за усељење у породични стан или кућу без обзира на право својине/закупа непокретности 0 

Забрана приближавања члану породице на одређеној удаљености 21 

Забрана приступа у простор око места становања или места рада члана породице 23 

Забрана даљег узнемиравања члана породице 73 
УКУПНО 121 
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124. Број хитних мера изречених учиниоцима у току 2021. године (према Закону о спречавању насиља у породици) према врсти мере 
и службеном лицу које изриче меру   

Број хитних мера   
Службено лице које изриче меру 

УКУПНО 
Полицијски службеник Суд 

Мера привременог удаљења учиниоца из стана  123 23 146 

Мера привремене забране учиниоцу да контактира жртву насиља и прилази јој 228 42 270 

УКУПНО 351 65 416 
 
 У раду са овом категоријом корисника неопходно је континуирано јачати стручне службе свих институција и стручне раднике за рад 
како са жртвама насиља тако и са починиоцима насиља и њиховим породицама како се насиље не би понављало. Број изречених хитних 
мера у извештајној години је већи у односу на претходну годину. Посебно је повећан број изречених хитних мера од стране суда (65) у 
односу на претходну годину.  

Значајнији резултати у превенцији насиља немогу се очекивати у кратком периоду тако да и у наредним годинама очекујемо 
приближно истиброј корисника јер нису још увек развијени сви механизми за спречавање и превенцију насиља.  
 

125. Број индивидуалних планова заштите и подршке жртви насиља, донетих на Групи за координацију и сарадњу у току 
године према старости жртве 
Старосна структура Број индивидуалних планова заштите и подршке 
Деца 0 
Млади 4 
Одрасли 29 
Старији 8 
УКУПНО 41 

 
У складу са посебним циљевима реформе система социјалне заштите Центар планира даљи развој услуге неодложне интервенције и 

јачање Мреже за заштиту жртава породичног насиља која ће грађанима бити доступна 24 сата. Стручни радници ће и даље дежурати 
пасивно и активно и бити спремни да одговоре на све захтеве надлежних органа у складу са законом. 
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У решавању проблема наших суграђана све чешће се укључује више институција и организација истовремено и интегрални модел 
постаје све доминантнији у разрешавању проблема наших суграђана. У циљу превенције и заштите жртава насиља све институције у оквиру 
својих надлежности ће пружати пуну подршку жртвама насиља и занемаривања. 
 Истичемо да ће Центар у даљем раду пружати стварну подршку природној породици као најважнијем оквиру заштите свих њених 
чланова, јачању одговорности у односу на себе и своју породицу.У стручном раду са породицом, инсистирањем на активној партиципацији 
у поступцима и одлукама од значаја за њено функционисање.  
 

 
6.3. ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ МАЛОЛЕТНИКА - ПОДАЦИ О ДЕЦИ/МАЛОЛЕТНИЦИМА НА ЕВИДЕНЦИЈИ ЦСР 

 
 

126. Малолетници са проблемима у понашању на евиденцији ЦСР у години према старости 
Старосна структура  Пренети Новоевидентирани Реактивирани Укупно у 2021.  
до 14 год. (кривично неодговорна деца) 21 7 0 28 
14 – 15 11 12 1 24 
16 – 17 58 19 3 80 
18 – 20 2 2 0 4 
УКУПНО 92 40 4 136 

 
 
 

127. Малолетници у сукобу са законом на евиденцији ЦСР у години према старости 
Старосна структура  Пренети Новоевидентирани Реактивирани Укупно у 2021.  
до 14 год. (кривично неодговорна деца) 3 8 0 11 
14 – 15 18 19 2 39 
16 – 17 35 48 6 89 
18 – 20 2 3 0 5 
УКУПНО 58 78 8 144 
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128. Укупан број малолетника у сукобу са законом са рецидивом - поновљена кривична дела и поновни захтев 
суда/тужилаштва, у извештајној  години 14 

 
После смањења броја малолетника на евиденцији у 2020. години број малолетника са проблемима у понашањуи сукобу са законому 

извештајној години је на приближно истом нивоу.Због пандемије вируса Ковид 19 угоститељски објекти и одређене услужне делатности су 
радили скраћено што је такође додатно утицало на смањено кретање а тиме и чињење радњи које су санкционисане законом. 

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 поремећајима 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. 
 

129. Брпј малплетника на евиденцији ЦСР у тпку гпдине са решеоем суда п изреченим мерама према пплу - сва деца (и пренети 
и нпви)   

Брпј малплетника М Ж УКУПНО 

Брпј малплетника са изреченим судским укпрпм 0 0 0 

Брпј малплетника са изреченим васпитним налпгпм 0 0 0 

Брпј малплетника са изреченпм васпитнпм мерпм ппсебне пбавезе 2 0 2 

Брпј малплетника са изреченпм мерпм ппјачанпг надзпра 10 1 11 

Брпј малплетника са мерпм упућиваоа у васпитну устанпву 0 0 0 

Брпј малплетника са мерпм упућиваоа у васпитнп-ппправни дпм 0 0 0 

Брпј малплетника и млађих пунплетних лица са изреченпм казнпм 
малплетничкпг затвпра 

0 0 0 

 
 

130. Број малолетника и млађих пунолетника према којима су, након истека заводских мера и 
санкције малолетничког затвора, предузимане мере заштите у процесу реинтеграције у току 
године 

Број 
малолетника УКУПНО 

М Ж 

1 0 1 
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6.4. ПОДАЦИ О МЕРАМА ИЗРЕЧЕНИМ У ГОДИНИ 
 

131. Брпј васпитних налпга изречених  у тпку гпдине према врстама налпга  

Васпитни налпг  
Брпј васпитних 

налпга 

М Ж УКУПНО 

Пправнаое са пштећеним какп би се накнадпм штете, извиоеоем, радпм или на неки други начин птклпниле, у 
целини или делимичнп, штетне ппследице дела 

0 0 0 

Редпвнп ппхађаое шкпле или редпвнп пдлажеое на ппсап 0 0 0 

Укључиваое, без накнаде, у рад хуманитарних прганизација или ппслпве спцијалнпг, лпкалнпг или екплпшкпг 
садржаја 

0 0 0 

Ппдвргаваое пдгпварајућем испитиваоу и пдвикаваоу пд зависнпсти изазване упптребпм алкпхплних пића или 
пппјних дрпга 

0 0 0 

Укључиваое у ппјединачни или групни третман у пдгпварајућпј здравственпј устанпви или саветпвалишту 0 0 0 

УКУПНО 0 0 0 

 
 

Школе су у извештајној години углавном спроводили наставу онлајн и рад на даљину, то је допринело да је смањен број и вршњачког 
насиља као и дописа школа о асоцијалном понашању ученика. У школама је на настави боравио мањи број ученика а настава код старијих 
разреда одбвијала се у две смене скраћено и са мањим бројем ученика.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 
 

132. Брпј васпитних мера ппсебне пбавезе изречених у тпку гпдине према врстама ппсебне пбавезе   

Васпитна мера ппсебне пбавезе 
Брпј васпитних мера за малплетнике 

М Ж Укупнп 

Извиоеое пштећенпм 0 0 0 

Накнада штете пштећенпм 0 0 0 

Редпвнп ппхађаое шкпле и неизпстајаое са ппсла 2 0 2 

Осппспбљаваое за пдгпварајуће занимаое 0 0 0 

Укључиваое без надпкнаде у рад хуманитарних прганизација или пбављаое ппслпва спцијалнпг, лпкалнпг и екплпшкпг 
садржаја 

0 0 0 

Укључиваое у сппртске активнпсти 0 0 0 

Ппдвргаваое пдгпварајућем испитиваоу и пдвикаваоу пд зависнпсти изазване упптребпм алкпхплних пића или пппјних 
дрпга 

0 0 0 

Укључиваое у ппјединачни или групни третман у пдгпварајућпј здравственпј устанпви или саветпвалишту 0 0 0 

Ппхађаое курсева за стручнп псппспбљаваое или припремаое и пплагаое испита кпјима се прпверава пдређенп знаое 0 0 0 

Да не мпже да напусти местп пребивалишта или бправишта без  сагласнпсти суда  и ппсебнпг пдпбреоа пргана 
старатељства 

0 0 0 

УКУПНО 2 0 2 

 
133. Брпј васпитних мера ппјачанпг надзпра изречених у тпку гпдине према врстама ппјачанпг надзпра  

Васпитна мера ппјачанпг надзпра 
Брпј васпитних мера за малплетнике 

М Ж Укупнп 

Ппјачан надзпр пд стране рпдитеља, усвпјитеља или старатеља 6 1 7 

Ппјачан надзпр у другпј ппрпдици 0 0 0 

Ппјачан надзпр пд стране пргана старатељства 4 0 4 

Ппјачан надзпр уз дневни бправак у пдгпварајућпј устанпви за  васпитаваое и пбразпваое малплетника 0 0 0 

УКУПНО 10 1 11 
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134. Брпј завпдских  васпитних мера малплетницима и млађим пунплетницима изречених у тпку гпдине 

Завпдска васпитна мера 

Брпј завпдских мера за 
малплетнике 

Брпј завпдских мера за  млађе 
пунплетнике (18 - 21) УКУПНО 

М Ж Укупнп М Ж Укупнп 

Упућиваое у васпитну устанпву 0 0 0 0 0 0 0 

Упућиваое у васпитнп-ппправни дпм 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

135. Број кривичних санкција малолетничког затвора изречених у 
току године 

Старији малолетници Млађи пунолетници (18 - 21) 
УКУПНО 

М Ж Укупно М Ж Укупно 

0 0 0 0 0 0 0 
 
 

136. Број мера безбедности изречених у току године 

Врста мере безбедности 
Старији малолетници Млађи пунолетници (18 - 

21) УКУПНО 
М Ж Укупно М Ж Укупно 

Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи 0 0 0 0 0 0 0 

Обавезно психијатријско лечење на слободи 0 0 0 0 0 0 0 

Обавезно лечење наркомана 0 0 0 0 0 0 0 

Обавезно лечење алкохоличара 0 0 0 0 0 0 0 

Забрана управљања моторним возилом 0 0 0 0 0 0 0 

Одузимање предмета 0 0 0 0 0 0 0 

Протеривање странаца из земље 0 0 0 0 0 0 0 

Јавно објављивање пресуде 0 0 0 0 0 0 0 

Забрана приближавања и комуникације са оштећеним 0 0 0 0 0 0 0 

Забрана присуствовања одређеним спортским приредбама  0 0 0 0 0 0 0 
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137. Број одбачених кривичних пријава против малолетника у токугодине 

  Број 
пријава 

Број 
деце 

Деца до 14 година 3 3 
Деца изнад 14 година 10 10 
УКУПНО 13 13 

 
 

138. Број прекршајних поступака покренутих према малолетницима у току године 53 
 
 

139. Број малолетника за које су у току године покренути прекршајни поступци 45 
 

 
7. УСЛУГЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
7.1. НЕОДЛОЖНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

 
140. Број предузетих неодложних интервенција у току 2021. 
Узраст корисника Број интервенција 
За децу    23 
За младе 1 
За одрасле  6 
За старије   1 

УКУПНО 31 
 
 Током извештајне године стручни радници Центра су у 31 случају поступали неодложно у збрињавању и пружању стручне подршке 
нашим суграђанима. 

У складу са посебним циљевима реформе система социјалне заштите Центар планира даљи развој услуге неодложне интервенције 
која је грађанима била у извештајној години доступна 24 сата за интервенције у кризним ситуацијама.  
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7.2. УСЛУГЕ ПРОЦЕНЕ И ПЛАНИРАЊА 
141. Број услуга процене и планирања према корисницима услуга ЦСР у току године 

Стручни поступак 
Број поступака 

Укупно 
За децу За младе За одрасле За старије 

Почетна процена 940 70 238 133 1381 
Усмерена процена корисника 336 43 176 60 615 
Број сачињених планова 442 72 432 186 1132 
Број поновних прегледа 278 76 366 174 894 

 
142. Број осталих процена у току године 
Врста процене Број поступака процене 
Процена опште подобности усвојитеља  2 
Процена опште подобности старатеља 55 
Број процена опште подобности хранитеља које спроводи ЦСР (средине у којима нема ЦПСУ) 0 
Број донетих одлука о подобности сродника за пружање услуге породичног смештаја 0 
Број донетих одлука о подобности потенцијалних хранитеља за пружање услуге породичног 
смештаја 0 

Друго  0 
143. Стручни послови супервизора и број реализованих послова у току године 

Стручни послови супервизора Број реализованих активности/ 
донетих планова и извештаја 

Број индивидуалних планова професионалног развоја водитеља случаја 13 
Број извештаја о напретку водитеља случаја 13 
Број одржаних индивидуалних супервизијских састанака 1859 
Број одржаних групних супервизорских састанака 98 
Број случајева у којима је супервизор члан тима као стручни радник 202 
Број случајева где је супервизор радио као водитељ случаја 291 
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144. Број случајева код којих је примењено саветодавно усмеравање од стране водитеља случаја у току године 
Врста саветодавног усмеравања Број случајева 
Помоћ у васпитању и развојним проблемима деце 32 
Психосоцијална подршка жртвама насиља 192 
Помоћ у сређивању брачних и породичних односа 235 
Усмеравање лица у стању социјалне потребе 5 
Организовање животне и радне средине 7 

 
 

7.3. ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ 
 
 

Дневне услуге у заједници обухватају активности које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу. 
Пратећи принцип по ком се потребе корисника ефикасно, економично, правовремено и рационално, превасходно могу задовољити у 

непосредном окружењу, јединице локалне самоуправе, у складу са Законом, обезбеђују следеће услуге социјалне заштите: 
1) Дневне услуге у заједници; 
2) Услуге подршке за самосталан живот, осим услуге становања уз подршку за особе са инвалидитетом; 
3) Услуга становања уз подршку особа са инвалидитетом у јединицама локалне самоуправе чији је степен развијености, изнад 

републичког просека; 
4) Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, осим саветовања и обуке хранитеља и усвојитеља; 
5) Остале услуге социјалне заштите у складу са потребама локалне самоуправе; 
6) Једнократне помоћи и други облици помоћи. 

Дневне услуге социјалне заштите пружају се првенствено у непосредном и најмање рестриктивном окружењу, при чему се бирају 
услуге које кориснику омогућавају останак у заједници. Смисао и циљ развоја услуга социјалне заштите у локалној заједници је 
превенирање проблема како појединци, породице и групе у ризику не би дошли у стање социјалне изолације и трајне зависности од установа 
социјалне заштите. 

Центар након спроведеног поступка процене потреба корисника одлучује о коришћењу услуга социјалне заштите и упућује корисника 
у Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак. Са формирањем ове изузетно значајне установе социјалне заштите додатно 
су ојачане услуге на територији града у извештајној години и одвијале су се у складу са најбољим интересом свих корисника. 



100 
 

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

Припадници старије популације превасходно се ослањају на помоћ породице и пријатеља. Према проценама, око 3% старијих особа 
имају потребу за услугама помоћи у кући али и неге од стране других лица, организација или институција. У Чачку, који по попису из 2011. 
броји  115.337 становника, број старих особа премашује 20.000 што значи да од тога око 600 има потребу за додатном помоћи у самосталном 
функционисању. 
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.  

 
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 
подносе 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. 
 
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 образовни програм.  

Услугом персоналне асистенције омогућава се потпуно самостално функционисање особи са инвалидитетом у природном окружењу, 
растерећују се чланови породице, уколико корисник живи у породичном домаћинству, омогућава веће друштвено и радно ангажовање 
корисника. Сврха услуге персоналне асистенције је пружање одговарајуће индивидуалне практичне подршке која је кориснику неопходна за 
задовољавање личних потреба и укључивање у образовне, радне и друштвене активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа 
самосталности. 
 
5. Лични пратилац детета – Услуга се пружа детету са инвалидитетом, односно са сметњама у развоју, коме је потребна подршка за 
задовољавње основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникација 
са другима, под условом да је укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући 
завршетак средње школе. Након поднетог захтева од стране родитеља/старатеља, а на основу мишљења Интерресорне комисије, Центар ће 
донети решење којим одлучује о коришћењу услуге.  
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145. Број упута које је ЦСР издао у току године за коришћење дневних услуга у заједници према старости упућених 
корисника 

Врста услуге 
Узраст корисника 

УКУПНО 
Деца Млади Одрасли Старији 

Дневни боравак за децу и младе са телесним инвалидитетом или 
интелектуалним тешкоћама 2 2     4 

Дневни боравак за децу и младе у сукобу са законом, 
родитељима, школом или заједницом 0 0     0 

Дневни боравак за одрасле са инвалидитетом      0 0 0 

Дневни боравак за одрасле и старије којима је потребна дневна 
нега и надзор       0 0 

Помоћ у кући  0 0 9 83 92 
Свратиште за децу улице 0 0 0 0 0 
Свратиште за одрасле и старије     0 0 0 
Лични пратилац детета  70    70 
Друге услуге које подржавају боравак корисника у породици и 
непосредном окружењу 0 0 0 0 0 
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7.4. УСЛУГЕ ПОДРШКЕ ЗА САМОСТАЛАН ЖИВОТ 
 
 

146. Број упута које је ЦСР издао у току године за коришћење услуга подршке за самосталан живот према старости упућених 
корисника 

Врста услуге 
Узраст кприсника 

УКУПНО 
Деца и млади Одрасли Старији 

Станпваое уз ппдршку за младе кпји се псампстаљују 0  0  0 0 

Станпваое уз ппдршку за пспбе са инвалидитетпм 0 0 0 0 

Перспнална асистенција 0 21 0 21 

Обука за сампстални живпт  0 0 0 0 

Друге врсте ппдршке неппхпдне за активнп учешће кприсника у 
друштву 

0 0 0 0 

УКУПНО 0 21 0 21 

 
 

7.5. САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИО-ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ 
 

 
 

147. Број упута које је ЦСР издао у току године за коришћење саветодавно терапијских и социо едукативних услуга које су 
реализоване изван ЦСР или у посебној јединици ЦСР према старости упућених корисника 

Врста услуге 
Узраст корисника 

УКУПНО 
Деца Млади Одрасли Старији 

Породична терапија 0 0 0 0 0 
Медијација 0 0 0 0 0 
Друге саветодавне и едукативне 
услуге и активности 0 0 0 0 0 

УКУПНО 0 0 0 0 0 
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7.6. УСЛУГЕ ИНТЕНЗИВНЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ 
 
 

148.  Број упута које је ЦСР издао у току године за коришћење услуге породични сарадник 
Број породица 0 
Број деце 0 

 
 

7.7. УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У ПРИХВАТИЛИШТЕ И ПРЕДАХ СМЕШТАЈА 
 
 

149. Број решења за смештај деце у прихватилишта/прихватне станице у току године према старости и полу 

Врста смештаја 
Узраст 

УКУПНО 
0 - 2 3 – 5 6 - 14 15 - 17 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 
Прихватилиште за ургентну 
заштиту деце од насиља 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прихватилиште за децу и младе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Прихватна станица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Укупно по полу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
УКУПНО 0 0 0 0 0 

 
150. Број решења ЦСР о смештају пунолетних корисника у прихватилиште у току године, према старости и полу 
корисника 

Врста смештаја 
Млади Одрасли Старији Укупно  

М Ж М Ж М Ж М Ж 
Прихватилиште  0 2 1 3 3 3 4 8 
УКУПНО 2 4 6 12 
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Прихватилиште за незбринута лица и жртве породичног насиља је једина услуга социјалне заштите из надлежности града Чачка која 
није лиценцирана и која се пружа преко Центра.Прихватилиште у Чачку отворено је у децембру 2010.године, реализује се од октобра 2011., 
а од 2014. године одвија се као волонтерски програм. 

Објекат прихватилишта испуњава минималне стандарде који се односе на локацију и простор, има четири спаваће собе, комбиновану 
собу (собу за дневни боравак и трпезарију), 2 купатила, кухињу, оставу, ходник, улазну терасу. Прихватилиште има капацитет од укупно 14 
лежајева. У прихватилишту су обезбеђене одвојене собе за кориснике различитог пола. Прихватилиште ради 24 сата дневно, 365 дана у 
години а корисницима су свакодневно обезбеђена 3 оброка, надзор и психосоцијална подршка.  

Ова услуга корисницима обезбеђује безбедан, ургентан, смештај у кризним ситуацијама а ради задовољавања основних животних 
потреба, помоћ приступу другим услугама или службама у заједници, а све до утврђивања одговарајућег облика заштите са циљем да се 
прихватилиште напусти (враћање у место боравка, осамостаљивање, оснаживање жртве насиља, смештај у дом за остарела незбринута 
лица..). 

Прихватилиште је услуга социјалне заштите која је преко потребна у редовним околностима, а неопходна у кризним ситуацијама 
(поплаве, ванредне стања, услед болести и сл.), због чега се континуитет и законитост у раду намеће као приоритет. Током трајања 
пандемије Kovid 19 бескућници (и са територије града и ван наше територије) су били у појачаном ризику од искључивања, екстремног 
сиромаштва и дискриминације у свим областима живота, а таква ситуација их је доводила у још неповољнији положај и додатно излагала, 
не само епидемиолошким ризицима, већ их доводила и у ситуацију да крше забрану кретања.  

У 2021. години у Прихватилишту је боравило 12 лица од којих је једна одрасла особа била са двоје малолетнe деце као жртва 
породичног насиља.У вези досадашњег пружања услуге привременог збрињавања, посебно истичемо добру сарадњу са Локалном 
самоуправом, Домом здравља, болницом, комуналном полицијом, Полицијском управом, Заводом за јавно здравље и другим службама у 
заједници. 

Услуга смештаја у Прихватилиште је једна од најсложенијих услуга и захтева лиценцирање. Све услуге из надлежности Града 
поверене су установи „Зрачак“ и у наредном периоду очекујемо да ће и ова услуга бити преузета од „Зрачка“ и да ће бити лиценцирана.   

 

151. Број деце и младих коју је ЦСР у току године упутио на коришћење услуге предах  
Узраст М Ж 
Деца 0 0 
Млади 0 0 
УКУПНО 0 0 
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7.8. ЦСР КАО ПРУЖАЛАЦ ДРУГИХ УСЛУГА 
 

152. Ппдаци п другим услугама (кпје ппдлежу лиценцираоу) кпје је ЦСР пружап у гпдини у пквиру ппсебне прганизаципне јединице: врста услуге, статус 
лиценцираоа и брпј кприсника услуга на дан 31.12.2021. гпдине 

Назив услуге Пружа 1/ Не пружа 0 
Има лиценцу 1/ Нема 

лиценцу 0 
Брпј кприсника на дан 31.12.2020. 

Деца Млади Одрасли Старији УКУПНО 

Дпмски смештај     0 0 0 0 0 

Прихватилиште (сигурна кућа, прихватна станица)  1  0 0 0 0 1 1 

Предах смештај     0 0 0 0 0 

Дневни бправак     0 0 0 0 0 

Ппмпћ у кући     0 0 0 0 0 

Свратиште     0 0 0 0 0 

Лични пратилац детета     0 0 0 0 0 

Станпваое уз ппдршку     0 0 0 0 0 

Перспнална асистенција     0 0 0 0 0 

СОС телефпн     0 0 0 0 0 

УКУПНО 1 0 0 0 0 1 1 

 
153. Број радника запослених или ангажованих на пружању услуга у оквиру организационе јединице ЦСР које подлежу 
лиценцирању на дан 31.12.2021. године  
Врста посла Број радника, 31.12.2021. 
Руководећи радници 0 
Стручни радници 3 
Стручни сарадници 1 
Сарадници 4 
Финансијско-административни радници 0 
Технички радници 0 
УКУПНО 8 
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154. Подаци о другим услугама/програмима (које НЕ ПОДЛЕЖУ ЛИЦЕНЦИРАЊУ) које је ЦСР пружао у години: врста услуге/програма и број корисника 
услуга на дан 31.12.2021. године 

Назив услуге Пружа 1/ Не пружа 0 
Број корисника на дан 31.12.2021.године 

Деца Млади Одрасли Старији УКУПНО 

Породични сарадник   0 0 0 0 0 

Клуб   0 0 0 0 0 

Саветовалиште   0 0 0 0 0 

Телефонско саветовалиште   0 0 0 0 0 

Третмански центар   0 0 0 0 0 

Дневни центар   0 0 0 0 0 

Храна на точковима   0 0 0 0 0 

Нешто друго, уписати:   0 0 0 0 0 

УКУПНО 0 0 0 0 0 0 
 
155. Број радника запослених или ангажованих на пружању услуга или програма које НЕ ПОДЛЕЖУ ЛИЦЕНЦИРАЊУ на дан 31.12.2021. године  

Врста посла Број радника, 31.12.2021. године 

Руководећи радници 0 

Стручни радници 0 

Стручни сарадници 0 

Сарадници 0 

Финансијско-административни радници 0 

Технички радници 0 

УКУПНО 0 
  Када је реч о услугама социјалне заштите, Центри за социјални рад би требало да мапирају кориснике, упућују кориснике на 
права и услуге и процењују потребу за пружањем истих, односно Центри за социјални рад не би требало да буду пружаоци услуга социјалне 
заштите.Република Србија и локална самоуправа град Чачак издвајају значајна средства за социјалну заштиту али реализација и мониторинг 
услуга се не спроводи у довољној мери због чега је неопходно унапредити систем праћења потреба и циљева у области социјалне 
заштите.Такође, неопходно је периодично спровођење анкетирања како пружаоца услуга тако и самих корисника, а све у циљу побољшања 
постојећих услуга као и развијање иновативних услуга које недостају. 
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8.  ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
 

 Систем социјалне заштите све више захтева стратешко планирање и управљање како 
на годишњем нивоу тако и на дужи временски период. Када наступе кризе (пандемија Ковид 
19, раста цена животних намирница и енергената, смањене привредне активности, 
временских непогода и слично) социјална заштита је та која мора да амортизује, ублажи све 
потресе који се посебно одражавају на посебно осетљиве друштвене групе и угрожено 
становништво.  

Република Србија је потписник Агенде за одрживи развој до 2030. године. Агенда 
2030, која садржи 17 циљева и 169 потциљева одрживог развоја, пре свега је фокусирана на 
активности смањења сиромаштва, подизање животног стандарда грађана, унапређење 
здравственог и образовног система, али и заштиту животне средине, родну равноправност, 
смањење неједнакости и сл. За дефинисање реформи у области социјалне заштите посебни 
значај имају следећи циљеви: свет без сиромаштва (1), свет без глади (2), родна 
равноправност и борба против насиља (5), запосленост (8), смањење неједнакости (10), боље 
управљање (16).Релевантни циљеви, подциљеви и индикатори одрживог развоја интегрисани 
су у циљеве, мере и показатеље нацрта националне Стратегије социјалне заштите 2019-
2025.година. 

Последњих неколико година реформе у систему социјалне заштите Републике Србије 
се спроводе без важеће стратегије у области социјалне заштите.Са доношењем националне 
стартегије неопходно је одмах приступити и изради Стратегије града Чачка која ће уважити 
све специфичности локалне средине.Сви подаци из извештаја Центра добра су полазна 
основа за израду како нове градске Одлуке тако и локалне Стратегије социјалне заштите која 
ће бити донета на дужи временски период и омогућити да се сви евентуални потреси на 
нивоу локала, државе, па и шире, лакше преброде. 
  Промене у структури породице значајно доприносе дефинисању нових приоритета. У 
условима транзиције савремених породичних модела, изразитог старења становништва и 
депопулације постоје и бројне друге потребе које нису нужно или нису примарно обележене 
само сиромаштвом, а које захтевају одређени одговор заједнице. Међу њима су потребе у 
вези са усклађивањем рада и родитељства, дуготрајном негом, али и неопходношћу заштите 
посебно осетљивих група.  

Неопходно је градити и јачати механизме, програме и капацитете за нематеријалну 
подршку биолошкој породици у ризику, посебно породицама са старијима и децом. 
Холистички приступ подразумева усаглашавање подршке која се пружа кроз права на 
материјалну подршку у области социјалне заштите са пружањем услуга социјалне заштите. 
Такође, холистички приступ превазилази границе система социјалне заштите и подразумева 
сарадњу са другим системима, због чега је неопходно јачање институционалних механизама 
сарадње између социјалне заштите и других система. 

Социјална и економска политика су међусобно комплементарне, будући да 
инвестиције у људски капитал и услуге омогућавају грађанима и грађанкама да учествују у 
привредном и друштвеном животу и тако у потпуности остваре своје 
потенцијале.Неопходно је да социјална заштита буде саставни део функционалне, 
инклузивне привреде коју карактеришу стабилан раст и висока запосленост. Улагање у 
систем социјалне заштите је неопходно да би се остварила жељена сигурност и стална брига 
о онима који нису у могућности да без ове подршке остваре основне егзистенцијалне услове 
за живот. 

Центар од 2017. године корисницима новчаних помоћи, из надлежности града, врши 
исплату путем службених текућих рачуна код Банке Поштанске штедионице, којима је на тај 
начин омогућено располагање уплаћеним средствима на свим шалтерима банке и 
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пошта.Исплата новчаних помоћи може се реализовати и преко овлашћених лица. На овај 
начин, корисницима је омогућено да, без доласка у Центар, новчану помоћ преузму на 
шалтерима било које поште у Србији, што је посебно значајно за кориснике са сеоског 
подручја.Овај начин исплате реализован је и у 2021. години и потпуно потвдио све 
предности и лакшу доступност новчаних средстава корисницима. Тиме је умањен број 
непосредних личних контака са корисницима што је допринело здравственој безбедности 
корисника и запослених, односно поштовању мера које су донете од стране Кризног штаба.  

Центар је у извештајној години све поступке, где је то било могуће, покретао по 
службеној дужности и тиме омогућио одређеним корисницима да и даље користе остварена 
права (ако није било промена). 
            У току 2021. године израђени су следећи аналитички извештаји и информације: 
Извештај о раду Центра за 2020. годину, Програм рада Центра за социјални рад за 2022. 
годину, достављање разних статистичких и других извештаја на захтев републичких и 
градских органа. 

Центар у потпуности је орјентисан у правцу развоја добре сарадње и функционалном 
повезивању са свим релевантним институцијама и организацијама на локалном и 
републичком нивоу. Постоји спремност за реализацију реформских пројеката, примене 
градских права и услуга а све у циљу достизања интегралног модела социјалне заштите.

 
Најбољи пример успешне сарадње и повезивања у циљу остварења најбољег интереса 

корисника на локалном нивоу је Пројекат „Не остављајући никога иза себе – адекватно 
становање и активно укључивање“ који је започет у извештајној а чија се реализација 
очекује и у текућој години. На слици изнад прииказан је почетак радова на терену у оквиру 
једне од активности - изградње вишепородичне стамбене зграде са 12 стамбених 
јединица.Друге планиране активности ће бити реализоване у наредном периоду, а односиће 
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се како на стамбена решења, тако и на мере активне инклузије у циљу њиховог потпуног 
интегрисања у локалну заједницу.  

Један од битних елемената делатности Центра је учествовање у пословима планирања 
и развоја социјалне заштите у јединици локалне самоуправе. Време и пракса су показали да 
сложеност социјалне проблематике захтева флексибилност у области социјалне заштите у 
смислу континуираног праћења актуелних проблема и потреба корисника ради проналажења 
и примене најоптималнијих решења.  

Како се послови из социјалне заштите грађана који су регулисани Одлуком о правима 
и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка, највећим делом остварују 
преко Центра, несумњиво је да запослени у Центру имају најнепосреднији увид колико је 
Одлука применљива, који су њени недостаци и у којим сегментима би требало да буде 
унапређена. 

Социјална политика треба да подстиче развој вештина и компетенција које 
омогућавају да се што више људи укључи у привреду и друштво, уз заштиту егзистенције за 
оне којима је то потребно. С обзиром на актуелни контекст – недовољне јавне ресурсе, пад 
броја становника радног узраста и умањену социјалну кохезију – делотворнија и ефикаснија 
социјална заштита има посебни значај за очување одрживог привредног раста и остваривање 
високе запослености.  

Један од највећих изазова за пружање адекватне и одрживе социјалне заштите лежи у 
демографским променама, с обзиром на опадање броја становника радног узраста, уз 
истовремену потребу да се више издваја за пензије, здравство и дугорочно збрињавање све 
старијег становништва. 

У том контексту неопходно је да се осмишљавају и спроводе реформе које треба да 
допринесу како адекватности тако и одрживости система социјалне заштите у будућности. 
То значи да реформе у области социјалне заштите треба да буду осмишљене тако да у 
потпуности остваре своје социјалне циљеве, уз најниже могуће трошкове за буџет, али и да 
подрже остваривање економских резултатата ко што ће важно место дати инвестицијама у 
људски капитал, повећању учешћа на тржишту рада и начинима финансирања који 
подразумевају најмање могуће поремећаје и негативне подстицаје који би ослабили 
привреду.За функционалан систем социјалне заштите неопходни су квалитетни подаци и 
свеобухватна анализа бројних појава и фактора. Приступ дефинисања политика заснованих 
на подацима и чињеницама треба да осигура стварање интегративне, делотворне и ефикасне 
социјалне заштите.  
  Систем социјалне заштите има за циљ обезбеђивање минималне социјалне 
сигурносне мреже за целу популацију и посебно, за поједине угрожене групе. Програми 
социјалне заштите свакако не могу искоренити сиромаштво, али могу и морају бити ослонац 
за најугроженије, за оне који нису у стању да себи обезбеде елементарне услове за живот. 
Социјална заштита, дакле, не може утицати на узроке сиромаштва – то је подручје других 
економских и социјалних политика – али може да се, у извесној мери, носи са последицама 
постојећег сиромаштва. 

Извештај усвојен на седници Управног одбора Центра за социјални рад града Чачка 
дана 29.04.2022. године, под редним бројем 02-XIV-У-3/2022 године. 

 
 

 
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГОДБОРА    ДИРЕКТОР 
__________________________                  ____________________________ 
Драган Пешић, машински инжењер           Бранимирка Радосавчевић, дипл. социолог 
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sa neH3hjcKo 14 t,lHBafi.ocurypaFbe

Ba}ba 3anocneHhMa

florr,roh y neqersy ganocnetor vnv qnala

KOBI4 npeBo3a Ha nocao r ca nocna 232.010,00

.3anocne.u ocTafl fi noce6nu

HaxH.rinariogl4Nila ynpaBHhx il HaA3.
60.713,84

Tpouroer.r nflarHoT

nnaTHor

Ycnyre eo,qoeoAa il KaHanh

187.472,18
tlJKOBh noulTaprHe r

477.484,37

28.667,42

BCTBeHO OCr4rypaFbe 3anocfl eHhx

158.720,00

HarH.,ln. ynpaeHrax il HaA3opHt4x
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Ocrane crpyqHe ycnyreSnn nocnoera
4.847.124,34

7.714.641,66

25.225,00HoeqaHe K,aH;;;;;an;
HoeqaHe Ka3He u neganta no
HoeqaHe Ka3He h nelann no

llorr,roh y xa6-iqra u.r6.nc-ror

HarHaAe ue 6yuera 3a craHoBarbe 14 xt4Bor

942.118,51

HaxHa4e h3 Oyuera v cn

3a cTaHoBalbe H )l(hBOT

re Oyuera 3a craHoBabe n xuBor

22.149.999.27

r43 byuera 3a craHoBabe t4 xhBor

r,rg 6yuera sa craHoBaFbe u xrlBor

4.856.838,16

6 590,04



421211

421311

421412
421414
421419

425117

186.748,53

156.781,23

42.051.761

42.051.761,00

51221 1

149.024,60
10.882,50



Crpyxrypa r3BpueHhx pacxoAa noxaayje Aa cy cpeAcrBa HaMeHcKH rporueHa y cKnaAy ca

o4o6pennrvr anponprjar-lrjaua Qrnaxcrjcxor n.flaHa [enrpa aa co4rjannr pa4 rpaAa garxa,

OpTryxom o 6yqery rpa4a 9avxa aa 2021.ro4uny.

['lperxo4Ha rabena noxasyje Aa crpyKrypy r3BpueHilx pacxoAa y r3Hocy o4108.578,677,64 AhHapa
q14He:

Texyhh rpaxc0epu-peAoEHo nocnoealbe llexrpa ga couhiaaHN paA:

l.Pacxogu ocrBapeHu npr4 ocrBaphBalby npaBa, a Ha ocHoBy O4nyxe o npaBhMa h ycnyraMa y

coqrjanHoj 3aurhl4 H3 HaAnelKHocrh rpaAa 9aqxa y h3Hocy op\82.8t7,24?,76 guaapa.

Oera pacxogr4 euHe 76,27 % ocrBapeHrx pacxoAa rpaAcKor 6yr,rera.l-buxoBa crpyxrypa je cne,qeha:

-je4HoxparHe,BaHpeAHe h npilBpeMeHe nomohr

-nonnoh y na6aaqr uKo,ncKor npra6opa

-xr rujeHcxo-n pexpa nn6eH h na Kerh 3a Ko p14cH H Ke

-H o Bo roAr4 r.x rur n a xerrh h 3a Ae L{y Mare p.yrpo}K. no poAH L{a

-orpeBHo ApBo

- rporuKoB14 r-rajHyxHraje nocMprHe onpeMe ,o6ea6ef erue rpo6Hr,rx Mecra

-rpo r.x Ko B r,r ca u a qrje, ap,a nra qraje cra nn6e H rx je4ra H r,r r1a

-cy6oeHqraje KoMyHan H hx ycnyra Kopr4cH h Ka HC|-l-a

-cy6eeHqr,rje KoMyHanHhx ycnyra 3a nopoAr4r-le ca rpoje r Brue AeL{e

-HaKHaAa raa 6yqera 3a He3anoc,neHe nopoAh,rbe

22,149,999,27

405.000,00

1.L27.843,60

524.088,00

8.400.000,00

942.118,51

1.683.602,60

675.992,62

4.856.838,16

42.OsL.761,00

2.Pacxo4u ocrBapeHu npu npyx(alby ycnyra y co4ujanxoj aaurrrn u3 HaAnelxHocrn rpaAa Ha,rxa y

143Hocy o4 2.295.653135 n{rHapa.

-ycnyra,, Kyha Ha no/ra nyra " 31.246,8L

-ycnyra,, flp[xearh/rnure ,, 2.264.416,54

3.Pacxogr 3a peAoBHo Qyxxr4noxrcarue l-{enrpa sa coqrjanHh paA y h3Hocy oA 23.081.863,43

-rpor.lJKoBi4 n.nara, AoAaraKa h HaKHaAe 3a 3anoc.neHe ( 4 aanocnena ) 4.053.357,45

-AonpnHocr4 Ha reper nocnoAaBL{a 674.884,02

-fiflI-l nocnoeia 13 anraxoBaHa nrar.qa) 2.438.068,05

-mareprjarHn rporuKoBr4 3a peAoBHo $yHxqronrcarue 11.911.545,53
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4,Vega4u 3a aAMhHhcrparrBHy onpeMy y 143Hocy oA 383.907,10 4r,rHapa

l-fenrap sa coqujannn pary je nn4upexrHx Kopr4cHrx MuxucrapcrBa 3a pa4, 3anouJ.rbaBalbe, 6opavxa

tu cor-lrjalna nuraFba. Kao ycranoea jaenrx clyx6n Peny6nraxe Cp6rje, unja je ocHoBHa AerarHocr
cor-qnjanur pa4 6ee cnneuraja-noc/roBr4 jaanux oanauJheFba, aa o6aaruaFbe ocHoBHe rqe.narHocn4

L{enrap sa coqrjannr paA Ar4peKTHo ce $ruaHcupa raa peny6rhqKor 6yuera. Ilnnnr cpeAcraBa h3

peny6nnuxor 6yqrera y ZOZLrogvH.4 y H3Hocy oA 52.520.475,67 gnnapa o4pefen je oR crpaHe

pecopHor MrnncrapcrBa, pacnoAenoM cpeAcraBa ycraHoBarua coqrja.flHe 3auJrhre (rn4Npexrxunn

Kopr4cHr4ULlMa Mrxrcrapcrea) na ocHoBy qraHa 50. 3axoHa o 6yqercxorvr o4creMy r 3axoua o 6yr;ery

Peny6nnxe Cp6raje aa 2020.ro4rany.

Pacno4ena cpeAcraBa BpuJr ce sa Paa4eo 30-MrnrcrapcrBo 3a paA, 3anou,rbaBaFbe, 6opavxa r
coqrjarua nuraFba, ['lporpam 0902-Coqrjaaxa 3aulrilra, Oyrxqnja0T0 - Coqrajanna nomoh

yrpoxeHoM craHoBH14r.urey rrexnacr$hKoBaHa Ha ApyroM Mecry, 3a

l-lporpanncxy aKrhBHocr 0015- llogpurKa paAy ycraHoBa coqrjanne Baurrhre,

flporpanncxy aKrNBHocr 0005- O6ae/balbe AenarHocn4 ycraHoBa coqrajaane 3auJrhre vt

flporpanncxy aKrhBHocr 0013- tloApuKa paAy xpaHhre.rba.

MnnrcrapcrBo 3a pa4, 3anouLrbaBarue, 6opavxa r cor-lujanHa nhraFba V 2O2L. toAAHn npeKo chcreMa

r43BpueFba 6yr;era V|CV|B nunncrapcrBa Qrnancuja, o6es6egrno je cpe4crea Ha anponprjaqrjarvra

xoja cy ce noBnar{ilna Kpo3 MeceqHe KBore y yKynHoM r43Hocy op,52.520.475,67 guaapa HaMeFbeHfix

aa QrnancrpaFbe :

1. nflara, AoAaraKa h HaKHaAa 3anocneHrx,

2. nnareprjanHhx rpor.uKoBa ycraHoBe sa o6ae/baFbe ocHoBHe Ae.narHocnr ,

3. npaaa KophcH[Ka h ro:

HaKHaAa 3a paA xpaHhre/ba-rporrJKoBr,r cnneurraja Aeqe y xpaHr4Te/bcKhM nopoAr4qaMa,

yaeharue HaKHaAe 3a H3AplKaBaFbe KopHcHrxa Ha nopoAr4qHoM

excxypanja, peKpearhBHHx HacraBa r Apyro .

4. ornpennH\Hat contryapHilx nonnohu u jy6nnapwrx Harpa,qa aa

o6es6e[neaFbe noK.noH qecrrrKh 3a Aeqy sanocneHilx, xojn ce

cpeAcraBa 6yr;era Peny6nuxe Cp6nje.

TBA,l

U

crueu:rajy no ocHoBy Marypa,

3anoc.fleHe y ycTaHoBh, Kao h

y nornyHocrr $rHaucrpajy rs

nrh,gr u.eKoHoMHcra nn.col_{ronor
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PEIIYEJII4KA CPEI4JA

UEHTAP 3A COI{4JAJrHr4 PAI TPAAA T{ATIKA

EPOJ:02- ii" H *trll-o2"L
IATYM: 28.02.2022.roAr4He

LI3BErIITAJ O PAAy HAA3OPHOT OISOPA UEHTPA 3A COr_U4JAnHr4 pAA
rPAIA r{Ar{KA 3A2021. foru4Hy

y 2021. ro;1uHu Ha4aopHr.r o46op {eurpa:a coqraja,rHu pa1 rpala r{aqrca paArao je y
cleAeheu cacraBy:

1. A,rercaugap Jesgrah, trpeACeAHrix
2. C,raenqa Paxoslth, u,rau
3. CeeriraHa PagoaaHoei.rh. q,raH (:aueuun npegceluura)

Cxynruruua rpaAa t{aqra Ha ceAH}4uH o4pNauoj Aana20.tt 21. orcro6pa2020. roAuHe,
AoHeJ.ra je peureme o HMeHoBarr,y Hagsopuor og6opa I_ieHrpa :a coql.rjalHu pa1 rpaAa
r{aqrca.

Y HagsopHa og6op [eHrpa :a corq.rja,ru v pa1 lpaAa r{aqra flMeHoBaHH cy:
3a npeAcegHnrca F{aA:opnor o46opa L{eurpa a coqnja,rHH paA rpaAa t{a.rxa aueHoeau je
Alexcaugap JeTAuh, npetrcraBHHK ocHnBaqa. a 3a qnaHoee Haglopuor o,16opa Claeaqa
Paronuh, npeAcraBHlrK ocHI{Baqa H CeeriraHa Pa4oeaHoauh, upegcraeHuK 3anocneHr,rx.

Koncllryrr{BHa ceAHurla HagsopHor o16opa l{eHrpa sa coqujalHx paA rpaAa Llaqra
olpxaHa je gaHa 26.02.2021. ro,ruue" ua xojo je yceojeH flocrosHr{x o paAy Hag:opuor
og6opa u vsa6pan 3aMeHHK npeAceAHflra Hag:opHor o46opa Ilerlrpa :a coquja:ruv pat
rpaAa r{aqxa.

Y roxy 2021. ro4nHe oAplr(aHajejeaua peAoBHa ceAHHua Ha4:opHor og6opa H ro AaHa
26.02.2021. roAuHe

Ha onoj ceAHHuh Hag:opnn og6op je:
- Aao Mluu,'ben,e ua useeuraj o $uuaHcujcKoM nocnoeamy ldeurpa 3a colln.ia-nHr.r

paA rpaAa t{aqxa sa2020. roAHHy:
- pa3Marpao N:eemraj o flonncy r{MoBHHe I{eHrpa:a coqr.rja:l{pr paA rpaAa gaqra

ca cralreM Ha AaH 31.12.2020. roAr4He;

,L I [lpesceaHurc HaaropHor oa6opa
A,rerccasaap Je-larh

Cl4(nd'"4
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PENY6JII4KA CPBI4JA
LIEHTAP 3.4 COiII4JAJIHI,I PAA
rPAAA rIAr{KA
EPOJ: 02-XI-Y-812022

IATYM: 28.01.2022. rorHHe

T43BEIUTAJ O PAIy yIIPABHO| OAEOPA UEHTPA 3A COUHJAIHL.T pAA
|PAAA qArrKA 3A2021. TOIII4Hy

Y uepno4y oA janyapa Meceqa 2A21. roIHHe Ao oKro6pa Mecerla 2021.
roAIaHe, Yuparnra o45op I{eurya ea coqujanHra pa,q rpaAa ga.{ra paguo je y
cneAeheira cacraBy:

1. [parana Jonanonuh, upe4ceAHuK
2. HaaeNaa Majcroporrah, 3aMeHuK rpeAceAHuKa
3. MapnHa Jleuuh, qrraH

4. Canena EoNoruh, qJraH - [peAcraBHr{K 3€r[ocJreHux
5. fiauujena BuxnuHa,qJraH - [peIcraBHr{K 3a[ocJreur/rx

Y rory HaBeAeHor rrepuoAa, ogpxauo je 8 (ocau) ceAHlrrla Ynpannor
o46opa H ro:

Ilpna ceAur{rla Ynpannor o46opa oAp}r(aHa je 4aua I8.AL.2021-. ro4lrue.

Ha onoj ceAHr{r{E trJraHoBH Yupaeuor o46opa AoHenu cy oAJryKy o ycrajarry
@anancujcKor rrraHa sa 2021,. roAuHy 14 o.{JryKy o ycnojamy r.r3BerurEa o
paAy Ynpanuor o46opa I{eHrpa sa coquja"rruu pa.I rpaRa r{a.{Ka sa 2A20.
rogur{y. Tarofe, ycaojen je 3arr4cHrrK ca ceAHurle Ynpaenor o46opa
oApxane Aar'a 30.12.2A20. roAuse.

Apyra ceAHrrrla Ynpanuor o46opa oApxaHa je qaHa 29.01.2021. ro4nHe.

Ha oeoj ceAHrrrIH qrraHoBra Ynpannor o46opa AoHenra cy oArryKy o yceajarry
rrJraHa na6aeKra I{enrpa sa coqrajanuu paA rpaaa rla.xa sa 202L roAr4r{y.
Vupanun o46op je ycrojuo 3arrHcHHK ca ce,{Hlrqe olpxaHe AaHa
18.01 .2021. roAprHe.

Tpeha cegnrqa Ynparnor ogdopa oAp)raHa je gaHa 26.02.2021. roAune.

Ha oeoj ceAHuqu ycnojeH je rasneruraj o $unancnjcrowr rocJroBarby l{eurpa
sa coqrajanHr,r paA rpaAa r{aqxa sa 2020. roAuHy. Tarof e, na racroj ceAHrrrIH
pa3Marpau je n ycnojen usneuruaj o u3BprueHoM peAoBrroM roArarurLeM
ronucy lrMoBrrue I{enrpa sa coqnjarrHr{ pa.q r1paxa I{a.rKa ca crarbeM Ha AaH
31.12.2020. roArzue, Kao r{ pa3MarparLe u ycnajarbe r43Beruraja o pa4y
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I{enrpa 3a coqnjalnu paA r?ala I{aqxa. YnpanHu oa6op je ycrojno
3arr.rcHr{K ca ceAHprrle o,{pxaHe IaHa 29.01.2021. ro,{HHe.

rfernpra ceAnrrrla Ynpannor ogdopa oApxana je IaHa 1.6.A6.2021.
foAr{He

Ha onoj ceAHlrrlr4 qrragoBr.r Yupangor o46opa AoHeJrpr cy oAnyKy o ycnajarry
I43MeHe $raHancnjcKor rJraHa Ideurpa sa coqujanHrl paA rpala rla.rxa sa
2421. roAlrr{y u Yupanuu og6op je ycnojuo 3arrr4cHrirK ca ce,qHrue o,{pxaHe
Aalaa 26.42.2021 . rogrne.

fiera ceAnlrrla YnpanHor o46opa oAprr€Ha je 4aHa L9.A5.2021. rognne.

Ha oeoj ceAHuIIIiI ruIaHoBH Ynparuor og6opa AoHeJrpr cy oruryKy o Br{cr,rH}r

uoje4uHauHor u3Hoca HoBqaHHx cpeAcraBa 3a Ha6anry orpeBHor ApBera 3a
rpejrry ce3orry 202t12022, Kao H AoHorrrege o.{nyKe o Bvrct4uvr
noje4unauHor u3Hoca HoBqaHllrx cpeAcraaa sa na6anxy rrrKoJrcKor upu6opa
3a rnKoJrcrcy 202112022.Ha ncroj ceAHr4rlr4 je pasnaarpau u ycnojeH rpolpaM
BOJTOHTT{parra Idenrpa sa coqnjaJrH}r paA rpaAa rlauxa, wttr je }r roHera
o.{JryKa o aHraxoBarby AupeKTopa {eHra sa coqrajalHu paI rpaAa rrarrKa Ha
upojexry rroA Ha3HBoM: ,, He ocrasnajyhvr Hr4Kora Hsa ce6e- aAeKBarHo
craHoBalse rI aKTLtBHo yKJbfIHBarLe palblrBr.rx ApyrrrrBeHr4x rpyfla y qaurcy"

Yupaenu o46op je ycnojno 3€rrrrrcHr4K ca ceAHr.rqe oApxaHe Aa:na
16.06.2021. rolrane.

IIIecra ceAHrrrla Ynpaenor og6opa oAp)rcaHa je AaHa 24.09.2An.
foArrHe.

Ha osoj ceAHrarlu qJraHoBr,r Yupannor o46opa cy yro3uarr ca ca4pxajeu
u:re[rraja o r{3Bprle[roM HaA3opy HaA crp)^rH]IM paAoM. Tarofe,,ua ucroj
ceAur{rlr4 rrrraHoBr4 Vnpannor o46opa cy AoHenrr oAnyry 3a na6anry
upexpanadeno - xurrajeHcKr{x rraKera 3a Kopr4cHr{Ke, Kao ,r oAnyry
ua6amy HoBoroAurrrmr.rx narceuEha 3a Kopr.rcHrirKe. Yupanuu o46op
yceojuo 3arlrcHr{K ca ceAHHrIe oApxaHe AaHa t9.08.2021. ro4nne.

crqmunuHa rpaAa r{a.{Ka Ha cernuqu o4pxaHoj 15. ra 18. orcro6pa 2a2I.
TOALIHe AOHena je Peruerre o pa3per[erby oAHocHo r.rMeHoBarby
npe.qceAHura Ynparnor o46opa I{enrpa sa coqujarrHra paA rpa4a r{a.ma 6p.
06-1651202t-r.

,,{om4arumd upe4oeAHrrK Ynpanuor oa6opa I{enrpa sa coquja.nHu paA

lpala r{aqxa flparaHa JoeaHoeuh, 4raul. npaBHr4K ce pa3peuana Synrqxje
rpeAceAHnxa Yupannor og6opa I{enrpa sa coqaj aur:au paA rpaAa rlaura, a
3a HoBor rrpeAceAHrara Yupansor oA6opa I{enrpa sa coqnjanHrlr par rpaAa

3a
je

r{a.rKa ce uuenyje flparan flemuh, MarTTrrHcK]r ]rHxerLep.
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Cegura ceAHr{rla Yupaenor og6opa oAp}KaHa je AaHa 03.12.2021.
roArrHe.

Ha oeoj ceAHr,rrIr{ Aoner je llporpaM paAa I{eurpa sa coqujanuu paA rpaAa
r{a.{ra za 2022. roA}rHy, Kao u u3MeHa $unancrEjcKor rrJraHa Idenrpa :a
coqujannr paq rpaAa 9a.rra sa 2021. roAlruy. Vnparnu o46op 4oneo je
oAJryKy o rorucy HMoBuHe I{eurpa ca crarbeM Ha AaH 31.12.2021. roAnne.
YupaenrE o46op je ycnojno v 3arrr4cHlrK ca ceAHr{rle oApxane Aa:aa
24.09.2021. roAune

Ocrvra ceAHHrIa YnpanHor og6opa oApxaHa je gana 31.12.2021. ro4use.

Ha onoj ceAHr4rIH Aogera je o4nyrca o yceojarby H3Mene $nuaHcrajcror
nJraHa Ideurpa sa coquja-nupr paA rpaAa r{a.{ra sa 2021. roAr4gy, Kao Ll

oAnyr(a o ycrajamy $unaucujcxor rrrraHa I{eurpa sa coqujanlr pa1 rpaAa
9aqxa sa 2022. roAr.ruy. rllauoru Ynpanuor o46opa ycnojuru cy u
3arrr4cHrrK ca ceAHurle oApxaHe AaHa 43.L2.2021. ro4nne.

YnpanHor og

!

ff"?),

ffiJ

-)'


