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                 На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(«Службени гласник РС» број 120/04, 57/07, 104/09 и 36/10) ) и Упутства за објављивање 

информатора о раду државног органа ( «Службени гласник РС» број 68/10) , Центар за социјални 

рад „ Зајечар“ у Зајечару објављује : 

 

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ 

 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД " ЗАЈЕЧАР 

 
Информатор о раду Центра за социјални рад „ Зајечар“ представља годишљу публикацију , која 

садржи релевантне податке о надлежности , организационој структури и функционисању Центра 

за социјални рад „ Зајечар „ у Зајечару , као и о начину на који заинтересована лица у складу са 

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја могу да оставре своја права у 

односу на информације везане за активност Центра за социајлни рад „ Зајечар“. Информације 

садржане у Информатору , биће редовно ажуриране,  уношењем измена и дпуна у садржају и 

подацима које ова публикација пружа.  

 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О 

ЦЕНТРУ  ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ ЗАЈЕЧАР“ У ЗАЈЕЧАРУ 

 

Адреса: Генерала Гамбете бр. 88  

 

Телефон: 019/420-280, 422-256 

 

Фах:019/420-280, 422-256 

 

Матични број : 07147970  

 

Шифра делатности: 8899 

 

ПИБ: 10175747 

 

Маил: zajecar.csr@minrzs.gov.rs 

 

Интерент страна : www.zajecar.info 

 

КОНТАКТ 

 

Директор : Мира Андријашевић, дипл. правник  

 

Руководилац служби : Биљана Милојевић , дипл.правник  

 

Особа за контакт са јавношћу : Биљана Милојевић , дипл.правник  

 

Особа за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја : Нуријевић 

Мерсељ, дипл.правник  

 

mailto:zajecar.csr@minrzs.gov.rs
http://www.zajecar.info/
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Информатор је први пут објављен дана  30.04.2010. године . Последња измена података у 

Информатору је рађена  18.02.2016.  Информатор је у физичком ( штампаном) облику доступан 

сваког радног дана у времену од 8,00 до 15,30 часова у Центру за социјални рад Зајечар 

ул.Генерала Гамбете бр. 88 у пријемној канцеларији бр. 11. 

 

РАДНО ВРЕМЕ ЦСР  ЗАЈЕЧАР је од 8  до 15,30  часова сваког радног дана . Организацијом рада 

Центра и прерасподелом радног времена а на основу Правилника о организацији, нормативима и 

стандардима рада центара за социјални рад , осим петодневне радне недеље , омогућује се 

грађанима да 24 сата имају приступ услугама неодложне интервенције .Услуге социјалне заштите 

организују се за децу , младе, одрасле и старије  у ситуацијама које угрожавају живот , здравље и 

развој особе ради осигурања безбедности , услуге се обезбеђују током целодневно у виду 

неодложних интервенција . План дежуства се израђује на период од 3 месеца , са којим су успзнати 

сви запослени радници , објављен је на огласној табли Центра . Број дежурнг телефона доступан је 

Полицијској управи , медицинском центру и другим центрима за социјални рад .   

 

 

 
 
 

 

2.  ОРГАНИЗАЦИЈА И УСЛОВИ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

 „ ЗАЈЕЧАР“ 

 

Организацију Центра чине: 

1. Управни и Надзорни одбор  

2. Директор 

3. Стручна саветодавна тела 

4. Организационе јединице 

 

 

УПРАВНИ И НАДЗОРНИ ОДБОР ЦЕНТРА 

 

Управни  и Надзорни одбор Центра именује и разрешава Скупштина града Зајечара . Број и 

структура Управног и Надзорног одбора центра дефинисан је Статутом Центра .  

 

ДИРЕКТОР 

 

Директор руководи Центром и представља га пред свим другим субјектима и правним лицима. 

Директор Центра одговоран је за законитост рада, поштовање стандарда стручног рада и доноси 

одлуке у складу са законом. 

Директор Центра: 

1. спроводи одлуке Управног и Надзорног одбора, упозорава када неке одлуке нису у складу са 

законом и о томе обавештава оснивача 

2. руководи сталним саветодавним телом Колегијумом 

3. одговоран је за организовање рада у Центру тј. обезбеђује јасну и функционалну организацију 

Центра, као и правила и процедуре на нивоу Центра 

4. одговоран је за планирање и развој, развој превентивних програма,организовање и контролу 

запослених 
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5. обезбеђује јавност рада, поштовање права и достојанства корисника,заштиту од 

дискриминације, доступност услуга, развијање социјалних функција локалне заједнице, 

ефикасност и економичност у раду, стручно усавршавање, вођење документације,вођење 

евиденције и документације, поверљивост 

6. доноси одлуку о измештању појединих стручних радника из организационих јединица 

7. иницира развој недостајућих услуга иницира међусекторска партнерства и израду протокола о 

сарадњи 

9. планирање и развој социјалне заштите и социјалне политике на локалном нивоу 

10. врши перманентно информисање локалне заједнице о идентификованим потребама корисника 

и капацитетима Центра да одговори на те потребе 

11. прати квалитет пружених услуга Центра 

12. спроводи све друге активности везане за унапређење рада Центра и побољшање квалитета 

услуга које обезбеђује Центар 

13. закључује уговоре за рачун Центра, обавља надзор над финансијским пословањем и 

наредбодавац је за извршење финансијког плана 

14. доноси сва потребна акта за функционисање Центра  

                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Функцију Директора Центра за социјални рад „ Зајечар“ у Зајечару обавља Мира 

Андријашевић, дипл.правник  
 

У Центру се формирају стална и повремена стручна тела. 

 

 Стална стручна тела су: Колегијум руководилаца, Колегијум службе и 

      Стална комисија органа старатељства. 

 

 Повремена стручна тела су стручни тимови. 

 

 Колегијум руководилаца је стално саветодавно тело директора у чијем раду учествују 

руководилац служби, супервизори и правник. Колегијум помаже директору у доношењу 

управљачких одлука које се односе на унутрашњу организацију рада и мера за 

унапређење ефикасности и економичности у обављању послова. Колегијум разматра 

општа питања и доноси закључке од значаја за унапређење стручног рада, додатног 

образовања запослених, унапређења положаја корисника, остваривању стручне сарадње и 

координације између организационих јединица центра. 

 

 Колегијум службе је стручно тело које чине руководилац службе, супервизор и 

водитељи случаја. Колегијум службе разматра питања и доноси закључке од значаја за 

рад службе и унапређење стручних процедура у раду са корисницима. 

 

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

пописа и процене вредности имовине малолетних и пунолетних штићеника.  

 

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

посебних специјалности и из или изван организационе јединице центра, односно из других 

установа и организација. Руководилац службе односно супервизор, на предлог водитеља случаја 

када овај процени да је потребна помоћ или додатна стручна подршка других специјалности ради 

извршења процене стања и потреба појединог корисника, планирања активности, пружања 

услуга и предузимања мера правн заштите појединог корисника. 
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Стручни тим се обавезно формира одлуком руководилаца службе: 

1. када је потребно извршење послова који су законом или подзаконским прописима одређени да 

се обављају тимски (нпр. Процена опште подобности будућих усвојитеља, хранитеља и 

старaтеља) 

2. када је потребно донети одлуку о заснивању усвојења 

3. када се разматра стартељски извештај привремног стартеља и стартеља. 

Поред супервизора, водитеља случаја и стручњака потребних специјалности, у овим тимовима 

обавезно учествују и правник и руководилац службе 

4. када се одлучује о давању претходне сагласности старатељу за обављање послова који прелазе 

оквире редовних послова у заступања штићеника или редовног управљања његовом имовином 

5. када је потребно одлучити о давању претходне сагласности за располагање имовином 

штићеника, односно располагање имовином детета под родитељским старањем 

 

 

Активности из делатности Центра организују се кроз рад служби као организационих 

јединица Центра. Послови у Центру групишу се према специфичним карактеристикама група 

корисника, према функцијама, односно природи радних процеса, према исходима који настају у 

процесу реализације помоћи и подршке корисницима и начину задовољавања њихових потреба 

складу са одговорностима, знањима и вештинама запослених. Послови који се обављају групишу 

се на:  

 Послове социјалног рада 

 Управно – правне послове 

 Послове планирања и развоја 

 Финансијско - административне и техничке послове 

 Послови услуге помоћи у кући 

 Послови за остале услуге и права у локалној заједници  

 

 

 Послове социјалног рада 

 

Послови социјалног рада обухватају: осигурање приступа и коришћење услуга помоћи и 

подршке породици, односно њеном поједином члану, што подразумева пријем, процену, 

планирање, обезбеђење директних услуга, спровођење мера правне заштите корисника и 

евалуацију предузетих услуга и мера заштите. На пословима социјалног рада ангажовано је 10 

водитеља случаја у две стручне службе: Служба за децу и младе и Служба за одрасле и старе.  

 

 Управно-правне послове 

 

Управно-правни послови обухватају примену управно процесних правила у вођењу поступка и 

доношењу одлука у управним стварима, покретање судских и других поступака из породичних 

односа, заштите права детета, пословно неспособних лица, вођење евиденције и издавање 

уверења о штићеницима, издржаваним лицима, жртвама насиља у породици, као и о другим 

чињеницама о којима се води службена евиденција, затим послове информисања, правног 

саветовања, учешћа у процени, планирању и реализацији услуга и мера старатељске заштите. 

Управно-правне послове обављају 4 правника. 
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 Послове планирања и развоја 

 

Послови планирања и развоја обухватају сачињавање оперативних планова рада центра, 

годишње извештавање о Центру и његовоj делатности, корисницима и услугама коjе Центар 

пружа. Поред статистичко – аналитичких приказа и посебних извода намењених разним 

заинтересованим службама, установама и поjединцима, ова група послова обухвата и 

истраживања од значаjа за унапређење постоjећих и развоj недостаjућих услуга Центра. 

Истраживачки рад доприноси и проучавању и праћењу проблема и поjава коjима се бави 

социjална и породично правна заштита. У домену ове групе послова jе и рад на промоциjи улоге 

Центра како на локалном нивоу тако и на плану шире друштвене заjеднице. На пословима 

планирања и развоја запослен је дипл. социолог. 

 

 Финансијско-административне и помоћне послове у овој служби запослено је 8 

радника ( шеф рачуноводства , благајник , референт за сложеније економско финансијске 

послове, административни радник 3 и остали )  

 

Центар за социјални рад „ Зајечар“ је организован кроз следећу структуру запослених  , по 

наведеним службама  : 

 

1  Служба за заштиту деце и младих 

2. Служба за заштиту одраслих и старих 

3. Служба за правне послове 

4. Служба за финансијско-административне и техничке послове 

5. Служба за помоћ у кући  

6  Служба за остале услуге и права у области социјалне заштите     

 

1. Табела запослених у Центру за социјални рад „ Зајечар“ , по службама и изворима 

финансирања  

 

Ред.б

р. 

Структура кадрова Школска 

спрема 

Укупно 

радника 

2015. год. 

Биџет 

1. Директор-дипл.правник висока 1 Република 

Служба за заштиту деце и младих   

1 Руководилац, дипл.правник висока 1/2 Република 

3 Дипл.правник висока 1 Република 

2 Супервизор, психолог  Висока 1 Република 

3 Водитељ случаја, дипл.социјални 

радник 

висока 1 Република 

4 Водитељ случаја , социјални 

радник 

виша 1 Република 

5 Водитељ случаја , психолог висока 2 Република 

6 Водитељ случаја, спец.педагог висока 2 Република 

7 Водитељ случаја, педагог висока 1 Република 

Служба за заштиту одраслих и старих  

1 Руководилац, Дипл.правник  висока 1/2 Република 

2 Супервизор, дипл.социјални 

радник 

висока ½ Република 
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3 Дипл.правник висока 1 Република 

4 Водитељ случаја, педагог  висока 1 Република 

5 Водитељ случаја , социјални 

радник 

виша 1 Република 

Служба за правне послове   

  1.Канцеларија за материјална давања 

1 Дипл.социјални радник, 

канцеларија за материјална давања  

висока 1/2 Република 

2 Дипл.правник  висока 1 Република 

3 Административни радник  средња 1 Република 

Служба за финансијско административне  и техничке послове   

1 Шеф рачуноводства висока 1 Република 

2 Благајник средња 1 Република 

3 Референт аз сложеније економско 

финансијске послове  

 1 Град Зајечар  

4 Администрaтивни радник-

евидентичар 

средња 1 Република 

6 Возач  средња 1 Република  

 Послови планирања и развоја     

 Дипл.социолог Висока  1 Република  

Служба за помоћ у кући   

1 Руководилац  дипл. психолог  висока  1/2 Град Зајечар  

2 Дипл.правник висока 1 Град Зајечар 

3 Правник   Виша  1 Град Зајечар  

4 Административни радник средња 2 Град Зајечар  

5 Геронтодомаћице средња 11 Град Зајечар 

6 Возач средња 1 

 

Град Зајечар  

Република 

Служба за остале локалне услуге  

1. Руководилац  дипл.психолог  висока  1/2 Град Зајечар  

2. Дипл.правник –особа са 

инвалидитетом  

висока  1 Град Зајечар  

3. Административни радник  средња 1 Град Зајечар  

4 Домаћице Клуба за старије  средња  3 Град Зајечар  

5 Стручни сарадник на пословима 

безбедности и здравља   на раду  

висока 1 Град Зајечар  

6 Портир  средња  1 Град Зајечар  

УКУПНО  47 Република 21+1 

Град Зајечар 25 
 

 

По решењу надлежног Министарста за рад , борачка и социјална питања укупно се финансира 21 

запсолени  а у Цетру за социјални рад « Зајечар» је запослено лице по посебном Споразуму о 

преузимању , запослени са КиМ-а и то дипломирани правник . Град Зајечар финансира 25 

запослених .  
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3.ОПИС ПОСЛОВА РУКОВОДИЛАЦА, СУПЕРВИЗОРА , ВОДИТЕЉА СЛУЧАЈА  

 

РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБИ 

 

 

Центар за социјали рад има  два  Руководиоца служби , један за (Службу за децу и младе и 

Службу за одрасле и старе), други за Службу за помоћ у кући и Службу за  обезбеђење других 

услуга у локалнoј  заједници.  

 

Руководилац Служби за децу и младе и  Службу за одрасле и старе  је Биљана Милојевић,  

дипл.правник. 

1. Руководилац служби непосредно је одговоран директору Центра. 

2. Руководилац службе обезбеђује унутрашњу координацију и организацију, планирање и 

управљање обимом посла унутар службе, поштовање стандарда стручног рада, законитост рада и 

поштовање рокова и процедура. 

3. Руководилац службе посебно је овлашћен и одговоран да организује и распоређује стручне и 

друге раднике у оквиру организационе јединице; 

4. Обезбеђује административну подршку, просторне и техничке услове за несметан рад стручних 

радника са корисником и обављање супервизијског процеса; 

5. Врши контролу ажурности поступања, односно контролу поштовања законом, подзаконским 

актима и посебним упутствима прописаних и утврђених рокова за поступање; 

6. Врши контролу извршења законом, подзаконским актима, посебним упутствима и стандардима 

прописаних и утврђених обавеза у вођењу евиденције и документације о кориснику и раду са 

корисником; 

7.Обезбеђује расподелу предмета, према унапред утврђеним процедурама и критеријумима на 

нивоу установе, стручним радницима и води рачуна о подједнакој оптерећености и рационалном 

коришћењу радног времена сваког стручног и другог радника у организационој јединици; 

8. Обавља комуникацију и координира рад организационе јединице са другим организационим 

јединицама унутар центра, у вези са конкретним случајем или посебним радним задатком; 

9. Обавља комуникацију и координира рад организационе јединице са службама и институцијама 

у локалној заједници у вези са конкретним случајем или посебним радним задатком; 

10. Прати рад приправника и волонтера који су распоређени на рад у организациону јединицу, 

одређује ментора за сваког приправника и волонтера и са ментором сачињава планове и програме 

њиховог стручног оспособљавања; 

11. Сачињава операционалне планове и програме рада организационе јединице (оперативне, 

месечне, кварталне и годишње); 

12. Сачињава извештаје о раду организационе јединице (оперативне, месечне, кварталне и 

годишње). 

13. Стара се о архиви досијеа о усвојеним лицима 

14. Формира стручни тим у складу са Правилником о унутрашњој организацији и 

систематизацији послова у Центру за социјални рад и води евиденцију о: 

- малолетницима којима су изречене васпитне мере и васпитни налози 

- о изреченим мерама превентивног и корективног надзора над вршењем 

родитељског права 

- о деци без родитељског старања смештеној у институцијама социјалне заштите 

- о деци без родитељског старања смештеној у хранитељске породице 

- о деци ометеној у развоју на смештају у институцијама социјалне заштите 
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- о хранитељским породицама 

- о малолетним учиниоцима кривичних дела којима је изречена мера упућивања у заводске 

установе 

- о другим питањима предвиђеним законом или прописом донетим у складу са законом 

15. Уководи Колегијумом службе 

16. Учествује у раду Колегијума руководилаца 

17. Учествује у пословима планирања и развоја 

18. Стара се о поверљивости података 

19. Може обављати и послове супервизора, као и стручног радника у тиму у складу са својим 

стручним знањима и вештинама 

20. Стручно се усавршава 

21.Ради и друге стручне послове по налогу директора или то захтева потребе Служби или 

повећаног  обима послова 

 

РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗА  ПОМОЋ У КУЋИ   

И ОСТВАРИВАЊЕ ДРУГИХ  ЛОКАЛНИХ УСЛУГА 

СОЦИЈАЛНЕ  ЗАШТИТЕ 

 

У 2016. години Центар за социјални рад « Зајечар» је лиценцирао услугу помоћи у кући на 

период од 6 година.  

 

Руководилац Службе за помоћ у кући и Службе за остваривање других услуга у локалној 

заједници  је Александар Поповић , дипл.психолог  . Све услуге су  дефинисане Одлуком о 

правима грађана из области социјалне заштите на територији града Зајечара  («Службени лист 

града Зајечара  » број 31/13 и 3/16) .  

Руководилац у Служби обавља следеће послове: 

 

1. Обезбеђује планирање и управљање обимом посла унутар Службе, унутрашњу координацију, 

поштовање стандарда стручног рада, законитост рада и поштовање рокова и процедура, 

2. Организује и распоређује стручне и друге раднике у оквиру организационе јединице, 

3. Врши контролу ажурности поступања, односно контролу поштовања законом, подзаконским 

актима и посебним упутствима прописаних и утврђених рокова за поступање, 

4. Врши контролу извршења законом, подзаконским актима, посебним упутствима и стандардима 

прописаних и утврђених обавеза у вођењу евиденције и документације о кориснику и раду са 

корисником, 

5. Води рачуна о подједнакој оптерећености и рационалном коришћењу радног времена сваког 

стручног и другог радника у Служби. 

6. Координира рад Службе са другим организационим јединицама унутар Центра, на 

нивоу конкретног предмета или посебног радног задатка, 

7. Обавља комуникацију и координира рад Службе са службама и институцијама у 

локалној заједници на нивоу конкретног случаја или посебног радног задатка, 

8. Сачињава оперативне планове и програме рада Службе (месечне, кварталне и годишње), 

9. Сачињава извештаје о раду Службе (месечне, кварталне и годишње), 

10.Води евиденцију о корисницима услуге и о другим питањима предвиђеним законом 

илипрописом донетим у складу са законом 

11. Учествује у раду Колегијума руководилаца на позив директора 

12. Учествује у пословима планирања и развоја за увођење и унапређење услуга које 

сефинасирају из средстава града Зајечара  

13. Стара се о поверљивости података 



Информатор о раду Центра за социјални рад " Зајечар" у Зајечару 

 11  

14. Ради и друге стручне послове по налогу директора 

15. Стручно се усавршава. 

 

ПОСЛОВИ СУПЕРВИЗОРА 

 

У Центру за социјални рад « Зајечар» , решењем надлежног Министарства за рад , 

запошљавање, борачка и социјална питања одрђено је 1,5 супервизора. У Служби за 

заштиту деце иомладине распорен је 1 супервизор а у Служби за заштиту одраслих и старих 

05, супервизора.  

 

Послови супервизора су :  

1. Успоставља константну сарадњу и комуникацују са руководиоцем Служби 

2. Обезбеђује поштовање стандарда стручног рада кроз координацију,усмеравање, подстицање и 

евалуриње стручног рада водитеља случаја и помаже му да постигне оптималне ефекте у 

задовољавању потреба корисника, као и да развија потребна знања и вештине 

3. Подржава стручне раднике организујући супервизијски процес 

4. Уз одобрење руководиоца поред супервизијских послова може обављати и послове водитеља 

случаја и специјализоване послове за које је стекао посебна знања и вештине у складу са 

прописима, уколико то не ремети процес супервизије и није у супротности са интересима 

корисника 

5. Организује и реализује поступак супервизије у свим фазама стручног рада 

6. Учествује у раду Колегијума руководилаца и Колегијума службе 

7. Сачињава годишње извештаје о раду стручног радника 

8. Предлаже планове и програме стручног усавршавања стручних радника 

 

У Центру за социјални рад „ Зајечар“ послове супервизора обављају два стручна радника 

Љиљана Михајловић , специјални педагог у Служби за децу и омладину и Слађана Динић , 

дипл.социјални радник у Служби за одрасла и стара лица  

 

ПОСЛОВИ ВОДИТЕЉА  СЛУЧАЈА 

 

Укупан број водитеља случаја у Центру за социјални рад « Зајечар је 9. У Служби за 

заштиту деце и омладине 6 а у Служби за заштиту одраслих и старих лица 3.  

 

Водитељ случаја је стручњак задужен за конкретан случај који процењује и координира 

поступком процене потреба конкретног корисника,предузима мере и координира предузимање 

мера у заштити и подршци кориснику, користећи потенцијале центра и других служби и ресурса 

у локалној заједници. Водитељ случаја у организовању и управљању радом на случају: 

1) води рачуна да се у свим фазама поступка пружања услуга кориснику, у складу са 

професионалним стандардима и етиком, обезбеђује остваривање најбољег интереса корисника; 

2) у свим фазама поступка упознаје корисника са могућностима службе и његовим правима да 

активно учествује у поступку заштите а посебно у поступку доношења одлука, које се њега тичу; 

3) поштује приватност корисника и чува поверљивост информација о кориснику; 

4) организује и реализује пружање услуга и обезбеђење мера правне заштите конкретном 

кориснику у свим фазама стручног рада код пријема, почетне процене, процене,планирања, 

имплементације, евалуације и поновне процене; 

5) координира рад на конкретном случају унутар службе центра и са службама у локалној 

заједници; 

6) одлучује, заједно са супервизором, о отварању рада на случају и планира почетну процену; 
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7) одлучује, заједно са супервизором о потреби рада на усмереној процени стања и потреба 

корисника, образлаже потребу усмерене процене и планира њену реализацију; 

8) сачињава предлог плана услуга и, заједно са супервизором, одлучује о његовом садржају, 

динамици реализације и роковима за евалуацију; 

9) према сачињеном плану прати реализацију примењених услуга, уређује и координира пружање 

подршке и пружа непосредну подршку кориснику; 

10) сагледава, заједно са супервизором, резултате евалуације и доноси одлуку о потреби за 

поновном проценом; 

11) води евиденцију и документацију о кориснику и раду са корисником прописану законом и 

прописима донетим на основу закона; 

12) сачињава посебне извештаје - налазе и мишљења о кориснику и обезбеђује потребне 

информације другимслужбама које пружају помоћ и подршку кориснику; 

13) залаже се да корисници који су, услед свог стања или околности неспособни дда са сами 

старају о својим правима и интересима, имају несметан приступ комисијама за разврставање, 

инвалидским комисијама, дисциплинским школским комисијама, судовима, управним и другим 

органима који доносе одлуке о њиховим правима и интересима; 

14) пред другим управним и судским органима образлаже налаз и стручно мишљење о 

потребама, правима и интересима појединачног корисника. 

15) Водитељ случаја, сагласно својим посебним знањима и вештинама, може обављати и 

специјализоване стручне послове, односно пружати услуге корисницима као што су: 

индивидуално и групно саветовање, посредовање-медијација, социо-едукативне активности, 

процена опште и посебне подобности будућих усвојитеља, хранитеља,старатеља и др. 

16) Водитељ случаја не може бити старатељ нити може пружати услуге посредовања - медијације 

кориснику чијим је случајем задужен. Изузетно, водитељ случаја може се поставити за 

привременог старатеља, осим у поступцима у вези са лишењем пословне способности и лишењем 

родитељског 

 

4.ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

 

На основу одредаба Закона о државној управи («Службени гласник РС бр», 79/05 _ 101/07) 

одредаба закона о слободном приступу инфорамацијама о јавног значаја («Службени гласник 

РС» бр. 120/04, 54/07, 104/09) рад Центра за социјални рад је јаван тј. Центар о свом раду и 

делатности обавештава јавност путем Информатора о раду. Јавност рада, искључење и 

ограничавање јавности рада државног органа, регулисана је следећим прописима: 

 

ПОРОДИЧНИМ ЗАКОНОМ („Сл.Гласник РС 18/05 и 72/2011): 

Искључивање јавности чл. 206. 

(1) У поступку у вези са породичним односима јавност је искључена. 

(2) Подаци из судских списа спадају у службену тајну и њу су дужни да чувају сви учесници у 

поступку којима су ти подаци доступни.  

Искључивање јавности чл. 323. 

(1) У поступку заснивања усвојења јавност је искључена. 

(2) Подаци из евиденције и документације о усвојењу спадају у службену тајну и њу су дужни да 

чувају сви учесници у поступку којима су ти подаци доступни. 

Искључивање јавности, чл. 331. 

(1) У поступку стављања под старатељство јавност је искључена. 

(2) Подаци из евиденције и документације о стављању под старатељство спадају у службену 

тајну и њу су дужни да чувају сви учесници у поступку којима су ти подаци доступни. 

Права детета/Порекло/чл. 59 ст.3. 
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Дете које је навршило 15. годину живота и које је способно за расуђивање може извршити 

увид у матичну књигу рођених и у другу документацију која се односи на његово порекла 

 

 

ЗАКОНОМ О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ( «Службени лист СРЈ» број 33/97 и 31/01 и 

„Службени гласник РС“ бр.30/10) 

Чл.70. „Разгледање списа и обавештавање о току поступка“ : 

(1) Странке имају право да разгледају с писе предмета и да о свом трошку препишу, односно 

фотокопирају потребне списе. Разгледање и преписивање, односно фотокопирање списа врше се 

под надзором одређеног службеног лица. 

(2) Право да разгледа списе и да о свом трошку препише, односно фотокопира поједине списе 

има и свако треће лице које за то учини вероватним свој правни интерес. 

(3) Захтев за разгледање и преписивање, односно фотокопирање списа може се ставити и усмено. 

Орган може тражити од лица из става 2. овог члана да писмено или усмено на записник 

образложи постојање свог правног интереса. 

(4) Не могу се разгледати ни преписивати, односно фотокопирати: записник о већању и гласању, 

службени реферати и нацрти решења, као ни списи који се воде као поверљиви, ако би се тиме 

могла осујетити сврха поступка или ако се то противи јавном интересу или оправданом интересу 

једне од странака или трећег лица. 

(5) Странка и свако треће лице које учини вероватним свој правни интерес у предмету, као и 

заинтересовани државни органи, имају право да се обавештавају о току поступка. 

(6) Против одбијања захтева из става 1. до 5. овог члана допуштена је посебна жалба и кад 

закључак није издат писмено. Жалба се може изјавити одмах по саопштењу, а најдоцније у року 

од 24 часа од извршеног саопштења. О жалби се мора одлучити у року од 48 часова од часа 

изјављивања жалбе 

 

ПРАВИЛНИКОМ О ОРГАНИЗАЦИЈИ, НОРМАТИВИМА И СТАНДАРДИМА РАДА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ( „Службени гласник РС“ број 59/08 ) 

 

«Јавност рада, чл. 5.:-(1) Центар је дужан да обезбеди јавност свог рада и да извештава надлежни 

орган државне управе, односно покрајински орган управе и надлежни орган јединице локалне 

самоуправе о свом раду, у складу са законом и овим правилником. 

(2) Центар обавештава грађане своје општине, односно града о својим законским обавезама и 

овлашћењима као и услугама и програмима које нуди, путем средстава јавног информисања, 

 јавних предавања, презентација и на друге погодне начине. 

„Поверљивост“ 

чл. 14.:-(1) Све информације о личним и породичним приликама корисника које запослени у 

центру 

сазнају јесу поверљиве информације. 

Поверљивим информацијама сматрају се и: 

- имена и адресе корисника и врста пружене услуге поједином кориснику; 

- подаци који стоје у захтеву корисника; 

- подаци који стоје у извештајима здравствених установа за корисника; 

- садржај преписке са другим установама или организацијама, ако та преписка садржи 

информације о кориснику или другим особама које су са њим повезане. 

(3) Не сматрају се поверљивим опште информације које нису повезане са корисником, као што 

су: трошкови администрације, трошкови појединих услуга, број и структура корисника, број и 

врста пружених услуга, статистички подаци добијени из истраживања и евалуације рада центра и 

др. Приступ досијеима корисника, осим запосленима у центру, обезбедиће се и надлежном 
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надзорном органу, правосудним органима и полицији, кориснику на кога се подаци односе, као и 

његовом законском заступнику, односно пуномоћнику. 

(5) Волонтерима који по уговору обављају приправнички стаж и студентима на пракси може се 

обезбедити приступ досијеима корисника по претходном одобрењу ментора и уз упозорење о  

обавези да су дужни да чувају поверљивост података на исти начин као и запослени у центру. 

(6) Поједини подаци из досијеа корисника могу се давати другим службама као што су 

здравствене или образовне установе, служба запошљавања и друге, само ако се за то обезбеди 

пристанак корисника на кога се ти подаци односе, осим ако друкчије није прописано законом. 

(7) Име корисника неће бити откривено групама или појединцима који спонзоришу хуманитарне 

и друге јавне акције без претходне сагласности корисника или чланова његове породице или без 

претходно усвојеног протокола поступања којим ће се гарантовати поверљивост података. 

(8) Донације у натури или новцу биће уручене кориснику на начин који не нарушава његово 

достојанство и приватност.» 

 

Пословна тајна 

Чл. 45-Пословном тајном сматрају се они документи и подаци чије би саопштавање 

неовлашћеним лицима због његове природе и значаја било противно интересима Центра и 

корисника услуга. 

Чл. 46.-Пословном тајном сматрају се нарочито она документа и подаци: 

- које надлежни орган прогласи пословном тајном, 

- које надлежни орган као такве саопшти Центру 

- које се односе на послове које Центар врши за потребе оружаних снага и одбране 

- које садрже понуде за конкурс или јавно надметање, за објављивање резултата конкурса и 

јавног надметања, 

- које су од посебног друштвено-економског значаја, 

- породично-правне и личне природе који се сазнају приликом стручног рада са странкама, а који 

могу шкодити достојанству и угледу породице и појединаца. 

- План физичко-техничког обезбеђења објеката и имовине 

Чл. 47.-Директор и запослени који рукују документима и подацима који су проглашени 

пословном тајном, дужни су да их чувају на безбедном месту и не могу их неовлашћено износити 

из Центра, саопштавати и давати на увид. Дужност чувања пословне тајне имају сви запослени 

који је на било који начин сазнају. Обавеза чувања пословне тајне траје и по престанку радног 

односа у Центру. 

Чл.48.-(1) Све информације о личним и породичним приликама корисника које запослени 

сазнају јесу поверљиве информације. 

(2) Поверљивим информацијама сматрају се: 

- Имена и адресе корисника и врста пружене услуге поједином кориснику 

- Подаци који стоје у захтеву корисника 

- Подаци који стоје у извештајима здравствених установа за корисника 

 

Садржај преписке са другим установама или организацијама, ако та преписка садржи 

информације о кориснику или другим особама које су са њим повезане. 

(3) Не сматрају се поверљивим опште информације које нису повезане са корисником као што су: 

трошкови администарције, трошкови појединих услуга, број и структура корисника, број и врста 

пружених услуга, статистички подаци добијени из истраживања и евалуације рада центра и др. 

(4) Приступ досијема корисника, осим запосленима у центру, обезбедиће се и 

надлежномнадзорном органу, правосудним органима и полицији, кориснику на кога се подаци 

односе, као и нјеговом законском заступнику односно пуномоћнику. 
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(5) Волонтерима који по уговору обављају приправнички стаж и студентима на пракси може се 

обезбедити приступ досијеима корисника по претходном одобрењу ментора и уз упозорење о 

обавези да су дужни да чувају поверљивост података на исти начин као и запослени у центру. 

(6) Поједини подаци из досијеа корисника могу се давати другим службама као што су 

здравствене или образовне установе, служба запошљавања и друге, само ако се за то обезбеди 

пристанак корисника на кога се ти подаци односе, осим ако другачије није прописано законом. 

(7) Име корисника неће бити откривено групама или појединцима који спонзоришу хуманитарне 

и друге јавне акције без претходне сагласности корисника или чланова његове породице или без 

претходно усвојеног протокола поступања којим ће се гарантовати поверљивост података. 

(8) Донације у натури или новцу биће уручене кориснику на начин који не нарушава његово 

достојанство и приватност. 

 

 

5. СПИСАК НАЈТРАЖЕНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

Најчешће тражене информације које су у складу са Законом о информацијама од јавног значаја 

су информације о оствареним правима из области социјалне заштите. Од дана  ступања на снагу 

Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја до дана објављивања овог 

Информатора, у Центру за социјални рад " Зајечар" у Зајечару било је више  захтева за давање 

информација о чему је обавештен Повереник за информације од јавног значаја у складу са 

чланом 43. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја . У току 2016. године 

Центар за социјални рад " Зајечар" у Зајечар је  примио 4 захтева за остваривање права на 

приступ информацијама од јавног значаја, те у складу са напред изнетим, било је усвојених 2 

захтева, за поступање по захтеву за остваривање права на приступ информацијама од јавног 

значаја, надлежан је директор Центра за социјални рад " Зајечар" у Зајечару и  дипл. правник 

односно овлашћено лице Нуријевић Мерсељ, дипл.правник. 

У сладу са Законом о заштити података о личности , у току 2016. године израђена је и Процедура 

о заштити података о личности a евидентирају се и 10 захтева  за оставривање права на увид у 

документацију и право на копију истих. Свим захтевима је удовољено .Упис у Централни 

регистар је у току. Евидентира се 1 збирка  која је образована и то  евиденција запослених лица у 

најави су  и  Евиденција усвојених лица, Евиденција лица према којима је одређена мера 

заштите од насиља у породици , Евиденција издржаваних лица, Евиденција о хранитељима, 

Евиденција  о пунолетним штићеницима, Евиденција о малолетним штићеницима, , Евиденција о 

храњеницима, Евиденција  о лицима који су пријавили пребивалиште на адресу ЦСР Зајечар, 

Евиденција о платама запослених лица ЦСР Зајечар 

У складу са чланом 39. Закона, објављен је Информатор о раду Центра за социјални рад " 

Зајечар" у Зајечару  за 2016. Информатор је израђен и објављен у електронском и физичком 

облику (штампан на листовима), ради редовног ажурирања података. Центар за социјални рад" 

Зајечар" у Зајечару  нема сопствену web презентацију, већ је објављен на веб презентацији града 

Зајечара www.zajecar.info. 

У складу са Законом, носач информације у Центру је папир (досијеа корисника и друга акта 

везана за рад и пословање Центра). Носачи информација се одржавају и чувају у архиви (ормари 

активих и пасивних досијеа). Акти везани за рад и пословање Центра одржавају се и чувају у 

складу са Упутством о канцеларијском пословању органа државне управе. 

У складу са чланом 42. Закона, извршена је обука запослених Центра у вези упознавања са 

одредбама Закона, поступком остваривања права, одржавања и чувањем носача информација. 

Процена је свих запослених у Центру за социјални рад " Зајечар" у Зајечару  да је у смислу обуке 

за примену овог Закона (поред Приручника из члана 37. Закона), неопходна додатна и 

свеобухватнија едукација (по могућству у виду семинара). 
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6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

 

          Центар за социјални рад  „Зајечар“ је  до 2008 године била једина  установа социјалне 

заштите у граду  од свог оснивања 1959.год. Током 2008. године град Зајечар је Скупштинском  

Одлуком основао Установу за  дневни  боравка за децу и омладину ометену у развоју. У оквиру 

своје делатности  примењује Закон о социјалној заштити, Породични закон, Кривични законик, 

Закон о прекршајима, , Закон о локалној самоуправи, Одлуку о социјалној заштити грађана на 

територији града Зајечара ,Закон о финансијској подршци породици, Закон о парничном 

поступку, Закон о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о малолетним учиниоцима 

кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица,Закон о извршењу кривичних 

санкција, Закон о кривичном поступку, Правилник о организацији, нормативима и стандардима о 

стручном раду као и друга законска акта и уредбе, актуелне измене и допуне закона. 

У вршењу јавних овлашћења Центар у складу са законом одлучује о : 

 остваривању права на новчану социјалну помоћ;  

 остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица ; 

 остваривању права на увећан додатак за помоћ и негу другог лица; 

 остваривању права на посебну новчану накнаду; 

 оставривању права на оспособљавање за рад;  

 оставривању услуге смештај у установу социјалне заштите ;  

 остваривању услуге на породични смештај;  

 остваривању права на услугу смештаја у прихватилишту; 

 услуге прцене и планирања  

 услуге саветодавно терапијске и социјално едукативне  

 дневне услуге у заједници  

 услуге подршке за самосталан живот  

 хранитељству;  

  усвојењу;  

  старатељству;  

  одређивању и промени личног имена  детета;  

  мерама превентивног и корективног надзора над вршењем родитељског права. 

Одлуком о социјалној заштити грађана на територији града Зајечара ( Сл.лист града Зајечара 

31/13 и 03/16) предвиђена су следећа права: 

 

1. Право на помоћ у натури  

2. Право на накнаду трошкова здравствене заштите 

3. Право на накнаду трошкова сахране  

4. Услуга Дневни боравак у Клубу за стара лица  

5. Услуга помоћ у кући  

6. Право на новчану помоћ ради најнужније адаптације стана  

7. Право на материјално опремање куће у којој се збрињавају жртве породичног насиља ( 

жене и деца ) –Сигурна кућа  

8. Услуга заштите жртава породичног насиља у « Сигурној кући «  

9. Услуге неодложне интервенције за заштиту деце од злостављања и занемаривања  
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10. Услуга на привремени и интервентни смештај у прихватилиште , прихватну станицу  или 

другу породицу  

11. Услуга социјално становање у заштићеним условима 

12. Услуга Дневни боравак деце и омладине ометене у развоју  

13. Право на једнократну новчану помоћ  

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

породицу  

15. Право на бесплатан оброк у народној кухињи .  

16. Услуга Центар за младе  

 

 

7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И 

ОВЛАШЋЕЊА 

 

Центар за социјални рад решава у првом степену уз примену одредаба Закона о општем 

управном поступку по захтевима грађана за остваривање права из области социјалне заштите, а у 

складу са Породичним законом, као орган старатељства врши послове заштите породице, помоћи 

породици и старатељства.  

 

                                        8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА 

 

РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ: 

- Закон о јавним службама («Службени гласник РС» број 42/91, 71/94); 

- Закон о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана ( «(«Сл. гласник 

РС» бр. 36/91, 33/93, 67/93, 46/94, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 и 115/05), 

- Породични закон («Сл. гласник РС» број 18/05); 

- Закон о општем управном поступку ( «Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01 и «Службени 

гласник РС 30/10); 

- Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних 

лица ( «Службени гласник РС» број 85/05); 

- Закон о раду («Службени гласник РС» број 24/05, 61/05) 

- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС» 

број 120/04, 54/07, 104/09, 36/10); 

- Закон о безбедности и здрављу на раду («Сл. гласник РС» број 101/05); 

- Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ број 97/08); --- 

-Закон о равноправности полова из области рада («Сл.гласник РС» бр. 104/09) 

- Закон о посредовању – медијацији („Службени гласник РС“ бр. 18/05) 

- Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“ бр. 36-10 ) 

- Закон о забрани пушења у затвореним просторијама („Службени гласник РС“ бр. 16/95, 

101/2005) 

- Закон о заштитнику грађана ("Службени гласник РС", бр. 79/05 и 54/07); 

- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 116/08); 

-Закон о финансијској подршци породици са децом («Сл. гласник РС» број 16/02, 

115/05,107/09), 

- Закон о буџету за 2010.годину (Сл.гласник РС» бр. 107/2009) 

- Закон о забрани дискриминације ("Сл. гласник РС", бр. 22/2009) 

- Правилник о учешћу сродника у издржавању корисника у социјалној заштити («Службени 

гласник РС» број 36/93, 88/93, 20/94, 35/97; 61/01, 99/04, 100/04, 10/06); 

- Правилник о евиденцији и документацији о издржаваним лицима («Службени гласник РС» 
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број 56/05); 

- Правилник о евиденцији и документацији о лицима према којима је извршено насиље у 

породици и о лицима против којих је одређена мера заштите од насиља у породици ( 

«Службени гласник РС» број 56/05); 

- Правилник о програму припреме за усвојење («Службени гласник РС» број 60/05); 

- Правилник о начину вођења јединственог личног регистра усвојења («Службени гласник 

РС» број 63/05); 

21 

- Правилник о начину вођења евиденције и документације о усвојеној деци («Службени 

гласник РС» број 63/05); 

- Правилник о програму припреме за хранитељство и Правилник о начину вођења евиденције 

и документације о хранитељству ( «Службени гласник РС» број 67/05); 

- Правилник о евиденцији и документацији о штићеницима («Службени гласник РС» број 

97/05); 

- Правилник о ближим условима за заснивање хранитељства ( «Службени гласник РС» број 

102/05); 

- Правилник о вођењу евиденције о корисницима и документације о стручном раду у 

установама социјалне заштите («Службени гласник РС» број 63/93); 

- Правилник о хранитељству („Службени гласник РС“ број 36/08 ); 

- Правилник о социјалној помоћи за лица која траже азил („Службени гласник РС“ број 

44/08); 

- Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада Центра за социјални рад 

(„Службени гласник РС“ број 59/08 и 37/10); 

- Правилник о извршењу васпитних мера посебних обавеза („Службени гласник РС“ бр. 

94/2006); 

- Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга у области социјалне 

заштите које финансира Република („Службени гласник РС“ бр. 15/92, 100/93, 12/94, 51/97, 

70/03, 97/03, 99/04, 100/04, 25/05, 77/05, 60/06); 

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад („Службени гласник РС“ број 

92/08); 

- Правилник о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС“ број 50/09); 

- Правилник о стандардном класификационом оквиру и конктном плану за буџетски систем 

(„Службени гласник РС“ бр. 20/07...53/10); 

- Приручник о поступању при одабиру и примени облика заштите, Министарство рада, 

запошљавања и социјалне политике, Сектор за социјалну заштиту од 21.9.2006; 

- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе («Службени гласник РС» број 

80/92, 40/10); 

- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе («Службени гласник РС» 

број 10/93, 14/93 ); 

- Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе («Службени 

гласник РС» број 27/10); 

- Уредба о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 

запослених у јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 113/08); 

- Уредба о буџетском рачуноводству(„Службени гласник РС“ бр. 125/03, 12/06); 

- Уредба о примени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор („Службени 

гласник РС“ бр. 49/10) 

- Општи протокол за заштиту деце у установама социјалне заштите од злиостављања и 

занемаривања, Министарство рада и социјалне политике , 5.9.2005.г. 

- Мере за отклањање неправилности у вршењу послова смештаја деце и омладине у установе 
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социјалне заштите Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, бр. 560-03- 

619/2006-14. 

-Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне 

заштите("Службени гласник РС", бр.42 /2013 ) 

-Правилник о лиценцирању стручних радника("Службени гласник РС", бр. 42/2013 ) 

-Правилник о лиценцирању организација ("Службени гласник РС", бр.42/ 2013 ) 

22 

- Правилник о изненама и допунама правилника о стручним пословима у социјалној заштити 

-("Службени гласник РС", бр.42 /2013) 

-Правилник о стручним пословима у социјалној заштити("Службени гласник РС, бр.42/2013 ) 

-Правилник о поступку јавне набавке мале вредности("Службени гласник РС", бр.114 /2012 ) 

-Правилник о забрањеном поступању запослених("Службени гласник РС, бр8/ 2013) 

-Општи Протокол о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама 

насиља над женама у породици и у партнерским односима (март 2013) 

-Посебан протокол о поступању центара за социјални рад – органа старатељства у 

случајевима насиља у породици и женама у партнерским односима (март 2013) 

-Правилник о условима за накнаду трошкова и награду старатељу("Службени гласник РС", 

бр.83/2013) 

-Правилник о начину подношења извештаја и полагању рачуна старатеља "Службени 

гласник РС",бр. 83/2013) 

Акти оснивача: 

-Одлука о социјалне заштити грађана  на територији Града Зајечара  

(«Службени лист 31/2013 и 03/2016)  

 

АКТИ ЦСР-а: 

-Статут Центра за социјални рад „ Зајечар“ у Зајечару  

-Правилник о систематизацији и унутрашњој организацији ЦСР „ Зајечар“  

-Правилник о безбедности и здрављу; 

-Правилник о раду; 

-Правилник о понашању запослених; 

-Етички кодекс запослених ;  

-Процедура поступања у инцицентним ситуацијама ;  

-Правилник о канцеларијском пословању ; 

-Правилник о коришењу службених возила ;  

-Правилник о финансијском пословању и рачуноводству; 

-Правилник о буџетском рачуноводству; 

-Правилник о злостављању на раду –мобинг . 

-Правилник о поступању стручних радника Центра по питању пријава за насиље у породици  

-Правилник о безбедности и здравља на раду ;  

-Правилник о заштити од пожара ;  

-Правилник о раду Службе помоћи у кући ;  

-Правилика о критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешћу корисника и 

његових сродника  у трошковима помоћи у кући 

-Правилник о донацијама, 

-Правилник о раду Клубова за стара лица ;  

-Правилник о стамбеним односима материјално необезбеђених лица ;  

-Правилник о мерилима и критеријумима за избор корисника услуге социјално становање у 

заштићеним условима ;  

-Правилник о јавним набавкама ;  
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9. УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

 

Подаци о услугама које ЦСР, у оквиру делокруга утврђеног законом, непосредно пружа 

заинтересованим физичким и правним лицима. У складу са Законом о социјалној заштити и 

обезбеђивању социјалне сигурности грађана Центар обезбеђује грађанима права од општег 

интереса које финансира буџет републике Србије и то: право на новчану социјалну помоћ, 

додатак за помоћ и негу другог лица и увећани додатак за негу и помоћ другог лица, помоћ 

за оспособљавање за рад, смештај у установу социјалне заштите, смештај у другу породицу, 

друге услуге социјалног рада. 

 

Поред наведених права које финансира буџет Републике Србије, из буџета Скупштине града 

Зајечара финансирају се следеће услуге које су утврђене Одлуком о проширеним правима из 

области социјалне заштите: 

1. Право на помоћ у натури  

2. Право на накнаду трошкова здравствене заштите 

3. Право на накнаду трошкова сахране  

4. Услуга Дневни боравак у Клубу за стара лица  

5. Услуга помоћ у кући  

6. Право на новчану помоћ ради најнужније адаптације стана  

7. Право на материјално опремање куће у којој се збрињавају жртве породичног насиља ( 

жене и деца ) –Сигурна кућа  

8. Услуга заштите жртава породичног насиља у « Сигурној кући «  

9. Услуге неодложне интервенције за заштиту деце од злостављања и занемаривања  

10. Услуга на привремени и интервентни смештај у прихватилиште , прихватну станицу  или 

другу породицу  

11. Услуга социјално становање у заштићеним условима 

12. Услуга Дневни боравак деце и омладине ометене у развоју  

13. Право на једнократну новчану помоћ  

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

породицу  

15. Право на бесплатан оброк у народној кухињи .  

16. Услуга Центар за младе  

 

10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

У складу са Законом о општем управном поступку, грађани се Центру обраћају усменим и 

писаним захтевима. У случају писаног захтева исти се предаје у пријемну канцеларију Центра, 

захтев прима дежурни стручни радник, у складу са одлуком и распоредом који утврђује директор 

Центра који помаже странци у састављању захтева и пружа прве корисне информације о 

евентуалном остваривању неког од права. Након примљеног захтева формира се досије 

корисника и руководилац служби задужује водитеља случаја. Водитељ случаја ради план рада на 

случају, организује излазак на лице места ради утврђивања свих релевантних чињеница и по 

завршеном поступку правним актом (закључак по ЗУП-у, решење...) одлучује се о поднетом 

захтеву. Рокови за одлучивање по захтеву су такође у складу са ЗУП-ом 30 односно 60 дана, а 

жалбе на донете правне акте Центра су у року од 15 од дана пријема акта преко Центра 

Покрајинском Министарству рада , запошљавања и социјалне политике као другостепеном 

органу. 
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11. ПРЕГЛЕД УКУПНОГ БРОЈА КОРИСНИКА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ 

ЗАЈЕЧАР“ У ЗАЈЕЧАРУ НА ОСНОВУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

 Укупан број корисника у регистру ЦСР на активној евиденцији у 2016. према старости и полу  

Корисници по узрасту 

Број корисника на активној евиденцији у току 
извештајног периода (01.01.2016. - 31.12.2016.) 

Број корисника на активној евиденцији 
31.12.2016. 

М Ж Укупно М Ж Укупно 

Деца (0-17) 684 834 1518 469 601 1070 

Млади (18-25) 135 261 396 124 141 265 

Одрасли (26-64) 1121 1292 2413 932 1120 2052 

Старији (65 и више) 310 387 697 245 307 552 

Укупно 2250 2774 5024 1770 2169 3939 

 

Број деце у ЦСР према корисничким групама и узрасту у 2016. 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) 12 10 38 60 120 

Деца жртве насиља и занемаривања 21 12 61 15 109 

Деца са неадекватним родитељским старањем 2 2 13 3 20 

Деца са проблемима у понашању и у сукобу са законом 0 0 25 99 124 

Деца чији се родитељи споре око начина вршења родитељског права 15 9 142 12 178 

Деца чије су породице корисници НСП и других видова материјалних давања 49 103 567 130 849 

Деца ОСИ 0 0 41 15 56 

Деца у поступцима: одређивања личног имена, сагласност за малолетнички брак, 
сагласност за располагање имовином 

0 2 28 4 34 

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   1 3 22 2 28 

 

Број пунолетних корисника у ЦСР према корисничким групама и старости у 2016. години  

Корисничке групе 
Млади  
(18 - 25) 

Одрасли  
(26 - 64) 

Старији  
(65 - 79) 

Старији  
(80 и више) 

УКУПНО 

Жртве насиља, занемаренe особe и у ризику од занемаривања 14 50 30 0 94 

Особе које се споре око вршења родитељског права 26 125 0 0 151 

Особе са инвалидитетом 31 201 145 12 389 

Особа са друштвено неприхватљивим понашањем 25 45 12 0 82 
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Особе које имају потребе за домским смештајем и другим 
услугама социјалне заштите у локалној заједници 

17 59 35 0 111 

Материјално угрожене особе 272 1632 56 25 1985 

Страни држављани и лица без држављанства у потреби за 
социјалном заштитом 

0 0 0 0 0 

Жртве трговине људима 0 0 0 0 0 

Бескућници 0 0 0 0 0 

Остали  11 301 331 51 694 

 

 

 

12.ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

 

Финансијски извештај за 2016. годину 

 

Центар за социјални рад « Зајечар» у Зајечару  је у 2015. години остварио укупне приходе у 

износу од 68.278.000 и укупне расходе у износу од 38.358.000 

 

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ  

 

 Буџет града ....................................................................... 17.491.000 

 Буџет Републике ...............................................................43.174.000 

 Сопствени приходи .............................................................1.114.000 

 Остали приходи ...................................................................6.499.000 

 УКУПНО ............................................................................68.278.000 

 

 

ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ 

 

 ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ ..............................................................30.849.000 

 ДОПРИНОСИ  ЗА ПИО  НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ..........    3.702.000 

 ДОПРИНОСИ ЗА ЗДРАВСТВО.................................................. 1.589.000 

 ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЛ. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ..      231.000 

 БОЛОВАЊЕИ ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО .............................4.189.000 

 СТРУЧНЕ УСЛУГЕ ХРАНИТЕЉИЦА ..................................  .18.571.000 

 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ................................................. 1.287.000 

 ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ............................................................     563.000 

 ОСТАЛО ......................................................................................... 7.377.000 

 УКУПНО ......................................................................................  68.358.000                                                        

 

 

 

13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

Центар за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару  је  спроводио јавне набавке за набавку добара на 

које се  примењује Закон о јавним набавкама у току 2016. године .Средства су добијена од стране 
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надлежног Министарства за рад , запошљавање, борачка и социјална питања и односила су се на 

набавку електричне енергије и набавку  новог путничког возила за службену употребу .  

За 2017. годину направљен је Плaн набавки  на које се примењује Закон о јавним набавкама и на 

набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама,  а све у склопу Финансијског плана за 

2017. годiну   и то за следеће предмете набавки: 

 Електрична енергија 

 Гориво  

 Термо-изолазија пословне зграде  

 Услуге мобилне и фиксне телефоније 

 Осигурање зграде  

 Осигурање возила  

 Осигурање запсолених  

 Услуге за израду софтвера  за службу  рацуноводства и услуге одржавања рачунара  

 Услуге одржавања и поправке рачунарске опреме  

 Канцеларијски материјал  

 Стручна литература  

 Материјал за хигијену 

 Услуге штампања  

 Репрезентације  

 Услуге образовања запослених  

 Механичке поправке  и одржавање возила  

 

14.ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

 

15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ 

ПРИМАЊИМА 

 

Исплаћене зараде запосленима у Центру за социјални рад „ Зајечар“ за јануар 2017. год. 

 

ЈАНУАР   2017. ГОД.  

Нето 1.856.000  динара     Бруто 2.569.000 динара  

 

 

 

У Информатор ће благовремено бити унете измене у погледу прихода уколико током 2017. 

године дође до корекција у коефицијентима запослених и цени рада као параметрима за 

израчунавање зарада и материјалних трошкова. 

 

16.ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

 

Центар поседује пословни простор у површини од 500 м2, који је подељен на следеће:  

 - 23 канцеларија, 

 - 1 сала за састанке, 

 - 1 чајна кухиња, 

 - 3 тоалета, 

 - 2 ходника/чекаоница. 
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Величина пословног простора  не одговара потребама за рад стручних радника . Сви стручни 

радници немају посебне канцеларије. Такође, уочава се потреба за већим простором за 

архивирање предметне документације. 

 

Улагаће се  посебан напор да се обезбеде средства за одржавање основних услова рада: уређење 

радног простора, законске обавезе одржавања инсталација,  видео надзор, портир  изолација , 

замена столарија и обнова фасаде зграде а све у циљу што безбеднијег окружења за запослене.  

Пословни простор и опрема у Центру се редовно одржавају, просторије се свакодневно чисте, 

загрејавају се сопственим парним грејањем, опрема се одржава и сервисира, постоји против 

пожарна опрема.  

   

            Центар поседује 3 путничка возила  26 рачунара, 4 скенера, 5 штампача и 2 факс апарата. 

Проблем који постоји је превелико загрејавање просторија у летњим месецима /недостатак клима 

уређаја/, слаба термичка изолација /стари прозори/ и кров који је у лошем стању, потребно је да 

се обезбеде средства за санацију истигх. 

Приступачност просторијама и тоалету на приземљу Центра обезбеђена је особама са 

инвалидитетом, јер постоји изграђена рампа на улазу( без рукохвата ) , просторије на спрату нису 

приступачне особама са инвалидитетом јер Центар за социјални рад „ Зајечар“ не поседује лифт.  

Годишњи план стручног усавршавања запослених  у Центру за социјални рад „ Зајечар“ израђен 

је за 2017. годину и схосно плану вршиће се перманентна едукација запослених у свим службама 

све у складу са Законом о социјалној зашити и Правилником о лиценцирању стручних радника. 

 

17.ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

 

Центар за социјални рад „ Зајечар“  у Зајечару чува информације у складу са Уредбом о 

канцеларијском пословању органа државне управе («Службени гласник РС» број 80/92) и 

Упутством о канцеларијском пословању органа државне управе («Службени гласник РС» број 

10/93);Уредбом о електронском канцеларијском пословању органа државне управе («Службени 

гласник РС» број 27/10). 

Сва релевантна акта налазе се у досијеима корисника (омоти од тврдог картона). 

Носачи информација у Центру су папири (досијеа) који се чувају у архиви (ормари активних и 

пасивних досијеа). Део носача информација чува се и у електронској бази података. Центар за 

социјални рад поред документације која је у оквиру досијеа корисника поседује: 

- записнике са седница Стручног већа 

- записнике са седница Надзорног одбора 

- записнике са седница Управног одбора 

- одлуке донете на тим седницама 

- закључене уговоре везане за пословање Центра 

- закључене уговоре везане за радне односе (уговори са запосленима) 

 

 

 

18. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 

 

             У складу са Законом о слободном приступу информација од јавног значаја („Сл. Гласник 

РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) јавност има право на приступ информацијама од јавног 

значаја којима располаже Центар за социјални рад. Наведени закон дефинише да је информација 

од јавног значаја информација којом располаже орган јавне власти, настале у раду или у вези са 

радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему 
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јавност има оправдани интерес да зна²(члан 2). Према члану 5. овог Закона, Центар је обавезан да 

информацију од јавног значаја учини доступном, тако што ће заинтересованим лицима 

омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, његово копирање, слање 

копије поштом, факсом, електронском поштом или на други начин, ако постоји такав захтев. 

Центар ће наплатити само трошкове умножавања и доставе копије траженог документа, (по 

Закону о Републичким административним таксама) а не самог увида. 

 

19. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ЦСР ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 

 

             У све записнике, одлуке, уговоре који се тичу рада и пословања Центра за социјални рад 

увид ће се омогућити увек, а у досијеа корисника неће бити омогућен увид у она документа која 

представљају службену тајну ( подаци о старатељству, усвојењу и сл. 

 

20. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА  
 

        Тражилац информације подноси писани захтев поштом или личном предајом у пријемну 

канцеларију Центра. Захтев мора садржати назив органа, име презиме и тачну адресу тражиоца и 

што прецизнији опис информације која се тражи. Тражилац не мора навести разлог тражења 

информације, а накнада нужних трошкова издавања информације биће извршена у складу са 

Уредбом о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе 

информације од јавног значаја и Трошковником («Службени гласник РС» број 8/06).  

- Центар за социјални рад је дужан да поступи по захтеву без одлагања, а најдуже у 

року до 30 дана у зависности од врсте тражене информације; 

- ЦСР је обавезан да омогући приступ информацији или да донесе решење којим се захтев одбија 

из разлога који су одређени Законом; 

- Подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор против решења 

државног органа, као и у случају да орган нити удовољи захтеву нити донесе решење којим се 

захтев одбија. 

Подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор, на закључак 

којим се захтева тражиоца одбацује као неуредан. 

Информатор је израђен у електронском и физичком облику (штампан на листовима) ради 

редовног ажурирања података о чему је дужан да се стара директор Центра у складу са чланом 

38. став 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

је. 

Адреса: Центар за социјални рад "Зајечар" ,  

                        Улица: Генерала Гамбете бр.88 , Зајечар  

  E-mail : centar019@verat.net ; zajecar.csr@minirzs.gov 

                         Телефон : 019/420-280, 422-256  

  Факс: 019/420-280, 422-256 

 

                                                                                  Директор 

                                                                            Мира Андријашевић, дипл.правник 

mailto:centar019@verat.net
mailto:zajecar.csr@minirzs.gov


 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ ЗАЈЕЧАР“  

Ул. Генерала Гамбете бр. 88 

ЗАЈЕЧАР  

 

 

 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА  

 

 

 

Име и презиме подносиоца захтева  

________________________________ 

 

Адреса и телефон 

________________________________ 

 

 

 

На основу члана 15 . став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја Службени гласник РС бр.120/04,54/2007, 104/2009, 36/2010. године) , од горе 

наведеног органа захтевам :  

 

 

 Обавештење да ли поседује тражену информацију  

 Увид у документ који садржи тражену информацију  

 Копију документа који садржи тражену документацију  

 

 

Овај захтев се односи на следеће информације:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

У Зајечару дана ___________                           Потпис подносиоца захтева  

                                                                                 ________________________
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