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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И 
ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ У ЗАЈЕЧАРУ 
ГРАД ЗАЈЕЧАР 
Заводни број: 45 
Датум: 11.01.2018.год. 
 
 
 
 
 На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја („Службени гласник РС“  број 12/04) и Упутства за објављивање информатора о 
раду државног органа („Службени гласник РС“ број 57/05) објављује се: 
 
 
 
 
 

           ИНФОРМАТОР О РАДУ 
       УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ  
          ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ  
 

       ЗАЈЕЧАР 
 
 
 
 
 Информатор објављује Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у 
развоју, улица Светозара Марковића број 6, Зајечар. 
 За тачност и потпуност података одговоран директор Ана Петковић, дипломирани 
социолог, а у складу са чланом 38. став 3. Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја. 
 Информатор је први пут објављен дана 17.09.2010.год., а последњи пут 
11.01.2018.године. Информатор је у физичком (штампаном) облику доступан сваког 
радног дана у времену од 7:30-15:30 часова у Установи за дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју у Зајечару. 
 Информатор је израђен и у електронском облику и објављен на веб презентацији 
града Зајечара  www.zajecar.info, јер Установа за дневни боравак деце и омладине 
ометене у развоју не поседује свој веб сајт. 
 Од дана ступања на снагу Закона о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја до дана објављивања овог Информатора, у Установи за дневни боравак 
деце и омладине ометене у развоју у Зајечару није било захтева за давање 
информација. 
 
 

   

http://www.zajecar.info/
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     ДЕЛОКРУГ РАДА УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК 
 
 Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару је  
јавна установа у области социјалне заштите, која обавља делатност, односно послове 
којима се обезбеђује остваривање заштите и збрињавања деце и омладине ометене у 
развоју. Делатност Установе је смештај, исхрана, здравствена заштита, радни третман, 
васпитно - образовни рад (могућност за стицање образовања и оспособљавања за рад, 
социјализацију и квалитетније структурирање времена) у оквиру збрињавања деце и 
омладине ометене у развоју у времену од 7:30-15:30 часова.   
 Могућност дневног збрињавања је један од основних облика подршке породици 
која се брине о детету или одраслој особи са инвалидитетом. 
 Сврха улоге дневног боравка: омогућава деци да остану у породици и да своје 
потребе задовоље у средини у којој живе и тако избегну смештај у институције, 
обезбеђује слободно време породици за обављање других активности, пружа безбедно 
окружење надзором, сви корисници се подстичу да активно учествују у програмима 
дневног боравка са својим могућностима, пружа подршку корисницима да остваре што 
већи степен самосталности како би побољшали квалитет живота и интегрисали се у 
целину. 
 Установа је основана Одлуком Скупштине града Зајечара о оснивању Установе за   
дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару, I број 011-15 од 
02.07.2008.године. 
 Делокруг рада Установе регулисан је следећим прописима и правним актима: 

 Статут Установе (2/01 од 15.06.2009.) 

 Правилник о организацији и систематизацији послова Установе за дневни 
боравак деце и омладине ометене у развоју (45/01 од 24.11.2009.) 

 Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова Установе 
за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју (45/01 од 24.11.2009.) 

 Правилник о раду запослених у Установи (153/02, од 05.07.2010.) 

 Правилник о безбедности и здрављу на раду (344/02 од 14.03.2011.) 

 Правилник о заштити од пожара (410/02 од 20.06.2011.) 

 Правилник о организацији и систематизацији послова Установе за дневни 
боравак деце и омладине ометене у развоју (622/02 од 17.01.2012.) 

 Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова Установе 
за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју (622/02 од 17.01.2012.) 

 Правилник о расподели средстава из донација (630/02 од 25.01.2012.) 

 Правила понашања запослених у Установи за дневни боравак деце и омладине 
ометене у развоју (1043/02 од 16.10.2012.) 

 Начини и правила пословања у дневном боравку „Облутак“, као и обавезе 
родитеља, хранитеља, старатеља корисника (363 од 16.08.2013.) 

 Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова Установе 
за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју (702 од 20.12.2013.) 

 Правилник о организацији и систематизацији послова Установе за дневни 
боравак деце и омладине ометене у развоју (228 од 17.04.2014.) 

 Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова Установе 
за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју (116 од 25.02.2014.) 

 Правилник о раду Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у 
развоју (54 од 26.01.2015.) 
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 Правилник о канцеларијском и архивском пословању (495 ОД 13.08.2015.) 

 Правилник о организацији буџетског рачуноводства (188 од 02.04.2015.) 

 Правилник о дисциплицинској и материјаној одговорности у Установи за дневни 
боравак деце и омладине ометене у развоју (181 од 02.04.2015.) 

 Друга општа акта у складу са законом 

 Правилник о пружању услуга Установе за дневни боравак деце и омладине 
ометене у развоју (бр. 117 од 01.02.2016.) 

 Правилник о понашању у Установи за дневни боравак деце и омладине ометене у 
развоју у Зајечару (бр.119 од 01.02.2016) 

 Правила заштите од пожара Установе за дневни боравак деце и омладине 
ометене у развоју у Зајечару (бр.109 од 01.02.2016)    

 Правилник о набавкама у Установе за дневни боравак деце и омладине ометене 
у развоју у Зајечару (бр.197 од 26.02.2016) 

 Правилник о попису имовине и обавеза у Установи за дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју у Зајечару (бр.195 од 26.02.2016) 

 Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга корисника у 
Установи за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару 
(бр.253 од 15.03.2016) 

 Правилник о раду Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у 
развоју у Зајечару (бр.859 од 01.11.2016) 

 Измене и допуне Правилника о раду Установе за дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју у Зајечару (бр.1065, 23.12.2016.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 Општа акта које доноси Управни одбор, доносе се на предлог директора 
Установе. Када процени да је то потребно, директор Установе може, у фази 
припремања предлога појединог општег акта, да обавља потребне консултације, 
односно да затражи мишљење и предлоге запослених. 
 
     ЈАВНОСТ РАДА  
 
 (1) Установа је дужна да обезбеди јавност свог рада и да извештава Управни 
одбор и Надлежни орган јединице локалне самоуправе о свом раду, у складу са 
законом.  
 Управни одбор је орган управљања Установе. Управни одбор има укупно пет 
чланова, од којих се три именују из реда стручњака и познавалаца делатности 
Установе, представника Оснивача, а два из реда запослених у Установи. Управни одбор 
има председника кога именује Оснивач. Надзорни одбор је орган надзора Установе. 
Надзорни одбор има три члана, из којих се два именују из реда финансијских стручњака 
и познавалаца делатности Установе, представника Оснивача, а један из реда 
запослених у Установи. 
 (2) Поштовање људских права и достојанства корисника. 
 Установа је дужна да у остваривању права и пружању услуга поштује људска 
права и достојанство корисника. 
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    ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 
 

(1) Установа је дужна да заступа интересе и права корисника и да обезбеди 
једнак приступ услугама за које је надлежан појединим групама, независно 
од етничких, културних, верских, родних или социо-економских разлика, 
инвалидитета. 

(2) У раду са корисницима, Установа неће, на основу припадности из става 1. 
            - ограничити особу на било који начин у коришћењу услуга, информација и      
            помоћи које пружа Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у 
            развоју; 
  - односити се на другачији начин према особи у одређивању да ли     
  испуњава критеријуме за коришћење услуге или права; 
            - ограничити било ког појединца у могућности да учествује у програмима    
            Установе, или му омогућити да учествује на другачији начин него са другим 
            особама. 

(3) Неће се сматрати дискриминацијом активности Установе којима се 
отклања или поправља неповољан положај појединих група корисника или 
пружају услуге везане за специфичан начин задовољавања потреба. 

 
 

              ДОСТУПНОСТ УСЛУГА 
 

(1) Установа је дужна да свој рад организује на начин да омогући доступност 
услуга свима онима којима су оне потребе. 

(2)  Доступност услуга Установе обезбеђује се: 
 
- координацијом активности са другим јавним службама, хуманитарним организацијама, 
удружењима грађана и другим организацијама у локалној заједници; 
- информисањем грађана путем средстава јавног информисања, презентација и на 
други начин, о програмима, правима и услугама које Установа пружа као и о другим 
правима и обавезама које им по закону припадају. 
 

 
       ПОВЕРЉИВОСТ – ПОСЛОВНА ТАЈНА 
 
 Све информације о личним и породичним приликама корисника које запослени у 
Установи знају јесу поверљиве информације. 
 Поверљивим информацијама сматрају се и: име и адреса корисника, 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. 
 Не сматрају се поверљивим опште информацијекоје нису повезане са 
корисником, као што су: број и структура корисника, статистички подаци добијени из 
истраживања рада Установе и др. 
 Актом који доноси Управни одбор Установе, утврђују се исправе и подаци који 
представљају пословну тајну. 
 Начин чувања и одговорност за чување пословне тајне утврђују се актом 
Управног одбора. 
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Приступ досијеима корисника, осим запосленим у Установи, обезбедиће се и 
надлежном надзорном органу, правосудним органима и полицији, Центру за социјални 
рад “Зајечар“ кориснику на кога се подаци односе, као и његовом законском заступнику, 
односно пуномоћнику. 
 Поједини подаци из досијеа могу се давати другим службама као што су 
здравствене 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. 
 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. 
 Донације у натури или новцу биће уручена кориснику на начин који не нарушава 
његово достојанство и приватност. 
 

 
 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК 
 
 
 Организација се, у складу са природом делатности установе, заснива на 
принципима поделе рада и специјализације за обављање послова из делатности 
Установе. Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју организује 
послове из своје надлежности према захтевима и потребама процеса рада, у 
зависности од врсте и обима сродних и међусобно повезаних послова. 
  Унутрашња организација Установе уређује се Правилником о унутрашњој 
организацији. 
 
 Послови који се обављају у Установи су: 
 

 послови управе 

 послови дефектолога 

 послови медицинских сестара - неговатељица 

 послови физиотерапеута 

 сложенији економско - финансијски послови 

 административно-технички послови 

 служба за техничке послове
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   ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВИ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК 

 

       ДИРЕКТОР 

 

 
ДЕФЕКТОЛОЗИ 

МЕДИЦИНСКЕ 
СЕСТРЕ- 
НЕГОВАТЕЉИЦ
Е 

 

ФИЗИОТЕРАПЕУТИ 

 

СЛУЖБА ЗА 
ЕКОНОМСКО -
ФИНАНСИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ 

СЛУЖБА ЗА 
ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

СЛУЖБА ЗА  
АДМИНИСТРАТИВНЕ 

ПОСЛОВЕ 
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        ЗАПОСЛЕНИ 
 
 
 Укупан број запослених у Установи за дневни боравак деце и омладине 
ометене у развоју у Зајечару на дан 31.12.2017. 
 

Број запослених    Стање на дан 31.12.2017.год. 

Именовано-постављено лице                             
На неодређено време 
На одређено време 

  1 
  8 
  2 

Укупан број   11 

 
   
 Структура запослених на неодређено време према извору финансирања 
 

 Извор финансирања  Број запослених на дан 31.12.2017.год. 

 Општински буџет   9 

 Укупан број радника   9 

 
  
           Структура запослених према врсти посла који обављају 
                  (стање на дан 31.12.2017.год.) 
 

   Врста послова    Број запослених 

   Руководећи (директор)    1 

   Стручни и сарадници    7 

   Економско-финансијски    1 

   Административни 
____________________________________ 

   Технички (сервирка) 

   1 
________________________________________    
   1 

   Укупан број запослених    11 

  
 

  Структура стручног особља и сарадника запосленог на неодређено  
       време  (стање на дан 31.12.2017.год.) 

 
   Стручни профил    Број 

   Дефектолог   1 

   Медицинска сестра-неговатељица   2 

   Физиотерапеут   2 
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   Укупан број стручних радника и сарадника   5 

   АКТИВНОСТИ УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК 
  
 Деца ометена у развоју су: 

 деца са телесним или чулним оштећењима (телесно инвалидна, слабовида, 
глува, наглува) 

 ментално ометена деца (лако, умерено, теже) 

 вишеструко ометена у развоју 
 
  Право на коришћење услуге у Установи имају деца и омладина умерено и теже 
ометена у развоју: дете које је ометено у физичком или психичком развоју, дете оболело 
од аутизма и дете са поремећајима у друштвеном понашању узраста од 5 до 35 година. 
  
 У Установи тренутно користи услуге 20 корисника са вишеструком ометеношћу 
(умерена и тешка ментална ометаност, целебрална парализа,слабовидост и наглувост). 
 У току 2017.године, Дневни боравак је имао два исписа корисника, а извршило је 
пријем три корисника, тако да је укупан број корисника који је користио услуге боравка 
двадесет (20). 
 
 Потребна документација за пријем корисника у Дневни боравак: 

1. захтев Центру за социјални рад „Зајечар“ за смештај корисника у дневни 
боравак 

2. лекарско уверење да је корисник способан за колектив Дневног боравка 
3. лекарски налаз 
4. решење комисије за разврставање-категоризацију 
5. фотокопија извештаја лекара специјалисте за терапију коју корисник узима 
6. извод из матичне књиге рођених    

                                                                   
  По обради документације у Центру за социјални рад „Зајечар“, Дневни боравак 

добија захтев за пријем корисника након чега корисник пролази кроз опсервационо - 
адаптивни период. Након процене од стране стручног тима Установе да је корисник 
успешно прошао адаптивни период, кориснику се признаје право на коришћење услуга 
дневног боравка и добија се решење о признавању права. Сваки корисник након тога 
добија индивидуални план и програм рада у складу са индивидуалним склоностима и 
способностима корисника и процени који израђује стручни тим у сарадњи са 
родитељима.   

               Непосредни рад са корисницима базира се на индивидуално прилагођеним 
програмима рада, у складу са посебним индивидуалним склоностима и способностима 
корисника и процени коју прави стручни тим у сарадњи са родитељима.  
 Дневно трајање њиховог боравка у Установи је 8 сати (07:30-15:30h).  
 У циљу остваривања најбољег интереса корисника акценат се ставља на 
сарадњу са родитељима. Облици сарадње са родитељима у Установи су родитељски 
састанци који могу бити општи, групни и индивидуални састанци са родитељима по 
потреби. 
 У току 2017.године у Установи за дневни боравак рад је спроведен по годишњем 
плану и програму. Пратећи недељне планове, активности су реализоване на основу 
ритма дана. 
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  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДЕФЕКТОЛОГА  ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
 У току 2017.год. рад је спроведен по годишњем плану и програму пратећи 
месечне планове, кроз недељни распоред активности поштујући ритам дневних 
активности. 

Рад  је организован у оквиру група које су сачињене на основу способности 
корисника. Активности су реализоване у већој или маљој групи са индивидуалним 
приступом. Рад у групи је од великог значаја јер су корисници непосредно упућени на 
помоћ својих другова приликом рада, што, поред  развијања другарства и бриге о 
другим, омогућава да корисник лакше савлада поједине задатке. Индивидуални рад са 
корисницима одвија се по ИПП. Рад је прилагођен сваком кориснику понаособ на 
основу њихових способности, интересовања и предвиђеног степена подршке. 
Активности се базирају на вежбама за побољшање психомоторике, вежбе за доживљај 
телесне целовитости, вежбе за развијање фине моторике. Такође се реализују 
активности које за циљ имају развијање графомоторике, као и васпитно-образовни рад 
са индивидуалним приступом. 

У 2017.год. је пружена подршка породицама (родитељи, старатељи, хранитељи) 
кроз индивидуалне разговоре са дефектологом. Родитељски састанци одржани по 
потреби. Током индивидуалних разговора дефектолога са родитељима (старатељи, 
хранитељи) решавани су евентуални проблеми корисника, родитељи су добијали 
савете и упутства  како да организују слободне активности детета. Родитељи 
(старатељи, хранитељи)  били су упознати и имали су активно учешће у изради ИПП-а. 

Сарадња са Центром за социјални рад “Зајечар” је била током целе године кроз 
обострано праћење корисника, њихових породица. Дефектолог је новембра месеца 
предао годишње извештаје Центру за социјални рад и обавестио социјалног стручног 
радника о постигнућима корисника. 

Током 2017. године извршена су два исписа корисника. Уписан је један корисник, 
два корисника су на адаптивном периоду од децембра 2016. односно марта 2017. након 
чега су примљени на коришћење услуге, што је укупно три корисника, чиме је попуњен 
капацитет  Установе. У 2017. формирана је Листа чекања на којој је закључно са 31.12. 
2017. евидентирано троје корисника на чекању. Треба напоменути да два корисника 
похађају Основну школу “Јелена Мајсторовић”, те након наставе долазе у дневни 
боравак, и један корисник похађа вртић Свитац. 

У току јануара, фебруара и марта 2017. године активности и задаци су 
реализовани по плану и програму за прво тромесечје године. 

 
*Прво тромесечје 2017. године 
 
У јануару су реализоване моделарске радионице, радионице из области 

домаћинства, као и ликовна, музичка и позоришна секција са циљем пригодног 
обележавања дана Светог Саве. Организована је посета Клуба пензионера „Златна 
јесен“ и  Епископа тимочког Илариона. Током целог месеца организовани су 
индивидуални  разговори са родитељима у циљу размене информација, побољшања 
квалитета пружене услуге, испитивања задовољства родитеља пруженом услугом, као и 
у циљу потписивања нових годишњих уговора. 

Током месеца фебруара реализоване су моделарска радионица, моделовање 
пластелином, позоришна и рецитаторска секција у склопу припреме осмомартовских 
поклона и приредбе. Реализована је радионица у оквиру домаћинства и вежбе из 
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области самопослуживања у склопу активности кулинарске секције. Спровођене су 
вежбе за редукцију психомоторних способности . Поводом дана заљубљених 
(14.фебруар), организован је одлазак у посластичару „Стела“. 

У склопу припрема за обележавање Дана жена, 8. марта, реализоване су 
рецитаторска секција, музичка секција, као и ликовна и моделарска радионица. У 
склопу припрема обележавања Дана жена, организоване су и радионице оквиру 
домаћинства. Израђени су пригодни поклони за даме, припремљено послужење у 
оквиру кулинарске секције и спремљен програм у оквиру музичке и рецитаторске 
секције.приредба је изведена 8.марта у просторијама установе. Део програма 
осмомартовске приредбе изведен је у сали Музичке школе где су корисници „Облутка“ 
били гости програма поводом обележавања Дана особа са Дауновима синдромом. Мото 
клуб  „Тријумф“ је донирао корисницима хигијенске пакете купљене од средстава 
прикупљених на хуманитарној журци, као и ДВД. Реализована је и шетња до Краљевице 
и физичке активности на игралишту уз идентификацију и савладавање карактеристика 
пролећа и промена у природи. 

У првом триместру реализован је индивидуални рад са корисницима који је у 
складу са ИПП. 

 
*Друго тромесечје 2017.године 
 
У току априла, маја и јуна 2017. године активности и задаци су реализовани по 

плану и програму за друго тромесечје године. 
У априлу месецу реализована је радионица из области домаћинства, 

организована је активност упознавања са прибором за јело и начинима одржавање 
хигијене истог.  Физичко васпитање у сарадњи са физиотерапеутом. Реализоване су 
моделарска и ликовна радионица у циљу пригодног обележавања Ускрса. У оквиру 
припреме хуманитарне продаје радова са Ускршњим мотивима, организована је и 
родитељска радионица на којој су родитељи са својом децом бојили јаја. Хуманитарне 
продаје су организоване 11.04. у дворишту средњих школа и 13.04. на Тргу 
Ослобођења. 

У току месеца маја реализоване су активности предвиђене Годишњим планом и 
програмом  рада дефектолога. Спроведен је третман социјализације кроз организоване 
шетње у групи до Краљевице уз рекреативне активности и едукативни разговор на тему 
познавања саобраћаја као и хигијене улица и очувања животне средине, и до градске 
пијаце у циљу упознавања корисника са плодовима пролећа. Организована је и ликовна 
радионица са циљем обележавања Дана породице. Последња реализована радионица 
је била из области домаћинства. 

У јуну организоване су шетње у групи до Краљевице, терена у насељу 
“Краљевица”, као и посластичаре „Стела“ са циљем реализације третмана 
социјализације. Васпитно-образовни рад у месецу јуну базирао се на усвајању нових 
наставних јединица из природе и друштва, као и обнављање основних карактеристика  
лета. Реализоване су ликовне и моделарске радионице како би се уредио радни 
простор са мотивима лета. Организоване су радионице са циљем хигијенског 
одржавања дворишта Установе. 

У другом триместру реализован је индивидуални рад са корисницима који је 
пратио индивидуалне планове и програме корисника, а са фокусом на васпитно-
образовни рад- писање, читање, разликовање латиничног од ћириличног писма код 
једног дела корисника, док је код друге групе корисника посебна пажња посвећена 
развоју графо и психомоторике. 
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*Треће тромесечје 2017. године 
 
Током јула месеца у оквиру групног рада, организоване су ликовне и моделарске 

радионице у циљу улепшавања радног простора и креативног изражавања корисника. 
Корисници су били укључени у хигијенско одржавање дворишта Установе. 

У августу месецу у оквиру групног рада реализован је васпитно-образовни рад, 
ликовне и музичке радионице. Такође рад у групи реализован је помоћу дидактичког 
материјала што за циљ има развој фине моторике. Организоване су и групне шетње до 
Краљевице и Попове плаже у у оквиру третмана социјализације. 

У оквиру групних активности у месецу септембру организоване су текстилне и 
читалачке радионице са циљем идентификације актуелног годишњег доба, ликовне 
радионице са циљем креативног претстављања јесени и украшавања радног простора, 
кулинарске радионице током којих се припремао џем са корисницима. Реализоване су  
шетње у циљу социјализације корисника. У септембру организовано је дружење деце из 
„Облутка“ са децом из Струмице у просторијама Дневног боравка. Корисници дневног 
боравка учестовали су на фестивалу Арт зона за све, где су учествовали у културно-
уметничком програму са тачком „Луди летњи плес“. 

У јулу, августу и септембру индивидуални рад са корисницима спроводио се по 
индивидуалном плану и програму.корисника. 

 
*Четврто тромесечје 2017. године 
 
У току месеца октобра пригодно је обележена “Дечја недеља” ликовним, 

моделарским, радионицама народне радиности, неке од радионица реализоване су са 
ученицима Медицинске школе који су обављали праксу у нашој установи. Месец 
октобар је месец здраве исхране, што је обележено радионицама у оквиру 
домаћинства. Поводом Светског дана шетње реализована је шетња Краљевицом са 
Омладинско-планинарско-смучарским друштвом “Драган Радосављевић”. Корисници су 
са Удружењем рекреативних риболоваца „Риболовац“ учествовали у пецању на Поповој 
плажи. У октобру су организовани Међународни сусрети особа са инвалидитетом (ОСИ) 
у Спортској хали у Зајечару где су корисници учествовали у дисциплинама пикадо, 
кошарка и полигон. 

У току месеца новембра отпочеле су припреме новогодишњих украса, лампиона 
и честитки за новогодишњу продају у оквиру ликовних, моделарских и текстилних 
радионица, што је за циљ осим израде финалних производа имало и развој фине 
моторике. 

Како је цео месец децембар у знаку припрема прославе, обележавања и уживања 
у новогодишњим чаролијама, све активности Дневног боравка су биле усмерене у том 
правцу. Ликовним, моделарским, текстилним радионицама израђени су украси и 
честитке за поклоне сарадницма и новогодишњу продају. Корисницима Установе 
донирали су пакетиће “Мото Деда Мраз” чланови мото клуба “Тријумф”, организатори 
хуманитарне свирке, чланови удружења из Аустрије, „Ангио сала”. Месец децембар 
завршен је новогодишњом журком у сарадњи са Средњом медицинском школом. 

У октобру, новембру и децембру индивидуални рад са корисницима усклађен је 
са индивидуалним планом и програмом. 
 
 Ана Јојевић-Марковић, дефектолог 
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 Маја Цвијетић, дефектолог 

   ИЗВЕШТАЈ РАДА ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
       У ДНЕВНОМ БОРАВКУ ЗА 2017.ГОДИНУ 

У 2017.год.. програм здравствене заштите се састојао из здравствене неге и васпитања. 
 
1. У оквиру програма здравствене неге свакодневно су се радили послови:   
прихватања корисника са целокупним прегледом, припреме за дневне активности и 
смештај корисника.  
Вођена је евиденција о сваком кориснику – долазак и одсуство из здравствених разлога 
или неких других разлога. 
Пружана је помоћ корисницима приликом обављања физиолошких потреба, спровођени 
су тоалетни третмани, асистирање приликом обављања менструалне хигијене, за   
време циклуса женских корисница. 
Асистирање и помоћ приликом обављања хигијенских потреба (прање руку,   
умивање...). 
Вршила се подела терапије у одређеном времену по извештају лекара специјалисте у 
договору са родитељима – хранитељима. 
Обављена је сарадња са наставним особљем и ученицима медицинске школе. 
Свакодневно се вршио надзор око пријема, дистрибуције и исправности свих оброка,  
помоћ у храњењу.  
Свакодневно се вршио надзор над санитарним просторијама, кухињом и трпезаријом, 
хигијена је била на задовољавајућем нивоу о чему је писмено, сваког петка у недељи, 
обавештаван директор. Играчке (коцке, и други дидактички материјали) су једном 
недељно, а некада и чешће физички пране и дезинфиковане дезинфекционим 
раствором (Асепсол). 
Једном недељно мерен је крвни притисак корисницима а једном месечно им је мерена 
телесна тежина. 
 
2.У оквиру програма здравственог васпитања радило се групно по унапред   
запланираном плану, и програму за текућу годину, као и индивидуално за сваког    
корисника по плану који се израђује за сваку годину и спроводи се свакодневно а 
одступања и промене се евидентирају у листу праћења корисника. 
  
 * У првом тромесечју радило се на: 
 
1.Хигијена тела у зимским условима, 
2.Рубље и врсте, 
3.Интимна хигијена, елементарна знања из области сексуалног васпитања, 
4.Одржавање рубља, 
5.Хигијена намирница, 
6.Чишћење и подсецање ноктију, на ногама и рукама. 
  
 У оквиру самопослуживања се радило: зимско одржавање дворишта (чишћење   
снега), пеглање и распеглавање једноставног материјала (постељина  и пешкири), 
намештај у стану и његова намена, нега собног цвећа, зимска гардероба, обућа и њено 
одржавање, прибор и средства за одржавање одела, уређење  дворишта, хигијена 
намирница. 
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 Одржаване су дебате: 
1. 31. Јануар – Национални дан без дуванског дима, 
2. 4. Фебруар  - Светски дан борбе против рака, 
3. Месец март – Национални месец борбе против рака, 
4. 8. Март – Дан женских права, 
5. 22. Март – Светски дан воде, 
6. 24. Март – Светски дан борбе против туберкулозе. 
 
 Учествовање медицинских сестара-неговатељица као стручних сарадника током 
кулинарске радионице (прављење колача - 17.01.) 
 Дана 27.01. извођење приредбе приликом посете чланица клуба пензионера  
„Златна   јесе“ и поводом Св.Саве, 30.1. посета и додела слатких пакетића Епископа 
тимочког Илариона, 03.02. радионица о људском телу, 08.02. кулинарска радионица  
(палачинке), 14.02. одлазак у посластичару „Стела“ и шетња градом, 06.03. кулинарска 
радионица (прављење торте), 07.03. прављење колача, 08.03. приредба поводом 
8.марта, 21.03. у Музичкој школи у склопу програма посвећеним особама са Дауновим 
синдромом, корисници установе учествовала са тачком „Луди летњи плес“, 30.03. 
шетње „Краљевицом“, 31.03.посета „Бајкера“ 
 
 * У другом тромесечју радило се на: 
 
 - намештање кревета, уређење и хигијена простора за становање, коришћење малих 
кућних апарата (фен за косу, апарат за бријање, усисивач), чишћење и прање раног 
воћа и поврћа, одржавање одеће за рад у дворишту, руковање кућним електричним 
апаратима, прављење сладоледа. 
 
 У оквиру самопослуживања са корисницима се радило на:  
- припреми једноставних оброка, рад у врту, гардероба и обућа за пролеће и њено   
одржавање, уређење врта око боравка, рад у дворишту, прављење воћног сока,  
одржавање одеће за рад у дворишту, интимна нега, хигијена доњег веша.  
 
 Одржаване су дебате поводом: 
1. 7. Априла – Светски дан здраља, 
2. 20. Априла – Међународни дан заштите од буке, 
3. 22. Априла – Дан планете Земље, 
4. Трећа  недеља априла – Европска недеља имунизације, 
5. Четврта недеља априла – недеља превенције повреда у саобраћају  
6. 10. Мај – Међународни дан физичке активности „Кретањем до здравља“, 
7. 11. Мај – Национални дан добровољних давалаца крви, 
8. 15.Мај – Међународни дан породице, 
9. 20.Мај – Дан здравих градова, 
10. 31.Мај – Светски дан без дуванског дима, 
11. Трећа недеља маја – Национална недеља здравља уста и зуба, 
12. 5. Јун – Светски дан човекове околине, 
13. 14. Јун – Светски дан добровољних давалаца крви, 
14. 26.  Јун – Међународни дан против злоупотребе и кријумчарења дроге. 
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-Учествовање медицинских-сестара-неговатељица као стручни сарадници: 
1. 03.04. Обележавање дана особа са аутизмом, 
2. 11.04. Продајна изложба испред Медицинске школе поводом „Ускрса“, 
3. 13.04. Продајна изложба на Тргу Ослобођења поводом „Ускрса“, 
4.19.05. Пратња корисницима на Тргу Ослобођења поводом матурског плеса 
матураната, 
5. 29.05.-31.05. Пратња корисницима приликом шетњи градом, 
6. 06.06. Шетња градом, 
7. 13.06.Шетња „Краљевицом“, 
8. 20.06. Посета посластичарници „Стела“ са обиласком цркве „Пресвете   Богородице“  
 
 * У трећем  тромесечју радило се на: 
 
1. Летње болести (пролив, повраћање, крпељи, дехидратација), 
2. Кућни љубимци, одржавање и нега, 
3. Јесење одевање и обување, одевни предмети и обућа и њихово одржавање, 
4. Основни појмови о правилној исхрани, шта сачињава основну исхрану човека, 
 
 У оквиру самопослуживања: 
1. Одржавање хигијене тела у летњим месецима, 
2. Прање посуђа, брисање, слагање (распоређивање посуђа и прибора за јело), 
3. Стан и просторије у стану – намена просторија у стану, 
4. Одевни предмети и обућа – њихово одржавање, 
5. Основни појмови о правилној исхрани, 
6. Последице неправилне исхране, 
  
 Одржаване су дебате поводом: 
1. 11. Јула - Светски дан становништва, 
2. 12. Август - Међународни дан младих, 
3. 10. Септембар - Светски дан превенције самоубиства, 
4. 11. Септембар - Светски дан прве помоћи, 
5. 24. Септембар -  Светски дан срца, 
 
-Учестовање медицинских сестара-неговатељица као стручни сарадници: 
Установа није радила због колективног годишњег одмора, од 17.07. – 11.08.2017.год.    
 
- 15.08. Шетња Краљевицом, 
- 17.08. Обилазак Попове Плаже, 
- 18.08. Шетња, 
- 11.09. Прављење џема, 
- 12.09. Посета гостију из Струмице и поновног прављења џема, 
- 13.09. Учествовање са корисницима на „Арт зона за све“ Међународном фестивалу, 
- 14.09. Кулинарска радионица (палачинке), 
- 15.09. Кулинарска радионица (прерада воћа за џем), 
- 19.09. Стручна пракса медицинске школе, 
- 21.09. Обилазак  „Сквера“ и цркве поводом градске славе, 
- 22.09. Стручна пракса медицинске школе. 
 
 * У четвртом тромесечју радило се на: 
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1. Развијање редовних хигијенских навика, прање руку пре и после јела, после употребе           
тоалета, умивање лица и брисање пешкиром,  
2. Упознавање са намирницама и њихова подела, 
3. Одржавање хигијене зуба и прибора за прање зуба, 
4. Чешљање и уређење косе и одржавање хигијене косе, 
5. Формирање навика пристојног понашања за време узимања оброка, навике да се 
користи само свој прибор, да се једе умирено, правилно седење за време јела. 
 
 У оквиру  самопослуживања радило се на: 
1. Последице неправилне и лоше исхране, 
2. Средства за одржавање рубља, 
3. Учење технике веза и шивење рубља, 
4. Хигијена намирница, 
5. Припрема једноставнијих оброка  
 
 Одржаване су дебате поводом: 
1. 1. Октобар -  Међународни дан старих, 
2. 10. Октобар – Светски дан менталног здравља, 
3. 16. Октобар – Светски дан хране, 
4. 17. Октобар – Међународни дан борбе против сиромаштва, 
5. 14. Новембар – Светски дан борбе против шећерне болести, 
6. 20. Новембар – Међународни дани детета, 
7. 1. Децембар – Светски дан борбе против сиде, 
8. 3. Децембар -  Међународни дани особа са инвалидитетом, 
 
- Учествовање медицинских сестара-неговатељица као стручни сарадници: 
1. Стручна пракса медицинске школе (03.10. 04.10. 05.10. и  6.10.) 
2. Кулинарске радионице (прављење помфрита 05.10. и воћне салате 16.10.) 
3. Шетња Краљевицом са Удружењем планинара (17.10.) 
4. Шетња Краљевицом  - сакупљање лишћа (19.10.) 
5. Попова плажа – пецање са удружењем риболоваца (20.10.) 
6. Учествовање у изради новогодишњих украса за новогодишњу продајну изложбу, 
7. 07.12. пратња корисницима приликом посете ресторану „Наша кафана“ због 
обележавања Дана особа са инвалидитетом, 
8. 23.12. посета и додела пакетића „Мото Деда Мраза“, 
9. 25.12. додела пакетића са хуманитарне свирке и додела пакетића анонимног   
донатора ангажовањем Ангио – сале ЗЦ Зајечар, 
10. 26.12. додела пакетића донатора из Српског клуба за културу и спорт “Јединство” из 
Швехата (Беч) и половне гардеробе и обуће, 
11. 27.12. додела пакетића Компаније “Дунав осигурање”, 
12. 28.12. продајна изложба радова поводом Новогодишњих празника на Тргу 
Ослобођења“, 
13. 29.12. дружење са ученицама Медицинске школе (ћачки парламент) и додела     
школског прибора удружења Атеиста 
 
 Поред групног месечног спровођено је и индивидуално здравствено васпитање са 
корисницима који не могу да прате групно или немају формиране основне навике. 
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              Ана Стефановић, медицинска сестра – неговатељица 
    Санела Тошић – Стојановић, медицинска сестра – неговатељица                                                
               ИЗВЕШТАЈ РАДА ФИЗИОТЕРАПЕУТА У ДНЕВНОМ БОРАВКУ 
                                                    ЗA 2017. ГОДИНУ 
          
      Физичке активности (вежбе) и рекреација корисника у Установи одвијала се кроз 
планирање и спровођење индивидуалних и групних третмана од стране 
физиотерапеута. Распоред физичких активности у току дана,формирао се у зависности 
од броја и структуре корисника као и од њиховог психо-физичког стања.Рекреативне 
активности спроводиле су се највећим делом ван Установе. Физиотерапеути, као 
стручни сарадници, учествовали су у разним радионицама спровођеним у дневном 
боравку као и у групним активностима ван њега... Рад који се спроводио у 2017. години 
по месецима изгледао је:  
 
ЈАНУАР: 
- Ритмичке вежбе; 
- Рекреативне активности на снегу (активности по жељи корисника и чишћење снега); 
- Схватање значаја за правилним држањем тела као и формирање навике за 
заузимањем правилног става и држања тела; 
- Индивидуални третмани корисника по ИПП-у рада. 
- Као стручни сарадници, физиотерапеути су учествовали у припреми и обележавању 
дана Светог Саве као и у приредби поводом посете Епископа тимочког Илариона; 
 
ФЕБРУАР: 
- Увежбавање грубих моторних вештина; 
-  Рекреативне активности на снегу ( активности по жељи корисника); 
- Вежбе равнотеже; 
- Индивидуални третмани корисника по ИПП-у рада; 
- Учествовање у транспорту приликом посете посластичаре „Стела“ ,као и у пружању 
потребне помоћи корисницима при храњењу . 
- Са корисницима интензивно увежбавана кореографија која је изведена поводом 
осмомартовске приредбе; 
 
МАРТ: 
- Вежбе координације покрета; 
- Вежбе равнотеже; 
- Вежбе јачања мускулатуре целог тела;  
- Индивидуални третмани корисника по ИПП-у рада; 
- Спроведена је рекреативна шетња до Краљевице; 
- Физиотерапеут, као стручни сарадник, учествовао у припреми и извођењу приредбе са 
корисницима поводом обележавања 8. Марта; 
 - Учествовање у плесној тачки „Луди летњи плес“ са корисницима у музичкој школи. 
 
АПРИЛ: 
- Вежбе загревања зглобова; 
- Вежбе јачања мускулатуре трупа са вежбама истезања мишића кичменог стуба; 
- Рекреативне шетње; 
 - Индивидуални третмани корисника по ИПП-у рада; 
- Обележавање „ Светског дана здравља“ 
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-  Као стручни сарадници, физиотерапеути, учествовали у обелезавању дана особа са 
аутизмом и у ускршњим  продајним изложбама.  
МАЈ: 
- Полигон (комбинација вежби, уз одређени редослед, са употребом реквизита); 
- Рекреативне активности у дворишту Установе; 
- Спроведене шетње градом у циљу социјализације;  
- Трчање на отвореном при промени врсте терена, успона и брзине кретања; 
- Индивидуални третмани корисника по ИПП-у рада; 
- Обележавање Дана физичке активности; 
- Као стручни сарадници, физиотерапеути, учествовали у пратњи корисника приликом 
гледања плеса матураната. 
 
ЈУН: 
 - Организоване физичке активности у природи (рекреативне шетње, игре са лоптом, 
игре са чуњевима и препрекама, трчање по различитим подлогама …); 
- Вежбе координације покрета испред огледала; 
- Коришћење доступних спортских реквизита; 
- Игре лоптом; 
- Индивидуални третмани корисника по ИПП-у рада; 
- Учествовање физиотерапеута као стручног сарадника у шетњи са циљем 
социјализације корисника и приликом посете посластичаре „Стела“ . 
  
ЈУЛ: 
- Рекреативне активности на градском базену или у дворишту Установе; 
- Опште развојне вежбе за очување обима покрета и јачање мишића целог тела; 
- Корективне вежбе против телесних деформитета (урођених или стечених); 
- Корекција лоше постуре тела ;  
- Индивидуални третмани корисника по ИПП-у рада; 
- У сали за вежбање корисници играли фудбал и рукомет. 
 
АВГУСТ: 
- Коришћење спортских терена и теретане на отвореном (кошаркашки,одбојкашки) 
- Усклађивање покрета горњих и доњих екстремитета; 
- У дворишту Установе увежбана је игра пикадо; 
- Организоване рекреативне шетње у мањим групама; 
- Индивидуални третмани  корисника по ИПП-у рада; 
 
СЕПТЕМБАР: 
- Увежбавање почетног положаја за вежбање, правилно дисање, стајање, седење; 
- Рекреативне шетње; 
- Вежбе релаксације; 
- Такмичарске игре у дворишту Установе (пикадо,игре са лоптом) ; 
- Индивидуални третмани корисника по ИПП-у рада; 
- Учествовање у плесној тачки „Луди летњи плес“ са корисницима  у оквиру фестивала 
„Арт зона за све“; 
- Учествовање као пратња корисницима приликом шетње поводом обележавања 
градске славе .  
 
ОКТОБАР: 
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- Учење облачења и свлачења одеће и обуће пре и после вежби; 
- Формирање и очување навике да корисник узима и враћа реквизите за вежбање на 
своје место; 
- Вежбе јачања мускулатуре целог тела; 
- Игре са лоптом - слободне и организоване; 
- Обележен је „Светски дан пешачења“ у сарадњи са планинарским друштвом “Драган 
Радосављевић” .Организовано је пешачење корисника Установе и чланова друштва на 
Краљевици. 
- Индивидуални третмани корисника по ИПП-у рада; 
- Као стручни сарадници, физиотерапеути, учествовали у обележавању “Дечије недеље” 
.У исто време ученици медицинске школе обављали праксу па су им физиотерапеути 
били на располагању . 
- Учествовање у обележавању месеца здраве хране кроз низ активности; 
- Организована рекреативна шетња; 
- Учетвовање у дружењу корисника „Облутка“ и чланова риболовачког удружења; 
- 27.октобра одржан је Међународни сусрет ОСИ. Корисници установе учествовали  у 
три дисциплине: пикадо, бацање лопте на кош и полигон. 
 
НОВЕМБАР: 
- Вежбе за осамостаљивање и самозбрињавање при активностима дневног живота; 
- Увежбавање грубих моторних вештина; 
- Ритмичке вежбе; 
- Вежбе за јачање мишића горњих екстремитета ;  
- Индивидуални третмани корисника по ИПП-у рада. 
  
ДЕЦЕМБАР :   
- Вежбе за јачање мишића абдомена, паравертебралне мускулатуре и мишића руку; 
- Вежбе координације покрета; 
- Увежбавање грубих моторних вештина; 
- Локомоторне вежбе; 
- Индивидуални третмани корисника по ИПП-у рада; 
- Учествовање у изради новогодишњих украса  као и хуманитарној продаји на Тргу 
Ослобођења. 
- Учествовање у приредбама поводом подела новогодишњих пакетића разних донатора. 
 
     Марина Петковић, физиотерапеут  
 
         Миљана Пауновић Мишић, физиотерапеут 
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      ***  
 
 * Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју је децембра 
2016.године од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања добила лиценцу за рад као доказ да ИСПУЊАВА УСЛОВЕ И СТАНДАРДЕ за 
пружање услуге које је донето на основу Закона о социјалној заштити и Правилника о 
лиценцирању организација социјалне заштите. 
 
 У 2017. години настављена је сарадња са институцијама у граду. То се пре свега 
односи на: Центар за социјални рад „Зајечар“, Предшколска установа „Ђулићи“, Клуб 
пензионера „Златна јесен“ који је при Центру за социјални рад, Црвени крст Зајечар, 
Здравствени центар Зајечар, Друштво оболелих од целебралне и дечије парализе 
(ЦДП), Републички фонд за здравствено осигурање Зајечар, Регионална привредна 
комора Зајечар, Компанија „Дунав осигурање“, Установа Центар за културу и туризам 
“ЦЕКИТ”, Позориште Тимочке Крајине „Зоран Радмиловић“, Музичка школа „Стеван 
Мокрањац“, Спортски савез града Зајечара, Спортско рекреативни центар „Тимок“,  
Омладинско планинарско-смучарско друштвом “Драган Радосављевић”, Удружење 
рекреативних риболоваца “Риболовац”, Удружење пензионера Града Зајечара, 
Удружење „Добро дрво“, Хуманитарна организација “Љуби ближњег свог”, Мото клуб 
“Тријумф”, ОШ “Љубица Радосављевић Нада”, ОШ „Љуба Нешић“, средња Медицинска 
школа Зајечар, локални музички бендови. 
 
 У 2017.год. реализовале су се све активности по плану и програму рада Установе 
и обележили значајнији датуми у календарској години: Светосавска и Осмомартовска 
приредба, традиционална хуманитарна Ускршња продаја јаја, обележавање Дечије 
недеље, обележавање Међународног дана особа са инвалидитетом и многобројне 
свакодневне радионице (ликовне, музичке, биоскопске, баштенске, моделарске, 
позоришне, из домаћинства ...). 

    * Поред поменутих редовних активности, у 2017.год. се реализовало и низ других: 

 Дана 27.01.2017.год., на дан Светог Саве, децу из дневног боравка посетиле баке 
из Клуба пензионера “Златна јесен” који је при Центру за социјални рад “Зајечар” 
и том приликом донели торту и колаче. Деца су у знак захвалности приредила 
пригодан музички програм (химна и рецитације). 

 Дана 30.01.2017.год. Установу за дневни боравак деце и омладине ометене у 
развоју посетио Епископ  Тимочки господин Иларион и поделио пакетиће деци. 
Велика нам је част и задовољство било упознати га.  Директорка је владику 
упознала са радом Установе и договорили наставак сарадње. Деца су извела 
програм у виду песме и игре на тему Светог Саве и уручени су поклони које смо 
спремили (урамљен дечији цртеж, календар, честитка, колачи, сок). У другом 
делу посете, владика је изразио жељу да одигра једну партију пикада са децом, 
јер смо му рекли да се сваке године такмиче са тимом из Видина (Бугарска) 

 Дана 06.02.2017.год. у Радул беговом конаку Установи за дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју свечано  уручена захвалница за допринос у 
остваривању хуманих циљева и мисије Црвеног крста. 

  Дана 14.02.2017.год., на Дан Светог Трифуна или Дана заљубљених, деца у 
пратњи стручних радника и сарадника дневног боравка вођена у посластичару 
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“Стела” на колаче и сок. 

 Одржан Други Међународни инклузивни фестивал дечијег и омладинског 
стваралаштва “Арт зона за све” који се одржао од 11.09.-15.09.2017.год. у којем су 
и деца из Установе учествовала музичком нумером “Луди летњи плес”. У току 
трајања фестивала, нашу Установу посетио је “Завод Бањско” из Струмице 
(Македонија) и Милена Јеротијевић, експерткиња за инклузивно образовање, са  
са  којима смо разменили искуства 

 Обележена Градска слава, Мала Госпојина, 21.09.2017.год. Присуствовали смо 
акцији “Изађи ми на теглу” у организацији Установе “Центар за културу и туризам” 
на Тргу ослобођења где је свако дете добило на поклон теглу ајвара. Шетња је 
настављена до црквеног дворишта где су деца од стране цркве имала 
послужење. 

 Обележена Дечија недеља под слоганом “Градимо мостове међу генерацијама – 
За радост сваког детета”, традиционално обележена у првој недељи октобра 
месеца од 02.10-08.10.2017. Ученици Медицинске школе су те недеље обављали 
праксу у Установи и заједно су реализовали кулинарску радионицу. 

 Месеца октобра су одржани пети Међународни спортски сусрети особа са 
инвалидитетом (ОСИ) са тимом из Видина (Бугарска) у Спортској хали на 
Краљевици. Корисници Установе су учествовали у следећим дисциплинама: 
пикадо, бацање на кош и полигон (игра спретности). 

 У октобру, месецу старих, у Радул беговом конаку, на отварању изложбе 
фотографија чланова Клуба пензионера “Златна јесен”(заједничке фотографије 
са досадашњих акција и сусрета), Установа добила захвалницу за успешну 
сарадњу и подршку Клубу. 

 Дана 07.10.2017. (субота) одржан “Спортски изазов” у Спортској хали на 
Краљевици. У такмичењу између Града Зајечара и Пирота, у организацији 
Спортског савеза Града Зајечара, учествовали су и корисници Установе за дневни 
боравак деце и омладине ометене у развоју. 

 Обућа “Милица” донирала папуче за наше кориснике. Прва донација је била 
прошле године, када су донирали патике. 

  У сарадњи са Омладинским планинарско-смучарским друштвом “Драган 
Радосављевић”, поводом Дана шетњe (17.10.2017.год.), организовала шетњу са 
члановима друштва на Краљевици, где су планинари на изненађење деце 
отворили шатор у који су деца са одушевљем улазила. 

 Дана 24.10.2017.године  реализована акција “Изађи на реку”, на Поповој плажи у 
сарадњи са Удружењем рекреативних риболоваца “Риболовац”. Циљ акције је 
био  приближавање лепоте риболова и упознавање са основним елементима 
риболова као рекреативне активности уз сталну асистенцију чланова Удружења 
поред сваког корисника Установе. 

 Установа за дневни боравак учествовала на ликовном конкурсу за децу и 
омладину који је расписало Омладинско планинарско-смучарско друштво “Драган 
Радосављевић”, у оквиру волонтерског пројекта “Зазелени”, који се бави 
заштитом животне средине и здравља људи. Јавна лицитација и изложба радова 
испраћена је са великом пажњом. Установа је том приликом добила захвалницу 
за учешће у пројекту заштите животне средине “Зазелени” и диплому за прво 
место у категорији специјалне награде. пристиглих радова  одржана је дана 
24.10.2017.год. у просторијама Омладинског центра у Зајечару. 

 Дана 23.11.2017.год. на позив Емилије Јосифове, председнице Центра за 



                    9    

социјалну интеграцију Видин у Видину, одржана презентацијаДан Установе 
осталим удружењима и институцијама из Видина. Након презентације, обиђене су 
две организације социјалне услуге: Фондација “Јединствена деца” - Дневни 
центар за децу са инвалидитетом “Пролет” и Центар за рад са децом на улицама. 
Размењена су искуства и договор будуће сарадње кроз заједничке активности. 
Превоз је обезбедио Црвени крст из Зајечара. 

 Дан особа са инвалидитетом (ОСИ)  обележен одласком у ресторан “Наша 
кафана”         

 Хуманитарне акције поводом Ускрса са Медицинском школом; 

 Сарадња са Позориштем Тимочке Крајине “Зоран Радмиловић ” и више пута 
годишње бесплатне дечије представе; 

 Традиционална подела пакетића деци од Компаније “Дунав осигурање”; 

 Подела пакетића деци од  Хуманитарне организације “Љуби ближњег свог”;? 

 Подела пакетића деци од “Мото Деда Мраза”; 

 Донација пакетића од анонимног донатора, а у организацији и ангажовања ангио 
сале ЗЦ Зајечар 

 Српски клуб за културу и спорт “Јединство” из Швехата (Беч-Аустрија) и 
председник клуба Крста Петришоревић донирали су пакетиће деци, као и 
половну гардеробу и обућу и присуствовали извођењу новогодишњег програма 
припремљеног у склопу музичке секције и читалачких и рецитаторских радионица 

 Традиционални хуманитарни концерт музичких бендова на иницијативу Николе 
Милошевића за прикупљање средстава за новогодишње пакетиће деци из 
Установе за дневни боравак 

 Традиционална хуманитарна изложба новогодишњих честитки и украса на Тргу 
Ослобођења у Зајечару; 

 Током целе године, настављена сарадња са Позориштем Тимочке крајине “Зоран 
Радмиловић” и Установе у виду бесплатних карата за дечије представе 
корисницима дневног боравка и њиховим пратиоцима  

 Донација од 15.000дин. од Удружења пензионера Града Зајечара 
 
 Захваљујући Градској управи Зајечар, корисницима Установе за дневни боравак 
деце и омладине ометене у развоју и њиховим пратиоцима (родитељи, хранитељи) је и 
2017.године омогућено бесплатно коришћење градског и приградског превоза.  

 
  ПРОСТОРИЈЕ УСТАНОВЕ И ОСНОВНА СРЕДСТВА ЗА РАД 
 

Установа поседује простор који одговара прописаним нормативима. 
 Установа обавља послове имовином оснивача, која јој се поверава на 
управљање и газдовање и својом имовином. 
 Имовина оснивача, која је поверена Установи на управљање и газдовање и 
имовина која потиче из средстава Министарства за рад и социјалну политику, остаје 
својина оснивача, односно преноси се на коришћење Установи са билансним стањем на 
дан ступања на снагу ове Одлуке. 
 Оснивач је испоштовао обавезу и обезбедио адекватну опрему за смештај 
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корисника Установе према правилнику о ближим условима за почетак рада и обављање 
делатности нормативима и стандардима за обављање делатности установе социјалне 
заштите за смештај деце и омладине ометене у развоју, у складу са могућностима.  
Установа има 141,68 м2. Начин грејања је даљинско. Установа се састоји од 6 
просторија и то: просторије у којој дефектолог обавља послове са старијом и млађом 
групом корисника, пријемне просторије, просторије дневног боравка, кухиње и 
трпезарије, просторије у којој физиотерапеут обавља  вежбе са корисницима и 
канцеларије. Све просторије су чисте и уредне. На зидовима су закачене слике и 
радови који су корисници цртали и правили. У функцији су два компјутера и један 
штампач.  
          Средства за рад и реализацију програмских активности Установе обезбеђују се из: 

 буџета града Зајечара 

 прихода од сопствене делатности 

 донација и спонзорстава 

 других извора, у складу са законом 
    
 Средства из става 1. овог члана користе се у складу са законом, Одлуком о 
оснивању, програмом рада и финансијским планом Установе. 
Финансијско пословање Установе води се преко текућег рачуна и рачуна посебних 
намена.  

Средства за оснивање и почетак рада Установе обезбеђују се у буџету Града 
Зајечара. 
 Делатност Установе се финансира у складу са Законом о социјалној заштити и 
обезбеђивању социјалне сигурности грађана и Одлуком Скупштине општине Зајечар о 
социјалној заштити грађана на територији општине Зајечар, према могућностима. 

 
Буџет за 2017. годину 

 
 На основу Закона о социјалној заштити и обезбеђењу социјалне сигурности 
грађана Републике Србије и Закона о буџетском систему, средства за финансирање 
рада Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју Зајечар 
обезбеђују се из буџета града Зајечара. 
 По Закону о буџету Републике Србије за 2017. годину пренешена средства за 
Установу за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју Зајечар из прихода 
буџета износи 11.275.283,92 динара, и то: 
 

 нето + порез + доприноси на терет запосленог: 7.196.480,38 динара 

 социјални доприноси на терет послодавца: 1.286.328,20 динара 

 социјална давања запосленима и накнаде (породиљско одсуство и накнаде 
трошкова превоза запослених на посао и са посла): 176.357,90 динара 

 материјални трошкови (коришћење услуга и роба): 1.838.692,70 динара 

 пратећи трошкови задуживања (камате за неблаговремено плаћен порез и 
доприносе): 6.000,00 динара 

 остале донације, дотације и трансфери (повраћај средстава Републици на основу 
Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно 
зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава): 678.443,22 
динара  

 новчане казне и пенали (казне по Решењу и принудна наплата за неблаговремено 
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плаћен порез, доприносе, као и блокада за накнаде трошкова превоза 
запослених на посао и са посла ): 92.981,52 динара 

 
Исплаћене зараде у Установи за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју 

Зајечар у 2017. години: 

               MEСЕЦ БРУTO НETO ДОПРИНОСИ-
ПОСЛОДАВАЦ 

НОВЕМБАР 2016. (2.део) 287.115,36 203.315,35 49.551,94 

ДЕЦЕМБАР 2016.   598.795,88 432.098,31 107.184,49 

ЈАНУАР 2017. 569.044,31 410.690,06 101.858,93 

ФЕБРУАР 2017. 573.595,99 413.880,78 102.673,67 

МАРТ 2017. 581.574,46 419.473,71 104.101,80 

АПРИЛ 2017. 566.923,04 409.203,06 101.479,20 

МАЈ 2017. 574.530,41 414.535,81 102.840,93 

ЈУН 2017. 583.094,76 420.539,42 104.373,95 

ЈУЛ 2017. 561.503,94 405.404,26 100.509,20 

АВГУСТ 2017. 588.322,52 424.204,08 105.309,71 

СЕПТЕМБАР 2017. 560.169,98 404.469,11 100.270,46 

ОКТОБАР 2017. 569.265,03 410.844,80 101.898,43 

НОВЕМБАР 2017. 582.544,70 420.153,85 104.275,49 

 
Буџет за 2018. годину 

 
 На основу Закона о социјалној заштити и обезбеђењу социјалне сигурности 
грађана Републике Србије и Закона о буџетском систему, средства за финансирање 
рада Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару 
обезбеђују се из буџета града Зајечара. 
 По Закону о буџету Републике Србије за 2018. годину предвиђена средства за 
Установу за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару из прихода 
буџета износи 12.591.000,00 динара, и то: 

 нето + порез + доприноси на терет запосленог: 7.415.000,00 динара 

 социјални доприноси на терет послодавца: 1.328.000,00 динара 

 социјална давања запосленима и накнаде (поклони деци запослених, помоћи 
запосленима у случају смрти члана уже породице и накнаде трошкова превоза 
запослених на посао и са посла): 460.000,00 динара 

 материјални трошкови (коришћење услуга и роба): 1.930.000,00 динара 

 пратећи трошкови задуживања (камате за неблаговремено плаћене доспеле 
обавезе): 15.000,00 динара 

 остале донације, дотације и трансфери (повраћај средстава Републици на основу 
Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно 
зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава): 971.000,00 
динара 

 новчане казне и пенали (казне по Решењу и принудна наплата за неблаговремено 
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плаћене доспеле обавезе): 78.000,00 динара 

 опрема: 394.000,00 динара 

               Именована лица 
 
 Именована лица у Установи за дневни боравак деце и омладине ометене у 
развоју у Зајечару су чланови Управног и Надзорног одбора и они не остварују никакву 
надокнаду за свој рад. 
 Именовано лице директор Установе Ана Петковић, дипломирани социолог. 
 У финансијском плану за 2017.годину није планирана никаква набавка која би се у 
смислу Закона могла третирати као јавна набавка. 
 Сва релевантна акта налазе се у досијеима корисника. Носачи информација у 
Установи су папири (досијеи) који се чувају у архиви (ормари активних досијеа).  
 Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару поред 
документације корисника која је у оквиру досијеа корисника поседује и записнике са 
седница Управног одбора и одлуке донете на тим седницама. 
 У све записнике, одлуке, уговоре који се тичу рада и пословања Установе за 
дневни боравак деце и омладине ометене у развоју увид ће се омогућити увек, а у 
досијеа корисника неће бити омогућен увид у она документа која представљају 
службену тајну. 

Тражилац информације подноси писмени захтев поштом или личном предајом у 
канцеларији Установе. 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) који ступају на снагу 
04.02.2006.године.      

 
         Радно време 
 
 
 Радно време у Установи за дневни боравак деце и омладине ометене у 
развоју у Зајечару је од 7:30- 15:30 часова сваког радног дана (радна недеља траје пет 
радних дана у складу са Законом о раду). 
  
         Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју 
    
             Адреса: Светозара Марковића број 6 
 
 Телефон: 019/427-919 
        Факс: 019/427-919 
 
 mail: oblutak.za@mts.rs 
 
 Информатор је израђен у електронском и физичком облику (штампан на 
листовима) ради редовног ажурирања података о чему је дужан да се стара директор 
Установе у складу са чланом 38. став 3. Закона о слободном приступу информацијама 
од јавног значаја.     
                            Д и р е к т о р 

mailto:oblutak.za@open.telekom.rs
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                Ана Петковић 


