
 
 

 
 

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ 
ПОЛИТИКЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
(НАЦРТ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



САДРЖАЈ: 
 
УВОД............................................................................................................................1 
ПИСМО ГРАДОНАЧЕЛНИКА.....................................................................................3 
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ..............................................................................................4 
ПРИЗНАЊЕ УЧЕСНИЦИМA......................................................................................5 
ВИЗИЈА, МИСИЈА, ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ....................................................7 
ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА.....................................................9 
Општи подаци о граду..............................................................................................9 
Географски положај.................................................................................................11 
Клима..........................................................................................................................11 
Саобраћајна повезаност.........................................................................................12 
Локална самоуправа (администрација)...............................................................13 
ЉУДСКИ РЕСУРСИ...................................................................................................14 
СТАНОВНИШТВО (број становника и стопа раста)............................................14 
Старосна структура становништва.......................................................................15 
Становништво према типу насеља.......................................................................17 
Витални догађаји......................................................................................................17 
Полна структура становништва.............................................................................17 
Eтничка структура становништва.........................................................................17 
Образовна структура становништва....................................................................18 
ЗАПОСЛЕНОСТ..........................................................................................................19 
Број и структура запослених..................................................................................20 
Број и полна структура незапослених - преглед по годинама.........................20 
Незапосленост према степену образовањa и полу……....................................21 
Незапосленост према старосној структури.........................................................21 
ПРИВРЕДА.................................................................................................................22 
Индустрија.................................................................................................................22 
Пољопривреда.........................................................................................................22 
Сточарство................................................................................................................23 
ВАНПРИВРЕДНИ СЕКТОР.......................................................................................23 
ОБРАЗОВНИ КАПАЦИТЕТ.......................................................................................23 
ЗДРАВСТВО...............................................................................................................25 
РАДНИ ТИМ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ                          
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА.....................................................................................................26 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "ЗАЈЕЧАР" У ЗАЈЕЧАРУ....................................27 
ЦРВЕНИ КРСТ ЗАЈЕЧАР..........................................................................................42 
НЕВЛАДИН СЕКТОР.................................................................................................44 
Социјални профил града - SWOT анализа..........................................................45 
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ – ПРИОРИТЕТИ............................................46 
АНАЛИЗА УОЧЕНИХ ПРОБЛЕМА...........................................................................46 
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ.............................................................................................47 
ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ.......................................................................................48 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА...........................................................................................48 
СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА.......................................................................................52 
СИРОМАШТВО И НЕЗАПОСЛЕНОСТ.....................................................................56 
ОБРАЗОВАЊЕ...........................................................................................................59 
АРАНЖМАНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА....................................62 
ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА.....................................................................................62 
 



РЕСУРСИ....................................................................................................................63 
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН.....................................................................................64 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

УВОД 
 

 
 
Стартегија развоја социјалне политике Града Зајечара дефинише начела, 

циљеве и мере које ће у погледу решавања проблема из области социјалне 
политике спроводити Град Зајечар. Циљ је развијање ефикаснијег система 
интегралне социјалне  заштите у којој  се унапређују постојеће и развијају нове 
мреже услуга ради очувања и побољшања квалитета живота рањивих и 
маргинализованих појединаца и група и оспособљавања за продуктиван живот у 
заједници. Развој програма и услуга превенираће настанак и генерацијски пренос 
социјалних проблема, мере, услуге и активности које су усмерене на појединце, 
породице у ризику и маргинализоване групе, њихово оспособљавање за 
продуктиван живот у заједници, одговорно родитељство и предупређење 
зависности од социјалних услуга. 

Социјална политика је шири појам од социјалне заштите и у себи садржи 
неколико кључних сектора: тржиште рада и политика запошљавања, пензиони 
систем, становање, систем социјалне заштите, образовање и здравство. 
Социјална политика  је широка и разнолика област јавне политике чији је 
основни циљ да обезбеди економски одржив, а истовремено социјално 
прихватљив ниво заштите од разних видова друштвених и индивидуалних 
штетних ефеката на све чланове  друштва  и да на тај начин 
промовише једнакост, друштвену кохезију и укључивање. Под 
„недискриминативним карактером” подразумева се да свака успешна социјална 
политика има по природи ствари одређени карактер позитивне дискриминације, 
као и да је фокусирана на онај део становништва који је заиста погођен и који се 
налази у стању неке социјалне потребе. 

Социјална заштита  подразумева систем економских, политичких, 
просветних, правних и свих других социјално-институционализованих мера 
и активности чији је циљ превенција узрока могућих индивидуалних социјалних 
случајева и групних социјалних проблема, као и обезбеђење услова за 
одговарајуће институционализоване интервенције у случајевима јављања 
тешкоћа које онемогућавају успешно лично и социјално функционисање. 
Социјална заштита укључује и организован систем разноврсних услуга почев од 
приватних, јавних, државних и других социјалних или социјално хуманитарних 
служби и институција, као и невладиних организација, црквених удружења, као 
специфичних локалних облика међусобне подршке и помоћи грађанима.  
Услуге у заједници нису развијене у складу са потребама грађана због изражене 
централизације, недовољних средстава у буџетима општина и градова и др. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%98&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%9B
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Стога је потребно  да се услуге развијају плански у складу са идентификованим 
потребама корисника на различитим нивоима. Увођењем система квалитетнијих 
услуга у социјалној заштити, обезбеђује се стандардизација у раду служби и 
професионалаца, одговарајући ниво услуга и заштите, које ће омогућити 
пермененто праћење ефеката система социјалне заштите.  

Стратешки план је направљен према актуелним подацима и 
приоритетима, који су дефинисани у времену његовог доношења, али у његовој 
реализацији могуће је мењати поједине сегменте и прилагођавати их потребама 
грађана,  јер Стратешки план представља развојни документ. 
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ПИСМО ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 

У нашој локалној заједници препозната је потреба за променом 
организовања решавања социјалних проблема. Град Зајечар је посветио посебну 
пажњу својим грађанима, нарочито оних  који  припадају маргинализованој и 
рањивој групи. Потребно је успоставити ефикасан систем како би се задовољиле 
основне потребе грађана који су у функцији заштите људских права, односно 
створити развијене мреже институција и социјалних услуга које могу да отколне 
или ублаже основне ризике којима су изложени грађани.  

Крајњи циљ стратешког планирања јесте да прихватимо и усвојимо 
партиципативно планирање као модел понашања и укључимо све битне актере и 
грађане у креирање сопствене будућности. Суштина овог подухвата била је да 
утврдимо кључна питања у области социјалне политике, да заједнички 
формулишемо стратешку визију развоја заједнице из ове области да 
дефинишемо циљеве како би утврдили приоритетне пројекте.   
Стратегија развоја социјалне политике Града Зајечара представља равојни, 
плански документ развоја социјалне политике. 

Град Зајечар и Радни тим за израду Стратегије развоја социјалне политике 
Града Зајечара се обавезују да ће се бавити приоритетима, принципима и 
циљевима постављеним у овом Стратешком плану и да ће развијати Стратешки 
план у складу са потребама и захтевима свих грађана града Зајечар. 
У самој изради Стратегије учествовали су сви релеванти чиниоци из области 
социјалне политике који су дали свој допринос у циљу побољшања социјалне 
слике Града Зајечара и стварање сигурније будућности за грађане.  
Нови приступи, мере и услуге из ове области унапредиће заштиту грађана и 
квалитет живота оних грађана којима је из различитих разлога потребна помоћ у 
задовољавању основних животних потреба који се на други начин не могу 
задовољити. Активирање потенцијала радно способних корисника допринеће 
стварању услова да воде самосталан живот, ослобођен зависности од 
социјалних служби. 
 
 
 
 

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Велимир Огњеновић 
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ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ 
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ПРИЗНАЊЕ УЧЕСНИЦИМА 
 

Помоћ у изради Стратегије и у ревизији акционих планова пружили су 
представници више институција и организација, које се такође обавезују да ће 
помоћи Града Зајечару Радном тиму за израду Стратегије развоја социјалне 
политике Града Зајечара приликом имплементације приоритета и циљева 
дефинисаних у овом стратешком плану и да ће га развијати у складу са 
потребама и зaхтевима свих грађана града Зајечара. 
 Радни тим за израду Стратегије развоја социјалне политике Града 
Зајечара чине представници ресорних сектора: 

- Велимир Огњеновић, Градоначелник града Зајечара, председник Радног 
тима 

- Др Мирко Николић, заменик Градоначелника, заменик председника  
- Сузана Петровић, начелник Одељења за друштвене делатности 
- Сузана Вујић, Локални економски развој 
- Анкица Агић, Локални економски развој 
- Весна Најдановић, саветник за опште послове у стручној служби 

Зајечарског управног округа  
- Мира Андријашевић, директор Центра за социјални рад „Зајечар“, 
- Ивана Киров, социјолог Центра за социјални рад „Зајечар“, 
- Јелена Цигановић, портпарол Полицијске управе Зајечар 
- Нинослав Јовановић, Полицијска управа Зајечар 
- Гордана Јовановић,  Здравствени центар Зајечар 
- Марина Војновић, Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар 
- Ивана Јовичић, Здравствена установа апотека „Зајечар“ 
- Сузана Маринковић, Здравствена установа апотека „Зајечар“ 
- Љубиша Аризановић, саветник за запошљавање, правне и кадровске 

послове у  Националној служби запошљавања, филијала Зајечар 
- Ђуг Фадила,Предшколска установа „Ђулићи“, 
- Владан Марковић, Секретар Црвеног  крста Зајечар 
- Зоран Ранковић, повереник Комесаријата за избеглице 
- Марина Стефановић, Канцеларије за младе 
- Ранко Тошић,  секретар Удружења пензионера  
- Петар Дарман, председник Друштва Рома Зајечар 
- Ленка Тошић, секретар Удружења дистрофичара 
- Душко Перишић,  директор Удружења „Добро дрво“ 
- Дејан Перић, Зајечарска  иницијатива  
- Душан Величковић, Међуопштинско удржење глувих и наглувих  
- Даница Лепојевић,  секретар Међуопштинског  удржења  глувих и наглувих 
- Горан Лукић, председник Међуопштинске организација мултипле склерозе 

Зајечар 
- Драгана Ђорђевић, Међуопштинска организација слепих и слабовидих 

региона Зајечар,  
- Радомир Јовановић, председник Међуопштинске организација слепих и 

слабовидих региона Зајечар,  
- Снежана Зарев, Омладина ЈАЗАС-а 
- Иван Симић, координатор Друштва оболелих од целебралне и дечије 

парализе 
- Иван Живковић, председник Тимочког омладинског центра 
- Сузана Илић,  председница Удружења Риме 
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- Мирјана Ђорђевић ,Удружење за помоћ особама са L.DOWN синдромом 
- Селена Ристић Витомировић, председник Удружења „Дечији центар“. 

 
Политичку подршку у сагледавању социјалних потреба својих грађана дали су 

одборници Скупштине Града Зајечара заједно са председником скупштине Града 
а допринос у виду стручне помоћи дали су секретар Скупштине Града и стручна 
служба за скупштинске послове. 

Техничку подршку при изради Стратегије развоја социјалне политике Града 
Зајечара пружила је Служба за локални економски развој. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   

Председник Радног тима 
Велимир Огњеновић 
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ВИЗИЈА, МИСИЈА, ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ 
 
Визија - "Град по мери грађана" 
 
  Град Зајечар је препознат у Тимочком региону, као град који ефикасно 
индентификује и организовано и одговорно решава проблеме у области 
социјалне политике, препознајући потребе грађана, као своје потребе, а 
користећи нове методе организације рада и одлучивања.  
Стварајући нове услуге у циљу сигурног социјалног окружења, Град Зајечар кроз 
партнерски однос носиоца социјалне политике и њихово стручно деловање и 
активно укључивање грађана, омогућује квалитетнији живот свим грађанима у 
нашој заједници. 
 
Мисија 
 

Наш мото "Град по мери грађана", израз је нашег уверења да само 
партнерским радом свих релевантих институција и организација, развојем 
капацитета и степена стручности и професионалности, можемо да успоставимо 
ефикасан систем социјалне политике и то такав у коме су услуге доступне 
корисницима и омогућено им је активно учешће у процесу планирања  даљих 
активности. 
 Јачањем капацитета локалне заједнице и афирмисањем остварених 
вредности, у децентрализованом систему управљања, створићемо и 
афирмисаћемо позитивне обрасце живота за добробит грађана уз даље 
развијање и умрежавањем јавног, цивилног и приватног партнерства. 
 
Принципи и вредности за израду стратешког плана 
 
Принципи и вредности за израду стратешког плана су: 

- Усаглашеност са националним стратегијама и међународним 
стандардима; 

- Поштовање, признавање и промоција различитости и специфичности 
- Једнаке могућности засноване на једнаким правима 
- Спречавање и борба против свих облика дискриминације 
- Поштовање и промоција родне равноправности 
- Дугорочна перспектива - циљно усмерена планска активност у припреми и 

праћењу; 
- Мултидисциплинарни и међусекторски приступ - партнерство; 
- Транспарентност процеса планирања; 
- Активно учешће корисника у процесу планирања и праћења; 
- Ефикасност, уз максимално коришћење постојећих ресурса; 
- Специфични, мерљиви, реални и остварљиви циљеви; 
- Континуитет у остваривању циљева 

 
Принципи у пружању услуга 
 
 Услуге планиране овим Стратешким планом карактеришу следећи 
принципи: 
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- Једнакост у доступности услуга, без обзира на етничко порекло, пол, 
вероисповест, инвалидност и др. 

- Квалитет услуга, 
- Компетентност пружалаца услуга,  
- Перманентно усавршавање пружалаца услуга, 
- Партнерство између институција, приватног и цивилног сектора, 

Усклађеност услуга са потребама корисника, 
- Задовољење потреба најсиромашнијих и најугроженијих категорија 

становништва, 
- Тренутни ефекти и дугорочна перспектива планираних активности. 
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ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

Територија града Зајечара обухвата 29.47% територије Зајечарског округа, 
као и 1.21% од укупне територије Републике Србије. 
 Број становника града Зајечара учествује са 64.18% у укупном броју 
становника Зајечарског округа, а са 0.83% у укупном броју становника Републике 
Србије. 
 Густина насељености је скоро двострука у односу на ниво Округа, али је за 
30-так % испод просека густине насељености на нивоу Републике. 
 Изразита је и разлика у проценту насељености урбаних и руралних 
подручја. Па тако, док је у граду настањено 64.18 % од укупног броја становника, 
у селима тај проценат износи свега 35.81 %. Густина насељености у урбаној зони 
износи чак 393 становника на км2, док је у селима свега 22 становника по км2. 
На територији града налази се град Зајечар, као средиште, са 46 месних 
заједница и 59.461 становника по попису из 2011. 
 
Табела 1. Основно поређење општине и окружења (површина и становништво), 2011 

 
Површина 
(км

2
) 

Удео у укупној 
површини (%) 

Становни
штво 

Удео у укупном броју 
становника (%) 

Густина насељености 
(бр. становника/км

2
) 

Општи
не 

Округа 
Срб
ије 

УКУПНО 
Општи
не 

Округа Србије  

Урбана 
зона 

97 9.07 2.68 0.11 38.165 64.18 31.81 0.53 393 

Рурална 
зона 

972 90.93 26.82 1.10 21.296 35.81 17.75 0.29 22 

Општина 1.069 100 29.47 1.21 59.461 100 49.56 0.83 56 

Округ 3.624 / 100 4.1 119.967 / 100 1.67 33 

Србија 88.509 / / 100 7.186.862 / / 100 81 

*процена РЗС - Резултати пописа 

 
 

Општи подаци о граду 
 

На територији града Зајечара налазе се 42 насељена места и изузев самог 
града сва остала су сеоска. У погледу броја становника и величине сеоских 
насеља ова села су различитог типа. Према броју становника, највећа насеља 
су: Велики Извор (2.399), Грљан (2.379), Звездан (1.602), Рготина (1.452), 
Вражогрнац (1.069) и Велика Јасикова (819), док на другој страни нека насеља 
имају близу стотинак становника: Лесковац (80), Прлита (90), Јелашница (100) 
итд. 
 
Табела 2. Општи подаци о насељима и катастарским општинама, 2012. 

 Општина Округ 

Број насеља 42 173 

Просечна величина насеља (км
2
) 25.4 20.9 

Број градских насеља 1 (5 МЗ)  5 

Број осталих насеља 41 168 
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Број катастарских општина 41 169 

Просечна величина катастарске општине (км
2
) 25,4 20,9 

 
Према попису из 2011 град Зајечар има укупно 38.165 становника, што 

чини 64.18% од укупног броја становника. Знатније смањене градског 
становништва последица је значајнијих миграција градског у односу на сеоско 
становништво у општини. Имајући у виду негативну стопу природног прираштаја 
у општини може се закључити да је укупно смањење становништва у општини 
последица негативног природног прираштаја, а да је знатније смањење градског 
у односу на сеоско становништво последица веће склоности градског 
становништва ка миграцији (пре свега младих људи) према већим центрима или 
иностранству. 
У укупном становништву, што је и ситуација на целој територији Србије већи је 
број жена од броја мушкараца. Карактеристика овог подручја је знатно учешће 
старог становништва. 
 
Табела 3. Подаци о насељима (тип насеља, број становника и површина), 2012. 

Редн
и 
број 

Насељено 
место 

Тип 
насеља 
(градско/ 
остало) 

Број становника 

Удео у 
укупном броју 
становника у 
општини (%) 

Површина (км
2
) 

1 Зајечар Градско 38.165 64.18 % 51 

2 Боровац Сеоско 114 0.2 % 12 

3 Брусник Сеоско 315 0.5 % 24 

4 
Велика 
Јасикова 

Сеоско 819 1.4% 35 

5 
Велики 
Извор 

Сеоско 2.399 4.0 % 63 

6 
Велики 
Јасеновац 

Сеоско 287 0.5 % 15 

7 Вражогрнац Сеоско 1.069 1.8 % 28 

8 Вратарница Сеоско 457 0.8 % 39 

9 Врбица Сеоско 205 0.3 % 13 

10 Гамзиград Сеоско 683 1.1 % 22 

11 Глоговица Сеоско 387 0.7 % 31 

12 
Горња Бела 
Река 

Сеоско 122 0.2 % 30 

13 Градсково Сеоско 504 0.8 % 23 

14 Грлиште Сеоско 697 1.1 % 29 

15 Грљан Сеоско 2379 4.0 % 35 

16 Дубочане Сеоско 365 0.6 % 32 

17 Заграђе Сеоско 167 0.3 % 18 

18 Звездан Сеоско 1.602 2.7 % 35 

19 Јелашница Сеоско 100 0.2 % 7 

20 Кленовац Сеоско 172 0.3 % 10 

21 Копривница Сеоско 420 0.7 % 34 

22 Ласово Сеоско 245 0.4 % 47 

23 Леновац Сеоско 147 0.2 % 35 

24 Лесковац Сеоско  80 0.1 % 11 

25 Лубница Сеоско 808 1.4 % 29 

26 
Мала 
Јасикова 

Сеоско 235 0.4 % 12 

27 Мали Сеоско 232 0.4 % 12 
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Јасеновац 

28 Мали Извор Сеоско 372 0.6 % 39 

29 Мариновац Сеоско 209 0.4 % 28 

30 Метриш Сеоско 273 0.5 % 27 

31 Николичево Сеоско 715 1.2 % 27 

32 Планиница Сеоско 205 0.3 % 26 

33 Прлита Сеоско 90 0.2 % 16 

34 Рготина Сеоско 1.452 2.4 % 48 

35 Салаш Сеоско 688 1.2 % 29 

36 Селачка Сеоско 208 0.3 % 21 

37 Табаковац Сеоско 170 0.3 % 7 

38 Трнавац Сеоско 391 0.7 % 13 

39 Халово Сеоско 707 1.2% 25 

40 Чокоњар Сеоско 143 0.2 % 4 

41 Шипиково Сеоско 383 0.6 % 16 

42 Шљивар Сеоско 253 0.4 % 11 

 

 
Географски положај 

 
Град Зајечар се налази у централном делу Тимочке крајине и обухвата 

Зајечарску котлину, источни део Црноречке и северни део Књажевачке котлине, 
као и јужне делове Неготинске крајине. Површина териториоје града Зајечара је 
1.069 км2 (око 15 % површине Тимочке крајине). 
 Град Зајечар, географски, административни, привредни, политички и 
културни центар општине и Зајечарског управног округа, налази се у Зајечарској 
котлини (између 43°54' и 43°42' северне географске ширине, 22°07' и 22°24' 
источне географске дужине и 137 м апсолутне надморске висине), на 11 км од 
границе према Бугарској, у међуречју и на саставцима Црног и Белог Тимока. 
Град је првобитно лежао на десној обали Црног Тимока, простирући се до брда 
Краљевица. Временом се ширио на левој обали Црног Тимока и према западу. 
На територији Града Зајечара преовлађује брдско-планинско земљиште, са 
зајечарском котлином у центру. Територију града Зајечара пресецају Црни и Бели 
Тимок, који се код Вражогрнца спајају у Велики Тимок. Ова три Тимока чине 
основу речног система Тимок, који чини основу хидрографске мреже овог краја. 
Поред њих, територију општине пресецају мање речице (Лубничка река, 
Леновачка река, Горња Бела Река, Ласовачка река и др.) 

На територији града нема природних језера, али постоје три вештачка 
(акумулациона) језера: Грлишко, Рготско и језеро Совинац. Грлишко и језеро 
Совинац служе за водоснабдевање, док је Рготско језеро настало сакупљањем 
воде у ископима (мајданима) кварцног песка код села Рготине. На територији  
Зајечара позната су два термоминерална извора: Гамзиградска Бања и 
Николичево.  
 

Клима 
 
 Град Зајечар се налази у континенталном климатском појасу. Клима је 
влажно умерена, са топлим и сувим летом и умерено хладном зимом, шта 
указује да Зајечар и околина имају умереноконтиненталну климу. Најхладнији 
месеци су у просеку јануар (са просечном температуром ваздуха 0,8 ºC) и 
фебруар, а најтоплији јул (са просечном температуром ваздуха 22.6 ºC). У 
последњој деценији клима је се знатно изменила. Присутне су њене варијације 
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које указују да више нема прецизног временског периода у којем траје зима или 
лето, као што је то било раније. Сада су летњи месеци изузетно жарки са 
дневним температурама које достижу и до 40°C док су ноћи у просеку свеже. По 
тој разлици дневне и ноћне температуре у току лета, сувим и жарким летима 
клима у овом крају све више поприма обележја пустињске климе. Зиме су благе 
и са мало падавина, али у појединим периодима температура силази и преко 
15°C испод нуле. У зајечарском басену дувају ветрови слични кошави, најчешће 
североисточни, док повремено дувају ветрови са правца Карпата и Старе 
планине. Ветрови су најчешћи у пролеће и јесен. Град се јавља ретко. Задњи 
забележени, који је нанео велика оштећења објектима , дадира из августа 2002. 
године.Током године укупне падавине у просеку износе 608.7 мм. 
 
                 Табела 4. Општи географски и климатски показатељи 

Надморска висина седишта града (мнм) 125 

Опсег надморских висина у граду (мин-маx) 115-692 

Географска дужина 22
0
07’-22

0
24’ 

Географска ширина 43
0
54’-43

0
42’ 

Површина општине (км²) 1.069 

Просечна максимална температура (˚C) 23 

Просечна минимална температура  (˚C) 0 

Годишње падавине(мм) 560 

 
Табела 5. Климатски показатељи* 

 Град Зајечар 

ТЕМПЕРАТУРА  

Просечна температура ваздуха – јануар (°C) 0.8 

Просечна температура ваздуха –јул (°C) 22.6 

Просечна температура ваздуха – годишња (°C) 11.8 

Средњи број мразних дана - годишње 103 

Средњи број тропских дана - годишње 83 

ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА  

Просечна влажност ваздуха – годишња (%) 71 

ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА  

Просечан број ведрих дана - годишње 90 

Просечан број облачних дана - годишње 109 

ПАДАВИНЕ  

Просечна количина падавина – годишње (mm) 608.7 

ПОЈАВЕ  

Просечан број дана са снегом - годишње 32 

Просечан број дана са снежним покривачем – годишње 67 

Просечан број дана са маглом – годишње 30 

Просечан број дана са градом - годишње 0 

*Статистички годишњак 2013 и 2014, РСЗ 

 
 

Саобраћајна повезаност 
 

Град лежи на главним саобраћајницама Тимочке Крајине где се укрштају 
путеви различитог нивоа и значаја, а магистрални правци ка Видину и Софији су, 
поред магистралног пута Београд – Доњи Милановац – Кладово – Неготин и 
даље, једина и најкраћа путна мрежа Европе и осталог дела наше земље ка 
северној Бугарској и јужној Румунији и даље према Црноморском басену. што 
Зајечару даје посебан међународни значај.   
. 
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 Зајечар, као један од важнијих центара у Србији, повезан је са 
међународним путем "коридор 10" и граничним прелазом са Бугарском "Вршка 
Чука" удаљеним 7 км. Најближи аереодром је у Нишу на 100 км, а лука Прахово 
на Дунаву је удаљена 70 км. 
 Поред путничког и железничког саобраћаја развијен је и теретни саобраћај 
и скоро све железничке станице у општини имају индустријски колосек, тако да 
се железницом са подручја општине транспортује добар део индустријске робе и 
пољопривредних производа. Подручје града пресецају пруге нормалног колосека  
 
Ниш – Зајечар – Прахово и Ниш – Зајечар – 
Београд. 
Град Зајечар је повезан са:                      
међународним путем “коридор 10” 
магистралним путевима М5 и М25, 
80 км до аутопута Е75, 
до аеродрома у Нишу 100 км, 
до аеродрома у Видину 60 км, 
до луке Кладово 100 км, 
до луке Прахово 70 км, 
до луке Видин 60 км. 
 
Што се ваздушног саобраћаја тиче сам 
град Зајечар нема аеродром, али је од је 
аеродрома у Нишу удаљен 100 км, а од 
аеродрома у Видину 60 км.    
 
Град Зајечар лежи на реци Тимок која није 
пловна, али је удаљен: 
• до луке Кладово 100 км, 
• до луке Прахово 70 км, 
• до луке Видин 60 км.                                                                                                  
                                                  
 

Локална самоуправа (администрација) 
 

Град Зајечар има скупштину која броји укупно 50 одборника који се бирају 
на непосредним изборима. Већину у градској скупштини има Српска напредна 
странка која има 32 одборника, односно 64 % од укупног броја одборника, док су 
остале странке у мањини. 
       У следећим табелама приказани су општи подаци о Градској управи 
 
Табела 6. Основни подаци о Граду Зајечару 

Адреса Зајечар, Трг ослобођења 1 

Телефон 019/444-600 

Факс 019/421-712 

Веб сајт www.zajecar.info 

Е-mail Града ozajecar@verat.net 

 
 
 
 
 

http://www.zajecar.info/
mailto:ozajecar@verat.net
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Табела 7. Основне организационе јединице Градске управе 

 Основне организационе јединице Градске управе (одељења) 

1. Одељење за општу управу 

2. Одељење за друштвене делатности и привреду 

3. Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове 

4. Одељење за инспекцијске послове и комуналну полицију 

5. Одељење за финансије 

6. Одељење за локалну пореску администрацију 

7. Одељење за нормативно правне послове 

8. Кабинет Градоначелника 

9. Одељење за заједничке послове 

10. Канцеларија за брзе одговоре 

11. Одељење за интерну ревизију 

 
 Повереништво за избеглице, као организациони део Градске управе, води 
евиденцију о подацима избеглих лица и интерно расељених лица на територији 
Града Зајечара. Број регистрованих избеглих лица и интерно расељених лица на 
територији Града Зајечара су следећи: 
 
Табела 8. Број избеглих лица са статусом и интерно расељених лица 

Број избеглих лица са статусом 93 

Број интерно расељених лица са КиМ 485 

 
 

 
ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

 
 Становништво је најважнији фактор укупног развоја Града Зајечар, као и 
целокупан простор некадашњег Тимочког региона, карактерише процес 
демографског пражњења. Укупан број становника константно се смањује, 
посебно број радно способног становништва и младих.     
 
 
                                                                                                 

СТАНОВНИШТВО (број становника и стопа раста) 
 

  У погледу људских ресурса, односно броја становника, на територији 
града Зајечара, у периоду 1948-1981. приметан је константан раст и повећање 
броја становника од 62.887-76.681, односно између 2.000 и 4.000 између пописа. 
Нажалост, како је у овоме крају најизраженија „бела куга“ у Србији, не чуди да од 
1981. године, па до данас имамо осетан пад броја становника од 76.681 на 
65.969 према попису из 2002. године, док је према статистичкој процени тај број у 
2006. години пао на свега 63.398 становника. Према попису становнштва, 
домаћинства и станова из 2011. године број становника износи 59 461.     

У складу са тим у порасту је још једна негативна тенденција - пораст броја 
становника на привременом раду у иностранству. 

 Знатније смањене градског становништва последица је значајнијих 
миграција градског у односу на сеоско становништво у град. Имајући у виду 
негативну стопу природног прираштаја у граду може се закључити да је укупно 
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смањење становништва у општини последица негативног природног прираштаја, 
а да је знатније смањење градског у односу на сеоско становништво последица 
веће склоности градског становништва ка миграцији (пре свега младих људи) 
према већим центрима или иностранству. 

У укупном становништву, што је и ситуација на целој територији Србије 
већи је број жена од броја мушкараца. Карактеристика овог подручја је знатно 
учешће старог становништва 
 

Старосна структура становништва 
 

Укупан број становника између два пописа смањен је за 6.508 лица. 
Проценат учешћа деце и младих смањен је са 18,93% на 15,27%. Такође је 
смањено учешће радно активног становништва старости од 20 до 44 године са 
30,26% у 2002. години на 29,65% у 2011. години. Истовремено, повећало се 
учешће броја старијих са 20,37% у 2002. години на 21,97% у 2011. години. 
 
Табела 9. Структура становништва према старости и полу, 2012. 

 Општина Удео у укупном броју 
становника у општини (%) 

Укупно 
становништво 

Укупно 59461 100 

Мушко 29032 48.52 

Женско 30429 51.17 

0-4 

Укупно 2132 3.58 

Мушко 1136 1.91 

Женско 996 1.67 

5-9 

Укупно 2446 4.11 

Мушко 1267 2.13 

Женско 1179 1.98 

10-14 

Укупно 2500 4.20 

Мушко 1308 2.19 

Женско 1192 2.00 

15-19 

Укупно 2998 5.04 

Мушко 1542 2.59 

Женско 1456 2.44 

20-24 

Укупно 3174 5.33 

Мушко 1629 2.73 

Женско 1545 2.59 

25-29 

Укупно 3429 5.76 

Мушко 1835 3.08 

Женско 1594 2.68 

30-34 

Укупно 3545 5.96 

Мушко 1881 3.16 

Женско 1664 2.79 

35-39 

Укупно 3769 6.33 

Мушко 1925 3.23 

Женско 1844 3.10 

40-44 

Укупно 3712 6.24 

Мушко 1860 3.12 

Женско 1852 3.11 

45-49 

Укупно 3796 6.38 

Мушко 1912 3.21 

Женско 1884 3.16 

50-54 

Укупно 4386 7.37 

Мушко 2166 3.64 

Женско 2220 3.73 
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55-59 

Укупно 5124 8.61 

Мушко 2448 4.11 

Женско 2676 4.50 

60-64 

Укупно 5383 9.05 

Мушко 2554 4.29 

Женско 2829 3.75 

65-69 

Укупно 3717 6.25 

Мушко 1707 2.87 

Женско 2010 3.38 

70-74 

Укупно 3506 5.89 

Мушко 1544 2.59 

Женско 1962 3.29 

75-79 

Укупно 2968 4.99 

Мушко 1239 2.08 

Женско 1729 2.90 

80-84 

Укупно 1865 3.13 

Мушко 729 1.22 

Женско 1136 1.91 

 
85 и више 

Укупно 1011 1.70 

Мушко 350 0.58 

Женско 661 1.11 

 
Укупан број пунолетних становника града Зајечара износи 50.575 , односно 

85,06  од укупног броја становника а просечна старост становника града износи 
45,5 година.  Укупан број остарелих лица лица од 65 година и више износи 13067 
односно 21,98 % од укупног броја становника града Зајечара. Укупан број деце и 
омладине од 0-19 година живота износи 10.076 лица односно 16,94 % од укупног 
броја становника града Зајечара. Према полу укупан број мушког становништва 
износи 29.32 а женског 30.429.  

Укупан број пунолетног мушког становништва износи 24418 а женског 
26157. просечна старост пунолетног становништва према полу износи за 
мушкарце 43,9% а за жене 47,1%. Што се тиче укупног броја деце и омладине од 
0-19 година живота  укпан број лица мушког пола износи 5235 а женског 4823. 
Што се тиче старосне групе од 65 година живота и више укупан број  лица 
мушког пола износи 5569 а женског 7498. 
 
 
Табела 10. Укупан број пензионера на територији града  Зајечара за 2013. годину  

 Инвалидска 
пензија 

Делимичне 
инвалидске  
пензије 

Старосна 
пензија 

Породична 
пензија 

Укупно  

Запослени  3720 238 7961 3339 15258 

Пољопривредници 185 0 2038 168 2391 

Самостална 
делатност 

160 0 266 115 541 

Војни пензионери  41 0 142 94 277 

Укупно  4106 238 10407 3716 18467 

 

Укупан број пензионера на територији града Зајечара за месец децембар 
2013. године износи 18467. Од укупног броја пензионера највећи број се 
евидентира у категорији запослених 15258, од тог броја инвалидских пензионера 
је 3720, делимичне инвалидксе пензије 238, старосних 7961 и породичних 
пенуија 3339. 
Највећи број је старосних пензионера 10.407 а породичних 3.716 лица. 
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Становништво према типу насеља 
 
 Изразита је у разлика у проценту насељености урбалних и руралних 
подручја. Па тако, док је у граду настањен 38.165 становник, односно 64.18 % од 
укупног броја становника, у селима тај проценат износи свега 35.81%, односно 
21.296 становника. 
 
Табела 11. Структура становништва према типу насеља, 2012. 

 

Општина Округ Србија 

Број 
Учешће 
(%) 

Број 
Учешће 
(%) 

Број Учешће (%) 

Градско 
становништво 

38165 64.18 69035 57,5 4271872 59,4 

Остало 
становништво 

21296 35.81 50932 42,4 2914990 40,6 

 
 

Витални догађаји 
 
 Природни прираштај становништва је у наглом опадању. Овај крај, као и 
Тимочка крајина у целини, сматра се крајем са најнижом стопом прираштаја. 
Стога се каже да овде влада “бела куга” (синоним за појаву да је у неком крају 
стопа природне смртности већа од стопе природног прираштаја). 
 
 Табела  12. Витални догађаји, 2012. 

 Општина Округ Србија 

Живорођени 425 794 67257 

Живорођени на 1000 становника  7,2  6,7 9.3 

Умрли 1057 2383 102400 

Умрли на 1000 становника 18,0  20,1 14.2 

Природни прираштај -632 -1598 -35143 

Природни прираштај на 1000 
становника 

-10,7 -13,4 -4,9 

  
 

Полна структура становништва 
 
Табела 13. Полна структура становништва по попису 2011. 

 Општина Структура 
становништва 
у општини (%) 

Структура 
становништва 
у округу (%) 

Структура становништва 
у Србији (%) Мушко 29032 48,82 48,74 48,69 

Женско 30429 51,17 51,26 51,31 

Укупно 59461 100 100 100 

 
 

Етничка структура становништва 
 
 По националној структури становништва град Зајечар је вишенационална 
заједница. Најбројнији су Срби, а поред њих ту живе Власи, Роми, Румуни, 
Бугари, Македонци, Црногорци, Југословени, Албанци. 
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Табела 14. Структура становништва према етничкој или националној припадности по 
попису 2011. 

 

Општина Округ 

Број 

Удео у 
укупном 
становништв
у (%) 

Број Удео у укупном становништву (%) 

Срби 52292 87,94 105231 87,72 

Црногорци 98 0,16 140 0,12 

Југословени 89 0,15 127 0,11 

Албанци 40 0,07 76 0,06 

Бошњаци 4 0,01 12 0,01 

Бугари 181 0,30 223 0,19 

Буњевци / / / / 

Власи 2856 4,80 6254 10,52 

Горанци 28 0,05 36 0,03 

Мађари 11 0,02 43 0,03 

Македонци 148 0,25 234 0,19 

Муслимани 28 0,05 59 0,05 

Немци 6 0,01 12 0,01 

Роми 753 1,27 2042 1,70 

Румуни 204 0,34 307 0,26 

Руси 7 0,01 19 0,02 

Русини / / / / 

Словаци 5 0,01 10 0,01 

Словенци 23 0,04 38 0,03 

Украјинци 2 0,00 9 0,01 

Хрвати 71 0,12 119 0,10 

Чеси / / / / 

Остали 150 0,25 240 0,20 

Неопредељ
ени 

1400 2,35 3052 2,54 

Регионална 
припадност 

29 0,05 45 0,03 

Непознато 1033 1,74 1637 1,36 

Укупно 59461 100 119967 100 

 
Већина настањених на подручју града Зајечара говори српски као матерњи 

језик чак 53.361 становника, односно 89,7%, влашки 3177 становника, односно 
5.3%, док се за све остале језике као матерње изјаснило само 0.2% од укупног 
броја становника. 

 
 

Образовна структура становништва 
 
Табела 15. Структура становништва старог 15 и више година према школској спреми по попису  
2011 

 

Општина (број) Општина (%) Србија (%) 

уку- 
пно 

муш- 
карци 

жене 
уку-
пно 

муш-
карц
и 

жене 
уку-
пно 

муш-
карци 

жене 

Укупно 
становништво (>15) 

52383 25321 27062 100 100 100 100 100 100 

Без школске спреме 1170 238 932 2,23 0,94 3,44 2,68 1,03 4,21 

Непотпуно основно 8365 2975 5570 15,97 11,75 20,58 10,99 8,12 13,68 
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образовање 

Основно 
образовање 

13396 6490 6906 25,57 25,63 25,52 20,76 19,97 21,49 

Средње 
образовање 

22579 12261 10318 43,10 48,42 38,13 48,93 54,29 43,94 

Више образовање 2801 1492 1309 5,35 5,89 4,84 5,65 5,83 5,49 

Високо образовање 3935 1978 1957 7,51 7,81 7,23 10,58 10,39 10,77 

Непознато 137 67 70 0,26 0,26 0,26 0,40 0,38 0,41 

 

 
 

ЗАПОСЛЕНОСТ 
 

Последњих година долази до уједначеног пораста броја незапослених у 
свим групама степена образовања, а највећи удео у броју незапослених имају 
неквалификовани радници. 

У граду Зајечару у 2012. години било је 12.077 запослених радника, 
односно 203 на 1000 становника. Уколико се посматра период уназад четири 
године може се видети да је дошло до значајног пада броја запослених  у односу 
на 2008. годину када је било запослено 14.948 радника.  
Подаци су дати на основу званичних података статистичког пописа из 2011.год. 
 Пад броја запослених је, пре свега, последица решавања проблема вишка 
запослених у зајечарским предузећима. Овај процес чији су покретачи транзиција 
и приватизација није само са негативним последицама (повећање броја 
незапослених и стварање социјалних тензија), већ има и позитиван импулс на 
повећање продуктивности и ефикасности привреде.     

У априлу 2013. године  у граду Зајечару било је 7.838 незапослених, 
односно 131 незапослен на 1000 становника.  Од укупног броја незапослених 
3.843 су жене, односно 65 незапослених жена на 1000 становника. Највећи број 
незапослених је без квалификација и они чине 34,01% незапослених. У 
поређењу са Републиком удео незапослених у укупној популацији је нешто већи 
и износи 12,44% у односу на 10,27% у Републици Србији. 
Број незапослених је у односу на 2009 повећан (за 9%), а за очекивати је да овај 
број у наредним годинама буде додатно повећан.     

У посматраним годинама долази до уједначеног пораста броја 
незапослених у свим групама степена образовања, а највећи удео у броју 
незапослених имају неквалификовани радници. 

Неопходно је напоменути да је реални број незапослених вероватно мањи 
од приказаног због чињенице да се значајан број становника града Зајечара бави 
пољопривредом или неким обликом сиве економије (трговина или неке 
производне делатности у радњама које нису регистроване). 

У посматраним годинама долази до уједначеног пораста броја 
незапослених у свим старосним групама, а нешто је већи пораст код 
незапослених старијих од четрдесет година, што је последица  смањења вишка 
радне снаге у друштвеним предузећима.  
 Од укупног броја незапослених лица 2.135 лица су старосне структуре 
преко 50 година 27.24%.  

Преглед незапослених лица на територији града Зајечара према старосној 
структури до 50 година је следећи: 
од 15 до 19 година је укупно 207  лица незапослено, тј. 2,64% 
од 20 до 24  година старости 824 , односно 10,51 
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од 25 до 29 година старости 1016 , односно 12,96 
од 30 до 34 година старости 936, односно 11,94 
од 35 до 39 година старости 910, односно  11,61 
од 40 до 44 година старости 910, односно  11,61 
од 45 до 49 година старости 900 ,односно  11,48 
 Према попису из 2011. године од укупног броја евидентираних 
незапослених лица 5122 лица су она са претходним радним искуством а 2279 се 
први пут запошљава. 

Неопходно је напоменути да је реални број незапослених вероватно мањи 
од приказаног због чињенице да се значајан број становника града Зајечар бави 
пољопривредом или неким обликом сиве економије (трговина или неке 
производне делатности у радњама које нису регистроване). 

 
 

Број и структура запослених 
 
Табела 16. Број и структура запослених, 2012 (годишњи просек)* 

 
 

Град 
Зајечарска 
област 

Република Србија 

Запослени – укупно 
 
Жене 
 
У предузећима, установама, 
задругама и организацијама 
Приватни предузетници, самостални  
делатници и запослени код њих 

12.071 22777 1727048 

41,7 43,1 46,1 

8812 16322 1341114 

3259 6455 385934 

Број 
запослених на 
1000 
становника 

 
Укупно 205 192 240 

Запослени у правним 
лицима(друштва, 
предузећа, установе, 
задруге и друге 
организације) 

150 138 186 

 
 
 

Број и полна структура незапослених - преглед по годинама. 
 
Табела 17. Број и полна структура незапослених, преглед по годинама. 

 2000 2003 2004 2005 2006 2007 
2008 2009 2010 2012 2013 

(децемба
р) 

2014 
(октоба
р) 

Незапослени 
– укупно 

5331 7749 7792 8036 8127 7003 6763 7170 7280 7305 

 
 
7416 

 
 
7074 

Незапослени 
– жене 

3383 4234 4135 4311 4400 3875 3005 3804 3818 3820 
 
3610 

 
3550 

Незапослени 
– мушкарци 

1948 3515 3657 3725 3727 3128 3758 3366 3462 3485 
 
3860 

 
3524 

 



21 
 

 

Незапосленост према степену образовања и полу 
 
Табела 18. Незапослени према степену образовања  и полу, октобар 2014. 

 
Зајечар Укупно за округ: Зајечарски 

Степен стручне 
спреме 

I 
Укупно 2,319 4,450 

Жене 1,109 2,170 

II 
Укупно 368 535 

Жене 166 247 

III 
Укупно 1,831 3,589 

Жене 833 1,405 

IV 
Укупно 1,719 3,512 

Жене 970 1,891 

V 
Укупно 27 58 

Жене 9 15 

VI-1 
Укупно 259 519 

Жене 146 290 

VI-2 
Укупно 86 183 

Жене 51 110 

VII-1 
Укупно 460 879 

Жене 263 502 

VII-2 
Укупно 3 6 

Жене 3 5 

VIII 
Укупно 2 2 

Жене 0 0 

УКУПНО 
Укупно 7,074 13,733 

Жене 3,550 6,635 

Извор: НСЗ 
 

 
Незапосленост према старосној структури 

 
Табела 19. Незапослена лица према старосној структури, октобар 2014 

Број година Град Зајечар Зајечарска област 

УКУПНО 7074 13733 

ЖЕНЕ 3850 6635 

15 - 19 година 
Укупно 195 389 

Жене 82 158 

20 – 24 
Укупно 652 1318 

Жене 305 593 

25 – 29 
Укупно 873 1712 

Жене 474 888 

30 – 34 
Укупно 848 1670 

Жене 456 874 

35 – 39 
Укупно 813 1605 

Жене 462 859 

40 – 44 
Укупно 865 1594 
Жене 475 855 

45 – 49 
Укупно 821 1527 
Жене 453 826 

50 – 54 
Укупно 877 1638 
Жене 782 849 

55 – 59 
Укупно 795 1566 
Жене 335 678 



22 
 

60 – 64 
Укупно 335 714 
Жене 26 55 

65 i više 
Укупно 0 0 
Жене 0 0 

Извор: НСЗ 
 

 
 

ПРИВРЕДА 
 

По степену привредне развијености, град Зајечар се сврстава у ред 
средње развијених општина у Републици Србији. Друштвени бруто производ по 
становнику у општини износи око хљаду евра годишње. Водеће привредне гране 
су рударство и енергетика, индустрија, пољопривреда, трговина, а истовремено 
постоје изванредне могућности за развој туризма, саобраћаја, приватног 
предузетништва. 
 

Индустрија 
 
 Више различитих фактора може веома повољно да утиче на развој 
индустрије: енергетски ресурси (налазишта угља, кварца, водотокови), шумски 
ресурси, велике могућности пољопривреде за производњу сировина за 
индустрију (сунцокрет, дуван, житарице, грожђе, воће и др.), могућност превоза 
сировина до индустријских постројења и финалних производа до потрошача 
расположивом путном и железничком мрежом, као и оближњим речним пловним 
путем Дунавом. 
 Зајечарска индустрија је разнородна: металопрерађивачка, прехрамбено-
прерађивачка, индустрија стакла и порцелана, текстилна, производња 
електричне енергије, итд. Познатија предузећа су: Фабрика мерних 
трансформатора, пивара “ Уједињене српске пиваре Зајечарско АД Зајечар“, 
“Житопромет” (пекарско-млинска индустрија), А.Д. „Имлек“ Београд, млекара 
Зајечар, хидроелектране Гамзиградска Бања и Соколовица, рудници: рудник 
антрацита “Вршка Чука” село Прлита, рудник лигнита “Лубница” у Лубници и 
рудник кварцног песка “Србокварц” у  Рготини. Већина ових индустријских 
капацитета је у приватном власништву. 

У развоју је приватно предузетништво, у оквиру којег доминирају 
угоститељска, услужне, трговачке и занатске делатности. 
 

Пољопривреда 
 

Град Зајечар располаже са значајним природним ресурсима за развој 
пољопривреде. Под обрадивим површинама је око 70.000 ха, а под шумама око 
32.000 ха. Равничарско земљиште обувата 69 % територије општине, а брдско-
планинско 31 %. На пољопривредно земљиште отпада 64 % равничарског 
земљишта. У структури пољопривреде најзаступљенија је земљорадња, а у 
оквиру ње ратарство и виноградарство. За разлику од централног дела Србије, 
воћарство је заступљено на мањим површинама.  

Обрадиво пољопривредно земљиште заузима површину од 68.061 хектар, 
а од тога оранице и баште 42.473 хектара, воћњаци 1.956 хектара, виногради 
1.950 хектара, ливаде 12.332 хектара, пашњаци 9.271 хектар, шуме 28.231 
хектар и неплодно 6.904 хектара. 



23 
 

Зајечар са околином има све природне услове за развој пољопривреде. У 
долинама река Црни и Бели Тимок изразито плодно земљиште и могућност 
наводњавања омогућавају развој ратарства (у оквиру њега и повртарства), док 
брдско-планинско земљиште (подтупижнички крај, обронци Дели Јована и др.), 
са великим бројем пашњачких површина, омогућавају успешан развој 
сточарства. Богатство шума и ловних подручја омогућавају развој лова, док је 
риболов заступљен на акумулационим језерима и рекама. У новије време граде 
се и приватни рибњаци за узгој рибе. Клима повољно утиче на развој 
пољопривреде (мањи део године је зимски период, довољно падавина у току 
године, довољан број сунчаних дана и др.). Пласман производа је могућ у 
великим потрошачким центрима (Зајечар, Бор, Неготин, Књажевац), који су на 
кратким удаљеностима од пољопривредних рејона и повезани путном и 
железничком мрежом. 
 

Сточарство 
 

Град Зајечар је био значајан произвођач меса и велики извозник јунећег, 
свињског и овчег меса. У сеоским срединама је приметна експанзија узгоја коза и 
већа потражња за прерађевинама од козјег млека. Пошто постоји велики број 
напуштених пашњака који дуго година нису третирани никаквим хемијским 
средствима, врло је лако организовати органску производњу меса.   
Треба нагласити да сточарска производња има традицију у овим крајевима јер се 
велике површине земљишта налазе на надморским висинама преко 400 м, што 
одговара производњи сточарске производње због испаше и обезбеђења сена. 
 Сточарска производња на територији града Зајечар пре свега је 
заступљена кроз гајење говеда, свиња, оваца и живине. Са економског 
становишта најбитније је гајење говеда ради производње млека. 
 
 

ВАНПРИВРЕДНИ СЕКТОР 
 

Зајечар је административни, политички и културни центар Зајечарског 
округа, и некадашњи центар Тимочког региона, и као такав има изузетно развијен 
ванпривредни сектор почев од културе и медија преко образовних институција, 
институција здравства, судства, полиције, банкарства итд. 
 

 
ОБРАЗОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 
Системом образовања у нашој заједници обухваћени су сви образовни 

нивои: 
- предшколско образовање,  
- основно образовање, 
- средње образовање, 
- више и високо образовање. 

 
Предшколско образовање организује и спроводи Установа за децу "Ђулићи". 

Ова установа своју делатност проводи реализацијом програма васпитно-
образовног, превентивно-здравственог и социјалног рада са децом предшколског 
узраста. Располаже са седам наменски изграђених објеката, дисперзираних у 
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граду и селима  Грљан и Велики Извор:: "Ђурђевак", "Здравац", "Љиљан", 
"Маслачак", "Невен" , "Пламенак" и „Изворчић“. 

Деца која похађају основну школу, овај вид образовања стичу у 40 школских 
објеката, односно 13 основних школа и 27 подручних одељења (која су у саставу 
тих школа). У граду ради пет осмогодишњих школа, специјална школа за основно 
и средње образовање и школа за основно музичко образовање, док се 
преосталих шест осмогодишњих школа налази у сеоским насељима. 

За потребе средњешколског образовања формиране су четири средње 
школе: Гимназија, Економско-трговинска школа, Медицинска школа и Техничка 
школа У области вишег и високог образовања постоје Виша школа за менаџмент 
и Факултет за менаџмент. У овој школи се оспособљавају кадрови за 
професионално бављење менаџерским пословима. Наставни садржаји и 
едукативне технике одговарају савременом систему пословања, заснованом на 
тржишним основама. 

Факултет за менаџмент је основан 1997. године. Студије на овом факултету 
се реализују четворогодишњим студирање на неком од пет смерова, у оквиру 
којих су синтетизована најновија достигнућа модерне науке о менаџменту. 
 
Табела 20. Капацитети образовних институција, преглед по годинама 

 

2011/2012 школска година 2014/2015 школска година 

Број 
установа 

Број 
образовних 
профила 

Број 
ученика/сту
дената 

Број 
установа 

Број образовних 
профилаa 

Број 
ученика/студената 

Предшколске 
установе 

17 / 1 077 7 / 950 

Основне 
школе 

19 / 4 034 11 / 3809 

Средње школе 
 

4 26 2 782 4 26 2510 

Специјале 
школе 

   1  

 

Основна 39 

Средња 49 

Високо и више 
образовање 

2 5 1 340 1 3 1300 

 
Табела 21. Број и структура образовних установа  

 
Град Зајечар 
2011-2012 

Удео у укупном броју 
установа у Округу (%) 
2011-2012 

Град Зајечар 
2014-2015 

Основне школе 
Укупно 34 35,8 11+ 23 истурена одељења 

Одељења 164 48,4 219 

Средње школе 
Укупно 4 50,0 4 

одељења 99 59,4 94 

Специјалне школе 
укупно 2 28,6 2 

Одељења 19 53,1 17 

Школа за одрасле 
Укупно 1 100 / 

одељења 4 100/ / 

Више школе 1 100/ / 

Факултети 1 100 / 

Устаове за децу предшколског 
узраста 

19 55,9 19 

Студентски домови / /  

Домови ученика 1 50,0 1 
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ЗДРАВСТВО 
 

Здравствена заштита становништва Града Зајечара обезбеђује се у 
Здравственом центру Зајечар, Заводу за јавно здравље "Тимок", Заводу за 
специјализовану рехабилитацију "Гамзиград", као и у већем броју приватних 
ординација опште праксе и специјалистичких ординација и десетак 
стоматолошких ординација. Апотекарска установа "Лек" и један број приватних 
апотека ангажује се на обезбеђивању лекова за потребе болесника са подручја 
наше општине. 

Здравствени центар Зајечар обухвата здравствену заштиту која 
подразумева услуге, стационарно амбуалнтно поликлиничку и другу здравствену 
заштиту. 

Здравствени центар Зајечар постоји од 1992. год. који у свом саставу има 
Дом здравља и Општу болницу која је основана давне 1912. год. Од услуга које 
пружа Здравствени центар Зајечар издвајају се теренски рад у хитној служби и 
кућном лечењу и поливалентној патронажи. Око 130.000 корисника годишње се 
обрати за неку од услуга које се остварују у Здравственом центру Зајечар. 

Надлежност Завода за јавно здравље "Тимок" Зајечар је делатност која се 
одвија на територији Зајечарског и Борског управног округа, у складу са законом, 
на територији Републике Србије. 

Област  деловања и услуге које пружа Завод тичу се осталих видова 
здравствене заштите и то: 

- социјално-медицинска услуга, хигијенско-еколошка услуга, 
- епидемијолошка и микробиолошка здравствена делатност: 

Основан је давне 1953. год. 
 Болница у Зајечару је здравствена установа за лечење акутних стања и по 
плану мреже има 430 постеља (кревета). 
 
Табела 22. Лекари, стоматолози и дипломирани фармацеути у здравственим службама 
 

 
Град Зајечар 
2010. Година 

Удео у укупном броју 
лекара 2010. година (%) 

Град Зајечар 2012. 
година 

Лекари – укупно 213 100 222 

Лекари опште медицине 47 22,1 34 

Лекари на специјализацији 16 7,5 33 

Лекари специјалисти 150 70,4 155 

Стоматолози 15 7,0 17 

Фармацеути 36 16,9 40 

Број становника на једног 
лекара у општини 

285 / 265 

Број становника на једног 
лекара у округу 

293 / 287 

Бр. ст. на једног лекара у 
Србији 

346 / 343 



26 
 

РАДНИ ТИМ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 На основу Одлуке Скупштине града Зајечара дана 12. 12. 2013. године 
образован је Радни тим за израду Стратегије развоја социјале политике Града 
Зајечара у циљу изградње и јачања партнерства државе и цивилног друштва а 
ради смањења сиромаштва и социјалне искључивости на територији града 
Зајечара. 

Радни тим чине изабрани представници релевантних сектора у 
планирању социјалне политике и то :  

- Локална самоуправа, 
- Социјална заштита,  
- Националана служба за запошљавање, 
- Здравства, 
- Образовања, 
- Полицијске управе, 
- Невладиног сектора... 

 
Циљ израде Стратегије је дефинисање: 
- ефикаснијег система интегралне социјалне заштите са развијеном 

мрежом услуга усмерених на корисника; 
- развоја програма и услуга који спречавају настанак и генерацијски пренос 

социјалних проблема; 
- мера, услуга и активности које су усмерене на појединце, породице у 

ризику и маргинализоване групе, њихово оспособљавање за продуктиван 
живот у заједници, одговорно родитељство и предупређење зависности 
од социјалних услуга 

 
Кроз процесе припреме Стратегије промовисао се заједнички  

партиципативни приступ планирању локалног развоја социјалне политике, 
међусекторска сарадња и размена информација, укључивање и координација 
јавног, приватног и цивилног сектора у процесу одлучивања и пружања услуга, 
а све са циљем подизања нивоа квалитета живота грађана са освртом на 
најосетљивије групе. 
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "ЗАЈЕЧАР" У ЗАЈЕЧАРУ 
 

Центар за социјални рад „Зајечар“ je једина установа социјалне заштите 
на територији града Зајечара  од свог оснивања 1959. год. У оквиру своје 
делатности  примењује: законе (Закон о локалној самоуправи, Закон о 
социјалној заштити и обезбеђењу социјалне сигурности грађана, Породични 
закон, Закон о финансијској подршци породици, Закон о пензијском и 
инвалидском осигурању, Кривични законик, Закон о малолетним учиниоцима 
кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица, Закон о 
кривичном поступку, Закон о парничном поступку, Закон о прекршајима, Закон о 
извршењу кривичних санкција, и др.); подзаконска акта (Уредбу о збрињавању 
избеглих лица, Одлуку о социјалној заштити грађана на територији општине 
Зајечар); актуелне измене и допуне закона и подзаконских аката и све промене 
везане за реформске пројекте и програме. 

Право на материјално обезбеђење, додатак за помоћ и негу другог лица, 
смештај у установу  или  другу породицу  као и право на услуге социјалног рада 
у вршењу јавних овлашћења су права од општег интереса, регулисана Законом 
и о њима се стара Република. Сва ова права и услуге у првом степену могу да 
се остваре у Центру за социјални рад "Зајечар". 

Центар за социјални рад "Зајечар" сарађује са свим системима у 
општини као што је образовање, здравство, МУП, правосуђе, Национална 
служба за запошљавање, фондови пензијске заједнице и здравства и др. Осим  
сарадње са наведеним системима Центар сарађује у разним програмима и 
акцијама са невладиним сектором, тј. са више невладиних организација: 
Удружење мајки, Ресурс центар, Добро дрво, Дечија радост, ЦеСИД, ЈАЗАС, 
Удружења  особа са инвалидитетом, Општинска организација Црвеног крста, а 
сада нешто ређе са Општинском организацијом старосних пензионера  и др. 

Полазећи од наведених закона и прописа, препознатих потреба у 
локалној средини, а узимајући у обзир основне циљеве реформе у систему 
социјалне заштите, као приоритете Центра треба дефинисати развој нових 
мера и услуга за пружање подршке деци без родитељског старања, деци у 
сукобу са законом, одраслима и старима који нису способни за самосталан 
живот, особама са инвалидитетом и деци и одраслима жртвама насиља.  
Стални задатак  Центра је да развија превентивне програме и акције усмерене 
ка појединцу, породици  и групама у ризику, а све то кроз континуирану 
едукацију и развијање мреже услуга у локалној заједници, сарадњи и 
партнерству са невладиним сектором.  

Све то ће бити могуће само кроз извршење још једног задатка, а то је рад 
на прихватању промена улога и организације у Центру. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

АКТУЕЛНО СТАЊЕ - ПОДАЦИ НА ОСНОВУ ШЕСТОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА 
О РАДУ ЦЕНТРА ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
СТАНОВНИШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
Eкономско-географски положај града је динамичан елеменат који се 

мења у зависности од физичко-географских, економских, политичких и 
историјских чинилаца. Управо те промене модифицирају развитак града, а 
нарочито његове функције. Зајечар је географско, административно, 
привредно, политичко и културно средиште Зајечарског округа. Укупан број 
сеоских месних заједница је 41, а градских  5. По попису из 2002. године тај број 
износио 65.969, односно у периоду од 11 година, између два пописа 1991-2002, 
број становника се смањио за више од 10%. Званични подаци пописа из 2011. 
године показују податак да је укупан број становника града Зајечара 59.461. 
 

Табела.1-Укупан број становника према старосној структури 

Старост Број 

0-4 2132 

5-9 2446 

10-14 2500 

15-19 2998 

20-24 3174 

25-29 3429 

30-34 3545 

35-39 3769 

40-44 3712 

45-49 3796 

50-54 4836 

55-59 5124 

60-64 5384 

65-69 3717 

70-74 3506 

75-79 2968 

80-84 1865 

85 и више 1011 

Укупно  59461 

 
Укупан број пунолетних становника града Зајечара износи 50.575 , 

односно 85,06 5 од укупног броја становника а просечна старост становника 
града износи 45,5 година. Укупан број остарелих лица лица од 65 година и више 
износи 13067 односно 21,98 % од укупног броја становника града Зајечара. 
Укупан број деце и омладине од 0-19 година живота износи 10.076 лица 
односно 16,94 % од укупног броја становника града Зајечара. Према полу 
укупан број мушког становништва износи 29.32 а женског 30.429.  
 

Табела 2. Укупан број становника према  старости и полу 

Старост Мушко Женско 

0-4 1136 996 

5-9 1267 1179 

10-14 1308 1192 

15-19 1542 1456 

20-24 1629 1545 

25-29 1835 1594 
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30-34 1881 1664 

35-39 1925 1844 

40-44 186 1852 

45-49 1912 1884 

50-54 2166 2220 

55-59 2448 2676 

60-64 2554 2829 

65-69 1707 2010 

70-74 1544 1962 

75-79 1239 1729 

80-84 729 1136 

85 и више 350 661 

 
Укупан број пунолетног мушког становништва износи 24418 а женског 

26157 . просечна старост пунолетног становништва према полу износи за 
мушкарце 43,9% а за жене 47,1%. Што се тиче укупног броја деце и омладине 
од 0-19 година живота  укпан број лица мушког пола износи 5235 а женског 
4823. Што се тиче старосне групе од 65 година живота и више укупан број  лица 
мушког пола износи 5569 а женског 7498. Знатније смањене градског 
становништва последица је значајнијих миграција градског у односу на сеоско 
становништво у граду. Имајући у виду негативну стопу природног прираштаја у 
граду може се закључити да је укупно смањење становништва у општини 
последица негативног природног прираштаја, а да је знатније смањење 
градског у односу на сеоско становништво последица веће склоности градског 
становништва ка миграцији (пре свега младих људи) према већим центрима 
или иностранству. У укупном становништву, што је и ситуација на целој 
територији Србије већи је број жена од броја мушкараца. Карактеристика овог 
подручја је знатно учешће старог становништва.  
 
          Табела 3.-Број рођених и умрлих по годинама за 2013.годину  

Година Број лица уписаних 
 у матичну књигу рођених  

Број лица  
уписаних у матичну књигу умрлих 

2004. 689 828 

2005. 700 827 

2006. 741 790 

2007. 732 795 

2008. 750 810 

2009. 790 815 

2010. 605 831 

2011. 629 743 

2012 591 798 

2013 585 860 
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Табела 4.-Укупан број пензионера на територији града  Зајечара за 2013. годину  

 Инвалидска 
пензија 

Делимичне 
инвалидске  
пензије 

Старосна 
пензија 

Породична 
пензија 

Укупно  

Запослени  3720 238 7961 3339 15258 

Пољопривредници 185 0 2038 168 2391 

Самостална 
делатност 

160 0 266 115 541 

Војни пензионери  41 0 142 94 277 

Укупно  4106 238 10407 3716 18467 

 

Укупан број пензионера на територији града зајечара за месец децембар 
2013. године износи 18467. Од укупног броја пензионера највећи број се 
евидентира у категорији запослених 15258, од тог броја инвалидских 
пензионера је 3720, делимичне инвалидксе пензије 238, старосних 7961 и 
породичних пензија 3339. Највећи број је старосних пензионера 10407 а 
породичних 3716 лица. 
Укупан број корисника Центра за социјални рад „Зајечар“ уписаних у регистар 
центра и на активној евиденцији  за шестомесечни период  2014. године по 
старости и полу износи 5009.  

Од укупног броја корисника,  деце је 1520, што је у односу на укупан број 
корисника  30,34%, број одраслих лица износи 2901 лица у односу на укупан 
број корисника 57,91% и број старих је 588 лица , односно 11,73 % .  
 
                       Табела 5. Укупан број корисника  

 Шестомеечни 2014. године  

Деца  1520 

Одрасли  2901 

Стари  588 

УКУПНО  5009 

 
Табела бр. 6 -Укупан број деце  на евиденцији Центра за социјални рад за шест месеци 
2014. године  

 Укупно за шест месеци 
2014. године  

% 

Деца без родитељског старања  112 7,36% 

Деца по пријавама за занемаривање и злостављање  57 3,75% 

Деца са проблемима у понашању  57 3,75% 

Деца чији се родитељи споре око начина вршења 
родитељског права  

45 2,96% 

Социо материјално угрожена деца  1173 77,17% 

Деца ОСИ  54 3,55% 

Остала деца ( давање сагласности за располагање 
имовином малолетника, одређивање личног имена , 
наследничка изјава, сагласност за малолетнички брак...)  

22 1,44% 

Укупно  1520 100,0% 

 
У оквиру категорије деце, евидентирано је 112 детета без родитељског 

старања, 57 детета за које је током године било пријава за занемаривање и 
злостављање, 57 детета са проблемима у понашању (асоцијално понашање 
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малолетника, малолетници у кривичном и прекршајном поступку и 8 
малолетника за које је основно јавно тужилаштво тражило мишљење о 
целисходности покретања поступка), деца чији се родитељи споре око вршења 
родитељског права 45 (вршење родитељског права, измена одлуке о вршењу 
родитељског права, уређење и измена личног односа родитеља и деце), у 
оквиру социјално материјално угрожена деца укупно је евидентирано 1173 
малолетних лица, деца корисници додатка за помоћ и негу другог лица и 
увећаног додатка укупно 54 и остала деца 22 (6 малолетних лица у поступцима 
одређења личног имена, 2  деце у поступцима давања сагласности за 
располагањем имовином, 1 у захтевима за давање сагласности за склапање 
брака, деца у породицама са поремећеним породичним односима -13).  
 
Табела бр. 7 .-Укупан број одраслих лица на евиденцији Центра за шест месеци 2013. 
године  

 Укупно за шест 
месеци 2014. 
године  

% 

Одрасла особа са асоцијалним понашањем  20 0,68% 

Занемарена или у ризику од занемаривања  16 0,55% 

Одрасла особа у поступцима пријаве за занемаривање и 
злостављање деце  

120 4,13% 

Одрасла особа у поступцима вршења родитељског права ( поступци 
пред судом...)  

88 3,03% 

Одрасла особа са инвалидитетом  354 12,20% 

Одрасла особа на смештају ( домски и смештај у другу породицу , 
одрасла особа под старатељством 

98 3,37% 

Материјално угрожене особе  2137 73,66% 

Одрасла особа жртва трговине  / / 

Остале одрасле особе ( давање сагласности на наследничку изјаву , 
у пост. Одређења личног имена детету , корисници пин-а , корисници 
социјалног становања  

68 2,34% 

Укупно  2901 100,0% 

 

Током 2014. године у Центру за социјални рад „ Зајечар“ je евидентирано 
једно лице у процесу реадмисији којe се обратило за помоћ у виду 
оставривања права на једнократну новчану помоћ за израду нових личних 
докумената ( лична карта и пасош ) .   У извештајном периоду редовно су 
достављани извештаји  надлежном министарству о предузетим активностима у 
вези истих . Није евидентирано ни једно лице за које је постојала сумља да је 
жртва трговине људима.  
 
Табела бр. 8 –Укупан број остарелих лица  

 Укупно за шест 
месеци 2014. 
године  

% 

Остарела особа занемарена или у ризику од занемаривања  12 2,04% 

Остарела  особа са инвалидитетом  158 26,87% 
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Остарела особа на смештају ( домски и смештај у другу 
породицу, остарела особа под старатељском заштитом   

25 4,25% 

Материјално угрожене особе  125 21,25% 

Остале одрасле особе ( давање сагласности на наследничку 
изјаву, у поступцима пред судом , корисници пин-а и клуба за 
старе   

268 45,57% 

Укупно  588 100,0% 

 

 
ОДЛУЧИВАЊЕ У ВРШЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ПУНОЛЕТНЕ 

КОРИСНИКЕ 
 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ 
 

Број поднетих захтева за остваривање права на  новчану социјалну  
помоћ у извештаном периоду 2014. године износи 100. Сви захтеви су 
позитивно решени , не евидентира се одбијање захтева а евидентира се 49 
престанака.  Укупан број породица корисника права на новчану социјалну 
помоћ евидентирана за наведени период износи 1444. 

 
Табела бр. 9.-Укупан број породица корисника новчане социјалне помоћи  

бр.чл Пренешени из 2013 (од 01.09) Захтеви у 2014 Годишњи из 2013 Укупно 

1 109 378 82 569 

2 38 124 137 299 

3 31 121 68 220 

4 14 54 171 239 

5 4 16 50 70 

6  3 34 37 

7   4 4 

8   3 3 

9   2 2 

10   1 1 

Укупно 196 696 552 1444 

 
Број породица које су право оставрили у 2013. години и право на 

остваривање новчане помоћи пренели у 2014. годину износи 196 породица, број 
захтева у 2014. години износи 696, број породица које се воде као породице 
које немају престанак коришћења на 9 месеци због већег броја лица која су 
неспособна за рад од способних.Табела даје и преглед укупног броја породица 
са бројем чланова домаћинства.  
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Табела бр. 10.-Укупан број породица са члановима домаћинства корисника новчане 
социјалне помоћи  

бр.чл. Укупно породица Укупно чланова 

1 569 569 

2 299 598 

3 220 660 

4 239 956 

5 70 350 

6 37 222 

7 4 28 

8 3 24 

9 2 18 

10 1 10 

Укупно  1444 3435 

 
Укупан број породица за шестомесечни извештајни период износи 1444 

са 3435 чланова домаћинства – Највећи број породица се евидентирају у 
категорији једночланих породица 569; двочланих породица 299, трочланих 220, 
четворочланих 239. 
 
Табела 11. –Укупан број корисника  новчане социјалне помоћи према старосној доби  

 Деца Одрасли Стари  Укупно  

Пренесени из 2013 (од 
01.09. без годишњих ) 

42 322  364 

Годишњи 921 746 101 1768 

Захтеви у 2014 210 1069 24 1303 

Укупно  1173 2137 125 3435 

 

Укупан број деце корисника новчане социјалне помоћи износи 
1173.Одраслих лица је 2137 а остарелих 125. Породице корисници новчане 
социјалне помоћи оставрују субвенцију при плаћању градског   грађевинског 
земљишта и воде. Од априла 2013. године на основу Уредбе Владе Републике 
Србије уведен је термин енергетски заштићени купац који има право на 
умањене месечне  обавезе  ако је месечна потрошња мања од двоструке 
количине електричне енергије  Стим у вези корисници новчане социјалне 
помоћи који су носиоци бројила имају право на ту врсту субвенције  и ако имају 
уговор о закупу стана . Не евидентирају се лица која су подносила захтев за 
оставривање права на помоћ за оспособљавање за рад.  
 

Број корисника једнократних новчаних помоћи у ЦСР Зајечар у 2014. 
години 

 
У току 2014. године , од јануара до марта месеца, Центар је упућивао 

незапослене који су у стању социјалне потребе, на добровољну радну 
активацију, следећом динамиком:  
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У  јануару месецу 2014. године је 160 лица упућено на добровољну радну 
активацију код јавних установа, служби и јавних предузећа. 

У месецу фебруару 2014. године је 185 лица је упућено на добровољну 
радну активацију. 

У месецу марту 2014. године је 244 лица упућено на добровољну радну 
активацију. Односно 589 лица су остварила право на једнократну новчану 
помоћ на основу захтева за добровољну радну активацију. За наведени период 
на име добровољне радне активације је исплаћено укупно 7.118.455,00 динара 
преко Центра за социјални рад „ Зајечар“  из градског буџета града Зајечара . 

У току 2014. године Центар за социјални рад „ Зајечар“ је исплатио  
једнократне новчане помоћи, лицима у стању социјалне потребе у износу од   
638.000,00 динара преко Центра из градског буџета града Зајечара за 126 лица 
.Захтеви за једнократне новчане помоћи односиле су се на : захтев за куповину  
неопходних лекова 33, лећење 23, исхрану 25, опремање корисника приликом 
смештаја 10  и остало.  У 2014. години, Градско веће града Зајечара , је 
утврдило потребу за исплатом једнократних новчаних помоћи, грађанима који 
су у стању социјалне потребе  у износу од 1.024.580,00 динара  преко Центра, 
са рачуна буџета града Зајечара  за 10 лица.  

Помоћ у натури се током извештајног периода огледао у подели 
гардеробе која се редовна прикупља од стране грађанства. 
 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

И ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ 
 
Табела бр. 12 -Укупан број корисника породичног смештаја за шестомесечни извештај 
2014. године  

 нови у 2014. години 
смештај из 

претходне године 
престали у 2014. 

години 
 

ДЕЦА 7 49 6 62 

МЛАДИ / 19 1 20 

ОДРАСЛИ 2 17 / 19 

СТАРИ 1 9 1 11 

УКУПНО 10 94 8 112 

 
Табела даје преглед укупног броја лица која су се налазила на 

породичном смештају / хранитељству за шестомесечни период 2014. године 
укупно 112 лица.  У категорији деце евидентира се укупан број 62. Од тог броја 
евидентирају се 7 нових смештаја (сва деца су смештена привременим 
закључком о обезбеђењу смештаја  и од тог броја 2 детета су смештена због 
занемаривања од старне родитеља а 5 због спречености родитеља да врше 
родитељско право /1 мајка малолетна и под привременим старатељством, 4 
мајка у затвору а деца су без признатог очинства). Укупан број деце која се 
налазе на хранитељству из претходних година износи 49 а број престалих 
износи 6 (престанци се евидентирају из следећих разлога 2 детета су упућена 
на адаптацију у усвојитељску породицу , 2 детета су усвојена 1 дете 
осамостаљивање).  
У категорији младих укупно је евиденторано 20 лица. Од тог броја 19 лица из 
претходних година, док се евидентира 1 престака због осамостаљивања. У 
категорији одраслих лица укупно се евидентирају 19 лица, од тог броја   
евидентирају се 2 нова породична смештаја, док у категорији старих лица се 
евиденира 1 лице које је ове године смештено , 9 лица уиз претходних госдина 
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и 1 лице у категорији старих које је престало.  
Укупан број хранитељских породица за децу и младе износи 59. Од укупног 
броја хранитељских породица 4 породице које су завршиле обуха за бављење 
хранитељсвом су без деце. Укупан број хранитерљских породица за одрасла и 
стара лица износи 29; од укупног броја 1 породица је без лица на смештају.  
 

СТАРАТЕЉСТВО 
 

На евиденцији Центра за шестомесечни извештај 2014. године 
евидентира се 187 лица под старатељском заштитом .Укупан број деце по 
старатељством износи 85 лица (од тог броја евидентирају се 17 нових 
старатељства у текућем извештајном  периоду – 1 старатељство над дететом 
чији је родитељ малолетан, 2 детета без родитељског старања  оба родитеља 
преминула)  и 14 старатељства – која су из привремених прешла у стално); 65 
старатељства се евидентирају из претхосдних година и 3 старатељства која су 
током извештајног периода престала (1 осамостаљивање, 2 усвојења ) . Од 
укупног броја старатељства , 87 старатељства се евидентирају у категорији 
одраслих лица  (не евидентира се ново старатељство као ни престанак), у 
категорији старијих лица евидентирају се укупно 15 старатељства ( нема 
евиентираних нових нити престалих). Укупан број привремених старатељства у 
категорији деце износи 21 а број одраслих и старих лица 29. 
 

УСВОЈЕЊЕ 
 

Укупан број деце за коју је утврђена општа подобност за усвојење током 
шестомесечног извештајног периода 2014. године износи 8. Током извештајног 
периода двоје  деце је усвојено а 2 детета су упућена на адаптацију у породицу 
потенцијалних усвојитеља. На евиденцији Центра је евидентирано 9 
усвојитељских породица.Током извештајног периода са усвојитељским 
породицама  које се налазе на евиденцији Центра за социјални рад „ Зајечар“ је 
одржан састанак . 
 

ВРШЕЊЕ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА 
 

У оквиру вршења родитељског права евидентирају се у категорији деце 
укупно 45 са 88 одраслих лица. Највећи број захтева суда за доставу налаза и 
мишљења евиентира се код захтева за доставу налаза и мишљења у 
поступцима вршења родитељског права 26 захтева. 

Укупан број решења о мерама превентивне заштите малолетних лица за 
извештајни период 2014. године износи 13 Од тог броја  6 решења о 
одређивању личног имена малолетном лицу на захтев матичних служби, 5 
решења о давању сагласности на наследничку изјаву у вези малолетног лица 
на захтев основног суда и 2 решења о давању сагасности за располагање 
имовином малолетних лица. Током извештајног периода евидентира се мера 
корективног надзора и то укупно над 3 малолетна лица. Укупан број покренутих 
поступака пред судом од стране ЦСР Зајечар у вези вршења родитељског 
права у 2013. години  износи 14. Од тог броја 5 поступака су покренута за 
потпуно  лишење родитељског права, 2 за кривични поступак  у случајевима  
пропуста у вршењу родитељског права .  
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ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

До 2008. године ЦСР Зајечар је био једина установа социјалне заштите 
када је Скупштина града Зајечара донела одлуку о формирању Установе за 
дневни боравак деце и омладине ометене у развоју. Услуга се финансира из 
средстава буџета града .На евиденцији Установе за дневни боравака деце и 
омладине током извештајног  периода било је евидентирано 20 лица. По 
категоријама ометености евидентирају се 4-оро деце са аутизмом, 6 оро са 
вишеструком ометеношћу ( церебрална парализа , оштечење вида и слуха) , 
ментална ометеност 4 и телесни инвалидитет 1. По израстима најмлађи 
корисник има 8 година а најстарији 27 година живота. На наведену услугу 
родитељи или старатељи деце не учествују, односно не партиципирају у 
тропковима исте.  
  
 

ПОСЛОВИ У ВРШЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА 
ПОРОДИЧНИ ОДНОСИ 

 
Током извештајног периода ЦС Зајечар није спроводио медијације у 

породичним односима (мирење и нагодба).Укупан број достављених налаза и 
мишљења   на захтев суда, у парницама  у којима се одлучује  о заштити  права 
детета или о вршењу  или лишењу родитељског права  износи 325. 

На захтев суда укупно је достављено 26 налаза и мишљења  у поступку 
вршења родитељског права , 4 захтева у поступку регулисања личног односа, 1  
налаза и  мишљења у  извршном поступку 2 у регулисању виђања детета и 
родитеља ,8 поступака у вези издржавања деце (од тог броја 2 у поступцима за 
утврђивање издржавања родитеља према деци) а 6 налаза и мишљења у 
поступцима који су покренути од стране законских заступника за утврђивање 
издржавања од старне сродника а у вези оставривања права на новчану 
социјалну помоћ; укупно је покренуто 5 поступака за лишење родитељског 
права, 2 кривична поступка  против родитеља због занемаривања и 
злостављања деце, 8 налаза и мишљења  о целисходности  покретања 
припремног поступка према малолетним лицима, 15 налаза и мишљења на 
захтев вишег суда у поступцима према малолетницима у кривичном поступку, 
15 налаза и мишљења у поступцима које је покренуо прекршајни суд према 
малолетницима који су начинили прекршај и 2  налаза и мишљења у 
поступцима за заштиту права детета (2 поступак продужења родитељског 
права) .  
 
 

ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ 
 

Током шестомесечног периода 2014. године анализом евиденције и базе 
података евидентирју се 86 пријаве за насиље у породици , партнерско 
насиље, занемаривање и злостављање деце. На основу Годишњег извештаја о 
раду Центра за социјални рад „ Зајечар“ за 2013. годину евидентирано је 78 
пријава за насиље, злостављање и занемаривање деце а на основу анализе 
података за првих шест месеци 2014. године евидентирано је 86 пријава. Од 
укупног броја евидентираних пријава  66 пријава су у Служби за децу и младе а 
20 у Служби за одрасла и стара лица. По типу пријава стање је следеће:  



37 
 

- асоцијално понашање 2 
- физичко злостављање 12 
- неадекватно вршење родитељског права 6 
- поремећени породични односи 10 
- насиље у породици  19 
- психичко злостављање 4 
- занемаривање 32 
 

Током извештајног периода није евидентиран захтев суда односно 
тужиоца о целисходности мере заштите од насиља у породици . у складу са 
чл.286. Породичног закона . Укупан број кривичних пријава за насиље у 
породици  за извештајни период износи 9  у Служби за децу и младе . 

Током марта месеца 2013. године од стране Министарства рада , 
запошљавања и социјалне политике донет је Посебан протокол о поступању 
центара за социјални рад -органа старатељства у случајевима насиља у 
породици и женама у партнерским односима и на тај начин потпуно преузело 
обавезу из Општег протокола о поступању  Центара за социјални рад по 
питању насиља над женама у партнерским односима. Насиље у породици је 
проблем пред којим се не смеју затварати очи и за коју нема оправдања. Циљ 
Посебног протокола је да се структуирају поступци  који се реализују у кључној 
институцији система породично правне заштите  Центру за социјални рад -
Органи старатељства  у остваривању послова јавних овлашћења и обезбеди да 
се насиље одмах заустави , спречи понављање насиља , обезбеди безбедност 
лица која трпи насиље , задовољавање основних егзистенцијалних услова за 
лице које трпи насиље . Стим у вези Центар за социјални рад „ Зајечар“ је 
формирао интервентни тим  стручњака  са циљем да се :  

- утврди процедура поступања Центра за социјални рад „ Зајечар“  и 
стручних радника  у поступцима и интервенцијама на заштити жртава   у 
случајевима насиља у породици    

- Прате поступци Органа старатељства-Центра за социјални рад „ Зајечар“  
у заштити жена жртава породичног насиља са освртом на 
документовање насиља сходно Посебном протоколу о поступању 
центара за социјални рад –органа старатељства у случајевима насиља у 
породици и женама у партнерским односима 

- Пружање подршке  стручним радницима   у пружању подршке  и помоћи  
жртвама насиља у породици  

- Пружање помоћи у координацији установе са другим системима по 
питању насиља над женама и партнерском насиљу 

- Организација и праћење  перманентне едукације  стручних радника који 
се баве  породичним насиљем 

- Извештавање о појави насиља у домену  Органа старатељства –Центра 
за социјални рад  

 
                Израђен је и  Споразум о сарадњи и заједничком деловању за 
ефикасно остваривање и спровођење заштите жртава насиља у породици и 
женама у партнерским односима на подручју града Зајечара који је са 
релевантним установама и институцијама потписан током извештајног периода 
(медицински центар, полицијска управа, судство, тужилаштво, школе, медији, 
удружења грађана). Одлуком о социјалној заштити грађана на територији града 
Зајечара 2007. године предвиђено је финансирање Сигурне куће-
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прихватилишта за жртве породичног насиља , која је била у функцији све до 
2010. године . На иницијативу Центра за социјални рад „ Зајечар“ 15.12.2013. 
године отпочео је рад Сигурне куће на територији града Зајечара .Током 
извештајног периода евидентира се 1 смештај у Сигурну кућу (мајка са 
дететом). По пријавама  за неадекватно вршење родитељског права 7 оро деце 
су привременим заклучком о обезбеђењу смештаја смешетни на породицчни 
смештај  у хранитељске породице. У извештајном периоду рађено је и на 
превентивном деловању по питању партнерског насиља у занемаривања и 
злостављања деце у породици на тај начин што је у сарадњи са удружењем 
грађана Дечији центар организована трибина на којој су стручни радници 
Центра учествовали заједно са полицијском управом Зајечар након позоришне 
представе која се бави питањем насиља . Трибина је била намењена деци 
младима средњошколског узраста. У наредном периоду планира се низ 
активности на наведену тему и циљу сензибилизације јавности по питању 
насиља у породици .Од стране Републичког завода за социјалну заштиту 
урађен је Приручник за организовање и поступање интерних тимова центара за 
социјални рад  у заштити жртава  насиља у породици  и жртава у партнерским 
односима. На основу овог правилника увешће се посебан начин евидентирања  
жртава насиља  (улазна евиденција), израда процедуре за поступање, начин 
евидентирања и документовање рада тимова, улога и поступање  интервентног 
тима у односу на друге институције  и улога и поступање тима у локалној 
средини.  
 

ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ МАЛОЛЕТНИКА 
 

Током извештајног периода није било захтева суда и јавног тужилаштва  
за давање мишљења  о избору и примени васпитних налога а не евидентирају 
се и спроведени поступци медијације  између малолетних учиниоца и жртве 
кривичног дела а нису достављани  ни извештаји о испуњењу васпитног налога 
јавном тужиоцу , односно судији за малолетнике, нити су изречени васпитни 
налози за малолетна  лица . 

Укупан број достављених налаза и мишљења вишем суду у поступкицма 
према малолетницима у кривичном поступку 15, прекршајном суду 15 .Укупна 
број малолетника са поремећајима у понашању за извештајни период износи 
49. 
Од укупног броја достављених решења о изреченим васпитним мерама  током 
оизвештајног периода 2014. године евидентира се  21 обустава поступка, 2 
мере појачаног надзора Органа старатељства, укора 6 и појачан надзор од 
стране родитеља 1. Током године није било изречених заводских мера према 
малолетницима осим преиначења мере  васпитна установа у васпотно поравни 
дом.Није евидентиран број малолетника  према којима су  након истека 
заводским мера и снакција предузимане  мере заштите у процесу 
ресоцијализације. Укупан број пријава   на проблеме  у понашању малолетника 
–асоцикално понашање поднетих Центру за социјални рад „ Зајечар“ у 2014. 
години је укупно 19.  
 Највећи број  су малолетници који се налазе на евиденцији Центра као 
малолетници са проблемима у понашању и највећем броју случајева 
рецидивисти. Највећи број новоевидентираних малолетника  евидентира се у 
категорији  малолетниак са асоцијалним понашањем и у прекршајном поступку. 
Најчешће прекршајна дела су  прекршаји из Закона о саобраћају (вожња без 
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дозволе, сигурносног појаса и вожња мотора без кациге) као и Закона о личним 
картама а у оквиру кривичних поступака су најчешће крађе и туче.  
 
 

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

БРОЈ ИЗДАТИХ УВЕРЕЊА ГРАЂАНИМА 
 

Укупан број издатих уверења грађанима износи 3962. Од тог броја 
евидентира се 194 захтева за издавање уверења да се мајка непосредно брине 
о детету  у поступку оставривања прaва на родитељски додатак у складу са 
Законом о подршци породици . 

За лица која су покренула поступак за оставривање права на новчану 
социјалну помоћ 895 уверења за катастар , а за лица коај се налазе на 
евиденцији ако корисници права на новчану социјалну помоћ 2487; за 
оставривање права  на дечији додатак за катастар ув, уверења  да ли се лице 
налази ан евиденцији лица која су дужна да учествују у издржавању ради 
отпуста из држављанства укупно је дато 26 уверења, за остваривање парва на 
здравствену заштиту 224, Корисници новчане социјалне помоћи подносили су 
захтевеве за издавање уверења ради оставривања права на субвенције (вода, 
струја,комунално и градско грађевинско земљиште). 

Кориници права на додатак за туђу негу и помоћ и увећаног додатака  
подносили су захтев за оздавање уверења ради оставривања права на 
субвенције ( за воду, струју, комуналне услуге и градско грађевинско земљиште 
) укупно 159. 
 

УСЛУГЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
НЕОДЛОЖНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

 
Укупан број предузетих неодложних интервенција евидентираних у 

извештајном периоду износи 12 а односи се на рад  стручних радника ван 
радног времена. Од укупног броја евидентираних неодложних интервенција 10 
интервенција се односе на заштиту деце, одраслих и старих 2.  

У Центру за социјални рад „ Зајечар“ организовано је дежурство стручних 
радника свакодневно свих 7 дана у недељи . На основу плана дежурства који 
се израђује на три месеца ,број дежурног телефона доступан је полицији, 
тужилаштву , медицинском центру и другим центрима за социјални рад а 
редовно се достављају и  извештаји о реализованим неодложним 
интервенцијама.  
 

ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ 
 

Одлуком о социјалној заштити грађана на територији града Зајечара ( 
Сл.лист града Зајечара 31/13) предвиђена су следећа права: 

- Право на помоћ у натури  
- Право на накнаду трошкова здравствене заштите 
- Право на накнаду трошкова сахране  
- Услуга Дневни боравак у Клубу за стара лица  
- Услуга помоћ у кући  
- Право на новчану помоћ ради најнужније адаптације стана  
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- Право на материјално опремање куће у којој се збрињавају жртве 
породичног насиља (жене и деца) –Сигурна кућа  

- Услуга заштите жртава породичног насиља у « Сигурној кући «  
- Услуге неодложне интервенције за заштиту деце од злостављања и 

занемаривања  
- Услуга на привремени и интервентни смештај у прихватилиште , 

прихватну станицу  или другу породицу  
- Услуга социјално становање у заштићеним условима 
- Услуга Дневни боравак деце и омладине ометене у развоју  
- Право на једнократну новчану помоћ  
- Право на опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите  

или другу породицу  
- Право на бесплатан оброк у народној кухињи.  

 
У сарадњи са Црвеним крстом  право на народну кухињу оставрило је 450 

лица у граду и 320 лица на селу односно у 33 села на територији града 
Зајечара  Храна се делила на два дистрибутивна центра у згради црвеног крста 
и у Котлујевцу. Током године у Срвени крст Зајечар је спровео више од 10 
социјалних акција  у виду поделе хуманитарних помоћи за најугроженије 
породице (подела хуманирарних пакета хране, хигијенских пакета , намештаја, 
грађевинског материјала. Током маја и јуна месеца велики број пакета  
хуманитарне помоћи дистрибуиран  је ка угроженим подручјима након поплава 
у Србији. 

Служба помоћи у кући функционише од 1984. године. Укупан број корисника  
услуге помоћи у кући за извештајни период 2013. године износи 64 . Од укупног 
броја лица 26 су из категорије одраслих а 38 из категорије остарелих лица 
.Укупан број новоевидентираних корисника износи 1 лице.  Укупан број захтева 
за оставривање права на услугу помоћи у кући износи 18. Број корисника 
којима је ово право престало износи 2. Укупан број геронтодомаћица за 
наведени период износи 12. 

Током 2012/13 године  у сарадњи са  Министарством рада , запошљавања и 
социјалне политике добијена су средства од стране Европсе уније  за 
спровођење пројекта под називом „Јачање капацитета  геронтолошке службе  и 
проширење делатности на рурална подручја“. Општи циљ  пројекта 
представљао је  унапређење квалитета живота интерно расељених лица  и 
остарелих особа кроз успостављање  ефикасног система интегралне 
социјалене заштите са развијеном мрежом услуга . Посебни циљеви: 
унапређење права запошљавања ИРЛ  кроз организовање двонедељне обуке  
за стручно оспособљавање 34 лица за пружање геронтолошких услуга  у виду 
неге остарелим лицима на територији града Зајечара. Од укупног броја лица 
која су прошла обуку 18 лица је запослено  . Пројектом су била обухваћена 18 
села  на територији града Зајечара  и у њима  83 породице користе услуге 
геронтолошке службе. Последњих неколико година у самом раду са остарелим 
лицима кроз рад Службе за помоћ у кући која покрива само ужи део града  
уочена је потреба за проширењем службе на рурална подручја .Пројекат је 
завршен јануара месеца 2013. године . 

Ове године у сарадњи са канцеларијом за локални економски развој Зајечар 
спроводи се пројекат  „Рука која помаже“ финансирана од стране Европске 
уније   са циљем пружања помоћи старим лицима који је конципиран да 
допринесе унапређењу услуга социјалне заштите као и самом положају старих 
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лица у локалним саоуправама зајечарског и борског округа .Пројекат спроводи 
град Зајечар у партнерству са општинама Неготин и Мајданпек. Предвиђено 
време трајања пројекта је годину дана. Специфични циљ пројекат је 
повезивање , координација и умрежавање свих актера у пружању помоћи у кући  
и ефикасности система социјалне заштте старих лица. Кључни актери у 
спровођењу пројектних активности су центри за социјални рад, лолалне 
самоуправе, месне канцеларије , домови здравља, удружења грађана. Услуге 
помоћи у кући пружаће 20 геронтодомаћица заједно са још 19 незапослених 
лица са евиденције Националне службе за запошљавање које ће проћи 
акредитован програм обуке . Планиране активности : успостављање посебне 
организационе јединице у сва три центра за социјални рад за бригу о старим 
лицима ; реконструкција и опремање објекта у Зајечару и Мајданпеку за 
подршку у раду геонтодомаћицама; Израда студије „ Потреба за услугом 
помоћи у кући са финансијском проценом; набавка једног возила; обука 39 
геронтодомаћица; развијање и унапређење система партиципације  за услогом 
помоћ у кући у све три локалне самоуправе; четри месеца пружање услуге за 
282 корисника из средстава пројекта.  

У оквиру рада Службе за отворене облике заштие / услуге у локалној 
средини на територији града Зајечара од 1985. године функционише Клуб за 
старија лица " Златна јесен "  као посебна организациона јединица Центра за 
социјални рад « Зајечар» а финансира се од стране локалне самоуправе  
Током 2009. године  дошло је до формирања још једног клуба у Вражогрнцу под 
називом Клуб за старе " Увек млади " а током 2011. године и у Врбици . Укупан 
број корисника клубова за остарела  лица износи 210. Клуб за остарела лица „ 
Златна јесен „  укупно  је бројао 104  корисника (број престалих 1 и број  нових 
чланова 3). Током извештајног периода  поред редовних активности у клубу 
одржаване су разне манифестације, прославе и дружења. У просторијама 
Клуба одржавана је прослава нове године, 8. марта  ускршњих празника; 
чланови Клуба су учествовали на Оломпијади здравља у организацији завода 
за јавно здравље , дружење са децом из Дневног боравка „Облутак „ , путовање 
до сребрног језера са обиласком  Брестовачке бање , врела Млаве , Голубца и 
Доњег Милановца. У клубу „Увек млади„ у Вратарници  укупан беој чланова 
износи 62, док је број чланова у Клубу  у Врбици 44. Током извештајне периода  
клубови су одржавали редовну годишњу Скупштину  клубова. У извештајном 
периоду рађено је на измени Правилника о раду Клубова и Правилника о 
кућном реду у Клубовима који ће се разматрати на Управном одбору Центра за 
социјални рад .  

Одлуком Скупштине града од 2007. године формирана је Сигурна кућа –
прихватилиште за жртве породичног насиља која током 2013. године није била 
у функцији све до 15.12.2013. године када је отпочела са радом.Током 
извештајног периода у Сигурну кућу била је смештена 1 жена са бебом. На 
основу чл. 31 Одлуке о социјалној заштити грађана на територији града 
Зајечара  а у складу са Статутом Центра за социјални рад „ Зајечар“  Центар за 
социјални рад „ Зајечар“ управља објектом за социјално становање  у 
заштићеним условима и стара се о наменском коришћењу објекта  од стране 
корисника и домаћина социјалног становања  кроз редовно преиспитивање 
права.  Реч је о 2 наменска објекта са по 16 стамбених јединица . Укупан број 
лица који су оставрили право на ову услугу износи 104 (од тог броја број 
избеглих лица износи 9 , број интерно расељених 87) остало су лица са 
територије града Зајечара корисници новчане социјалне помоћи  
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Током 2013. године  извршена је додела 10 стамбених једицинца ( 8 стамбених 
јединица за избегла и интерно расељена лица и 2 за домаће социјално 
материјално угрожене породице ) а након тога и усељење истих. Током 2008 
године Скупштина града Зајечара основала је установу социјалне заштите 
Дневни боравак за децу ометену у развоју која је током извештајног периода 
имала 20 детета.  Дневни боравак је намењен за децу и омладину од 5-30 
година старости из категорија умерено  и тешко ментално ометених у 
развоју.На територији града Зајечара не постоји организован дневни боравак за 
децу и омладину у НВО сектору. Исто тако на подручју  града Зајечара не 
постоји  ни прихватилиште ( прихватна станица ) за привремени смештај 
угрожених лица  (како за угрожену децу и омладину тако и за угрожена одрасла 
и стара лица. 
 

ЦРВЕНИ КРСТ ЗАЈЕЧАР 
 

Положај и статус 
 

На основу Закона о Црвеном крсту Србије у Граду Зајечару обавља се 
делатност дефинисана у оквиру јавних овлашћења, програма и пружања 
услуга. 
  Црвени крст је хуманитарана, независна, непрофитна и добровољна 
организација и у складу са ратификованим Међународним уговорима врши 
јавна овлашћења а обавља и друге послове од јавног интереса. Црвени крст 
има положај организације која помаже државним органима у хуманитарној 
делатности и истовремено овој организацији надлежни органи власти треба да 
пружају адекватну подршку и помоћ у одређеној локалној заједници.  
  Црвени крст у граду Зајечар постоји и ради од 1876. године и 
остваривање задатака и циљева из новије историје презентовано је у две 
издате спомен књиге ,,Летопис човекољубља,, ( 1996.год.) и ,, На путу 
доброчинства,, ( 2001.год.). 

 Црвени крст Зајечар је организован на основу Статута, у складу са 
Законом о Црвеном крсту Србије и има своје изабране органе: Скупштину, 
Управни одбор и Надзорни одбор. У овим органима су ангажована 37 
волонтера. Поред изабраних органа Црвени крст Зајечар има и формиране 
комисије као стручна и волонтерска радна тела у којима је укључено 45 
активиста. 
  Чланови Црвеног крста спроводе активности у основним организацијама 
формираним у месним заједницама, подружницама у школама и  на факултету, 
предузећима и установама и организованим активима за одређене програмске 
активности. На територији града Зајечара формирана су 44 облика деловања 
Црвеног крста у месним заједницама, предузећима и школама. Организационо-
техничке и материјално-финансијске послове обављају 6 извршилаца 
секретаријата Црвеног крста Зајечар. 
 

Актуелно стање у оквиру програма 
у циљу спровођења јавних овлашћења Црвеног крста у граду Зајечару 

 
Црвени крст Зајечар у оквиру поверених јавних овлашћења организује 

приоритетне традиционалне активности за децу, младе, одрасле и старије и на 
тај начин постиже и одређен степен припрема за деловање у несрећама и за 
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одговор на несреће. Припрема за пружање прве помоћи како у редовним тако и 
у ванредним ситуацијама и масовним несрећама, представља значајну област 
од самог настанка Црвеног крста па све до данас. Поред прве помоћи у датом 
моменту збрињавања и спашавања људи потребне су и екипе за прихват, 
тријажу, психо-социјалну подршку, затим за пружање кућне неге болесним и 
повређенима. Овакав тим оспособљених људи у исто време обавља 
приоритетне задатке и заједно са руководством и екипом за техничку подршку 
представља Јединицу Црвеног крста за деловање у несрећама.  Јединица 
поседује опрему и потребно је решити њен статус као и финасирање припрема 
за деловање у несрећама а у скалду са потребама и могућностима на 
територији града Зајечара.  

Поред Јединице за деловање у редовним и ванредним ситуацијама, чије 
финансирање треба решити из буџета града Зајечара, потребно је 
финансирати и активности у оквиру програма ,,Како остварити и са ким 2640 
јединица крви на територији града Зајечара и обезбедити достојанство 
добровољним даваоцима крви. 

 
НАРОДНА КУХИЊА као облик пружања услуга угроженим грађанима 

у редовним и ванредним ситуацијама 
 

Поред програма ради спровођења јавних овлашћења, Закон о Црвеном 
крсту Србије пружа и могућност организовања исхране угрожених људи у 
редовним или ванредним ситуацијама. Пружање услуга исхране  у складу са 
Законом о Црвеном крсту Србије не сматра се угоститељском делатношћу. 

Народна кухиња у Зајечару почела је са радом у сарадњи са Општином 
Зајечар за 400 корисника крајем 1993. год. у некадашњем ресторану ,, Сунце,,. 

 Објекат за народну кухињу између народних донација подигнут је и 
опремљен 1994. год. у време међународног сукоба у нашој земљи из 
међународног хуманитарног програма у организацији Црвеног крста, поред 
избеглица и расељених лица, домицилно сиромашно становништво само преко 
народне кухиње је примало помоћ у храни. Од 1999. год. па до 2001. год. у 
Зајечару био је највећи број корисника народне кухиње што се види из 
приложене табеле. 
 
Tабела 1.     НАРОДНА КУХИЊА ЗАЈЕЧАР  / ОД 1999.ГОДИНЕ ДO 2001.ГОДИНЕ / 

 1999.год 2000.год 2001.год 

Број корисника 1000 1250 1150 

Хлеб/норматив 300гр/-кг 109,500 136,875 109,365 

Кувани оброк /норматив 
0,5л 

365 456,250 364,550 

 

У то време поред 12 различитих артикала намирница, од средине 2001. 
год. па до 01. априла 2002. год. била је обезбеђена и финасијска подршка за 
програм народне кухиње у Зајечару. 

Што се тиче корисника народне кухиње на основу рађене анкете о 
социјалном положају сагледава се да 60% нема решен смештај, већина су 
подстанари или станују код родбине у неадекватним условима. У њиховим 
породицама превладава већи број деце узраста до 18 год., што представња око 
80% у односу на укупан број. У породицама проценат инвалидних особа са 
менталним и физичким поремећајима (50%) зато је Црвени крст вршио 
дистрибуцију хране и на подручју Котлујевца. Упоредо је организовао 
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достављање хране преко покретних и млађих особа за болесне и немоћне 
кориснике програма народне кухиње. 
 
Табела 2. Преглед корисника и дистрибуираних оброка у народној кухињи 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

укупно 
I-IV V-XII I-III IV-IX X-XII I-III IV-XII I-VII VIII-XII V-XII III-IX 

Број 
корисника 

1150 850 850 200 400 400 320 300 283 294 300 

Хлеб/kг/ 
3553
5 

5355
0 

1963
5 

9420 9480 9360 
2265
6 

1260
0 

4669,5 6.127 5.393,75 188.426,25 

Кувано 
jeлo/lлит/ 

5922
5 

8925
0 

3272
5 

1570
0 

15800 
1560
0 

3776
0 

2715
0 

18678 24.508 22.122,50 358.518.50 

 
НЕВЛАДИН СЕКТОР 

 
 У Граду Зајечару следећа удружења су узела учешће у изради Стратегије 
развоја социјалне политике Града Зајечара. 
 
Табела 13: Преглед НВО и њихових области деловања у домену социјалне политике 

Ред. 
бр. 

Назив организације Делатност 

1. Удружење грађана " Добро дрво" 
Удружење окупља особе различитих профила стручности, 
интересовања и склоности што омогућује  интердисциплинарност у 
организовању активности 

2. 
Друштво оболелих од церебралне и 
дечје парализе Зајечар 

 Окупља особе оболеле од дечје и церебралне  парализе  

3. 
Међуопштинска организација савеза 
слепихЗајечар 

Социјализација особа са инвалидитетом (сензорних особа и особа 
са вишеструким хендикепом) 

4. 
Међуопштинска организација глувих и 
наглувих Зајечар 

 Пружање помоћи глувим и наглувим особама у остваривању права 
из свих области живота и рада 

5. 
Међуопштинска организација 
мултипле склерозе Зајечар 

  Побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом и 
чланова њихових породица 

6. 
Удружење дистрофичара  
Зајечар 

Заштита оболелих од мишићне дистрофије, остваривање њихових 
права и укључивање у нормалне животне токове 

7. Друштво Рома Зајечар Побољшање живота Рома у мултиетничкој заједници  

8. Зајечарска иницијатива  
Јачање цивилног сектора, промоција идеје демократије, јачање 
активизма код младих, ђачких парламената итд. 

9. Удружење пензионера  

10. Тимочки омладински центар  
Бављење питањима и проблемима младих, пропагирање здравих 
стилова и начина живота 

11. Дечја радост 
 Унапређење квалитета живљења деце различитог узраста и 
категорија са нагласком  на маргинализоване групе  

 
12. 

Омладина ЈАЗАС-а Зајечар 
Бављење питањима и проблемима младих, пропагирање здравих 
стилова и начина живота 

13. Удружење „Риме“ 
Удружење грађана „Риме“ је организација која окупља децу и 
младе са тешкоћама, родитеље и стручњаке, професионално 
упућене на рад са овом категоријом. 

14. 
Удружење за помоћ особама са 
L.DOWN синдромом 

помоћ особама са L.DOWN синдромом 

 
У највећем броју локалне невладине организације се баве проблемима у 

области социјалне политике ( сиромаштво, мултиетнички односи, проблеми 
деце и омладине, старијих особа и особа са инвалидитетом), проблемима у 
области заштите животне средине, а само неколико организација се бави 
проблемима економског развоја. 
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Социјални профил града - SWOT анализа 
                                         СНАГЕ СЛАБОСТИ 

Свест руководства Града о значају реализације 
реформе социјалне заштите 
Осетљивост локалне самоуправе на потребу развоја 
услуга 
Препозната потреба за променом организовања 
решавања социјалних проблема 
Постојање свести и спремност на континуирано 
усавршавање свих актера социјалне заштите (јавни и 
цивилни сектор) 
Мотивација актера социјалне заштите да активно 
учествују у унапређењу социјалне заштите на општини 
Стручност запослених у локалној самоуправи  
Реализовани пројекти у области социјалне заштите 
Добар ниво квалитета развијених услуга до сада  
Велики број НВО активних у области подршке младима 
Стварању/оснивању и развоју удружења чланова 
породица које окупљају пружаоце услуга који раде са 
различитим циљним групама 
Заинтересованост актера социјалне политике за 
промене 
 

Локална самоуправа не располаже са довољно средстава 
за финансирање услуга које се тренутно пружају 
Недовољни капацитети за теренски рад у циљу вишег 
степена видљивости грађана/ки којима је помоћ потребна 
Недовољна умреженост институција (хоризонтална и 
вертикална) 
Недовољна координација и институционална сарадња са 
НВО и удружењима које су активне у сфери социјалне 
политике на локалном и нивоу између јавног и приватног 
сектора и цивилног друштва 
Непостојање капацитета за збрињавање старијих лица - 
недостатак  сервисних услуга у кућним условима, 
нарочито на селима/ непостојање базе и размене 
информција о активним, планираним и већ реализованим 
заједничким пројектима општине са НВО/ недовољно 
развијена свест о потребама за променама и недовољна 
мотивација дела кадра за стручно усавршавање 
Непостојање јединствене базе података о најугроженијим 
лицима на територији Града Зајечара и њиховим 
потребама потребама  
Недовољна искоришћеност алтернативних извора 
финансирања 
Недовољан обим услуга и неусклађеност са реалним 
потребама града  
Недостатак услуге персоналних и педагошких асистената 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

Повећање доступности постојећих и увођење нових 
услуга 
Активно учешће корисника сервиса и услуга 
Недовољно искоришћена сарадња са 
појединцима/стручњацима/кињама и невладиним 
сектором 
Обезбеђивање додатних финансијских средстава 
аплицирањем на јавне позиве- буџет Града, Републике 
и ресорних министарстава у имплементацији реформе 
система социјалне заштите и Стратегије развоја 
социјалне заштите општине 
Успостваљена добра (неформална) сарадња и између 
већине локалних институција 
Јасно дефинисани оквири и смернице са национлног 
нивоа 
Међурегионалном партнерству и сарадњи кроз систем 
образовања (нпр. образовање одраслих, итд.) 
Укључивање приватног сектора као пружаоца услуга 
Јачање свести о потребама за сарадњом и 
удруживањем актера из свих сектора: цивилног, 
приватног и јавног 
Спремност институција на свим нивоима, а посебно на 
нивоу града Зајечара да се одвоје финансијска средства 
за реализацију социјалне политике  
Развој волонтеризма и вршњачких едукатора 
Екстерни фондови (ЕУ фондови) 
 

Зависност система од политичких промена - политичка 
(не)стабилност  
Утицај политике на избор и реализацију приоритених мера 
и активности 
Неинформисаност грађана о расположивим правима у 
социјалној заштити 
Ограничен Градски буџет 
Непостојање система праћења ефеката и резултата 
пројеката у области социјалне политике и стихијска 
реализација пројеката 
Економска ситуација која утиче на повећање могућности 
манипулације и повећање угрожених категорија 
Пасивност појединих социјалних актера 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
- ПРИОРИТЕТИ - 

 
АНАЛИЗА УОЧЕНИХ ПРОБЛЕМА 

 
    Институције и установе у Граду Зајечару покривају област социјалне 
политике и њихова  делатност је заштита угожених грађана и укупно 
унапређење квалитета живота у заједници. Садашњим начином рада, 
квалитетом услуга и концепцијским присупом захтевима актуелне социјалне 
политике, ове установе не задовољавају потребе својих грађана. 

Секторском анализом стања у областима социјалне заштите, здравства, 
образовања, запошљавања и активности цивилног сектора утврђено је да 
недостају многе услуге, као и да су подстојећи  капацитети услуга понекад 
недовољно квалитетни, тешко доступни, или ограничени у обиму пружања. 
Захтеви за деинституционализацијом и приближавањем услуга грађанима у 
аутентичним условима живота и рада подразумевају потребу развоја и 
успостављања низа сервиса услуга , комплементарних подстојећим услугама. 
У процесу секторске анализе, код носиоца система социјалне заштите уочени 
су бројни недостаци који се односе на актуелну праксу и на начин рада:  

- Јавне институције у области социјалне политике делују изоловано, 
неумрежено, некоординисано и међу њима често нема адекватне 
сарадње, недостаје интерсекторски и мултидисциплинарни приступ 
проблемима, једном речју,  јавне институције су необједињене у области 
социјалне политике. 

- Капацитети установа се користе :  
- нерационално и неефикасно, 
- недостаје тимски рад, 
- занемарена је потреба за перманентним усавршавањем кадрова, 
- осавремењивање рада, 
- На нивоу локалне самоуправе у целини као и на нивоу институција , не 

постоје јединствени регистри корисника, нити социјална карта 
становништва. 

 
Маргинализоване социјалне групе, често су „невидљиве“. Интереси 

угрожених група само су декларативно заступљени: 
- особе са инвалидитетом, 
- старија лица, 
- душевно оболела лица, 
- особе са проблемима зависности, 
- млади и деца, 
- жртве насиља, 
- деца из ромиских породица 
- деца у сукобу са законом. 

 
Средства и давања са нивоа Републике, општине и из других извора ( 

донације и пројетки), јако су недовољна за опсежније акције у смањивању 
сиромаштва у највећем су довољна за реализацију програмских активности 
сваке институције. 
  Финансијска средства се често користе ненаменски, нерационално, без     
прецизних планова акције. Постоји често дуплирање трошкова за исту или 
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сродну сврху. Институције јавног и организације цивилног сектора, када је у 
питању њихова сарадња је недовоњна, ограничена или орочена само за период 
трајања пројекта или  ограничена само за почетне акције добијања пројекта. 
Занемарене су све могућности превентивног деловања, и често се за проблеме 
сазна када су они тешко решиви (када се десио догађај) или када је могуће 
деловати само у институционалним оквирима сходно законским овлашћењима. 
Не користе се расположиви законски инструменти,  механизми  и овлашћења 
установа које се баве заштитом положаја и права појединца. Сазнање грађана 
о њиховим правима али и обавезама је недовољно. 

Овако приказани недостаци, непосредно указују на приоритетна подручја 
деловања и потенцирају могући оквир деловања. 
 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 
 
  Реформа система социјалне заштите треба да допринесе унапређењу 
заштите најсиромашнијих грађана, путем адекватних одређивања и 
обезбеђивања егзистенцијалног минимума као и унапређењу квалитета живота 
оних грађана којима је из различитих разлога потребна помоћ у задовољавању 
основних животних потреба који се на други начин не могу задовољити. 

Стварањем мреже разноврсних, доступних услуга у заједници и у складу 
са потребама и најбољим интересима корисника . 
  Потребно је да се услуге развијају плански у складу са идентификованим 
потребама корисника на различитим нивоима. 
  Увођењем система квалитета услуга у социјалној заштити , обезбеђује се 
стандардизација у раду служби и професионалаца, одговарајући ниво услуга и 
заштите, омогућава перманентно праћење ефеката услуга.  
  Услуге социјалне заштите треба да буду територијално и функционално 
доступне, да одржавају корисника у његовом природном окружењу, унапреде 
понуду и квалитет смештаја и обезбеде услуге неодложне интервенције. 
 

ОСНОВНА СВРХА  СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА 
социјалне политике Града Зајечар садржана је у следећем: 

 

ЕФИКАСНИЈИ СИСТЕМ ИНТЕГРАЛНЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СА 
РАЗВИЈЕНОМ МРЕЖОМ УСЛУГА УСМЕРЕНИХ НА КОРИСНИКА 

     
Полазећи од основних принципа у Реформи система социјалне заштите, 

изражених у поштовању и недељивости људских права доступности услуга које 
су у најбољем интересу корисника, партиципацији и одговорности корисника у 
избору услуга које ће се реализовати у најмање рестриктивном окружењу, 
ефикасна социјална заштита града Зајечара подразумева следеће стратешке 
циљеве:  
 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ БР. 1. 
 

 
РАЗВОЈ ПРОГРАМА И УСЛУГА КОЈИ ПРЕВЕНИРАЈУ НАСТАНАК И 
ГЕНЕРАЦИЈСКИ ПРЕНОС СОЦИЈАЛНИХ ПРОБЛЕМА 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ БР. 2. 
 

МЕРЕ, УСЛУГЕ И АКТИВНОСТИ КОЈЕ СУ УСМЕРЕНЕ НА ПОЈЕДИНЦЕ , 
ПОРОДИЦЕ У РИЗИКУ И МАРГИНАЛИЗОВАНЕ ГРУПА, ЊИХОВО 
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА ПРОДУКТИВАН ЖИВОТ У ЗАЈЕДНИЦИ , 
ОДГОВОРНО РОДИТЕЉСТВО И ПРЕДУПРЕЂЕЊЕ ЗАВИСНОСТИ ОД 
СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА 

 
 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ БР. 3. 
 

МЕРЕ, УСЛУГЕ И АКТИВНОСТИ ЗА ГРУПЕ И ПОЈЕДИНЦЕ КОЈИМА ЈЕ 
ПОТРЕБНА ПОСЕБНА ПОДРШКА : 
♦ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА  
♦ОДРАСЛИ И СТАРИЈИ КОЈИ НИСУ СПОСОБНИ ЗА САМОСТАЛНИ ЖИВОТ  
♦ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
♦ДЕЦА И ОДРАСЛИ ЖРТВЕ НАСИЉА 
♦ЗАНЕМАРИВАЊЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
♦ДЕЦА У СУКОБУ СА ЗАКОНОМ 
♦ДЕЦА ИЗ РОМСКИХ ПОРОДИЦА 
♦ИЗБЕГЛА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА 

 
 

ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ 
 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

УВОД 
 

Област социјалне заштите усмерена је ка побољшању социјалног 
статуса грађана на личном, породичном и ширем социјалном плану. Социјална 
заштита треба да јача друштвену кохезију и да негује независност и способност 
људи да помогну сами себи. Ефикасан систем социјалне заштите треба да 
одговори на потребе грађана у новим околностима и да подржава рањиве и 
маргинализоване појединце и групе којима је неопходна организована помоћ 
заједнице и државе, као и грађане који нису у стању да учешћем у економској 
активности обезбеде своју егзистенцију.  

Заштита деце и младих у систему социјалне заштите регулисана је 
Породичним законом, Законом о обезбеђењу социјалне сигурности грађана, 
Законом о малолетним починиоцима кривичних дела, Конвенцијом о правима 
детета и другим пратећим законима. Суштина заштите деце одређена је 
правом детета на оптимални раст и развој, правом на заштиту од 
занемаривања и злостављања, правом на одрастање у природној породици 
или средини, правом на партиципацију и недискирмнинацију.  

Заштита деце и младих спада у изузетно осетљиву област социјалне 
заштите грађана, пре свега због развојне природе дечјих потреба, чињенице да 
деца сама нису у могућности да задовоље своје потребе и да у том погледу 
зависе од одраслих, пре свега родитеља, али и свих могућности које им у 
погледу образовања, васпитања, културе, спорта, запошљавања пружа 
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локална заједница. С тога је неопходно повезивање подршке породици, деци и 
младима, која се пружа у социјалној заштити  са другим услугама и 
могућностима које се у локалној заједници обезбеђују свим грађанима. Само 
тако се може остварити интеграција деце из система социјалне заштите у 
локалну заједницу и њихова недискирминација.  

Стручно методолошке услове за обезбеђење заштите деце у социјалној 
заштити, у складу са њиховим најбољим интересом прописало је Министарство 
рада и социјалне политике. Овлашћења Центра за социјални рад (Органа 
старатељства) су висока, али захтевају добру повезаност на локалном нивоу, 
како би се деци у стању социјалне потребе обезбедили максимално 
подржавајући услови у којима ће израсти у одговорне особе и будуће корисне 
чланове заједнице. 
 

АНАЛИЗА АКТУЕЛНОГ СТАЊА 
 

Социјална заштита има два основна облика: матерјалну помоћ (која 
може бити новчана или у натури, то јест, храни, пићу, огреву, одећи...) и услуге 
социјалне заштите (када је особи потребна помоћ стручњака или помоћ за 
задовољавање свакодневних потреба, смештај у специјализовану установу или 
заштита од породичног насиља...). Уз то је понекад неопходно да се заједница 
умеша у неке породичне односе да би заштитила децу или омогућила породици 
да нормално функционише. Систем социјалне заштите је био на великим 
искушењима због недостатка новца за остваривање основних права, као што су 
дечији додаци, матерјално обезбеђење, туђа нега и помоћ итд. Недостаци 
социјалне заштите су:  мрежа социјалних услуга је недовољно развијена, услуге 
које организује невладин сектор (услуге које пружају физичка лица и правна 
лица чији оснивач није држава, затим невладине, социо хуманитарне 
организације, удружења) у социјалној заштити нису довољно развијене и 
искоришћене, услугe кoje сe пружajу дeци бeз рoдитeљскoг стaрaњa у 
устaнoвaмa  сoциjaлнe заштите, нeкoмплeтнe су и нису у функциjи њихoвoг 
oспoсoбљaвaњa зa  сaмoстaлaн живoт. У тaквoj ситуaциjи дeцa прeдугo oстajу у 
устaнoвaмa, излaзe из њих пo стицaњу пунoлeтствa oднoснo зaвршeткa 
шкoлoвaњa, нajчeшћe бeз дaље пoдршкe зa сaмoстaлaн живoт. 
 
 

ДЕФИНИЦИЈА И ДИЈАГНОЗА ПРОБЛЕМА 
  

Обухват деце системом социјалне заштите на територији града Зајечара 
је висок,  тако да је великом броју деце угрожено њихово право на 
недискриминацију и оптималне развојне услове. Још је већи број деце којима 
су услуге социјалне заштите потребне, али која нису евидентирана у систему 
због непостојања капацитета самог система и одсуства координације 
институција и организација на локалном нивоу.  

Немогућност породице и заједнице да обезбеди потребне повољне 
услове за одрастање деце доводи до тешких последица по развој и социјалну 
успешност деце изложене сиромаштву, занемаривању и злостављању и 
неадекватном родитељству. Такође не постоје потребни сервиси за оне групе 
деце и младих (измештена из породица) којима је подршка у систему социјалне 
заштите неопходна, као и постојање адекватних статистичких података везаних 
за ромску популацију деце на територији града Зајечара.  
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ЗАКЉУЧАК 
 

У локалној заједници не постоје одговарајући сервиси подршке и услуга 
који благовремено, ефикасно и професионално  излазе у сусрет развојним 
потребама породице, деце и младих, деце и младих са деликвентним и 
асоцијалним понашањем, жртвама насиља како би се омогућило остваривање 
права на оптимални развој и недискриминацију. 

 
 

ПРЕПОРУКЕ 
 

- Акциони плана за децу и младе у граду Зајечару, који би дугорочно 
усмеравао развој услуга намењених породици и деци без родитељског 
старања, као и деци са проблемима у понашању и свој другој деци и 
омладини ван система социјалне заштите, и обезбедио заштиту деце од 
занемаривања и злостављања и стварање услова за остваривање 
дечијих права. 

- Непостојање услуга у локалној заједници које би деловале превентивно 
на настанак и развој породичне и родитељске дисфункционалности које 
доводе до поремећаја у понашању деце и њховог измештања из 
породице и збрињавања у систем социјалне заштите 

- Низак економски (сиромаштво) и социокултурни ниво породица који 
смањује капацитет породице за излажење у сусрет развојним потребама 
деце на адекватан начин 

- Отежана подршка деци без родитељског старања која излазе из система 
социјалне заштите 

- Отежана подршка деци која напуштају васпитну установу или васпитно 
поправни дом 

- Низак ниво остваривања права деце са инвалидитетом. 
 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ 
 
Оперативни циљ 1 – УНАПРЕДИТИ КВАЛИТЕТ  УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ НАМЕЊЕНИХ ДЕЦИ И МЛАДИМА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ 
 

- Повећати капацитет Дневног боравка за децу и младе  са инвалидитетом 
„ кроз измештање објекта“ 

- Стручно усавршавање особља дневног боравка за децу и младе са 
инвалидитетом 

- Повећати капацтет дневног боравка за децу и младе са инвалидитетом 
за прихват већег броја деце 

- Увођење поподневног и викенд рада боравка „Oблутак“ 
- Повећати компетенције хранитељских породица за ургентно, 

специјализовано хранитељство као оптимални облик заштите деце која 
су измештена из својих породица  

- Одржавање обука 
- Континуирано информисање јавности о хранитељству 
- Уско специјализоване едукације особа за рад са децом ометене у 

психофизичком развоју 
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- Обезбеђивање услова за проширење услуга службе “Помоћи у кући” за 
децу ометене у развоју 

- Развити услугу - Персонална асистенција 
- Развити услугу - Лични пратилац деце који иду у школу 
- Створити услове за пружање услуге - Педагошки асистент 

 
Оперативни циљ 2: СМАЊИТИ ДИСКРИМИНАЦИЈУ И УЛАЗАК ДЕЦЕ И 
МЛАДИХ У СИСТЕМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

- Проширење капацитета Саветовалишта за брак и породицу – рад са 
дисфункционалним породицама 

- Оснажити капацитете Саветовалишта за децу и младе које ће се бавити 
промоцијом здравих стилова живота: 

- Саветовалиште за младе везане за ризике раног ступања у полне односе 
- Саветовалиште за здраву исхрану деце и младих (превенција гојазности 

код деце и младих) 
- Саветовалиште за превенцију дијабетеса код деце и младих 
- Саветовалиште о штетности пушења, алкохола 
- Саветовалиште о значају физичке активности деце и младих                                                         

Оснивање и рад градског Центра за децу и младе при Саветовалишту 
- Едукација деце и младих са циљем смањења  дискриминације и улазак у 

систем социјалне заштите – сајам институција и организација где би се 
грађанима и младима презетовали доступни програми; тренинизи и 
семинари; национална и међународна размена 

- Развити волонтерски сервис (клуб) –  особе које би креирале програме и 
услуге (нпр. друштвено користан рад, волонтерске активности удружења 
и институција) – радни активизам деце младих и одраслих  

- Оснивати Клуб за децу и младе са деликвентим и асоцијалним 
понашањем при саветовалишту 

- Формирати Омладинске клубове у граду и селима 
- Анализа, број заинтересованих младих особа 
- Развити програме едукације и културне догађаје  

 
Оперативни циљ 3: ЖРТВЕ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА И ЖРТВЕ НАСИЉА 
 

- Превенција вршњачког насиља путем едукативних програма, 
континуирано одржавање трибина „Месец против насиља“ 

- Информисање јавности о насиљу у породици, занемаривању и 
злоставаљању, стварање мреже сарадника кроз континуиране обуке, 
семинаре, трибине 

- Формирање прихватилишта за жртве породичног насиља – рад Сигурне 
куће 

 
Оперативни циљ 4: ПОДРШКА ДЕЦЕ И МЛАДИХ НАКОН ИЗЛАСКА ИЗ 
СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

- Створити услове за рад „Куће на пола пута“ 
- Обезбедити олакшице при конкурисању за  стипендије за студенте који су 

без родитељског старања 
-  
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Оперативни циљ 5: ИЗРАДА СОЦИЈАЛНИХ КАРТИ 
 

- Евидентирање социјално угрожених лица на територији града Зајечара – 
израда социјалних карти у сарадњи и инструкције са надлежним 
Министарстом за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

 
Оперативни циљ 6: РАЗВИТИ ЦЕНТАР ЗА ЛОКАЛНЕ УСЛУГЕ 
 

- Створити услове за развој Центра за локалне услуге 
 
 

СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА 
 

УВОД 
 

Социјална инклузија је процес који омогућава онима који су у ризику од 
сиромаштва и друштвене искључености да добију могућност и средства која су 
потребна за пуно учешће у економском, друштвеном и културном животу и 
достизању животног стандарда који се сматрају прихватљивим у друштву у 
којем живе. Социјална инклузија осигурава веће учешће у грађана у доношењу 
одлука, што утиче на њихове животе и остваривање права.  

Социјална инклузија има за циљ да створи окружење у коме ће свако 
искористити могућности и прилике и створи бољу заједницу. У нашем друштву 
постоје неједнакости и фактори као што су сиромаштво, дискриминација и 
угроженост умањују животне прилике одређеним категоријама становништва. 
Уколико ове најосетљивије категорије становништва буду искључене и не осете 
користи које доноси улагање у привредни и друштвени развој, неједнакост и 
социјална отуђеност ће се повећати. Основна препрека друштвеној 
укљућености је дискриминација заснована на стереотипима и предрасудама.  

 
 

АНАЛИЗА АКТУЕЛНОГ СТАЊА 
 

Демографски показатељи упозоравају на чињеницу да је све већи број 
старијих лица и да се све више уочавају прогнозе статистичара и демографа о 
депопулацији становништва. Инвалидност је маргинализована појава, која се 
још увек не сагледава у светлу социјалног модела инвалидности и људских 
права. Област инвалидности није интегрисана у локалне политике, те на 
локалној заједници не постоје уходани механизми за остваривање права особа 
са инвалидитетом. Квалитет живота особа са инвалидитетом и њихових 
породица је низак. Капацитети за смештај корисника: особа са инвалидитетом, 
ментално недовољно развијених, душевно оболелих, су недовољни, 
територијално и функционално недоступни. Обезбеђивања материјалне 
сигурности за егзистенцијално најугроженије групе грађана, који због свог 
психофизичког стања не могу обезбедити средства за егзистенцију и немају 
породицу или сроднике који су умогућности да их издржавају нису довољна.  

Један од задатака друштва је и да благовремено и на начин примерен 
човеку реагује у циљу што бољег омогућавања да старија лица не буду на 
маргини друштвене лествице. Разлог таквог стања јесте и све већа тенденција 
друштва за одбацивање остареле особе кроз стално погоршавање породичног 
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и друштвеног положаја старијих лица. Из потребе да човек буде прихваћен, а 
самим тим да се потврђује као личност, произилази и потреба за дружењем и 
припадањем. Та потреба умногоме добија на значају након одласка особе у 
пензију. Самим тим намеће се питање и слободног времена старијих лица: шта 
они могу, шта им је потребно, шта може друштво да им пружи. 

Прецизни показатељи распростањености инвалидности на територији 
града Зајечара не постоје (као ни на територији целе државе). Разлози су 
вишеструки - доступни подаци су неорганизовани и неуједначени; дефиниција 
инвалидности није у потпуности утврђена; велики број ОСИ није регистрован у 
удружењима; инвалидност је ''невидљива'' појава; несарадња различитих 
институција система које се на различите начине баве инвалидношћу. Већина 
удружења још увек функционише по већ превазиђеним обрасцима понашања и 
односа према члановима, што за последицу има пасивност чланова и 
неразумевање значаја ангажовања на унапређењу животних услова за ОСИ у 
локланој заједници. Значајно да је организације ОСИ показују ангажовање на 
стицању знања и увођењу нових облика рада у удружења. 

Према подацима СЗО (светске здравствене организације) 7-10% 
популације једне државе или средине чине особе са инвалидитетом. Према 
овом критеријуму, на територији града Зајечара требало би да живи око 4 500 
особа са инвалидитетом. 
 
Приказ распрострањености ОСИ према типу инвалидности  на основу доступних 
података ( непоузданих): 

Тип инвалидности Бројчани показатељ 

Оболели од мишићне дистрофије 45 

Оболели од дечје и церебралне парализе 96 

Особе са параплегијом 5 (податак је из 2006.) 

Оболели од мултипле склерозе 141(брј особа које су учлањене у 
организацију 

Особе глуве и наглуве 134 

Особе слепе и слабовиде 141 

Особе са L DOWN синдромом 14 – особа до 30година 
 

ERPM 
 

1 
 

VILLY синдром 3 

Особе са ампутираним екстремитетима  
 

17 

* Напомена – Подаци су незванични 
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ДЕФИНИЦИЈА И ДИЈАГНОЗА ПРОБЛЕМА 
 

Сваке године смо суочени са све убрзанијим старењем становништва и  
свесни смо да је убрзани процес старења становништва и све већи број 
остарелих лица како на територији Републике тако и на територији града 
Зајечара. Као што је наведено, 28,0% од укупног броја становника чине 
остарела лица преко 60 година живота. Проблеми старијих лица су вишеструки 
и морају се посматрати са више страна. Лоша материјална ситуација се 
одсликава како код радно активних лица  тако у великој мери и код остарелих 
лица код којих је евидентан праг сиромштва. Лоши услови становања, 
структура потрошње, слаба куповна моћ старијих лица  одражава се на све 
сегменте живота. На све ове проблеме надовезују се и проблеми породичне 
несолидарности према старијим члановима породице. Све је већи број оних 
старијих лица хронично оболелих без породичног старања, који нису у 
могућности да се брину сами о себи а помоћ од стране чланова своје породице 
и сродника не добијају. Такође су евидентне и слабости у институционалном и 
инструменталном задовољењу потреба старијих лица, односно некоординисана 
сарадња међуресорних институција  чији је задатак брига о старијим. 

Инвалидност је маргинализована појава, која се још увек не сагледава у 
светлу социјалног модела инвалидности и људских права. Област 
инвалидности није интегрисана у локалне политике, те на локалној заједници 
не постоје уходани механизми за остваривање права особа са инвалидитетом. 
Квалитет живота особа са инвалидитетом и њихових породица је низак.  
  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Из анализе постојећег стања на територији града Зајечара и утврђене 
дијагностике  старије становништво на територији града Зајечара је у порасту и 
у односу на укупан број становника износи 28,0%. 
Евидентно је сиромаштво старијих лица и недовољна породична солидарност 
са старијим лицима. У граду Зајечару још увек не постоји ефикасно устројен 
систем локалних политика који би на свим нивоима заједнице омогућио 
остварење концепта једнаких услова, људских права и партиципације особа са 
инвалидитетом као ни специјализовани сервиси заједнице намењени особама 
са инвалидитетом. 
 

ПРЕПОРУКЕ 
 

За решавање ових наведених проблема потребно је у предузети следеће 
кораке:  

- Брзо и ефикасно смањење сиромаштва старијих лица на територији 
града Зајечар 

- проширивање постојећих облика заштите на сеоско рурално подручје 
- постојање локалне политике према инвалидности 
- постојање потребних сервиса за подршку особама са инвалидитетом и 

њиховим породицама 
- доступност институција, организација, објеката културе, спорта, 

рекреације особама са инвалидитетом. 
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ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ 
 

Оперативни циљ 1: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПОДРШКЕ СТАРИЈЕМ ЛИЦУ БЕЗ 
ПОРОДИЧНЕ БРИГЕ КРОЗ ПРОШИРЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ УСЛУГА 

- Проширење услуга Службе помоћи у кући на селу 
- Формирање Клуба за старије у селима 
- Афирмација  породичног смештаја одраслих и старијих лица у граду и 

селима   
- Информисање јавности 

 
Оперативни циљ 2: ПОВЕЋАТИ КВАЛИТЕТ ЖИВОТА ОДРАСЛИХ И  СТАРИХ 
ЛИЦА 

- Формирање Савета за подршку старим лицима при Градској управи 
- Евиденција старих и инвалидних лица у граду и месним канцеларијама 
- Формирање Геронтолошког центра 
- Формирање Прихватилишта за стара лица 
- Палијативно збрињавање при Здравственом центру у Зајечару 
- Проширење услуга службе за помоћ у кући одраслим и старим лицима по 

селима  „Кућна нега“ 
- Информисање јавности о проблемима старих лица и информисање 

старих о правима која могу да остваре 
 
Оперативни циљ 3: ДОНОШЕЊЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 
УВОЂЕЊЕ ПИТАЊА ИНВАЛИДНОСТИ У ЛОКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 
 

- Формирање Савета за питања особа са инвалидитетом Града Зајечара 
- Обука чланова Савета за рад на локалном плану акције за увођење 

питања инвалидности у локалне политике, њихово спровођење и 
контролу спровођења 

- Слободна столица у Скупштини града за представника ОСИ,као и право 
да ОСИ  буду чланови одбора и радних тела у локалној самоуправи када 
се расправља о правима ОСИ и организација ОСИ   

 
Оперативни циљ 4: ПОВЕЋАТИ КВАЛИТЕТ ЖИВОТА ОСОБА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ И ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА 
 

- Створити услове за увођење сервиса за особе ометене у психофизичком 
развоју у скалду са исказаним потребама особа са инвалидитетом  

- Урадити анализу постојећег стања 
- Развити услугу „Персонални асистент“ за одрасла и стара лица 
- Обезбедити услове за заштићено становање за особе са инвалидитетом 

уз стручну подршку (псхолог, медицински радник...) 
- Обезбедити доступност јавног превоза за особе са инвалидитетом 
- Обезбедити одговарајући прилаз особама са инвалидитетом у све 

градске амбуланте и другим институцијама,  установити стање у сеоским 
амбулантама 

- Увођење звучних семафора  и специјално обележених тротоара за слепе 
особе 

- Радити на смањењу предрасуда и стереотипа о особама са 
инвалидитетом у локалној заједници  
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- Медији, трибине 
- Обезбеђивање услова и формирање Дневног боравка за одрасле и старе 

ОСИ у граду и селима 
- Створити услове и формирати правно и психо-социјално Саветовалиште 

за одрасле и старе ОСИ 
 
Оперативни циљ 5: УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА 

- Едукација за унапређење квалитета живота ромске популације 
 
 

СИРОМАШТВО И НЕЗАПОСЛЕНОСТ 
 

УВОД 
 

Сиромаштво, нарочито његови екстремни облици, није било значајније 
присутно у Србији до почетка 90-их година. Србија, као саставни део бивше 
СФРЈ, тада је остваривала БДП per capita већи од $3,000, развила трговинске и 
финансијске везе са Западом, а привредни систем се у значајној мери ослањао 
на тржишне критеријуме привређивања. Образовање, здравство, социјална 
заштита и остале услуге биле су приступачне највећем броју грађана. Зато је 
Србија, заједно са осталим бившим југословенским републикама, имала велику 
шансу да, у односу на остале земље у транзицији, са много мање тензија 
обезбеди прелаз у модерну тржишну привреду и демократско друштво. 

Уместо тога, Србија је током 90-их година доживела прави економски и 
социјални крах и потпуни застој у развоју демократије и људских права. Дошло 
је до драматичног пада БДП (за око 50%), велике незапослености, огромног 
пада плата, пензија и других личних примања као последица политике 
претходног ауторитарног режима, међународне изолације земље и оштрих 
економских санкција, распада тржишта бивше СФРЈ, ратова у окружењу и 
бомбардовања Србије, 1999 године. Ситуацију је додатно погоршао долазак 
близу 700.000 избеглица и интерно расељених лица из Босне и Херцеговине, 
Хрватске и са Косова, што представља близу 10% становништва Србије. 

Све то довело је до наглог осиромашења већине становништва, али и до 
енормног богаћења малог броја људи захваљујући корупцији, привредном 
криминалу и блискости са претходним режимом.  

Чињеница је да се у претходном периоду поклањана недовољна пажња 
социјално угроженим групама (деца, стари, особе са инвалидитетом, избеглице 
и интерно расељена лица, Роми, рурално сиромашно становништво, 
необразовани) кодкојих се сиромаштво испољава у најтежим облицима. 
Разлози за то били су пре свега материјалне природе али често и немаран 
однос према проблемима и занемаривањеосновних људских права ових група. 
Томе се данас поклања много више пажње. 
 
 

АНАЛИЗА АКТУЕЛНОГ СТАЊА 
 

Негативан економски раст није ишао на руку стварању нових радних 
места и стопе запослености пале су на најнижи ниво током целе предходне 
деценије. Још већи разлог за забринутост је у чињеници да је запосленост 
опала чак и у секторима који забележили стопе раста. Незапосленост младих, 
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51% знатно је изнад просечне стопе (Републички завод за статистику.) Преко 
70% особа са инвалидитетом живи у сиромаштву, само 13% има приступ 
запошљавању. Ограничени системи социјалне подршке и стигматизација, 
упоредо са другим факторима укоренили су њихову маргинализацију. 
Национална стратегија за смањење сиромаштва Србије препознала је да особе 
са инвалидитетом – које чине 10% становништва – представљају угрожену 
групу за коју је неопходна додатна помоћ. У периоду 2005–2010. године дошло 
је до пада запослености и раста незапослености. Користи економског раста 
преносили су се на становништво кроз раст зарада, а не кроз раст 
запослености. Незапосленост у граду Зајечару, као и у Републици Србији је 
веома висока. 

Жене су више погођене незапосленошћу у односу на мушкарце упркос 
вишем образовном нивоу. Погоршању основних индикатора тржишта рада у 
допринели су и неповољни демографски трендови. Као последица негативног 
природног прираштаја становништва, односно старења становништва. Ниска 
стопа запослености младих објашњава се њиховим школовањем, будући да 
већина младих обично није активна на тржишту рада током школовања. 
Студија о положају рањивих група на тржишту рада Републике Србије и утицају 
кризе указује да је највише погоршан положај младих и руралног становништва 
Југоисточне Србије под утицајем кризе. Регион са највећим уделом сиромашних 
јесте југоисточна Србија, нарочито рурална подручја која су двоструко више 
изложена ризику сиромаштва у односу на просек целе популације. Сиромаштво 
у том региону је најдубље и најоштрије. Становништво руралних подручја 
југоисточне и дела западне Србије чини 25% укупног броја сиромашних. 

Поред основних показатеља о обиму, дубини и оштрини сиромаштва, 
анализа је указала да је сиромаштво тесно повезано са нивоом образовања. 
Незапослени (у оквиру учесника на формалном тржишту рада) били су суочени 
са највећим ризиком сиромаштва (59,4% већим од просека популације), као и 
са највећом дубином и оштрином сиромаштва. Најугроженији су били 
незапослени у руралним подручијима, док су у најповољнијем положају били 
запослени у урбаним подручијима. Стари (преко 65 година) чине скоро 
четвртину укупног броја сиромашних, 17,7% укупног становништва, а висок 
ризик сиромаштва највише погађа оне без пензија. Деца се такође налазе у 
категорији са натпросечним ризиком сиромаштва. Посматрано према величини 
домаћинства, најугроженија су била домаћинства са пет и више чланова, 
Посматрано према саставу домаћинства, сиромаштво је највише 
распрострањено међу једночланим и, посебно, двочланим старачким 
домаћинствима код којих је ризик сиромаштва био за скоро две трећине већи 
од просека популације.  

Индекс сиромаштва руралног становништва (14,2%) био је скоро два 
пута већи од индекса сиромаштва урбаног становништва. Рурално 
становништво је, у односу на урбано,такође суочено са већом дубином и 
оштрином сиромаштва. 
 
 

ДЕФИНИЦИЈА И ДИЈАГНОЗА ПРОБЛЕМА 
 

У  тешкој ситуацији посебно су угрожене осетљиве групе као што су 
млади са инвалидитетом. Осим недостатка радних места и неадекватних 
квалификација, велики проблем представља и лоша координација између 
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служби чији је задатак да пружају подршку у процесу образовања и 
запошљавања. Велика препрека у тражењу посла за ове младе људе је 
неадекватна доступност институција. Особе са инвалидитетом су једна од 
најугроженијих категорија становништва у Србији, између осталог и због 
недовољних могућности за запошљавање Посебно угрожену групу на тржишту 
рада представља рурално становништво, пре свега у југоисточној Србији, као и 
становништво које не поседује земљу. Ниска образовна структура, низак ниво 
додатних знања и вештина и недовољна укљученост у активне мере 
запошљавања које спроводи НСЗ, смањују шансе на тржишту рада популације 
у руралним подручјима и њену конкурентност, посебно за жене и младе. 
Вишеструко рањиве категорије нарочито су у тешком положају на тржишту рада 
и зато су неопходне афирмативне акције, које би подстакле њихово 
запошљавање.  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Основни циљ је смањење броја сиромашних и развој ефикасније 
социјалне заштите побољшање препознавања и утврђивања најсиромашнијих 
и већа усмереност на радно неспособне чланове друштва, као и да повећање 
стопе запослености. 
 

ПРЕПОРУКЕ 
 

- Предузимања мера да средства за материјалну сигурност радно 
способних грађана буду у функцији њиховог запошљавања, односно 
стварања услова за активирање њихових потенцијала тако, да својим 
радом, делимично или у потпуности, обезбеде средства за егзистенцију;  

- Подстицај запошљавања младих, јачање капацитета предузећа за 
професионалну рехабилитацију изапошљавање особа са инвалидитетом 
стицању знања и вештина и запошљавању оним младим људима којима 
је потребна посебна подршка, као што су лица без квалификација или са 
ниским квалификацијама, особе са инвалидитетом, Роми, повратници у 
поступку реадмисије и избеглице и расељена лица.  

- Повећање компетенција незапослених лица стицањем знања и вештина 
кроз успостављање система кратких обука. Признавање знања и 
вештина стечених неформалним учењем.  

-  
Потребно је припремити посебне програме запошљавања намењене 

маргинализованим категоријама жена, посебно вишеструко дискриминисаним. 
Ефикаснија социјална заштита бољи положај пензионера и старих. 

 
 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ 
 

Оперативни циљ 1: УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ 
ЛИЦИМА КОЈА НЕ МОГУ ДА ОБЕЗБЕДЕ СРЕДСТВА ЗА ЕГЗИСТЕНИЦЈУ 

- Унапређење  народне  кухиње при организацији Црвеног крста  Зајечар 
- Ослобађање плаћања  јавног превоза (градског, приградског и  

међуградског) лицима без прихода и  корисницима материјалног 
обезбеђења  при Центру за социјални  рад као и корисницима новчаног 
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додатка који нису у  могућности да се брину о себи (додатак за туђу негу 
и помоћ) 

 
Оперативни циљ 2: ПОМОЋ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ ЛИЦА КОЈА ИЗЛАЗЕ ИЗ 
СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

- Развити програме у сарадњи са Националном службом за запошљавање 
око запошљавања лица које излазе из система социјалне заштите 

 
Оперативни циљ 3: ПОДСТИЦАЈ ЗАПОШЉАВАЊА ЛИЦА ИЗ ОСЕТЉИВИХ 
МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА 

- Створити услове за развој социјалног предузетништва 
- Увођење подстицајних мера за запошљавање лица са инвалидитетом, 

самохраних родитеља и припадника друштвено осетљивих група кроз 
социјално предузетништво, јавне радове и самозапошљавање  

- Програми професионалног оспособљавања и дооспособљавања лица у 
стању социјалне потребе 

 
 

ОБРАЗОВАЊЕ 
 

УВОД 
 

Образовање има значајну функцију у сваком друштву. Због важности 
образовања свака власт жели одредити његову концепцију и садржину, како би 
преко најснажнијег инструмента друштвене перцепције и облика социјализације 
појединци прихватили вредности и норме система. Зато државе преузимају 
бригу о финансирању образовања. Поред тога у садржајном смислу покушавају 
кроз образовање утврдити друштвене норме и вредности и изградити осећање 
припадности својој заједници, друштвеној групи, религији. 

Кроз образовни систем такође се развијају и осећања за властиту 
културу, поштовање принципа и солидарност. Преко школовања се обликује 
свест и гледиште појединца, када су у питању процеси у друштву и систем 
власти. Сви образовни системи су утемељени на историји знања и историји 
друштва. Институционализација образовања поред тога што се заснива на 
усвајању низа правила и друштвених вредности, огледа се и кроз знање и 
способности којима појединац овладава у процесу оспособљавања. Путем 
система образовања снажно се мења структура друштва, породице и 
професија. 

Манифестна функција школе се огледа у  преношењу културне традиције 
и социјализацији. Школа значи функционисање друштвеног система као 
целине. Школа је друштвена институција која служи селекцији и алокацији на 
друштвене положаје. 
 
 

АНАЛИЗА АКТУЕЛНОГ СТАЊА 
 

Системом образовања у граду Зајечару обухваћени су сви образовни 
нивои:  

- предшколско образовање,  
- основно образовање,  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
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- средње образовање, 
- више и високо образовање. 

 
Предшколско образовање организује и проводи Установа за децу "Ђулићи". 

Ова установа своју делатност проводи реализацијом програма васпитно-
образовног, превентивно-здравственог и социјалног рада са децом 
предшколског узраста. Располаже са шест наменски изграђених објеката, 
дисперзираних у граду и приградском насељу Грљан: "Ђурђевак", "Здравац", 
"Љиљан", "Маслачак", "Свитац" , "Пламенак" и један адаптиран објекат у селу 
Велики Извор -"Изворчић" . 
Деца која похађају основну школу, овај вид образовања стичу у 40 школских 
објеката, односно 13 основних школа и 27 подручних одељења (која су у 
саставу тих школа). У граду ради пет осмогодишњих школа, специјална школа 
за основно и средње образовање и школа за основно музичко образовање, док 
се преосталих шест осмогодишњих школа налази у сеоским насељима.   

Постоје 19 установа за децу предшколског узраста у Зајечару. Број деце 
корисника је 1052.  Редовне основне школе су имале  4044 ученика школске 
2011/2012. године, док је средње школе похађало 2705 ученика. Специјална 
основна школа у Зајечару имала је 49 ученика школске 2011/2012. године. Број 
ученика који су користили ученички дом у Зајечару био је 261. 

У области вишег и високог образовања постоје Виша школа за 
менаџмент и Факултет за менаџмент. У овој школи се оспособљавају кадрови 
за професионално бављење менаџерским пословима. Наставни садржаји и 
едукативне технике одговарају савременом систему пословања, заснованом на 
тржишним основама. 

Факултет за менаџмент је основан 1997. године. Студије на овом 
факултету се реализују четворогодишњим студирање на неком од пет смерова, 
у оквиру којих су синтетизована најновија достигнућа модерне науке о 
менаџменту. 
 
 

ДЕФИНИЦИЈА И ДИЈАГНОЗА ПРОБЛЕМА 
 

Приоритет је да сва деца иду у школу, да заврше школовање и да добију 
квалитетно образовање. Инклузивно образовање подразумева да ниједном 
детету не буде ускрећено право на учење. 

Већина деце из осетљивих група не похађа предшколски програм. Из тог 
разлога нису „спремни“ за школу и постоји ризик да неће моћи да се упишу или 
да ће пре времена напустити школовање. Многа деца са сметњама у развоју, 
као и много ромска деца иду у специјалне школе. Код деце са посебним 
потребама која се уписују у редовне школе или пређу у редовне школе постоји 
велика вероватноћа да ће одустати од школовања пошто преузети наставници 
често нису прошли одговарајућу обуку и немају адекватну подршку за 
спровођење инклузивне праксе. Родитељи нису упознати са чињеницом да 
њихово дете има право на образовање или не знају како да остваре то право. 
Последица тога је да нека деца заостају од самог почетка и да се јаз 
продубљује како одрастају, што је посебно случај код девојчица. 
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ЗАКЉУЧАК 
 

Инклузивно образовање истовремено је и показатељ опште 
инклузивности једног друштва и покретач повећања инклузивности. Један од 
основних циљева квалитетног инклузивног образовања је да утиче са једне 
стране на смањење свих форми дискриминације, а са друге стране на 
повећање социјалне кохезије. Мисија система друштвене бриге о деци 
предшколског васпитања и образовања јесте да створи услове за добробит 
деце од рођења до поласка у школу, подржи њихов целовит развој, васпитање 
и социјализацију и створи услове за рано учење, зависно од потреба појединих 
породице и деце. Потребно је развити образовну инклузију и створити услове 
како би сва деца без обзира на постојеће разлике, укључујући и разлике у 
способностима и здравственом стању, имала једнако квалитетно образовање. 

 
 

ПРЕПОРУКЕ 
 

- Извршити анализу броја деце из осетљивих група; 
- унапредити услове и  услуге у области предшколског васпитања и 

образовања деце и ширење доступности за сву децу, посебну ону из 
осетљивих група; 

- унапредити услуге деци која нису уписана у предшколско васпитање; 
развој нових услига за децу (играоница на отвореном...);   

- оснивање градског центра за децу и младе. 
 
 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ 
 

Оперативни циљ 1: ПОДСТИЦАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОМ ОСНОВНОМ 
ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ ОСОБА 

- Унапредити услове за функционално основно образовање одраслих лица 
при некој основној школи – одржавање обука, тренинга у сарадњи са 
НСЗ 

 
Оперативни циљ 2: УКЉУЧИВАЊЕ ВЕЋЕГ БРОЈА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

- Утврдити прецизне и валидне бројчане податке о деци која нису 
обухваћана предшколским образовањем и васпитањем 

- Обезбедити услове за рад неформалног облика образовања за децу у 
најранијем и предшколком узрасту – Неформални вртићи, Отворени 
вртићи   -    Организовање неформалних вртића при НВО-има 

- Обезбедити услове за укључивање деце у вртиће из социјално угрожених 
породица 

- Едукација родитеља ради подизање свести о значају предшколског 
васпитања за дечији развој и напредак 

 
 
Оперативни циљ 3: РАЗВИТИ СВЕСТ О ПРЕДУЗЕТНИШТВУ КОД МЛАДИХ 
ЛИЦА 

- Едукација учениka завршних разреда средњих школа о предузетништву 
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                      АРАНЖМАНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА 
 

Стратешки циклус који обухвата фазе израде, имплементацију, праћење 
и оцену, усклаљивање и поновну израду односно ревизију. 

Имплементација Стратегије обезбиће се кроз интегрисање мера и 
активности које су дефинисане у Стратегији у програме и планове рада 
локалне самоуправе, контролу саме имплементације активности из акционог 
плана и обезбеђивање неопходних ресурса за релаизацију документа.  

 
Радни тим за израду Стратегије, као саветодавно тело има одговорност за:  
- обезбеђивање услова за примену Стратегије,  
- иницирање и реализацију ревидирања Стратегије на основу спроведене 

годишње реализације Акционих планова, 
- годишње извештавање скупштине Града о резултатима финансираних 

пројеката, 
- константно извештавање корисника и грађана града Зајечара о стању и 

квалитету услуга, утврђених акционим плановима у оквиру стратешког 
документа. 

    
 Основна средства и технике у извештавању су: 

- писана саопштења, 
- штампане публикације, билтени, 
- јавни наступи. 

 
 

ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА 
 
Праћење и евалуација се односе на: 

- Праћење имплементације стратешког плана, односно реализације 
активности 

- Праћење исхода активности, која се врши у циљу утврђивања 
ефикасности и ефективности активности. 

- Евалуација напретка у остваривању сврхе и циљева стратешког  плана 
кроз реализоване активности. 

- Евалуација утицаја стратешког плана на побољшање корисника и 
грађана уопште. 

- Праћење и евалуација су инструменти за ревидирање стратешког 
документа и доношење одлука које из ње проистичу. 
 

Процес праћења и оцене имплементације Стратегије је континуиран процес 
у који су укључени сви социјални актери. Саставни део овог процеса обухвата 
редовно и систематично прикупљање релевантних података о стању 
социјалних потреба и социјалном профилу града. Основни показатељи и 
индикатори социјалне заштите су подаци које Центар за социјални рад 
прикупља за потребе свог извештавања при чему ове податке треба проширити 
са подацима којима располажу други социјални актери и који се односе на 
особе или угрожене категорије становништва које нису корисници услуга 
Центра за социјални рад.  
 

Оцена имплементације и стања социјалних потреба се даје у форми 
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извештаја о одрживости односно извештаја о оцени који се усваја надлежни 
орган. 
 

Мониторинг ће се спроводити у континуитету за сваку пружену услугу која је 
предмет праћења. Евалуација ће се вршити повремено – периодично и пратиће 
одређене фазе имплементације Стратегије. 

Предмет мониторинга и евалуације укључује целовии сагледавање 
испуњења активности, циљева и мисије кроз: 

- Праћење процеса имплементације 
- Праћење исхода активности 
- Евалуација напретка ка остваривању сврхе 
- Утицаја Стратегије на живот корисника и грађана 

 
За успешно оваљење  мониторинга и евалуације користиће се методе: 

евиденција корисника услуга, интервјуи, анкете и фото записи.  Носиоци оваог 
процеса су сви актери из облатси социјалне заштите у носиоци програма. 
 
 

РЕСУРСИ 
 

Доступност ресурса и њихово ефективно коришћење ће довести до 
достизања дефинисане визије. Већина ресурса из партнерских организација и 
институција већ је стављена у службу пружања јавних услуга. Партнери ће 
обезбедити најбоље могуће услуге користећи постојеће, али и обезбеђивање 
додатних ресурса. Ово показује да институције и организације раде у 
партнерству користећи све расположиве ресурсе да би постогли заједничке 
циљеве. Стратегија развоја социјалне политике биће основни акт који ће нам 
помоћи да идентификујемо и обезбедимо додатне ресурсе и финансије за 
остварење циљева који су дефинисани. 

Уопштено посматрајући ситуацију у Граду Зајечару постојећи ресурси су 
добро сагледани и стављени у функцију. 

Важни ресурси Града Зајечара су :  
- Установе социјалне заштите, Центар за социјални рад ,,Зајечар,, у 

Зајечару 
- Здравствени центар 
- Основне школе града, 
- Средње школе града, 
- Предшколска установа 
- Национала служба за запошљавање 
- НВО, удружења грађана 
- Јавна предузећа, 
- Приватна предузећа, 
- Предузетници 
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН 
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1. Приоритетна област: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  

Оперативни циљ 1: УНАПРЕДИТИ КВАЛИТЕТ  УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НАМЕЊЕНИХ ДЕЦИ И МЛАДИМА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Број Мере и активности НОСИЛАЦ/ПАРТНЕРИ ВРЕМЕ 
Износ и извор 
финансирања 

ИНДИКАТОРИ 

1.1. 

Повећати капацитет Дневног боравка за децу 
и младе  са инвалидитетом „ кроз измештање 
објекта  

Град/Центар за 
социјални рад 

2015 Буџет Града 

Повећан капацитет дневног боравка за 
децу и младе са инвалидитетом за 
прихват већег броја деце                      
Број одржаних обука (едукација) за 
стручно усавршавање особља дневног 
боравка                                               
Развијени нови облици услуге дневног 
боравка 

Повећати капацтет дневног боравка за децу и 
младе са инвалидитетом за прихват већег 
броја деце   

Стручно усавршавање особља дневног 
боравка за децу и младе са инвалидитетом 

Увођење поподневног и викенд рада боравка 
„Облутка“ 

1.2. 

Повећати компетенције хранитељских 
породица за ургентно, специјализовано 
хранитељство као оптимални облик заштите 
деце која су измештена из својих породица  

Град/Центар за 
социјални рад/Центар 
за породични смештај 

и усвојење 

Континуирано 
Министарство/Буџ

ет Града/ Други 
извори 

Број одржаних обука 

Одржавање обука Број одржаних емисија на 
телевизији/радио Континуирано информисање јавности о 

хранитељству 

  

1.3. 
Уско специјализоване едукације особа за рад 
са децом ометена у психофизичком развоју 

Центар за социјални 
рад/ НВО 

Континуирано 
Домаћи и страни 

извори 
Број реализованих едукација              
Број лица која су прошле едукацију 

1.4. 
Обезбеђивање услова за проширење услуга 
службе “Помоћи у кући” за децу ометене у 
развоју 

Град/Центар за 
социјални рад/НВО 

2015-2019 
Домаћи и страни 

извори 
 Број развијених нових  услуга 
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1.5. Развити услугу - Персонална асистенција 
Град/Центар за 

социјални рад/НВО 
2015-2019 

Домаћи и страни 
извори 

Број развијених сервиса                         
Број корисника услуге 

1.6. 
Развити услугу услуге - Лични пратилац деце 
који иду у школу 

Град/Центар за 
социјални рад/НВО 

2015-2019 
Домаћи и страни 

извори 
Успостављене услуге                               
Број корисника услуге 

1.7. Развити услугу - Педагошки асистент 

Министартво 
просвете/Град/Центар 

за социјални рад/ 
НВО 

2015-2019 
Министарство/ 

Буџет Града 
Број развијених услуга                            
Број корисника услуге 
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Оперативни циљ 2: СМАЊИТИ ДИСКРИМИНАЦИЈУ И УЛАЗАК ДЕЦЕ И МЛАДИХ У СИСТЕМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Број Мере и активности НОСИЛАЦ/ПАРТНЕРИ ВРЕМЕ 
Износ и извор 
финансирања 

ИНДИКАТОРИ 

2.1. 
Проширење капацитета Саветовалишта за 
брак и породицу – рад са дисфункционалним 
породицама  

Град/Завод за јавно 
здравље/Центар за 

социјални рад 
2015 

Домаћи и страни 
извори 

Број проширених услуга                        
Број породица која су користила услуге 
Саветовалишта   

2.2. 

Оснажити капацитете Саветовалишта за децу 
и младе које ће се бавити промоцијом 
здравих стилова живота: 

Град/Завод за јавно 
здравље/Центар за 

социјални рад 
Континуирано 

Буџет 
Града/Домаћи и 
страни извори 

Повећан број корисника 
Саветовалиштa 

Саветовалиште за младе везане за ризике 
раног ступања у полне односе 

 Саветовалиште за здраву исхрану деце и 
младих (превенција гојазности код деце и 
младих) 

Саветовалиште за превенцију дијабетеса код 
деце и младих 

Саветовалиште о штетности пушења, алкохола 

Саветовалиште о значају физичке активности 
деце и младих 

Оснивање и рад градског Центра за децу и 
младе при Саветовалишту 

2.3. 

Едукација деце и младих са циљем смањења  
дискриминације и улазак у систем социјалне 
заштите – сајам институција и организација 
где би се грађанима и младима презетовали 
достипни програми; тренинизи и семинари; 
национална и међународна размена 

Град/Центар за 
социјални рад/НВО 

Континуирано 
Буџет 

Града/Домаћи и 
страни извори 

Број одржаних едукација                      
Број реализованих трибина      
Развијена свест код већег броја људи о 
смањењу дискриминације 
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2.4. 

Развити волонтерски сервис (клуб) –  особе 
које би креирале програме и услуге (нпр. 
друштвено користан рад, волонтерске 
активности удружења и институција) – радни 
активизам деце, младих и одраслих 

Град/Центар за 
социјални рад/НВО 

Континуирано 
Град/НВО/Домаћи 

и страни извори 
Развијен Волонтерски сервис (клуб) 
Број волонтера 

2.5. 
Оснивати Клуб за децу и младе са 
деликвентим и асоцијалним понашањем 

Град/НВО Континуирано 
Буџет 

Града/Домаћи и 
страни извори 

Основан клуб                                               
Број корисника клуба 

2.6. 

Формирати омладинске клубове у граду 

Град/Центар за 
социјални рад/НВО 

Континуирано 
Буџет 

Града/Домаћи и 
страни извори 

Формирани омладински клубови у 
граду и селима 

Анализа, број заинтересованих младих особа 

Развити  програме едукације и културне 
догађаје  

Формирати омладинске клубове у селима 

Анализа, број заинтересованих младих особа 

Развити  програме едукације и културне 
догађаје  
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Оперативни циљ 3: ЖРТВЕ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА И ЖРТВЕ НАСИЉА 

Број Мере и активности НОСИЛАЦ/ПАРТНЕРИ ВРЕМЕ 
Износ и извор 
финансирања 

ИНДИКАТОРИ 

3.1. 
Превенција вршњачког насиља путем 
едукативних програма, одржавање трибина 
„Месец против насиља“ 

Град/НВО/Релевантне 
институције 

Континуирано 
Буџет 

Града/Домаћи и 
страни извори  

Број одржаних едукативних програма 
Смањен број младих са насилничким 
понашањем 

3.2. 

Информисање јавности о насиљу у породици, 
занемаривању и злостављању, стварање 
мреже сарадника кроз континуиране обуке, 
семинаре, трибине 

Град/НВО/Релевантне 
институције 

Континуирано 
Домаћи и страни 

извори 
Формирана мрежа сарадника             
Број одржаних програма 

3.3. 

Формирање прихватилишта за жртве 
породичног насиља  - Сигурна кућа   Град/Центар за 

социјални 
рад/Полицијска управа 

Континуирано 
Буџет 

Града/Домаћи и 
страни извори 

Формирано прихватилиште за жртве 
породичног насиља                          
Уведена телефонска линија -СОС Створити могућности за увођење СОС 

телефона за жртве породичног насиља   
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Оперативни циљ 4: ПОДРШКА ДЕЦЕ И МЛАДИХ НАКОН ИЗЛАСКА ИЗ СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Број Мере и активности НОСИЛАЦ/ПАРТНЕРИ ВРЕМЕ 
Износ и извор 
финансирања 

ИНДИКАТОРИ 

4.1. Створити услове за рад „Куће на пола пута“ 
Град/Центар за 
социјални рад 

2015-2018 
Буџет 

Града/Домаћи и 
страни извори 

Формирани услови за рад "Куће на 
пола пута"                                                      
Број корисника 

4.2. 
Обезбедити олакшице при конкурисању за  
стипендије за студенте који су без 
родитељског старања 

Град/Центар за 
социјални рад 

Континуирано 
Буџет 

Града/Домаћи и 
страни извори 

Обезбеђене олакшице - одлика        
Број особа која су остварили право на 
стипендије 

 

Оперативни циљ 5: ИЗРАДА СОЦИЈАЛНИХ КАРТИ 

Број Мере и активности НОСИЛАЦ/ПАРТНЕРИ ВРЕМЕ 
Износ и извор 
финансирања 

ИНДИКАТОРИ 

5.1. 

Евидентирање социјално угрожених лица на 
територији града Зајечара – израда 
социјалних карти у сарадњи и инструкције са 
надлежним Министарстом за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања 

Ресурсно 
министартво/Град/Цен

тар за социјални рад 

  

Ресурсно 
министартво/Град

/Центар за 
социјални 
рад/НВО 

Израђене социјалне карте 

 

Оперативни циљ 6: РАЗВИТИ ЦЕНТАР ЗА ЛОКАЛНЕ УСЛУГЕ 

Број Мере и активности НОСИЛАЦ/ПАРТНЕРИ ВРЕМЕ 
Износ и извор 
финансирања 

ИНДИКАТОРИ 

6.1 
Створити услове за развој Центра за локалне 
услуге 

Град/НВО/Центар за 
социјални рад 

Континуиран 

Буџет Града/ 
Домаћи и страни 

извори 
финансирања 

Створени услови за развој Центра за 
локалне услуге    
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Приоритетна област 2: СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА 

Оперативни циљ 1: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПОДРШКЕ СТАРИЈЕМ ЛИЦУ БЕЗ ПОРОДИЧНЕ БРИГЕ КРОЗ ПРОШИРЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ УСЛУГА 

Број Мере и активности НОСИЛАЦ/ПАРТНЕРИ ВРЕМЕ 
Износ и извор 
финансирања 

ИНДИКАТОРИ 

1.1. 
Проширење услуга Службе помоћи у кући на 
селу  

Центар за социјални 
рад 

Континуирано Буџет Града 
Развијени нови облици услуге            
Број корисника услуге 

1.2. Формирање Клуба за старије у селима 
Центар за социјални 

рад/НВО/Месне 
заједнице 

Континуирано Буџет Града 
Формирани Клубови за старије у 
селима                                                             
Број лица који су учлањени у клубове 

1.3. 
Афирмација  породичног смештаја одраслих и 
старијих лица у граду и селима         
Информисање јавности 

Центар за социјални 
рад, Центар за 

породични смештај и 
усвојење 

Континуирано Буџет Града 

Развијене услуге породичног смештаја 
Број корисника                                            
Број промотивних активности 
(телевизија, радио)  
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Оперативни циљ 2: ПОВЕЋАТИ КВАЛИТЕТ ЖИВОТА ОДРАСЛИХ И  СТАРИХ ЛИЦА 

Број Мере и активности НОСИЛАЦ/ПАРТНЕРИ ВРЕМЕ 
Износ и извор 
финансирања 

ИНДИКАТОРИ 

2.1. Формирање Савета за подршку старим 
лицима -при Градској управи  

Град Континуирано Буџет Града Формиран Савет за подршку старим 
лицима  

2.2. 
Евиденција старих и инвалидних лица у граду 
и месним канцеларијама 

Град/НВО/Центар за 
социјални рад 

Континуирано 

  

Број старих и инвалидних лица 

2.3. Формирање Геронтолошког центра 
Град/Центар за 
социјални рад 

2015-2019 
Министартво/Стра

ни извори 
финансирања 

Формиран Герентолошки центар      
Број корисника 

2.4. Формирање Прихватилишта за стара лица 
Град/Центар за 
социјални рад 

Континуирано 

Буџет 
Града/Домаћи и 
страни извори 
финансирања 

Формирано Прихватилиште за стара 
лица                                                                  
Број услуга                                                     
Број корисника 

2.5. 
Палијативно збрињавање при Здравственом 
центру у Зајечару 

Град/Здравствени 
центар 

Континуирано 

Буџет 
Града/Домаћи и 
страни извори 
финансирања   

2.6. 
Проширење услуга службе за помоћ у кући 
старим и одраслим лицима по селима  „Кућна 
нега“  

Центар за социјални 
рад 

Континуирано 

Буџет 
Града/Домаћи и 
страни извори 
финансирања 

Развијене услуге службе "Кућна нега" 

2.7. 
Информисање јавности о проблемима старих 
лица и информисање старих о правима која 
могу да остваре 

Град/НВО/Центар за 
социјални рад 

Континуирано Буџет Града 
Број одржаних емисија (телевизија, 
радио), трибине  
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Оперативни циљ 3: ДОНОШЕЊЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УВОЂЕЊЕ ПИТАЊА ИНВАЛИДНОСТИ У ЛОКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 

Број Мере и активности НОСИЛАЦ/ПАРТНЕРИ ВРЕМЕ 
Износ и извор 
финансирања 

ИНДИКАТОРИ 

3.1. 
Формирање Савета за питања особа са 
инвалидитетом Града Зајечара 

Град/НВО 2015 Буџет Града 
Формиран Савет за питања особа са 
инвалидитетом 

3.2. 

Обука чланова Савета за рад на локалном 
плану акције за увођење питања 
инвалидности у локалне политике, њихово 
спровођење и контролу спровођења 

Град/НВО Континуирано 

Буџет 
Града/Домаћи и 
страни извори 
финансирања 

Број одржаних обука                               
Број обученх лица 

3.3. 

Слободна столица у Скупштини града за 
представника ОСИ,као и право да ОСИ  буду 
чланови одбора и радних тела у локалној 
самоуправи када се расправља о правима ОСИ 
и организација ОСИ  

Град/НВО Континуирано 

    

 

Оперативни циљ 4: ПОВЕЋАТИ КВАЛИТЕТ ЖИВОТА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА 

Број Мере и активности НОСИЛАЦ/ПАРТНЕРИ ВРЕМЕ 
Износ и извор 
финансирања 

ИНДИКАТОРИ 

4.1. 

Створити услове за увођење сервиса за особе 
ометене у психофизичком развоју у складу са 
исказаним потребама особа са 
инвалидитетом  

Град/Центар за 
социјални рад/НВО 

Континуирано 

Буџет 
Града/Домаћи и 
страни извори 
финансирања 

Формиране нове услуге сервиса        
Број корисника 

Извршити анализу постојећег стања 

4.2. 
Развити услугу "Перонални асистент" за 
одрасла и стара лица 

Град/НВО/Центар за 
социјални рад 

Континуирано 

Буџет 
Града/Домаћи и 
страни извори 
финансирања 

Број особа које користе услугу           
Број обучених и ангажованих 
персоналних асистената 

4.3. 
Обезбедити услове за заштићено становање 
за особе са инвалидитетом уз стручну 
подршку (псхолог, медицински радник...) 

Град/Центар за 
социјални рад/НВО 

2015-2018 

Буџет 
Града/Домаћи и 
страни  извори 
финансирања 

Обезбеђени услови за заштићено 
становања ОСИ 
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4.4. 
Обезбедити доступност јавног превоза за 
особе са инвалидитетом 

Град Зајечар Континуирано Буџет Града Број возила јавног превоза за особе са 
инвалидитетом 

4.5. 

Обезбедити одговарајући прилаз особама са 
инвалидитетом у све градске амбуланте и 
другим институцијама,  установити стање у 
сеоским амбулантама 

Град Зајечар 2015-2018 
Буџет Града/Други 

извори 
финансирања 

Број утврђених архитектонских и 
организационих баријера и донетих 
планова за њихово отклањање 

4.6. 
Увођење звучних семафора  и специјално 
обележених тротоара за слепе особе 

Град Зајечар/НВО 2015-2018 

Буџет 
Града/Домаћи и 
страни извори 
финансирања 

Број звучних семафора                           
Број обележених тротоара за слепе 
особе 

4.7. 
Смањење предрасуда и стереотипа о особама 
са инвалидитетом у локалној заједници         
Медији, трибине 

Град/НВО Континуирано 

Буџет 
Града/Домаћи и 
страни извори 
финансирања 

Број одржаних трибина, гостовања у 
емисијама (радио, телевизија) 

4.8. 
Обезбеђивање услова и формирање Дневног 
боравка за одрасле и старе ОСИ у граду и 
селима 

Град/Центар за 
социјални рад/НВО 

Kонтинуирано 
Буџет Града/Други 

извори 
финансирања 

Број корисника 

4.9. 
Створити услове и формирати правно и психо-
социјално Саветовалиште за одрасле и старе 
ОСИ 

Град/Центар за 
социјални рад/НВО 

Континуирано 

Буџет 
Града/Домаћи и 
страни извори 
финансирања 

Основано Саветовалиште за одрасле, 
старе и особе са инвалидитетом        
Број корисника 

 

Оперативни циљ 5: УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛOЖАЈА РОМА 

Број Мере и активности НОСИЛАЦ/ПАРТНЕРИ ВРЕМЕ 
Износ и извор 
финансирања 

ИНДИКАТОРИ 

5.1. 
Едукација за унапређење квалитета живота 
ромске популације 

Град/НВО 2015-2018 

Буџет 
Града/Домаћи и 
страни извори 
финансирања 

Развијене социјалне вештине за живот 
у локалној заједници/ Број програма 
едукације/Број корисника 
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Приоритетна област 3:  СИРОМАШТВО И НЕЗАПОСЛЕНОСТ 

Оперативни циљ 1: УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЛИЦИМА КОЈА НЕ МОГУ ДА ОБЕЗБЕДЕ СРЕДСТВА ЗА ЕГЗИСТЕНИЦЈУ 

Број Мере и активности НОСИЛАЦ/ПАРТНЕРИ ВРЕМЕ 
Износ и извор 
финансирања 

ИНДИКАТОРИ 

1.1. 
Унапређење  народне  кухиње при 
организацији Црвеног крста  Зајечар  

Град/Црвени крст Континуирано 
Буџет Града/Други 

извори 
финансирања 

Повећан број услуга                                 
Број корисника 

1.2. 

Ослобађање плаћања  јавног превоза 
(градског, приградског и  међуградског) 
лицима без прихода и  корисницима 
материјалног обезбеђења  при Центру за 
социјални  рад као и корисницима новчаног 
додатка који нису у  могућности да се брину о 
себи (додатак за туђу негу и помоћ) 

Град Зајечар Континуирано Буџет Града 

Одлука о ослобађању плаћања јавног 
превоза лицима без  без прихода и  
корисницима материјалног 
обезбеђења  при Центру за социјални  
рад као и корисницима новчаног 
додатка који нису у  могућности да се 
брину о себи  

 

Оперативни циљ 2: ПОМОЋ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ ЛИЦА КОЈА ИЗЛАЗЕ ИЗ СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Број Мере и активности НОСИЛАЦ/ПАРТНЕРИ ВРЕМЕ 
Износ и извор 
финансирања 

ИНДИКАТОРИ 

2.1. 

Развити програме у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање око запошљавања 
лица које излазе из система социјалне 
заштите 

Град/НСЗ/Центар за 
социјални рад 

Континуирано 
Буџет 

Града/НСЗ/Домаћ
и и страни извори 

Број програма                                              
Број лица која користе програм 
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Оперативни циљ 3: ПОДСТИЦАЈ ЗАПОШЉАВАЊА ЛИЦА ИЗ ОСЕТЉИВИХ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА/ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА 

Број Мере и активности НОСИЛАЦ/ПАРТНЕРИ ВРЕМЕ 
Износ и извор 
финансирања 

ИНДИКАТОРИ 

3.1. 
Створити услове за развој социјалног 
предузетништва 

Град/НСЗ/Центар за 
социјални рад/НВО 

Континуирано 
Град/НСЗ/Домаћи 
и страни извори 

Број основаних социјалних предузећа 
Смањен број незапослених лица из 
социјално угрожених и тешко 
запошљивих лица 

3.2. 

Увођење подстицајних мера за запошљавање 
лица са инвалидитетом, самохраних родитеља 
и припадника друштвено осетљивих група 
кроз социјално предузетништво, јавне радове 
и самозапошљавање 

Град/НСЗ Континуирано 
Град/НСЗ/Домаћи 
и страни извори  

Број релаизованих програма (мера)  
Број запослених лица 

3.3. 
Програми професионалног оспособљавања и 
дооспособљавања лица у стању социјалне 
потребе 

Град/НСЗ/Центар за 
социјални рад 

Континуирано 
Град/НСЗ/Домаћи 
и страни извори  

Број реализованих програма 
(едукација)                                                    
Број лица која су професионално 
оспособљена или доспособљена у 
циљу лакшег запошљавања 

 

Приоритетна област 4: ОБРАЗОВАЊЕ 

Оперативни циљ 1: ПОДСТИЦАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОМ ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ ОСОБА 

Број Мере и активности НОСИЛАЦ/ПАРТНЕРИ ВРЕМЕ 
Износ и извор 
финансирања 

ИНДИКАТОРИ 

1.1. 

Унапредити услове за функционално основно 
образовање одраслих лица при некој основној 
школи – одржавање обука, тренинга у 
сарадњи са НСЗ 

Министартво 
просвете/Град/Школск

а управа/НСЗ/НВО 
Континуирано 

Град/Други 
извори 

финансирања 

Број реализованих програма               
Број лица која су учествовала на обуци, 
тренингу 
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Оперативни циљ 2: УКЉУЧИВАЊЕ ВЕЋЕГ БРОЈА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ  

Број Мере и активности НОСИЛАЦ/ПАРТНЕРИ ВРЕМЕ 
Износ и извор 
финансирања 

ИНДИКАТОРИ 

2.1. 
Утврдити прецизне и валидне бројчане 
податке о деци која нису обухваћана 
предшколским образовањем и васпитањем 

Град/НВО/Центар за 
социјални рад 

2015 
Град/Други 

извори 
финансирања 

Број деце која нису обухваћена 
предшколским образовањем и 
васпитањем 

2.2. 

Обезбедити услове за рад неформалног 
облика образовања за децу у најранијем и 
предшколком узрасту – Неформални вртићи, 
Отворени вртићи   -    Организовање 
неформалних вртића при НВО-има 

Град/НВО/Центар за 
социјални рад 

Континуирано Буџет Града 
Формиран неформални вртићи          
Број корисника 

2.3. 
Обезбедити услове за укључивање деце у 
вртиће из социјално угрожених породица 

Град/НВО/Центар за 
социјални рад 

Континуирано Буџет Града Обезбеђени услови 

2.4. 
Едукација родитеља ради подизање свести о 
значају предшколског образовања и 
васпитања за дечији развој и напредовање  

Град/НВО Континуирано 
Буџет Града/Други 

извори 
финансирања 

Број одржаних едукација                      
Број лица која су присуствовала 
едукацији 

 

Оперативни циљ 3: РАЗВИТИ СВЕСТ О ПРЕДУЗЕТНИШТВУ КОД МЛАДИХ ЛИЦА 

Број Мере и активности НОСИЛАЦ/ПАРТНЕРИ ВРЕМЕ 
Износ и извор 
финансирања 

ИНДИКАТОРИ 

3.1. 
Едукација ученика завршних разреда средњих 
школа о предузетништву  

Град/НСЗ/Релевантне 
институције/НВО 

Континуирано 
Буџет Града/Други 

извори 
финансирања 

Број програма едукације                       
Број корисника 

 


