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1. УВОДНИ ДЕО 

 

• ПРЕДМЕТ ИЗВЕШТАЈА 

 

Предмет извештаја је делатност Центра за социјални рад општине Стара Пазова 

у периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године. Извештај садржи 

интерпретацију, коментаре и критички осврт на постојеће стање, уочене тенденције и 

промене у раду, указује на проблеме и тешкоће у реализацији заштите и пружању 

помоћи грађанима, представља податке о недостајућим услугама и обрађује друга 

значајна питања. 

 

• ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА 

 

Основ за израду извештаја представљају подаци у Excel табелама које је Центар 

за социјални рад попунио према обрасцу достављеном од стране Републичког завода за 

социјалну заштиту, при чему је као основни извор података коришћена евиденција 

вођена у електронској форми у програму “Интеграл”. Поред наведеног извора, за 

израду извештаја коришћена је и друга евиденција и документација – прописи у 

области социјалне заштите, интерна електронска, штампана и писана евиденција, 

аналитички материјал (месечни, шестомесечни и годишњи извештаји), информативни 

материјал и резултати реализованих истраживања и пројеката. Саставни део извештаја 

чине и релевантни статистички показатељи на локалном нивоу, садржани у подацима 

добијених из евиденције Општинске управе Општине Стара Пазова, Основног суда у 

Старој Пазови, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање – испоставa 

Стара Пазова, Републичког фонда за здравствено осигурање – испоставa Стара Пазова, 

Националне службе за запошљавање – испоставa Стара Пазова и званичних података 

Републичког завода за статистику и Општине Стара Пазова. 

 

• КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН ИЗВЕШТАЈ И КО ЋЕ ГА РАЗМАТРАТИ 

 

Извештај је намењен: 

- Републичком заводу за социјалну заштиту; 

- Покрајинском заводу за социјалну заштиту; 

- Покрајинском секретаријату за здравство, социјалну политику и демографију; 

- управном одбору; 

- надзорном одбору; 

- локалној самоуправи; 

- медијима; 

- стручној и широј јавности. 

 

• ОСНОВНА СОЦИО-ЕКОНОМСКА ОБЕЛЕЖЈА ОПШТИНЕ 
 

СТАНОВНИШТВО 
 

Према резултатима Пописа становништва Републичког завода за статистику из 

2011. године, у општини Стара Пазова живи укупно 65792 становника, равномерно 

распоређених у 10 насељених места – два градског типа (Стара Пазова – 18602 

становника и Нова Пазова – 17105 становника), једно мешовитог типа (Нови Бановци 

са насељем Бановци Дунав – 9443 становника) и шест сеоског типа (Стари Бановци – 

5954 становника, Војка – 4752 становника, Голубинци – 4721 становника, Белегиш –
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2973 становника, Сурдук – 1397 становника и Крњешевци – 845 становника). Број 

становника по насељима у општини Стара Пазова приказан је у Графикону 1. 

 

 
Графикон 1– Број становника по насељима у општини Стара Пазова 

 

Становништво општине карактерише готово подједнак удео мушкараца – 32332 

(49%) и жена – 33460 (51%) у укупној популацији. Полна структура становништва 

општине приказана је у Графикону 2. 

 

 
Графикон 2 – Полна структура становништва општине Стара Пазова 

 

Према старосној структури становника доминирају лица старости 40-59 година – 

19240 (29%) и старости 20-39 година – 18528 (28%), док је нешто мање особа у 

старосним групама 0-19 година – 13416 (20%) и 60-79 година – 12890 (20%). Старијих 

од 80 година има укупно 1718 (3%). Старосна структура становништва општине 

представљена је у Графикону 3. 

 

 
Графикон 3 – Старосна структура становништва општине Стара Пазова 

 

Посматрано у односу на укупан број становника настањених у општини Стара 

Пазова, удео особа старијих од 60 година износи 22,2% (14608), што општину сврстава 

у локалитете у којима се становништво налази у стадијуму дубоке демографске  

старости. О старењу становништва општине сведоче подаци да је учешће грађана 

старијих од 60 година у укупној популацији износило 1953. године 9,1% (33352 

становника – 3062 стара лица), 1961. – 9,6% (41036 становника – 3950 старих лица), 

1971. – 13% (43477 становника – 5665 старих лица), 1981. – 13,6% (52461 становника – 

7120 старих људи), 1991. – 14,34% (57620 становника – 8263 старих људи), 2002. – 
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18,75% (67576 становника – 12736 старих људи) 2011. – 22,2% (65792 становника – 

14608 старих људи).  

Општину Стара Пазова карактерише негативан природни прираштај, а стопа 

природног прираштаја, посматрана у десетогодишњим временским интервалима, након 

првобитног раста у периоду од 1970. до 1980. године, бележи константно опадање до 

2010. године. Приказ кретања стопе природног прираштаја становника општине дат је у 

Графикону 4. 

 

 
Графикон 4 – Кретање стопе природног прираштаја становника општине Стара Пазова 

од 1970. до 2010. године 

 

Када је у питању кретање броја становника општине, може се увидети значајан 

пораст броја становника у периоду између пописа 1991. године и 2002. године, који је 

узрокован механичким увећавањем популације. Приказ кретања броја становника у 

општини и појединачним насељима општине дат је у Табели 1. 

 
 

НАСЕЉЕ 

 

1991. 

 

2002. 

 

2011. 

Индекс кретања 

броја стан. између 

1991. и2002. год. 

Индекс кретања броја 

стан. између 2002. 

и2011. год. 

Стара Пазова 17138 18628 18602 108,7 99,9 

Нова Пазова 16120 18220 17105 113 93,9 

Нови Бановци и 

Бановци Дунав 

6542 9354 9443 143 100,9 

Стари Бановци 4046 5442 5954 134,5 109,4 

Војка 4625 5075 4752 109,3 93,6 

Голубинци 4494 5112 4721 113,7 92,3 

Белегиш 2622 3119 2973 118,9 95,3 

Сурдук 1252 1603 1397 128 87,1 

Крњешевци 781 1023 845 131 82,6 

УКУПНО 57620 67576 65792 117,3 97,4 

Табела 1 – Кретање броја становника општине од 1991. до 2011. године по насељима 

 

Становништво општине је распоређено у 20917 домаћинстава, од којих је 

највише двочланих – 4823 (23%), четворочланих – 4561 (22%) и трочланих – 4237 

(20%), док је нешто мањи број једночланих – 3466 (17%), петочланих – 2151 (10%) и 

домаћинстава са 6 или више чланова – 1679 (8%). Приказ домаћинстава према броју 

чланова у општини Стара Пазова дат је у Графикону 5. 
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Графикон 5 – Домаћинства према броју чланова у општини Стара Пазова 

 

У општини је настањено укупно 14306 породица. Према броју деце, доминирају 

породице са једним дететом – 7095 (50%) и два детета – 6032 (42%), док је знатно мањи 

број породица са три – 1017 (7%), четири – 120 (0,8%) и петоро и више деце – 42 (0,2%). 

Просечан број деце у породици износи 1,60. Према типу породице, највише је брачних 

парова са децом – 10415 (73%), а знатно је мање породица у којима живи мајка са 

децом – 2637 (18%), отац са децом – 676 (5%) и ванбрачни парови са децом – 578 (4%). 

У Графиконима 6 и 7 приказане су породице према броју деце и типу у општини Стара 

Пазова. 

 

 
Графикон 6 – Породице према броју деце у општини Стара Пазова 

 

 
Графикон 7 – Породице према типу у општини Стара Пазова 

 

Општинска управа општине Стара Пазова располаже податком да је у 2016. 

години на територији општине склопљен 371 брак, а број склопљених бракова у 

општини у односу на претходну годину, у којој је било склопљено 376 бракова, не 

показује значајнија одступања. Број разведених бракова у извештајном периоду, према 

подацима Основног суда у Старој Пазови, износи 125, што представља пораст од 18% у 

односу на претходну годину у којој је било покренуто 106 бракоразводних парница. 

Општину Стара Пазова карактерише мешовит национални и етнички састав, па 

су тако, поред припадника већинске српске (54516 становника/83%), у значајном уделу 

заступљени припадници словачке (5212 становника/8%) и хрватске (1336 
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становника/2%) националности и ромске популације (1193 становника/2%). Приказ 

становништва општине према националном и етничком саставу дат је у Графикону 8. 

 

Графикон 8 – Становништво општине Стара Пазова према националном и етничком 

саставу 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКЕ СТРУКТУРЕ ОПШТИНЕ 
 

Општина Стара Пазова налази се у Аутономној покрајини Војводина, припада 

региону Срема и спада у ред развијених општина Србије. Територија општине обухвата 

површину од 351 km² земљишта равничарског типа. Удаљена је 30 km од Београда и 45 

km од Новог Сада са којима је, као и са свим дестинацијама Европе, повезана путевима 

међународног ранга, железничким саобраћајем и пловним током Дунава који у дужини 

од 24 км протиче њеном територијом. 

Општину Стара Пазова карактерише постојање четири инфраструктурно 

опремљене индустријске зоне које се простиру површином од око 1500 ha и захватају 

територије три насеља – Старе Пазове, Нове Пазове и Крњешеваца. У наведеним 

индустријским зонама своја постројења су изградиле неке успешне светске компаније, 

као што су “Mercedes-Benz“, “Nestle”, “Volvo”, „Husqvarna“, “Gorenje”, „DHL“, 

„Muhlbauer“, “Alumil”, “Milšped”, “Grubin”, „Greiner i JP Packaging“, “Artinvest”. Са 

циљем омогућавања даљег привредног развоја општине, у наредном периоду планира 

се проширење постојећих и развој нових индустријских зона. 

Општина Стара Пазова једна је од првих и најуспешнијих у области мале 

привреде у бившој Југославији. О развијеном приватном предузетништву сведочи 

податак да данас у општини постоји преко 1000 приватних предузећа и преко 3000 

предузетничких радњи. Од индустријских делатности нарочито су заступљене 

металопрерађивачка, металска, пластичарска, гумарска и дрвнопрерађивачка 

индустрија и грађевинарство. 

Погодности које пружа плодно равничарско тло (30000 ha) и повољни климатски 

услови допринеле су развоју ратарства у општини, при чему доминирају узгој пшенице, 

кукуруза, сунцокрета, јечама, соје, шећерне репе и др. Поред ратарства, заступљено је и 

сточарство, нарочито узгој говеда, крава и свиња. 

Према подацима Националне службе за запошљавање, просечан број 

незапослених лица у општини у 2016.години износи 3184, што у односу на претходну 

годину, у којој је просечан број незапослених био 3722, представља смањење од 15%. 

Просечан број незапослених жена у општини у 2016. години износи 1739, а незапослене 

жене у структури укупног броја незапослених лица учествују уделом од 55%. 

Према званичним подацима Републичког завода за статистику, просечна месечна 

зарада по запосленом у општини Стара Пазова у 2016. години (I-ХI) износила је 51.336 

РСД, а просечна зарада без пореза и доприноса била је 37.426 РСД.  

РФ ПИО располаже податком да је у 2016. години у општини било укупно 

11.718 корисника пензија. У укупном броју становника општине (65792) пензионери 
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учествују са 18%. У структури корисника пензија преовлађују корисници старосне 

пензије – 7.135лица, док је нешто мањи број корисника породичне пензије – 2.684 и 

инвалидске пензије – 1.899. 

 

2. КАПАЦИТЕТИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

 

2.1 СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ И НЕДОСТАЈУЋИХ РАДНИКА 

 

У Центру за социјални рад општине Стара Пазова на дан 31.12.2016. године на 

пословима јавих овлашћења и пружању услуга било је запослено укупно 36 радника. 

Према статусу ангажовања, радни однос на неодређено време засновало је 30 

запослених, а у радном односу на одређено време било је 6 запослених. На дан 

31.12.2016. године није било радника ангажованих на обављању привремених и 

повремених послова, радника ангажованих на основу уговора о делу, као ни 

приправника и волонтера. 

Од укупног броја запослених (36), послове јавних овлашћења обавља 28 

запослених, на пружању услуга помоћи у кући и клуба за одрасла и старија лица 

запослено је 8 радника, а саветодавно-терапијске услуге пружају 2 стручна радника, 

који су уједно ангажовани и на пословима јавних овлашћења.  

На пословима јавних овлашћења запослен је: 

- један руководећи радник (запослен на одређено време) 

- четири руководећа радника/стручна радника 

- седамнаест стручних радника (од којих је четири запослено на одређено време) 

- пет административно-финансијских радника 

- један технички радник. 

Према структури радних места стручних радника ангажованих на пословима 

јавних овлашћења, у Центру за социјални рад запослено је: 

- четрнаест водитеља случаја, од којих је три запослено на одређено време 

- два супервизора
1
/водитеља случаја 

- пет других стручних радника (радник у пријемној канцеларији, четири 

правника – од којих је један запослен на одређено време)
2
 

Услуге помоћи у кући и клуба за одрасла и старијалица пружа: 

- социјални радник – руководилац службе 

- пет домаћица-неговатељица, од којих је једна запослена на одређено време 

- домаћица клуба 

- возач. 

Саветодавно-терапијске услуге пружају два стручна радника – породична 

терапеута, која, поред наведених послова, обављају и послове (1) 

супервизора/руководиоца и (2) водитеља случаја. 

Према стручном профилу свих запослених радника (36), у Центру је ангажовано 

дванаест социјалних радника, три психолога, три специјална педагога, четири 

правника, двоје економиста и дванаест радника других профила. Приказ броја 

запослених према стручном профилу на дан 31.12.2016. године дат је у Графикону 9. 

                                                 
1
Оба супервизора су руководиоци служби па стога нису приказани у статистичком извештају у табели 

бр.5, где је прецизирано да се руководиоци НЕ ПРИКАЗУЈУ. 
2
Радник у пријемној канцеларији – руководилац служби и правник – руководилац службе нису приказани 

у табели бр.5 у статистичком извештају, где је прецизирано да се руководиоци НЕ ПРИКАЗУЈУ. 
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Запослени према стручном профилу на дан 31.12.2016.
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Графикон 9 – Запослени према стручном профилу на дан 31.12.2016. 

 

Радници који у Центру за социјални рад обављају више послова су: 

- социјални радник ангажован као (1) радник у пријемној канцеларији и (2) 

руководилац служби 

- социјални радник ангажован на пословима јавних овлашћења – (1) супервизор 

и (2) руководилац Службе за заштиту деце и младих, повремено ангажован као (3) 

водитељ случаја, као и на пружању локалних услуга – (4) породични терапеут у 

Саветовалишту за брак и породицу 

- специјални педагог ангажован на пословима јавних овлашћења – (1) водитељ 

случаја и на пружању локалних услуга – (2) породични терапеут у Саветовалишту за 

брак и породицу 

- социјални радник ангажован на пословима (1) супервизора и (2) руководиоца 

Службе за заштиту одраслих и старих, повремено ангажован као (3) водитељ случаја 

- (1) правник ангажован на пословима јавних овлашћења и (2) руководилац 

Службе за правне послове 

- социјални радник ангажован као (1) руководилац и (2) социјални радник 

Службе за помоћ у кући и Клуба за одрасла и старија лица. 

 

Структура финансирања радних места свих запослених радника у Центру за 

социјални рад (36) према извору финансирања (искључиво Република или искључиво 

Општина Стара Пазова) је следећа: из буџета Републике финансира се рад 18 

запослених, а из буџета Општине Стара Пазова рад истог броја запослених – 18. У 

Центру за социјални рад нема радног места које истовремено финансирају оба извора. 

Република финансира радна места запослених на пословима јавних овлашћења 

(18), а локална самоуправа издваја средства за рад 8 запослених на пословима јавних 

овлашћења и 10 запослених на пружању локалних услуга. 

 

Када су у питању недостајући кадрови, њихова професионална и бројна 

структура је следећа: 

- правник у Служби за правне послове 

- два социјална радника, психолог и педагог (водитељи случаја) у Служби за 

заштиту деце и младих 

- социјални радник и психолог (водитељи случаја) у Служби за заштиту одраслих 

и старих 

- социјални радник и три домаћице-неговатељице у Служби за помоћ у кући 

- социолог 

- возач. 
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2.2 ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

 

Запослени у Центру распоређени су унутар следећих функционално повезаних 

организационих јединица:  

1. Служба за правне послове; 

2. Служба за заштиту деце и младих; 

3. Служба за заштиту одраслих и старих; 

4. Служба за финансијско-административне послове; 

5. Служба за помоћ у кући; 

6. Клуб за одрасла и старија лица; 

7. Техничка служба. 

 

Од дневних услуга у заједници, Центар за социјални рад пружа услуге помоћи у 

кући и клуба за одрасла и старија лица. На пружању ових услуга ангажован је 

руководилац – социјални радник, пет домаћица-неговатељица, возач и домаћица клуба. 

Наведено особље ради искључиво на пословима пружања услуга у заједници, а њихов 

рад у целости финансира локална самоуправа. 

Општина Стара Пазова од 2003. године континуирано финансира рад пројекта 

“Саветовалиште за брак и породицу” и на тај начин обезбеђује пружање саветодавно-

терапијских услуга у оквиру рада Центра за социјални рад. У пројекту су ангажована 

два стручна радника – психолог и правник, запослена на одређено време. Међутим, 

због целисходније организације рада и недостатка одговарајућих професионалних 

кадрова, психолог и правник су распоређени на послове јавних овлашћења, а 

саветодавно-терапијске услуге у Саветовалишту пружају два стручна радника 

(социјални радник и специјални педагог) који су стекли звање породичног терапеута. 

Радна места ових стручних радника финансира Република, с обзиром на то да поред 

пружања услуга у Саветовалишту обављају и послове јавних овлашћења 

(супервизор/руководилац и водитељ случаја). Проценат ангажовања ових стручних 

радника на различитим пословима условљен је потребама и приоритетима у раду и није 

прецизно утврђен, узимајући у обзир настојање Центра за социјални рад да у наредном 

периоду на трајан начин регулише статус Саветовалишта кроз оснивање организационе 

јединице и уреди структуру и финансирање радних места стручних радника запослених 

на пружању саветодавних услуга. 

 

2.3 УСЛОВИ РАДА 

 

Рад Центра се одвијау згради која је у власништву локалне самоуправе, а рад 

Клуба у његовом саставу је организован на оближњој локацији – у градском парку, у 

објекту уступљеном на коришћење од стране Општинског удружења пензионера. 

Објекти задовољавају критеријуме приступачности особама са инвалидитетом, која се 

огледа у постојању рампи, рукохвата, приступачног приземља и тоалета. 

Центар за социјални рад располаже потребном опремом за рад која обухвата пет 

возила (марке: Fiat – два возила, Dacia, Opel, Zastava), од којих су три у власништву 

Центра (Fiat – два возила, од којих је једно набављено у извештајном периоду, од 

средстава које је обезбедило Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања, и Dacia), један је уступљен на трајно коришћење од стране локалне самоуправе 

(Opel), а један је уступљен на коришћење закључком Владе Републике Србије (Zastava), 

затим рачунаре (ком. 32), преносиве рачунаре (ком. 2), штампаче (ком. 19), скенере 

(ком. 4), пројектор (ком. 1), телевизор (ком. 1), клима уређаје (ком. 10), веш машину 

(ком. 1), гасне котлове (ком. 2), канцеларијски намештај за 18 канцеларија и две сале са 
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пратећим канцеларијским материјалом, кухињске елементе и апарате за 3 кухиње, 

столове и столице, гарнитуре за седење, медицинске апарате за мерење ТА и ШУК и др. 

За одржавање ресурса којима располаже Центар обезбеђена је подршка 

различитих сервиса. Одржавање програма „Интеграл“ обезбеђује компанија PCCOM 

(Интегрисани информациони системи центара за социјални рад Републике Србије). 

 

2.4 ОБУКА И УСАВРШАВАЊЕ РАДНИКА 

 

Стручни радници запослени у Центру за социјални рад су током извештајног 

периода похађали следеће програме обуке који су акредитовани у систему социјалне 

заштите: 

- “Смернице за рад са сексуалним мањинама у систему социјалне заштите”; 

реализатор: Асоцијација ДУГА; место одржавања: Центар за социјални рад општине 

Стара Пазова;  

- “Занемаривање, насиље, злостављање и злоупотреба деце путем интернета”; 

реализатор: удружење “Либеро”; место одржавања: Центар за социјални рад општине 

Стара Пазова;  

- “Насиље над старијим особама – препознавање, превенција и заштита жртава”; 

организатор: Удружење грађана “Снага пријатељства” – Amity; место одржавања: Нови 

Сад;  

- “Поступање центра за социјални рад у организовању помоћи и подршке 

породици у случајевима постојања ризика од измештања деце”; тренери: Маричић 

Биљана и Куриџа Љубица; место одржавања: Градски центар за социјални рад града 

Новог Сада;  

- “Сигурним кораком до хранитељства” – програм припреме и обуке будућих 

хранитеља; тренери: Добрила Грујић и Љиљана Нељдихан-Иванишевић; место 

одржавања: Нови Сад;  

- “Подршка жртвама трговине људима у систему социјалне заштите – 

откривање, процена потреба и планирање подршке”; реализатор: АСТРА; место 

одржавања: Београд;  

- “Смернице за повремени породични смештај”; организатор: Покрајински завод 

за социјалну заштиту; место одржавања: Центар за социјални рад општине Стара 

Пазова;  

- „Обука о изради и спровођењу плана интегритета за други циклус његове 

израде и спровођења“; организатор: Агенција за борбу против корупције; место 

одржавања: Сремска Митровица;  

- Тренинг за планирање сталности у ЦСР; организатор: Удружење стручних 

радника социјалне заштите Србије; место одржавања: Рума;   

- „Социјалне вештине“ – едукација без провере знања за супервизоре; 

организатор: Центар за социјални рад Пећинци; место одржавања: Пећинци;   

- „Улога супервизора у креирању организационе климе у ЦСР“ – едукација без 

провере знања за супервизоре; организатор: Покрајински завод за социјалну заштиту и 

Центар за социјални рад Сремска Митровица; место одржавања: Сремска Митровица;  

- „Супервизијска подршка водитељима случаја у раду са децом и младима са 

проблемом у понашању“ – едукација без провере знања за супервизоре; организатор: 

Покрајински завод за социјалну заштиту и Центар за социјални рад општине Стара 

Пазова; место одржавања; Стара Пазова. 

 

Од других врста програма, стручни радници су присуствовали следећим 

семинарима, конференцијама и др.стручним скуповима: 
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 - Шести конгрес психотерапеута Србије „Психотерапија и друштво“; 

организатор: Савез друштава психотерапеута Србије; место реализације: Београд;  

- “Модел подршке особама са аутизмом”; организатор: ШОСО “Милан 

Петровић”; место реализације: Нови Сад;  

- “Улога и значај радне терапије у области социјалне заштите”; организатор: 

Геронтолошки центар Београд; место реализације: Београд; 

 - „Развој услуга у функцији подршке породици“; организатор: Асоцијација 

центара за социјални рад Србије и Удружење стручних радника социјалне заштите 

Србије; место реализације: Дивчибаре;  

 - „Улога центара за социјални рад у заштити од насиља у породици“; 

организатор: Асоцијација центара за социјални рад Србије и Удружење стручних 

радника социјалне заштите Србије; место реализације: Врњачка Бања; 

 - „Психосоцијалне интервенције у раним фазама деменције“; организатор: 

Комора социјалне заштите; место реализације: Геронтолошки центар Бежанијска Коса;

 - Једанаеста конференција мреже „Живот без насиља“; организатор: 

Покрајински омбудсман; место реализације: Нови Сад;  

 - Годишња трибина за супервизоре центара за социјални рад са територије АП 

Војводине; организатор; Покрајински завод за социјалну заштиту; место реализације: 

Сремска Каменица;  

 - Балкански форум социјалне заштите; организатор: Асоцијација социјалних 

радника и Синдиката запослених у социјалној заштити; место реализације: Златар. 

 

Пренос знања и информација у Центру за социјални рад одвија се и интерно 

кроз: 

• организовање обука новозапослених и других стручних радника/волонтера,  

• координацију, усмеравање, обучавање, подстицање и евалуирање развоја 

стручних компетенција водитеља случаја од стране супервизора,  

• пружање консултантске правне подршке водитељима случаја,  

• обезбеђивање неопходног едукативног материјала,  

• рад сталних и повремених стручних и саветодавних тела (колегијум 

руководиоца, колегијуми служби, стручни тимови). 

 

Неке од области едукације и усавршавања за које су стручни радници изразили 

потребу и интересовање су: 

- Медијација (“Преговарање и медијација у социјалној заштити – унапређење 

вештина комуникације и разрешавање конфликата”, “Медијација у породичној 

терапији”) 

- Рад са породицом са душевно оболелим чланом 

- Односи са јавношћу 

- Управљање временом 

- Рад са децом и младима са сметњама у развоју 

- Рад са породицама са децом и младима са сметњама у развоју 

- Рад на превазилажењу поремећених партнерских односа 

- Рад са децом која напуштају систем социјалне заштите 

- Рад са децом и младима жртвама насиља 

- Рад са починиоцима породичног насиља. 
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2.5 ПРИТУЖБЕ НА РАД ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

 

У Центру за социјални рад постоји прописана процедура за поступање по 

примедбама грађана на рад запослених. Током извештајног периода јавиле су се четири 

притужбе, од којих су се две односиле на рад Службе за правне послове (канцеларија за 

материјална давања и пријемна канцеларија), једна на рад Службе за заштиту деце и 

младих и једна на рад Службе за заштиту одраслих и старих. Од укупно четири 

притужбе, једна је упућена Заштитнику грађана, једна Покрајинском секретаријату за 

здравство, социјалну политику и демографију, а две Центру за социјални рад. Поводом 

притужби поднетих Центру за социјални рад (2) утврђено је да је Центар у предметима 

поступао у складу са Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада 

центра за социјални рад („Сл. гл. РС“, бр. 59/2008 и 37/2010). Поводом притужби 

упућених Заштитнику грађана и Покрајинском секретаријату (2) Центар је доставио 

извештаје о раду на предметима и проследио релевантну документацију. 

 

3. КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

 

3.1 АНАЛИЗА ЗАСТУПЉЕНОСТИ КОРИСНИЧКИХ ГРУПА, ПРОБЛЕМА И 

ПОЈАВА 

 

На евиденцији Центра за социјални рад је у 2016. години било укупно 4917 

корисника – 1394 (28%) деце,  353 (7%) младих, 2359 (48%) одраслих и 811 (17%) 

старијих. У односу на претходни извештајни период (01.01.2015.– 31.12.2015.), када је 

на евиденцији било 4815 особа, број корисника је незнатно повећан, а проценат 

повећања износи 2%. 

 

 
Графикон 10 – Старосна структура корисника ЦСР у 2016. години 

 

Од укупног броја корисника Центра за социјални рад (4917 – 100%), 3383 (69%) 

је пренето, 623 (13%) је новоевидентирано, а 911 (18%) је реактивирано. У пасиву је 

стављен 1171 корисник, па је на дан 31.12.2016. године на евиденцији Центра било 

3746 корисника. 

 

 
Графикон 11 – Флуктуација корисника ЦСР у 2016.години 

 

Структура малолетних корисника (деце) према заступљености корисничких 

група је следећа: 

 деца чије су породице корисници новчане социјалне помоћи и других видова 

материјалних давања (659 - 47%) 
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 деца чији се родитељи споре око начина вршења родитељског права (202 - 14%) 

 деца са инвалидитетом (81 - 6%) 

 деца под старатељством (78 - 5%) 

 деца са неадекватним родитељским старањем (76 - 5%) 

 деца жртве насиља и занемаривања (65 - 5%) 

 деца са проблемима у понашању и у сукобу са законом (39 - 3%) 

 деца у поступцима: одређивање личног имена, сагласност за малолетнички брак, 

сагласност за располагање имовином (35 - 2%) 

 остала деца (162 - 12%). 

 

У структури малолетних корисника у односу на претходни извештајни период 

уочава се значајно смањење броја деце са проблемима у понашању и у сукобу са 

законом на евиденцији Центра за социјални рад; наиме, у 2015. години број ове 

корисничке групе је био 104, а у 2016. години 39, па проценат бројчаног смањења 

износи чак 63%. Такође, у односу на претходну (2015.) годину дошло је до пораста 

броја деце евидентираних као жртве насиља и занемаривања за 35%.  

 

Структура пунолетних корисника (млади, одрасли и старији) према 

заступљености корисничких група је следећа: 

- материјално угрожене особе (1887–53%) 

- особе које имају потребе за домским смештајем и другим услугама социјалне 

заштите у локалној заједници (865 – 24%) 

- особе са инвалидитетом (546 – 15%) 

- жртве насиља, занемарене особе и у ризику од занемаривања (171 – 5%) 

- особе које се споре око вршења родитељског права (117 – 3%) 

- особе са друштвено неприхватљивим понашањем (81 – 2%) 

- бескућници (4 – 1,1%). 

 

У поређењу са 2015. годином, и у структури пунолетних корисника евидентан је 

пораст броја пријављених жртава насиља у породици и занемаривања, а проценат 

увећања износи 12%. У бројности и структури других корисничких група не уочавају се 

значајне разлике у односу на претходни извештајни период. 

На основу анализе корисничких група малолетних и пунолетних корисника 

увиђа се да је грађанима општине материјална угроженост најчешћи проблем због 

којег им је потребна друштвена подршка; наиме, чак 52% корисника Центра за 

социјални рад је материјално угрожено, а посматрано у односу на укупан број 

становника општине Стара Пазова (65792), материјално угрожених грађана у систему 

социјалне заштите има 4%. 

На евиденцији Центра за социјални рад је у 2016. години било 499 припадника 

ромске популације, а тешкоће у долажењу до прецизних података о броју корисника 

према националној, односно етничкој припадности и даље су изражене, будући да чак 

1963 (40%) корисника нема евидентирану националну/етничку припадност. 

Актуелна мигрантска криза није утицала на повећање обима посла Центра за 

социјални рад. 
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3.2 ТЕШКОЋЕ У РАДУ У ОДНОСУ НА ПОСЕБНЕ КОРИСНИЧКЕ ГРУПЕ 

 

Неке од идентификованих тешкоћа у раду у односу на посебне корисничке 

групе односе се на: 

- рад са мултипроблемским породицама у погледу мотивисања родитеља за 

доласке на саветодавне и едукативне радионице са циљем јачања родитељских 

вештина и компетенција; 

- заштиту малолетних лица која се налазе у скитњи, односно заснивају 

ванбрачне заједнице, у погледу тешкоћа у мотивисању за породични смештај 

када се утврди да родитељи не поседују капацитете за одговорно родитељство; 

- збрињавање душевно оболелих лица лишених пословне способности у установе 

социјалне заштите због попуњености смештајних капацитета и недостатка 

ресурса, а са друге стране немогућност њиховог збрињавања у отвореној 

заштити; као нарочит проблем се издваја отпуст психијатријских болесника 

који су под непосредним старатељством Органа старатељства из здравствених 

установа без претходног договора са Центром за социјални рад у погледу 

обезбеђивања адекватног смештаја; 

- када је у питању рад са старијим лицима и одраслим особама са инвалидитетом 

које користе услуге помоћи у кући, специфичне тешкоће у раду односе се на 

немогућност задовољавања потреба за већим обимом услуга код одговарајућег 

броја корисника услед недовољних капацитета Службе, па се као последица 

таквог стања може уочити појава „рада у сивој зони“ у смислу приватног 

ангажовања лица за негу и помоћ; 

- неразвијеност сродних локалних услуга које би имале за циљ олакшавање 

живота у природној средини за следеће корисничке групе: 1) тешко оболела 

лица код којих је лечење окончано; 2) душевно оболела лица; 3) лица која живе у 

условима екстремног сиромаштва; 

- недостатак услуге дневног боравка за одрасле особе са инвалидитетом; 

- неразвијеност услуга подршке за самосталан живот; 

- недостатак услуге породичног сарадника; 

- недостатак услуге прихватилишта на регионалном нивоу. 

 

4. ПОСЛОВИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НА ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА, 

ПРИМЕНИ МЕРА И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УСЛУГА 

 

4.1 ПРАВА, МЕРЕ И УСЛУГЕ КОЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ РЕПУБЛИКА 

 

У извештајном периоду је на евиденцији Центра за социјални рад било 1097 

породица/појединаца који остварују право на новчану социјалну помоћ, што 

представља повећање од 4% у односу на претходни извештајни период и наставак 

тенденције пораста ове корисничке групе уочене у претходном периоду. Према врсти 

права, 148 породица је остварило право на новчану социјалну помоћ, 428 породица је 

добијало увећану новчану социјалну помоћ, а број породица прималаца ограничене 

новчане социјалне помоћи je био 521. Правом на новчану социјалну помоћ обухваћено 

је укупно 2103 грађана (носилаца права и чланова њихових породица) од којих су 610 

малолетни корисници – деца, 140 млади, 1166 одрасли и 187 старији људи.  

 Додатак за помоћ и негу другог лица је у 2016. години користило 224 особа са 

инвалидитетом, а корисника права на увећан додатак за помоћ и негу другог лица 

било је 287. Број корисника ових права увећан је за 10% у односу на претходну (2015.) 

годину. 
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 На смештају у установама социјалне заштите се у извештајном периоду 

налазило 9 деце, 11 младих, 41 одрасло и 72 старија корисника. Нових смештаја било је 

21, а у установе је због одсуства родитељског старања смештено 2 детета, као и 4 

младих и 15 старијих корисника који су били у потреби за домским смештајем. 

Смештај је престао за 23 пунолетна корисника, услед њихове смрти (20), самовољног 

напуштања смештаја (2) и престанка потребе за смештајем (1). 

 На евиденцији Центра за социјални рад је у извештајном периоду било 32 

одрасла лица која су остварила право на смештај у другу породицу, од којих се 4 

налазило у сродничкој, а 28 у несродничкој хранитељској породици. Нових корисника 

овог облика смештаја је било 4, а смештај је престао за 9 одраслих услед створених 

околности за започињање самосталног живота (4), смрти корисника (3) и немогућности 

хранитељске породице да задовољи потребе корисника услед промена у психо-

физичком стању хранитеља или корисника (2). 

 На смештају у хранитељској породици се у 2016. години налазило укупно 76 

деце, од којих је 21 било смештено у сродничку, а 55 у несродничку породицу. У 

хранитељске породице је у току извештајног периода смештено 9 деце због одсуства 

родитељског старања (3), неадекватног родитељског старања (3) и насиља (3). Са 

породичног смештаја је изашло 3 детета, од којих је 2 премештено у биолошку 

породицу а 1 у усвојитељску породицу, а исти број деце (3) премештен је у другу 

хранитељку породицу. 

 У извештајном периоду је засновано усвојење једног детета са сметњама у 

развоју од стране држављана Републике Србије. 

 Старатељским обликом заштите је у 2016. години било обухваћено 78 деце, 

9 младих, 115 одраслих и 63 старијих корисника. Према врсти старатељства, стално 

старатељство је примењено на 166 корисника, а под привременим старатељством је 

било 99 корисника. Од укупног броја корисника на које је примењена мера 139 се 

налазило под непосредним старатељством Центра за социјални рад. Нових корисника 

старатељске заштите је у извештајном периоду било 35, а евидентирано је 27 корисника 

којима је заштита престала. 

 У извештајном периоду је 16 деце било обухваћено мером превентивног 

надзора над вршењем родитељског права, а мере корективног надзора над вршењем 

родитељског права су предузете за родитеље 2 детета. 

 

4.2 ПРАВА, УСЛУГЕ И ОЛАКШИЦЕ КОЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 

  

Право на једнократну новчану помоћ је у извештајном периоду остварило 1118 

корисника – носилаца права, којима је додељено 1430 једнократних помоћи у укупном 

износу од 9.703.567,82 РСД. Број корисника, број донетих решења о признавању права, 

као и укупан износ исплаћених помоћи смањен је у односу на 2015. годину, у којој су 

издвајања била изузетно висока у односу на раније периоде. Наиме, у 2015. години 

право је користило 1452 грађана, којима је додељена 2051 помоћ за које је локална 

самоуправа издвојила средства у укупном износу од 12.463.470,79 РСД. 

У графиконима 12 и 13 дат је приказ једнократних новчаних помоћи и њихових 

износа у 2015. и 2016. години. 
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Графикон 12 – Једнократне новчане помоћи у 2015. и 2016. години 

 

 
Графикон 13 – Износ исплаћених једнократних новчаних помоћи у 2015. и 2016. 

години 

 

Према намени једнократних новчаних помоћи у 2016. години, највише средстава 

је издвојено за помоћ у вези лечења – 3.827.806,54 РСД, задовољавање основних 

животних потреба – 1.518.844,80 РСД, помоћ у вези плаћања режијских трошкова или 

станарине – 1.795.047,95 РСД и погребне трошкове – 1.132.260,51 РСД. 

 

Графикон 14 – Износ ЈНП према наменама у 2016. години 

 

Локална самоуправа за грејну сезону 2016/2017 обезбеђује бесплатан огрев – 

угаљ за материјално угрожене породице и појединце у старопазовачкој општини. 

Подела огрева је још у току, а у извештајном периоду (до 31. децембра 2016. године) је 

угаљ добило укупно 1200 материјално угрожених грађана, при чему су приоритет у 

обезбеђивању помоћи имали радно неспособни корисници новчане социјалне помоћи и 

корисници који су, према процени стручних радника, били у најнеповољнијој 

материјалној ситуацији. 

Право на бесплатан превоз ученика који се налазе на редовном школовању ван 

места пребивалишта је у 2016. години остварило 195 деце из материјално угрожених 

породица. 

За четворо младих којима је престао породични или домски смештај локална 

самоуправа је у извештајном периоду обезбедила помоћ у осамостаљивању, а укупан 

износ помоћи исплаћене за ову намену је 190.000,00 РСД. 
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У 2016. години Центар за социјални рад је донео 902 решења о признавању 

право на бесплатан оброк у Народној кухињи које финансира локална самоуправа а 

обезбеђује Црвени крст. 

Услуге помоћи у кући је у извештајном периоду користило 82 старијих људи и 

18 одраслих особа са инвалидитетом, а у Клубу за одрасла и старија лица је 

реализовано 183 активности. Извештај о раду Службе за помоћ у кући и Клуба за 

одрасла и старија лица за 2016. годину израђен је као посебан документ који се 

доставља локалној самоуправи.  

Услуге Саветовалишта за брак и породицу је у 2016. години користило 67 

грађана, а број одржаних саветодавно-терапијских сеанси износи 204. 

У извештајном периоду је поднето 212 захтева за бесплатну правну помоћ која 

подразумева правно саветовање у области породичне и социјалне заштите и писање 

поднесака. 

У извештајном периоду је 15 домаћинстава поднело захтев за остваривање 

попуста у плаћању комуналних услуга код ЈКП „Водовод и канализација“ Стара 

Пазова, који обезбеђују локална самоуправа и јавно-комунално предузеће. 

Локална самоуправа је у извештајном периоду издвојила средства за 400 

новогодишњих пакетића за децу чије су породице корисници новчане социјалне 

помоћи, 30 деце из других материјално угрожених породица и 33 пакетића и џепараца 

за децу која се налазе на смештају. 

 

4.3ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ У СТРУЧНОМ РАДУ 

 

Као пример добре праксе у стручном раду може се навести добра координација и 

сарадња организационих јединица Центра за социјални рад у организовању и пружању 

подршке различитим корисничким групама. Развијеност локалних услуга које у оквиру 

рада Центра пружају 1)Служба за помоћ у кући, 2)Клуб за одрасла и старија лица, 

као и 3)Саветовалиште за брак и породицу, додатно обогаћује рад Центра као 

установе социјалне заштите, олакшава и унапређује рад других организационих 

јединица и пружа драгоцену подршку, како својим директним корисницима, тако и 

другим грађанима у локалној заједници који се налазе у систему социјалне заштите. У 

том смислу, неке од индиректних предности постојања ових локалних услуга, које су у 

Центру за социјални рад општине Стара Пазова јасно препознате и максимално 

искоришћене у циљу унапређења свеукупног стручног рада, биће представљене у 

даљем тексту. 

1) Служба за помоћ у кући, кроз рад домаћица – неговатељица, социјалног 

радника и возача комби возила адаптираног за превоз лица која се крећу помоћу 

инвалидских колица (има уграђену механичку рампу), пружа подршку у раду другим 

организационим јединицама Центра за социјални рад, а посебно Служби за заштиту 

одраслих и старих са којом тесно сарађује, узимајући у обзир исту старосну структуру 

корисничких група. Њен допринос се нарочито огледа у пружању подршке у вођењу 

случаја која се манифестује кроз: 

- негу корисника и хигијенско-здравствено збрињавање; 

- припрему документације за смештај у установу (заказивање и обављање 

лекарских прегледа); 

- превоз корисника до установа здравствене и социјалне заштите и на преглед 

органа вештачења у Нови Сад или Сремску Митровицу код остваривања права 

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

- формалну социјалну контролу, уз пружање услуга, по затварању случаја, 

односно до реализације породичног или домског смештаја; 
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- пратњу од стране медицинског особља до здравствених установа или установа 

социјалне заштите која се обезбеђује корисницима са високим здравственим 

ризиком. 

2) Клуб за одрасла и старија лица пружа могућност активације корисника 

Центра за социјални рад укључивањем у активности које се у њему реализују; у Клубу 

је током 2016. године реализовано 183 активности, од којих: 

• 66 медицинских саветовалишта за мерење ТА и ШУК, испитивање слуха и 

испоруку слушних апарата; 

• 50 дружења и манифестација локалних партнера – Друштво за афирмацију 

инвалида “Феникс”, Удружење хранитеља “Широко срце”, Месна организација 

пензионера, Удружење грађана “Сана”, Црвени крст; дружења и манифестације 

одвијале су се у форми посела, прослава рођендана, игранки, дочека Нове 

године, прославе 8. марта, свечаних ручака и вечера и хуманитарних акција; 

• 3 скупштине; 

• 13 предавања/семинара; 

• 42 радионице Секције ручних радова; 

• 1 изложба; 

• 1 свечаност (подела новогодишњих пакетића за децу на породичном смештају уз 

пригодан програм – представу за децу) и 3 манифестације (обележавање 

“Октобарских дана солидарности са старима”/традиционала годишња 

манифестација) у организацији Центра за социјални рад; 

• 4 изнајмљивања просторија Клуба од стране грађана. 

 

3) Саветовалиште за брак и породицу, поред рада са грађанима који 

самоиницијативно поднесу захтев за коришћење услуга, обезбеђује и могућност 

упућивања корисника који се налазе у систему социјалне заштите на саветодавно-

терапијске сеансе у ситуацијама када водитељи случаја оцене да би услуге породичне 

терапије биле целисходне за појединачног корисника, односно породицу. Постојање 

Саветовалишта олакшава рад водитеља случаја у погледу саветодавног усмеравања и 

обезбеђује додатну стручну потпору њиховом раду са различитим корисничким 

групама у случајевима када постоји мотивисаност за рад на отклањању проблема и 

унапређењу породичног или личног функционисања. Нарочито значајан допринос 

Саветовалишта у односу на корисничке групе огледа се у пружању психосоцијалне 

подршке жртвама насиља у породици у циљу опоравка и оснаживања, узимајући у 

обзир аткуелни пораст броја евидентираних жртава породичног и партнерског насиља. 

Служба за заштиту деце и младих као добру праксу нарочито истиче 

успешност у организовању породичних конференција и конференција случаја у 

сарадњи са школама и Домом здравља и њихову ефикасност у пружању подршке 

родитељима и малолетној деци у превазилажењу развојних тешкоћа и обезбеђивању 

правилног одрастања и сазревања деце. 

Добра пракса у раду Службе за заштиту одраслих и старих односи се, како на 

унутрашњи аспект функционисања – тимски рад, толеранцију и солидарност који 

постоје на нивоу службе, тако и на успешну комуникацију и сарадњу која је 

успостављена са колегама запосленим у институцијама и организацијама у локалној 

заједници (Црвени крст, Општина Стара Пазова, Дом здравља, Полиција, Месне 

заједнице и др.) у обезбеђивању ресурса, лечењу корисника, прикупљању података и 

др. У неколицини случајева се, као добра пракса, успешном показала и доследна 

примена Закона о заштити лица са менталним сметњама у погледу сарадње 

представника различитих система у поступцима за задржавање без пристанка и смештај 

без пристанка лица са менталним сметњама. 
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4.4 ОРГАНИЗАЦИОНИ И КАДРОВСКИ ПРОБЛЕМИ У ВОЂЕЊУ СЛУЧАЈА 

И СУПЕРВИЗИЈИ 

 

Проблеми у вођењу случаја и супервизији у вези са организационим и 

кадровским потребама су: 

- недостатак стручних кадрова – водитеља случаја (четири социјална радника, 

два психолога и педагог), уз истовремену немогућност попуњавања појединих 

привремено упражњених радних места запослених стручних радника који су у 

извештајном периоду оправдано одсуствовали са посла; настојања да се посао 

организује на начин да се његов квалитет одржи на подједнако задовољавајућем 

нивоу у условима недостатка стручних кадрова доводи до потребе за додатним 

радом и неретко узрокује преоптерећеност стручних радника; 

- недостатак возача за превоз стручних радника запослених на пословима јавних 

овлашћења; све превозе у Центру актуелно обавља возач Службе за помоћ у 

кући, што доводи до тешкоћа у организацији рада на терену и преоптерећености 

возача; 

- потреба за учесталијом реализацијом програма обуке за вођење случаја, као и 

потреба за реализацијом програма обуке који би омогућили да водитељи случаја 

стекну практична знања и вештине које имају већу непосредну примењивост у 

њиховом свакодневном стручном раду; 

- потреба за учесталијом реализацијом обука за правнике и обезбеђивање њихове 

веће доступности у финансијском погледу. 

 

4.5 УЛОГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ПЛАНИРАЊУ СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ У ЛОКАЛНОЈ СРЕДИНИ – САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ 

САМОУПРАВОМ 

 

У праћењу актуелног стања, планирању и унапређењу социјалне заштите у 

локалној заједници Центар за социјални рад активно сарађује са Општином Стара 

Пазова, којој доставља извештаје о раду, резултате реализованих истраживања и други 

аналитички материјал којим се евалуирају позитивни учинци постојећих права и услуга 

и указује на могуће незадовољене потребе и проблеме грађана, за које представници 

локалне власти показују нарочиту сензибилисаност. 

Центар за социјални рад је укључен у израду релевантних локалних акционих 

планова и друге значајне документације коју припрема и доноси локална самоуправа 

кроз учешће својих представника у раду радних група и давање података, мишљења, 

предлога и сугестија у усменој или писаној форми. У том смислу, стручни радник 

Центра за социјални рад је у извештајном периоду учествовао у раду комисије за 

израду Локалног акционог плана за младе општине Стара Пазова за период 2017-2020 

као представник система социјалне заштите, према решењу председника општине 

Стара Пазова бр. 020-20/2016-II од 05.04.2016. године. Такође, за потребе израде 

Стратегије руралног развоја, Канцеларији за локални економски развој Општине 

Стара Пазова достављени су релевантни подаци из области рада Центра за социјални 

рад, као и предлози, сугестије и извештај о емпиријском истраживању о потребама 

старије популације за развојем услуга клубова и међугенерацијских центара у 

појединим руралним насељима општине (Војка и Голубинци). Поред наведеног, Центар 

за социјални рад је у 2016. години, на иницијативу Савета за запошљавање СО Стара 

Пазова, писменим путем доставио запажања, предлоге и сугестије у вези са израдом 

Локалног акционог плана запошљавања за 2017. годину, са фокусом на укључивање 

вулнерабилних група у програме и мере активне политике запошљавања.  
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Општина Стара Пазова, као јединица локалне самоуправе која је класификована 

у I групу по основу развијености, не испуњава услове за доделу наменских трансфера, у 

складу са Уредбом о наменским трансферима („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016). 

 

4.6 ДОСТУПНОСТ И РАСПРОСТРАЊЕНОСТ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА У 

ЗАЈЕДНИЦИ 

 

Локалне услуге које су доступне становницима општине Стара Пазова су: 

1. Помоћ у кући 

Пружалац услуга је Центар за социјални рад, а услуге се пружају у оквиру посебне 

организационе јединице која је основана Одлуком Општине Стара Пазова 2009. године 

и финансира се из локалног буџета. Корисници услуга су пунолетни грађани од 

навршених 26 до 65 година живота (одрасли) и грађани старији од 65 година (старији) 

који имају ограничења физичких и/или психичких способности због којих нису у стању 

да живе независно у својим домовима без редовне помоћи у активностима дневног 

живота, неге и надзора, при чему је породична и срединска подршка недовољна или 

није расположива. Капацитет службе је такав да обухвата 80 корисника услуга помоћ у 

кући. Услуге пружа 7 запослених лица. 

2. Клуб за одрасла и старија лица 

Пружалац услуга је Центар за социјални рад, а услуге се пружају у оквиру посебне 

организационе јединице која је основана Одлуком Општине Стара Пазова 2009. године 

и финансира се из локалног буџета. Корисници услуга су пунолетни грађани од 

навршених 26 до 65 година живота (одрасли) и грађани старији од 65 година (старији). 

Капацитет клуба је такав да пружа услуге за 70 корисника/чланова. Услуге пружа једно 

запослено лице. 

3. Саветовалиште за брак и породицу 

Услуге се пружају у оквиру пројекта Центра за социјални рад који финансира Општина 

Стара Пазова од 2003. године. Услуге породичне терапије и друге саветодавне и 

едукативне услуге је у 2016. години користило 64 грађана. Услуге пружају 2 запослена 

лица. 

4. Дневни боравак за младе са сметњама у развоју „Искорак“ 

Услуге се пружају у оквиру посебне организационе јединице ШОСО „Антон Скала“ у 

Старој Пазови која је основана Одлуком Општине Стара Пазова 2010. године и 

финансира се из локалног буџета. Корисници услуга су млади са сметњама у развоју 

узраста од 18 до 26 година. Капацитет боравка је 15 корисника. Услуге пружају 2 

запослена лица.
3
 Након навршене 26. године живота особе са инвалидитетом немају 

доступне услуге дневног боравка, иако се показују као потребне, па је рад на развоју 

услуге планиран у наредном периоду. 

На територији општине се реализују следеће социјално-заштитне активности 

пројектног и др. карактера: 

 Кућна нега и помоћ у кући за стара лица; пружалац услуга - Ехуменска 

организација из Новог Сада у сарадњи са Словачком Евангеличком црквом; помоћ у 

кући пружа 1 неговатељица/медицинска сестра за 10 сталних и 5 повремених 

корисника; 

 Социјална задруга у руралној средини – организовање живота и становања уз 

подршку за особе са инвалидитетом и друге рањиве групе у ризику; пружалац 

                                                 
3
Након навршене 26. године живота особама са инвалидитетом у локалној заједници нису доступне 

услуге дневног боравка, а развој ове услуге, у циљу спречавања социјалне изолације и обезбеђивања 

дневне активације одраслих особа са инвалидитетом, једна је од активности предвиђених програмом рада 

Центра за социјални рад као потенцијалног пружаоца услуге.  
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услуга Удружење за помоћ особама са сметњама у развоју Стари Град ''Живимо 

заједно'', Студентски трг 18, Београд; услуге се пружају на територији општине 

Стара Пазова - село Голубинци, у наменски купљеним сеоским кућама; капацитет за 

(трајно, повремено и привремено) становање је 15 особа, које користе услуге по 

принципу самофинансирања. 

 

4.7 АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

 

У извештајном периоду у Центру за социјални рад нису реализована нова 

истраживања. 

Истраживања спроведена ранијих година, чији се резултати користе за 

планирање и развој услуга и предлагање мера, обухватају: 

- “Социјални положај и потребе старих лица на територији општине Стара 

Пазова“ из 1985. године, аутор: Мирјана Соколовић; 

- “Особе са инвалидитетом у систему социјалне заштите – карактеристике 

корисника и ефекти додатка за помоћ и негу другог лица” из 2013. године, спроведено 

у оквиру пројекта Удружења истраживача социјалних прилика – МРЕЖА ИСП под 

називом “Подстицај и подршка истраживачко-аналитичкој пракси стручних радника и 

сарадника у области социјалне заштите”, аутор: Мирјана Соколовић, сараднице: Тамара 

Ђорђевић и Слађана Марковић; 

- “Друштвени живот старијих људи у селима општине Стара Пазова – приказ 

стања и могући правци за развој нових услуга социјалне заштите” из 2014. године, 

спроведено у оквиру пројекта Удружења истраживача социјалних прилика – МРЕЖА 

ИСП под називом “Истраживачко-аналитичка пракса за унапређивање услуга социјалне 

заштите и социјалне политике у локалној заједници”, коаутори: Мирјана Соколовић и 

Тамара Ђорђевић; 

- “Проблем обезбеђивања струје и воде у домаћинствима материјално 

угрожених породица и појединаца у општини Стара Пазова” из 2015. године, аутор: 

Тамара Ђорђевић. 

 

5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 

Током извештајног периода се у Центру за социјални рад одвијао интензиван 

раду вршењу јавних овлашћења и обезбеђивању права, услуга и олакшица грађанима 

општине Стара Пазова. 

Број и структура запослених и организација рада у Центру за социјални рад у 

2016. години нису значајније промењени у односу на претходни период. Услови рада су 

у одређеној мери побољшани набавком возила од средстава које је обезбедило 

Министарство надлежно за социјална питања. И у овом извештајном периоду уочава се 

велика ангажованост Центра за социјални рад на плану едукације и усавршавање 

стручних радника, којима је омогућено похађање различитих акредитованих програма 

обуке и присуствовање семинарима, конгресима, конференцијама и другим стручним 

скуповима са различитим и свеобухватним тематским садржајима. 

У 2016. години је број корисника Центра за социјални рад био незнатно већи у 

односу на претходну годину, а у структури корисника доминира група материјално 

угрожених лица. Статистику материјалних давања карактерише благи пораст броја 

корисника новчане социјалне помоћи и додатка и увећаног додатка за помоћ и негу 

другог лица, као и смањење броја и износа исплаћених једнократних новчаних помоћи 

грађанима у стању социјалне потребе у поређењу са 2015. годином, у којој је број 

захтева за овим обликом подршке био изузетно висок. 
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Број жртава насиља у породици и у партнерским односима евидентираних у 

Центру за социјални рад значајно је увећан у односу на претходни извештајни период, 

у којем је такође забележено повећање бројности ове корисничке групе. 

Од недостајућих услуга социјалне заштите издваја се проблем непостојања 

прихватилишта на регионалном нивоу. Такође, увиђа се недостатак дневних услуга у 

заједници, пре свега недостатак клуба за дневни боравак одраслих особа са 

инвалидитетом, као и неразвијеност услуга подршке за самосталан живот и услуга 

интензивне подршке породици. Потребе за проширивањем капацитета Службе за 

помоћ у кући, којој недостаје четири радника како би обезбедила услуге свим 

потенцијалним корисницима, делимично су задовољене запошљавањем једног лица на 

одређено време. У извештајном периоду није решено питање статуса Саветовалишта за 

брак и породицу кроз његово прерастање у организациону јединицу, а услуге су 

пружане кроз пројекат. 

Током извештајног периода Центар за социјални рад је наставио успешну 

сарадњу са локалном самоуправом и институцијама и организацијама у општини, АП и 

Републици и организовао бројна дружења и манифестације са локалним партнерима. 

Видљивост рада Центра за социјални рад се обезбеђује кроз извештавање 

надлежних органа и информисање стручне и шире јавности путем информативног 

материјала, интернет презентације и средстава јавног информисања – штампаних 

медија, радија и телевизије, као и учешћем на стручним скуповима. 
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