
Смештај деце и младих у хранитељску породицу 
 
ШТА ЈЕ ХРАНИТЕЉСТВО? 

 

Хранитељство је привремени облик заштите детета и траје до разрешења кризне ситуације у биолошкој 

породици, али може потрајати и дуже, све до потпуног осамостаљивања детета. Дете се у хранитељску 

породицу смешта да би му се обезбедило адекватно породично окружење у коме ће расти, развијати се, 

васпитавати, образовати, оспособљавати за самосталан живот пратећи своје потенцијале, односно у коме ће 

имати исте шансе као и деца која одрастају са својим родитељима. 

КО МОЖЕ ДА СЕ БАВИ ХРАНИТЕЉСТВОМ? 

Хранитељством може да се бави породица која је у склопу прописане процедуре стекла општу подобност за 

хранитељство и добила одговарајућу потврду центра за социјални рад. 

КОМЕ  БУДУЋИ ХРАНИТЕЉИ ПОДНОСЕ ПРИЈАВУ? 

Пријава за утврђивање опште подобности хранитеља подноси се центру за социјални рад. 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

1. фотокопија личне карте 

2. извод из матичне књиге рођених 

3. извод из матичне књиге венчаних (ако су хранитељи у браку) 

4. иверење о држављанству 

5. лекарско уверење 

6. потврда о запослењу и месечним приходима 

7. потврда о имовини 

8. уверење о неосуђивању (прибавља по службеној дужности центар за социјални рад) 

9. уверење да се против хранитеља не води истрага, односно да није подигнута оптужница 

10. уверење да није лишен родитељског права (добија се у суду – ванпарична писарница) 

11. уверење да није лишен пословне способности (добија се у центру за социјални рад) 

12. потврда да није на евиденцији лица против кога је одређена мера заштите од насиља у породици (добија 

се у центру за социјални рад) 

 

Поступак утврђивања опште подобности хранитеља, поред подношења доказа о испуњености законских 

услова, подразумева и процену личних својстава и мотивације кандидата за хранитеље и похађање програма 

припреме и обуке будућих хранитеља. 

НАПОМЕНА - негативна одлука о општој подобности хранитеља доноси се у форми решења, на које се може 

изјавити жалба Покрајинском секретаријату за здравство социјалну политику и демографију у Новом Саду. 

 

 

 

 

 


