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ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

 

Центар за социјални рад „ Дунав“  Инђија основан је 1982. године. 

директор  Жељка Годић Аврамовић 

E-mail:indjija.csr@minrzs.gov.rs 

адреса: ул.Војводе Степе 42, Инђија 22320 

телефони :  022 560 526 и 022 560 303 

 

 

1. УВОДНИ ДЕО 

 

ПРЕДМЕТ ИЗВЕШТАЈА 

Предмет извештавања је преглед реализације права корисника и пружених услуга 

социјалне заштите, као и преглед реализације других послова Центра у складу са 

Законом о социјалној заштити, Породичним законом и другим законима.Извештај 

обухвата информације о основним социо-економским обележјима Општине 

Инђија, односно информације везане за делатност Центра за социјални рад као 

пружаоца услуга, податке везане за укупан број корисника установе према 

старосним групама, флуктуацији корисника, као и старосне групе корисника према 

оствареним правима, примењеним мерама и пруженим услугама у 2020 -ој години 

у којој смо се суочили са пандемијом вируса Covid - 19, која нам је наметнула  

организовање рада у складу са новонасталом ситуацијом и  поштовање  свих  

епидемиолошких мера . 

 

ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА 

Основу за израду годишњег извештаја чине званични статистички подаци и 

појединачни извештаји запослених, подаци који се воде по службеној евиденцији 

Центра за социјални рад „Дунав“ Инђија, као и статистички подаци других 

релевантних институција. Извештај садржи шири скуп података о пружању услуга 

социјалног рада и корисничких група, коментаре и критички осврт на постојеће 

стање, уоченим проблемима и тешкоћама у реализацији заштите и пружању 

помоћи грађанима, иновацијама, недостајућим услугама и сл. 

 

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН ИЗВЕШТАЈ И КО ЋЕ ГА РАЗМАТРАТИ 

Годишњи извештај о раду Центра за социјални рад „Дунав“ намењен је  

Министарству за рад, запошљавање борачка и социјална питања, Покрајинском 

секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, 

Републичком заводу за социјалну заштиту, Покрајинском заводу за социјалну 

заштиту, надлежним органима локалне самоуправе, запосленима у Центру за 

социјални рад, управном и надзорном одбору. 

 

ОСНОВНА СОЦИО-ЕКОНОМСКА ОБЕЛЕЖЈА ОПШТИНЕ 

Оштина Инђија је лоцирана у северном делу Србије, у АП Војводини на јужним 

обронцима Фрушке Горе, у североисточном делу Срема. На површини од 384 км² 
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живи око 48.000 становника различитих националности, распоређених у 11 насеља: 

Инђија, Бешка, Нови Сланкамен, Нови Карловци, Крчедин, Чортановци, Марадик, 

Љуково, Стари Сланкамен, Јарковци и Сланкаменачки Виногради. Рељеф општине 

карактеришу обронци Фрушке Горе који се протежу северним делом територије и 

плодна равница у јужном делу. Како је смештена на пола пута између Београда и 

Новог Сада, на месту где се укрштају значајни европски коридори: аутопут Е - 75 и 

река Дунав, њен туристичко-географски положај веома је повољан. Поред Инђије 

пролази и међународни ауто-пут Београд - Нови Сад - Суботица -Будимпешта. 

Доминантне привредне гране су пољопривреда, индустрија, мала привреда 

(производно и услужно занатство), трговина и туризам.  

. 

 

 
 

 

Према последњем попису становништва из 2011. године, у општини Инђија живи 

47.433 становника. Највише становника живи у Инђији 26.025 или 59, 92%, док у 

насељеним местима живи 21.408 или 45,13% становника. Инђија је по броју 

становника на осмом месту у Војводини и на четвртом месту у Срему. Попис из 

2011. године показује да у старосној структури највећи број  становништва припада  

животном добу од 50 до 60 година – 16,23% . Мање од 1/4 укупног броја 

становника 9140 - припада старосној доби до 20 година – 19,27%.  До 60 година 

старости евидентирано је  36.004 становника - 75,90%, а од 60 до 80 и више преко 

11429 становника - 24,09%. 

Показатељи друштвено економске структуре општине Инђија:  

Доношењем стратешког плана општине Инђија, као и стратешким опредељењем за 

развој привредних капацитета путем стварања услова за нова инвестициона 
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улагања, посебно страних инвеститора, дала су резултате и у сталном порасту 

запослености, односно значајном смањењу броја незапослених лица, чији је број 

према званичној евиденцији НСЗ у децембру 2020. године  био 1.520 лица, од чега 

жена 846 (55,6 %). У општини Инђија, у току 2020. године присутан је константан 

тренд смањивања броја незапослених лица на евиденцији НСЗ, чему највише 

доприноси раст запошљавања код нових инвеститора, као и раст привредних 

активности код  предузетника и малих и микро привредних друштава. 

Према извештају Републичког завода за статистику, кретање броја запослених у 

општини Инђија бележи константан раст, што значајно и позитивно утиче на 

смањење стопе незапослености. 
 

Просечна зарада по запосленом у општини Инђија, по последњем објављеном 

податку износи 78.120,00 динара, а просечна зарада без пореза и доприноса је 

56.423,00 динара. 

 

2. ДЕО: КАПАЦИТЕТИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

 

Центар за социјални рад је установа социјалне заштите која одлучује о 

остваривању права корисника и о коришћењу услуга социјалне заштите утврђене 

законом и прописима донетим на основу закона. Укупан број запослених радника у 

Центру за социјални рад на дан 31. 12. 2020. године је 19, од чега 14 радника 

финансира Република, а 5 радника финансира локална самоуправа (3 радника на 

неодређено време и 2 радника на одређено време). Одлуком о максималном броју 

запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних 

служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 

2015. годину ("Сл. гласник РС", број 101/15, 114/15, 10/16, 22/16 и 45/16 и 43/17), 

Центру за социјални рад „Дунав“ одређено је  максимално 14 запослених радника 

на неодређено време. Центар за социјални рад је у складу са одлуком о 

максималном броју запослених усагласио акт о унутрашњој организацији и 

систематизацији послова Центра који се финансирају из буџета РС као и са 

Општинском одлуком о максималном броју запослених на неодређено време који 

се финасирају од стране Локалне самоуправе. Функционисање рада Центра уређено 

је Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада ЦСР. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

 Процес рада је организован преко следећих  служби Центра: 

1. служба за заштиту одраслих и старих лица; 

2. служба за заштиту деце и младих; 

3. служба за правне послове у оквиру које су пријемна канцеларија и канцеларија    

за материјална давања; 

4. служба за финансијско – административне послове. 

Програм по коме Центар функционише заснован је на методу вођења случаја. 

Вођење случаја је систематски приступ у стручном социјалном раду који обухвата 

активности процене, аранжирања приступа услугама, планирања, координације, 

надгледање и евалуацију услуга које треба да одговоре на потребе конкретног 

корисника. Водитељи случаја су професионални помагачи, а циљ њиховог рада је 

помоћ онима којима је таква помоћ потребна да би управљали сопственим животом 
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или им је потребна подршка у ситуацијама кризе. Професионалци прикупљају 

податке, процењују потребе, снаге и ризике, планирају и надгледају пружање 

услуга. У том процесу они сарађују с другима професионалцима, агенцијама и 

органима, аранжирају приступ услугама кориснику код других служби, заступају 

кориснике и надгледају алокацију ресурса и квалитет услуга. У пракси још увек 

није заживело и главни проблем је недостатак других служби, агенција, 

професионалаца, људских ресурса  и неразвијеност услуга у локалној средини. 

 У Центру за социјални рад запослени су стручни радници на пословима социјалног 

рада  и то: 5 социјалних радника, 2 психолога, 3 педагогa и 1 специјални педагог, 4 

правника, 3 радника на административно - финансијским пословима, 1 радник на 

техничким пословима. У старосној структури запослених евидентно је да је већина 

радника са вишедеценијским искуством у социјалној заштити, од оснивања Центра 

за социјални рад. У извештајном периоду имали смо у сарадњи са Националном 

службом за запошљавање ангажоване две особе на Програму стручне праксе и то 

правник и психолог. Ради заштите и безбедности стручних радника Центра за 

социјални рад приликом вршења јавних овлашћења, обзиром да рад са појединим 

категоријама корисника  представља  потенцијални ризик за безбедност стручних 

радника, ангажован је један радник на обезбеђењу за време радног времена, преко 

агенције. Такође је инсталиран и један „паник - тастер“. За одржавање хигијене 

просторија преко агенције ангажује се чистачица два сата дневно радним данима.  

 

УСЛОВИ РАДА 

Центар за социјални рад „Дунав“ користи пословни простор од 208,88 м2.  

Просторије за рад налазе се у старој  згради без могућности приласка инвалидних 

лица, на спрату, нема лифта а ни рампе. За наредни период намеће се потреба  

изградње наменске зграде за обављање послова са адекватном  прилазном рампом 

како би се обезбедила приступачност за све кориснике, особе са инвалидитетом и 

старије кориснике као и адеватни услови за рад запослених по стандардима за 

обављање послова у социјалној заштити. 

Центар располаже  са два службена возила  возила: Застава 10 добијена из 

средстава НИП-а. (Националног инвестиционог плана) и то 2004. године и Шкода 

Рапид 1.0. добијена 2018. године од Министарства за рад , запошљавање, борачка и 

социјална питања. У циљу ефикасне међусобне комуникације приликом теренског 

рада као и реализације 24 - часовног дежурства стручних радника за хитне 

неодложне интервенције свим радницима обезбеђени су службени мобилни 

телефони са картицама и претплатом од 500 динара месечно. Све канцеларије имају 

телефоне директно повезане са централом, а постоји и посебна телефонска линија 

за  СОС  телефон. 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ РАДНИКА 

У циљу унапређења стручног рада и побољшања квалитета услуга радници имају 

обавезу да учествују на семинарима, стручним скуповима, саветовањима и обукама 

које су акредитоване у систему социјалне заштите . Почетком године учествовали 

смо на следећим догађајима: 
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1. Покрајински завод за социјалну заштиту. Стална конференција градова и 

општина СКГО и Републички завод за социјалну заштиту организовали су семинар 

„Социјална заштита у јединицама локалне самоуправе“; 

2. Креативно афирмативна организација - ПАРНАС , уз подршку  UN  WOMEN , 

семинар „Јачање капацитета институција за промоцију важности политичких, 

економских, социјалних и здравствених права жена са инвалидитетом“ ; 

3. Центар за социјални рад Стара Пазова - едукација „Улога Центра за социјални 

рад у примени Закона о спречавању насиља у породици“; 

4. Комора Социјалне заштите и Кабинет министра без портфеља задуженог за 

демографију и популациону политику - Национална конференција: Унапређење 

компетенција стручних радника у центрима за социјални рад у примени мера 

популационе политике“; 

5. БИЗКОН - обука „Вођење евиденције и документације у систему социјалне 

заштите“;  

Округли сто: „Како оспособити запослене у циљу превенције од пандемије и 

осталих ризика по здравље запослених и корисника услуга социјалне заштите - 

искуства из пандемије“; 

Након доношења Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS 

-Cov-2  заразном болешћу , у складу са епидемиолошком ситуацијом планиране 

едукације и семинари су одлагани , а у другој половини године су почели да се 

организују преко интернета . 

Образовни информатор је организовао више обука из области финансија, обрачуна 

рада запослених по решењу за рад од куће, израде извештаја. 

У складу са понуђеним семинарима и обукама које су акредитоване радници ће и у 

наредном периоду активно учествовати у стручном усавршавању. 

 

 3. ДЕО :  КОРИСНИЦИ  ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

 

Укупан број корисника на активној евиденцији који су се обратили у ЦСР у току 

извештајног периода како би остварили одређена права и услуге  (уписаних у 

Регистар ЦСР )  је био 5332.  У укупном броју корисника (5332) највеће учешће 

имају  одрасле особе старосне доби од 26 до 64 година и на евиденцији их се налази 

2843 или 53,31 %. На другом месту су старији изнад 65 година има  их 1298 или 

24,34 %, затим деца узраста 0 – 17 година којих има 817 или 15,32 %, а најмању  

групу чине млади од 18 – 25 година којих је у извештајном периоду евидентирано 

374 или 7,01%. Према родној припадности преовлађују кориснице женског пола, 

3108 или 58,28 %, док је припадника мушког пола 2224 или 41,71 %. Из сеоских  

средина евидентирано је 2757 корисника или 51,70 %, а из градске средине 2575 

корисника или 48,30 % 

 
Корисници по узрасту М Ж Укупно у 

2020. 

Деца           (0-17) 433 384 817 

Млади       (18-25) 116 258 374 

Одрасли   (26-64) 1196 1647 2843 

Старији     (65 и више) 479 819 1298 

Укупно 2224 3108 5332 
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Почетком 2020. године у активну евиденцију Центра за социјални рад из претходне 

2019. године пренето је 3828 корисника или 71,79 %. Велики број пренетих 

предмета из претходне године је уследио због континуитета корисника који су 

остварили право на новчану социјалну помоћ, додатак за негу и помоћ другог лица, 

смештаја у установу социјалне заштите или смештаја у другу породицу, 

старатељство, и друго. 

 

НОВЧАНА СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 

У току извештајног периода највећи број предмета је на остваривању права на 

новчану социјалну помоћ. Број породица које су оствариле новчану социјалну 

помоћ је 1084, са укупно 1758 чланова, најбројније су породице са једним чланом 

719 . Од укупног броја породица 535 породица има остварено право на увећану 

новчану социјалну помоћ, коју прима током целе године а то су остарели за рад 

неспособни корисници, породице са више од двоје деце и самохране мајке. Мањи 

број корисника је из категорије радно способних незапослених лица који остварују 

право на новчану социјалну помоћ највише девет месеци у току календарске 

године. Све је  већи  број корисника новчане социјалне помоћи који немају решено 

стамбено питање и обраћају се са захтевом за помоћ. На нивоу локалне заједнице 

постоје станови намењени за социјално угрожене категорије становништва. 

Општинска управа, Одељење за друштвене делатности врши расподелу на основу 

критеријума које испуњавају заинтересовани социјално и материјално угрожени  

грађани општине Инђија. 

 

ДОДАТАК ЗА ТУЂУ НЕГУ И ПОМОЋ 

У току 2020. године имамо велики број корисника који су остварили право на 

додатак за туђу негу и помоћ, укупно 729 корисника од којих  има признато право  

на основни додатaк за туђу негу и помоћ 257, на увећани додатак 226 и 246 

корисника остварује увећани додатак НУП уз остварени основни преко пензионог 

фонда. Захтеви за остваривање овог права се подносе у центру за социјални рад за 

лица која немају остварену пензију у Републици Србији, а они који имају пензију 

захтев подносе у Републичком фонду за пензијско осигурање. Центар сву потребну 

документацију прослеђује надлежној комисији која има седиште у Сремској 

Митровици и надлежна је за цео регион Срема, због чега поступци веома дуго 

трају, подносиоци захтева чекају више од три месеца на преглед и вештачење и 

утврђивање потребе за остваривање права на туђу негу и помоћ или процену радне 

способности. 

 

СМЕШТАЈ У УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Веома изражен проблем је приликом смештаја одраслих корисника у установе 

социјалне заштите, нарочито када су корисници душевно оболели или имају 

изражених здравствених проблема. Капацитети постојећих установа су попуњени и 

на реализацију смештаја се  дуго чека. У извештајном периоду на смештају у 

установе социјалне заштите било је 153 корисника. Све већи број захтева је 

оболелих лица којима је потребно палијативно збрињавање. Попуњеност 



8 

 

капацитета прихватилишта је такође отежавајући фактор у реализацији хитног  

збрињавања, које би било прелазна фаза до реализације одговарајућег смештаја. 

Додатне обавезе и одговорности стручних радника  су у  поступцима  за лишавање 

пословне способности, где стручни радници морају да буду и  старатељи. 

 

 

ЗАШТИТА ЖРТАВА НАСИЉА 

Применом Закона о спречавању насиља у породици, повећане су обавезе стручних 

радника  који су именовани за лица за контакт и чланове Координационе групе, 

обзиром да су стално доступни и на вези и да редовно два пута месечно одлазе на 

састанке који се одржавају у Основном јавном тужилаштву у Старој Пазови, које је 

надлежно за Стару Пазову и Инђију, где се одржавају састанци Координационог 

тела и заједно са представницима Полиције и Тужилаштва, разматрају све пријаве 

насиља и сачињавају планови.  

У односу на прошлу годину незнатно је смањен број пријава насиља. Укупан број 

евидентираних обраћања због насиља у породици је 167 од чега су жене жртве 

насиља у 112 случајева , а припадници мушког пола у 55 случаја. 

Најчешће врсте насиља су психичко  (вређање, дрско и безобзирно понашање) у 

152 пријаве , на другом месту у 59 пријава  је физичко насиље (наношење или 

покушај наношења телесних повреда)  .  

Обзиром на број пријављених случајева насиља, било би неопходно да се у Центру 

формира посебна организациона јединица, (што не можемо са постојећим бројем 

стручних радника), у којој би били ангажовани стручни радници мотивисани за рад 

са жртвама насиља и са насилницима, са одговарајућим додатним знањем и 

обукама  и  којима би приоритетни задаци били рад на спречавању насиља и рад на 

заштити жртава насиља, изради планова подршке породици, рад са насилницима на 

промени понашања, праћењу породице након истека изречене мере заштите од 

насиља и  извештавању. Радници те организационе једиице могли би и да преузму 

досадашње активности редовног попуњавања Упитника о насиљу , сваког 1-ог и 

15-ог у месецу и достављање истих  Покрајинском заводу за социјалну заштиту. 

 

ЗАШТИТА ДЕЦЕ И МЛАДИХ 

На активној евиденцији Центра у току извештајног периода евидентирано је 

укупно 1.191  деце и младих  различитих узрасних група од којих је 549 мушког 

пола и 642 женског пола. Највећи број деце је евидентиран у категорији 

материјалне угрожености, а затим у категорији поремећених породичних односа, 

неадекватног родитељског старања , сметњи у развоју и  деце жртава насиља. 

На територији целе општине традиционално постоји мрежа хранитељских 

породица. Још од тридесетих година прошлог века у Чортановцима је развијен 

породични смештај деце без родитељског старања, који се развијао и у другим 

насељеним местима општине, како би се унапредио квалитет заштите деце и 

превенирала институционална заштита. У сарадњи са Центром за породични 

смештај и усвојење Нови Сад, у току извештајне године је извршена процена 

општих услова за бављење хранитељством за три породице које су након тога биле 

упућене на обуку у Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад.  Чињеница 

је да се мали број хранитеља опредељује да у своју породицу прихватају децу са 
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сметњама у развоју. На смештају у 24 активне хранитељске породице било је 27 

деце и 23 младих од 18 до 25 година.  На смештају у установама социјалне заштите 

у извештајном периоду било је укупно 7-оро деце.  На евиденцији ЦСР нема деце 

до седам година старости који су на смештају у установама социјалне заштите. У 

току 2020. године дошло је до престанка права на породични смештаја за 1 дете, 

које се у поступку усвојења  налази на периоду прилгођавања у усвојитељској 

породици. 

Након реорганизације судова, у Инђији не постоји Веће које обрађује предмете из 

малолетничке деликвенције и због тога се сви поступци ове врсте воде при 

надлежном суду у Сремској Митровици, због чега водитељи случаја који 

присуствују заказаним рочиштима губе много више времена на одлазак и долазак, 

што додатно оптерећује организацију рада у Центру и трошкове превоза. Судски 

поступци трају веома дуго и веома често се завршавају када је малолетник постао 

пунолетан, што обезвређује ефекат изречене васпитне мере или казне, обзиром на 

чекање и проток времена од учињеног дела до изречене казне.У извештајној години 

било је 19 нових захтева за малолетне починиоце кривичних дела и 17 захтева за 

малолетне починиоце прекршаја. 

У току 2020. године реализовано је 10 изречених васпитних  мера посебне обавезе 

да се  без накнаде укључи у рад хуманитарних организација или обављање послова 

социјалног,локалног и еколошког садржаја у сарадњи са Црвеним  крстом у Инђији 

и  са ЈКП „Комуналац“ Инђија. Након изрицања мере прати се спровођење и 

реализација изречене мере и доставља извештај суду. 

 

 

 

4. ДЕО: ПОСЛОВИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НА ОСТВАРИВАЊУ                 

ПРАВА, ПРИМЕНИ МЕРА И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УСЛУГА 

 

НЕОДЛОЖНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

У складу са упутством Министарства рада и социјалне политике од 04. 06. 2007. 

године обезбеђен је 24-часовни приступ услугама неодложних интервенција, а 

радно време Центра је усклађено са потребама и утврђеним обавезама у делу 

обезбеђивања заштите права и интереса лица које су у потреби  за неодложном 

заштитом. Стручни радници Центра пасивно дежурају ван радног времена (после 

15 часова), поподне и ноћу у свом стану организовани у мобилне тимове које чине 

по један стручни радник и возач. Сви радници Центра имају мобилне телефоне који 

су умрежени. Списак дежурних стручних радника, распоред дежурства и бројеви 

телефона редовно се достављају Полицијској станици у Инђији и Дому здравља. 

 

Обезбеђење 24-часовног приступа неодложним интервенцијама подразумева 

услуге Центра ван уобичајеног радног времена за особе које имају неодложну 

потребу за заштитом. У току извештајног периода предузето је 11 неодложних 

интервенција. Наведене интервенције  подразумевају  излазак на терен, одлазак у 

полицијску станицу или Дом здравља, смештај лица у Прихватилиште или 

Прихватну станицу, као и сарадњу са радницима полицијске станице или 

здравствене службе.  
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САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

Скупштина општине Инђија  на  седници одржаној 10. 12. 2018. године донела је 

Одлуку о социјалној заштити општине Инђија, која поред пречишћеног текста 

претходне Одлуке о правима у социјалној заштити доноси и нова права.   

Oвом Одлуком, чланом 1 утврђују се права и услуге из области социјалне заштите 

поједнца и породица на територији општине Инђија.  Уређује се обим, услови,  

начин и поступак остваривања  права и услуга социјалне заштите који су  у складу 

са Законом о социјалној заштити, а за шта је надлежна Општина. Уређује се начин 

финансирања и обезбеђивања средстава за социјалну заштиту у локалној средини. 

 

УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

Услуге у социјалној заштити су активности пружања подршке и помоћи 

појединцима и њиховим породицама ради побољшања, односно очувања квалитета 

живота, отклањања или ублажавања ризика, неповољних животних околности, као 

и развоја потенцијала корисника за самосталан живот.  

 

Услуге социјалне заштите које на основу Одлуке може да обезбеђује Општина су: 

1. Дневне услуге у заједници; 

2. Услуге подршке за самосталан живот; 

3. Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге; 

4. Смештај у прихватилиште. 

 

1. Дневне услуге у заједници  обухватају активности које подржавају боравак 

корисника у породици и непосредном окружењу, а то су помоћ у кући одраслим и 

старим лицима, лични пратилац детета и дневни боравак за децу и младе са 

сметњама у развоју  

 

Помоћ у кући одраслим и старим лицима  

Пружа се ради задовољавања свакодневних животних потреба, унапређења и 

одржавања квалитета живота. Корисници су лица старија од 65 година, која живе 

сама и нису у стању да се старају о себи. 

Ова услуга обезбеђена је преко Удржења грађана „4 плус 1“ које поседује лиценцу 

за пружање ове услуге. Услуга се реализује у свим насељеним местима, 10 

геронтодомаћица услугу пружа за 200 корисника. Средства за реализацију ове 

услуге опредељена су из општинског буџета и из наменских трансферних  средства 

за развој услуга социјалне заштите. 

 

Лични пратилац детета 

Услуга личног пратиоца детета обезбеђује се ради пружања одговарајуће 

индивидуалне  практичне подршке, укључивања у редовно школовање и 

успостављање што већег степена самосталности детета. Услуга се може користити 

до краја редовног школовања укључујући и  завршетак средње школе. Центар за 
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социјални рад ову услугу реализује као пројектну активност. У општини не постоји 

лиценцирани пружалац ове услуге. 

 

Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју 

Овом услугом би се обезбедиле структуиране активности усмерене на одржавање и  

развијање социјалних, когнитивних, психолошких и физичких функција и вештина, 

стицање практичних вештина  у складу са  способностима деце  , околностима и 

испољеним интересовањима. У току 2020. године обзиром на епидемиолошку 

ситуацију нису предузимане активности за покретање ове услуге. 

 

2. Услуге подршке за самосталан живот 

Услуга Подршке за самосталан живот који обезбеђује општина је услуга 

финансијске помоћи за младе који се осамостаљују, који  по престанку смештаја у 

установи социјалне заштите или у хранитељској породици, не могу да се врате у 

биолошку или сродничку породицу. Обезбеђена су средства у временски 

ограниченом периоду до годину дана. Ова услуга се обезбеђује у двоструком 

износу висине номиналног износа новчане социјалне помоћи за појединца.  

У току 2020. године ову услугу  је остварио један корисник. 

 

3.Саветодавно терапијске и социјално  едукативне услуге  

Саветодавно терапијске услуге пружају се као вид помоћи појединцу и породици 

који су у кризи, ради унапређивања породичних односа, превазилажења кризних 

ситуација и стицања вештина за самосталан живот. 

Развој саветовалишта за породицу је неопходно, али још увек немамо 

одговарајућих капацитета и довољан број оспособљених стручних радника који 

морају да имају одговарајуће едукације и додатно образовање за пружање 

саветодавних услуга. Развој ове услуге додатно отежава и забрана запошљавање 

нових радника. Социјално едукативне услуге се спроводе како у оквиру основних 

послова социјалне заштите тако и у оквиру превентивних активности. 

Услуга СОС телефона се пружа у оквиру редовног радног времена, као подршка 

појединцима и породицама у кризи, у виду индивидуалног разговора, давања 

подршке за излаз из ситуације насиља или било ког другог облика дискриминације. 

У току 2020. године обављених разговора на СОС телефону је било 25, што говори 

о оправданости постојања самосталног телефонског броја 56 56 00, намењеног за 

ову врсту помоћи. 

 

4.Смештај у прихватилиште 

Смештајем у прихватилиште, кориснику се обезбеђује краткотрајни смештај и 

осигурава безбедност до успостављања другог одговарајућег облика социјалне 

заштите. У извештајном периоду на смештају у прихватилшту било је једно 

малолетно дете, које је због проблема у понашању напустило хранитељску 

породицу и до реализације смештаја у  установу социјалне заштите  боравио је у  

прихватилишту за децу у Новом Саду. 
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МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА: 

Право на различите врсте материјалне подршке остварује се у циљу обезбеђивања 

егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености појединца и 

породице.  

 

Права на материјалну подршку утврђена овом Одлуком су:  

1. Право на једнократну помоћ; 

2. Право на интервентну једнократну помоћ; 

3. Право на једнократну новчану помоћ незапосленој трудници; 

4. Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу; 

5. Право на накнаду трошкова сахране; 

6. Право на помоћ у храни; 

7. Право на бесплатно летовање за децу са сметњама у развоју, децу из материјално   

   угрожених породица и децу без родитељског старања; 

8.Право на новогодишње пакетиће за децу из породица корисника новчане 

социјалне помоћи,  децу без родитељског старања и децу која су остварила право 

на накнаду за помоћ и негу другог лица; 

9. Право на бесплатну ужину за децу    из породица корисника новчане социјалне 

помоћи и децу без родитељског старања која похађају припремни предшколски 

програм у предшколској установи  и /или наставу у основним школама.      

           

1. Право на једнократну помоћ 

У извештајном периоду позитивно је решено 1.634 захтев за једнократну новчану 

помоћ, месечно се издваја милион динара. Најчешћи корисници овог права су : 

породице са троје и више деце, самохрани родитељи, корисници са израженим 

здравственим проблемима, корисници права на новчану социјалну помоћ који 

остварују право по основу неспособности за рад и  корисници који су радно 

способни, а у остваривању права на НСП имају законску паузу од три месеца.  

Највећи број обезбеђених једнократних помоћи је за исхрану, трошкове лечења, 

трошкове превоза, трошкове опремања, трошкове сахране, школовање деце, израда 

личне документације. Поред корисника права на НСП за једнократну новчану 

помоћ се обраћају и грађани који се нађу у стању социјалне потребе, а најчешћи 

разлог је болест у породици и недостајућа средства за лечење као и средства за 

набавку огрева, опремања  деце за школу и друго. Део средстава за једнократне 

новчане помоћи издваја се и за кориснике који су смештени у установама социјалне 

заштите за потребе лечења, набавку лекова, помагала и сл. Имајући у виду 

непостојање организованих облика заштите лица угрожених насиљем у породици 

(заштићено становање, прихватна станица, сигурна кућа и сл.) постоји потреба да 

се таквим породицама и појединцима помогне већим износима једнократне 

новчане помоћи.  

У извештајном периоду 370 лица ( корисника НСП, остарелих, неспособних за рад 

и породица са више деце)  добило је једнократну новчану  помоћ у натури у виду 

огрева, један метар изрезаних дрва на адресу становања, додатних три милиона 

динара. 
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2. Право на интервентну једнократну помоћ 

Право на интервентну једнократну помоћ обезбеђује се појединцу или породици 

који се налазе у стању изизетно тешке ситуације и стамбене угрожености, које не 

могу самостално да превазиђу. У извештајном периоду за 121 корисника 

обезбеђена су средства за овај вид помоћи. 

 

3. Право на једнократну новчану помоћ незапосленој трудници  

Право на једнократну помоћ незапослена трудница остварује под следећим 

условима: да има пребивалиште на територији општине Инђија, најмање шест 

месеци у тренутку подношења захтева, да је незапослена, да је најмање у двадест- 

осмој недељи трудноће. 

Износ једнократне помоћи незапосленој трудници исплаћује се у висини просечне 

зараде по запосленом у Општини. 

У извештајном периоду био је 81  захтев и сви су позитивно решени, признато је и 

исплаћено ово право. 

 

4. Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу 

Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу признаје се 

лицу које се смешта у установу социјалне заштите и у другу породицу 

(хранитељску). Под условом да корисник нема опрему  и не може је обезбедити, а 

не могу му је обезбедити ни сродници. 

У току извештајног периода за 7 корисника је обезбеђено ово право. 

 

5. Право на накнаду трошкова сахране 

Право на трошкове сахране може се признати за кориснике новчане социјалне 

помоћи, ако немају сроднике, за лица неутврђеног идентитета, лица непознатог 

пребивалишта која се у тренутку смрти затекну на територији Општине и изузетно 

за лица која нису у систему социјалне заштите, а налазила су се у стању социјалне 

потребе по процени Центра за социјални рад. 

У извештајном периоду одобрено  је  за 16 корисника  право на трошкове сахране. 

 

6. Право на помоћ у храни 

Право на помоћ у храни има појединац или породица који су корисници новчане 

социјалне помоћи, радно неспособна лица и лица која се тренутно нађу у стању 

социјалне потребе. Број лица која су у току 2020. године користила право на 

бесплатан оброк је 250 месечно. Вођење поступка за утврђивање права на помоћ у 

храни и доношење решења о признавању истих поверено је Центру за социјални 

рад, а дистрибуцију намирница једном месечно  врши Црвени крст. 

 

7. Право на бесплатно летовање за децу са сметњама у развоју, децу из материјално 

угрожених породица и децу без родитељског старања у 2020. години нисмо 

реализовали, због епидемиолошке ситуације. 

 

  

8. Право на бесплатну ужину за децу из  породица корисника новчане социјалне 

помоћи и децу без родитељског старања која похађају припремни предшколски 
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програм у предшколској установи и наставу у основним школама остварило је 164 

деце почетком школске године. Спискови деце се редовно месечно ажурирају у 

сарадњи са школама и достављају Опшштинској управи – Одељењу за друштвене 

делатности, и достављају се нови корисници овог права. 

 

СУБВЕНЦИЈЕ  

Корисници  права на НСП, по основу неспособости за рад имају  субвенције за 

комуналне услуге у ЈП "Водовод и канализација" и ЈП "Комуналац" који им  

признају право на бенефициране цене.Такође постоји могућност да остваре статус 

Енергетски заштићених купаца и тиме остваре попуст на елктричну енергију или 

гас, које остварују подношењем захтева у општини. 

 

ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ 

Центар за социјални рад „Дунав“ у партнерству са Општином реализовао  је 

пројекат: „Подршка деци са сметњама у развоју и њиховим породицама у Општини 

Инђија“, који се финансирао средствима Европске уније у оквиру гранта:  Развој 

ефикасних услуга у заједници у области образовања и социјалне заштите на 

локалном нивоу. Овим пројектом је било обезбеђено покретање услуге личног 

пратиоца , за петнаесторо деце школског узраста, која су решењем Интерресорне 

комисије остварила право на ову услугу.  У сарадњи са акредитованом агенцијом 

извршена је обука, лични пратиоци су добили лиценцу и од новембра 2017. године 

кренули су са радом. Центар је координирао и пружао стручну подршку и помоћ за 

личне  пратиоце , децу и њихове родитеље. Средства су била обезбеђена за 

петнаест месеци пружања услуге све до 01. 02. 2019. године, а након тога из буџета 

општине за двадесет личних пратилаца. Центар је наставио са овом пројектном 

активношћу и у току извештајног периода наставио са координацијом пружања 

подршке деци са сметњама у развоју и њиховим породицама. На основу Налаза и 

мишљења Интерресорне комисије, поред петнаесторо деце која су већ била 

обухваћена програмом подршке укључено је још деце којима је неопходна подршка 

и на крају извештајног периода  имамо 31 дете и породице којима се пружа 

подршка и помоћ. 

У почетку је био организован превоз деце и личних пратиоца од места становања 

до СОШО „Антон Скала“ у Старој Пазови. Обзиром да постоји потреба за 

превозом већег броја деце, а у складу са организацијом наставе  превоз је обезбеђен  

до Старе Пазове уз присуство једног личног пратиоцау комбију. Остали лични 

пратиоци одлази пешице до места становања детета и заједно са дететом одлазе у 

школу, коју дете похађа по ИОП-у и то: двоје у ОШ “Јован Поповић“, двоје у ОШ 

„Душан Јерковић“, једно у ОШ „Петар Кочић“, један лични пратилац у СШ  „Др 

Ђорђе Натошевић“, један лични пратилац сваки дан са дететом одлази у Земун у 

ОШ „Радивој Поповић“, школу за децу са оштећеним слухом и четири лична 

пратиоца у Предшколску установу „Бошко Буха“. Овим пројектом обухваћена су 

деца из Инђије, Бешке, Крчедина, Нових Карловаца и Новог Сланкамена, али још 

увек нису укључена сва деца која имају Налаз и мишљење Интерресорне комисије 

и постоји листа чекања. Такође проблем представља и немогућност радног 

ангажовања личних пратилаца који ове послове обављају на основу уговора о делу 

и тиме није у потпуности обезбеђено њихово дуготрајније ангажовање. За све 
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новоангажоване особе обезбеђена је акредитована обука у трајању од три дана коју 

изводи лиценцирана агенција у Новом Саду. 

 

ЛОКАЛНЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Развој локалних услуга социјалне заштите је важан за укупан развој система 

социјалне заштите и унапређење квалитета живота посебно осетљивих друштвених 

група и појединаца. Повећање броја и врста социјалних услуга повећава 

мoгућнoсти корисника да остану у својој непосредној средини, породици или 

заједници, као и веће шансе за очување породичних веза, личног и културног 

идентитета. На овај начин могу се ублажити, па и превазићи проблеми социјалне 

изолације рањивих појединаца и група грађана. Праћењем потреба корисника на 

територији Општине и применом принципа реформе социјалне заштите уочава се 

недостатак услуга које би биле подршка за самосталан живот особа са 

инвалидитетом (дневни боравак) , услуге становања уз подршку за младе који се 

осамостаљују, саветодавно терапијске услуге, дневни центри за стгарије кориснике. 

Развијање ових услуга је неопходно ради квалитетније заштите одређених група 

корисника (инвалиди, деца без родитељског старања, жртве насиља, старији, 

породице у ризику). 

 

 

АНАЛИТИЧКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

 Аналитичко истраживачки рад је значајан са становишта сагледавања кретања 

броја корисника, као и праћења проблема и појава у области социјалне заштите. У 

извештајном периоду Центар је у оквиру аналитичког рада достављао следеће 

извештаје: 

Извештај о раду за 2019. годину за потребе Министарства рада и социјалне 

политике, Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и 

демографију, Републичког завода за социјалну заштиту, Покрајинског завода за 

социјалну заштиту и Општинске управе. 

Финансијски извештај за 2019. годину за потребе Министарства рада и социјалне 

политике и Општинске управе.    

Кварталне извештаје о извршењу буџета за потребе Министарства рада и социјалне 

политике и Општинске управе. 

Програм рада и Финансијски план за 2021.годину са пројекцијом за 2022. и 2023.  

годину за потребе надлежног Министарства и Општине. 

План јавних набавки, квартално извештавање управи за јавне набавке. 

Месечни извештаје за Регистар запослених и ангажованих лица у јавном сектору. 

Статистички извештај за Завод за статистику Републике Србије и друге  органе, 

организације и установе.  

Информације о остваривању основних права грађана за потребе Општинске управе. 

Информације о заштити појединих категорија корисника ( деце, младих, одраслих и 

старијих лица, материјално необезбеђених лица и др.). 

Извештај и упитник за праћење реализације мере за смештај у установу социјалне 

заштите за потребе Покрајинског завода за социјалну заштиту. 

Извештаји и упитници о насиљу који се достављају два пута месечно Покрајинском 

заводу за социјалну заштиту. 



 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД »ДУНАВ« 

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године 

 

СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

 

Конто Приходи и примања Износ 

733100 Текући трансфери од других нивоа власти  47.991.962,93 

733200 Капитални трансфери  од других нивоа власти  281.975,50 

 1. Програм 11-социјална и дечија заштита 34.788.017,21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Зараде, накнаде и остала примања запослених 6.139.866,35 

Материјални трошкови 2.209.996,29 

Накнада за рад чланова управног одбора 224.842,75 

Волонтерски рад 1.548,06 

Административна опрема 281.975,50 

Новогодишњи пакетићи 655.272,00 

Трошкови сахране 582.192,00 

Смештај у прихватилиште 312.551,78 

Једнократна помоћ 14.995.382,26 

Једнократна помоћ за незапослене труднице 4.384.036,00 

Интевентна једнократна помоћ 4.874.205,00 

Опрема корисника 126.149,22 

2.  
Пројекат 0901-П1 Подршка деци  са сметњама у 

развоју и њиховим породицама  
13.485.921,22 

  

  

Материјални трошкови 650.375,20 

Накнада за рад лица ангажованих на пројекту 12.835.546,02 

                                      УКУПНО: (1+2) 48.273.938,43 
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Конто Расходи и издаци  
  

 Износ 

 1. Програм 11-социјална и дечија заштита 34.788.017,21 

411100 Плате, додаци и накнаде запослених 4.844.116,66 

412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 557.073,43 

412200 Допринос за здравствено осигурање 249.472,05 

413100 Накнаде у натури 69.790,00 

414300 Отпремнине и помоћи 293.029,33 

415100 Накнаде трошкова за запослене 99.125,27 

421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 200.846,04 

421200 Енергетске услуге 226.769,47 

421300 Комуналне услуге 25.634,02 

421400 Услуге комуникација 138.952,93 

423200 Компјутерске услуге 227.290,00 

423500 Стручне услуге 224.842,75 

423700 Репрезентација 114.085,84 

423900 Остале опште услуге 1.082.271,59 

424900 Остале специјализоване услуге- волонтерски рад 1.548,06 

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 3.860,00 

426100 Административни материјал 35.197,00 

426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 34.914,40 

426900 Материјал за посебне намене 120.175,00 

465100 Остале текуће дотације и трансфери 27.259,61 

472300 
Накнаде из буџета за децу и породицу- 

новогодишњи пакетићи 
655.272,00 

472600 Накнаде из буџета у случају смрти 582.192,00 

472800 
Накнаде из буџета за становање и живот- 

прихватилиште 
312.551,78 
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472900 Остале накнаде из буџета 24.379.772,48 

 

Једнократна помоћ 14.995.382,26 

Једнократна помоћ за незапослене труднице 4.384.036,00 

Интервентна једнократна помоћ 4.874.205,00 

Опрема корисника 126.149,22 

512200 Администрстивна опрема 281.975,50 

 2. 
Пројекат 0901-П1 Подршка деци  са сметњама у 

развоју и њиховим породицама 
13.485.921,22 

421500 Трошкови осигурања 72.752,00 

423200 Компјутерске услуге 220.000,00 

423500 Стручне услуге 963.357,98 

423900 Остале опште услуге 11.872.188,04 

424900 Остале специјализоване услуге 48.000,00 

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 15.700,00 

426100 Административни материјал 16.329,00 

426400 Материјали за саобраћај 251.300,00 

426900 Материјали за посебне намене 22.538,20 

482100 Остали порези 3.756,00 

 УКУПНО: (1+2) 48.273.938,43 

 

Конто Вишак – Мањак  прихода и примања 
Износ 

 

       

32112/

312122 

 

            Вишак -Мањак прихода и примања 0,00 
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ИЗВЕШТАЈ О  ИЗВРШЕЊУ  БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Ред. 

Бр. 

Расходи и издаци Планирано  Остварено Проценат 

извршења 

 Програмска активност 0901-

0001- једнократне помоћи и 

други облици помоћи 

44.950.000,00 34.788.017,21 77,39 

1. Зараде, накнаде и остала примања 

запослених 

5.150.000,00 6.139.866,35 84,75 

2. Материјални трошкови 4.625.000,00 2.209.996,29 47,78 

3. Накнада за рад чланова управног 

одбора 

280.000,00 224.842,75 80,30 

4. Волонтерски рад 50.000,00 1.548,06 3,10 

5. Административна опрема 500.000,00 281.975,50 56,40 

6. Нематеријална имовина 500.000,00 - 0,00 

7. Новогодишњи пакетићи  1.500.000,00 655.272,00 43,68 

8. Трошкови сахране 1.200.000,00 582.192,00 48,52 

9 Смештај у прихватилиште 1.500.000,00 312.551,78 20,84 

10. Подршка за самосталан живот 800.000,00 - - 

11. Једнократна помоћ 15.000,000,00 14.995.382,26 99,97 

12. Једнократна помоћ за 

незапослене труднице 

6.000.000,00 4.384.036,00 73,07 

13. Интервентна једнократна помоћ 5.250.000,00 4.874.205,00 92,84 

14. Опрема корисника 500.000,00 126.149,22 25,23 

 Пројекат 0901-П1 Подршка 

деци  са сметњама у развоју и 

њиховим породицама 

17.125.000,00 13.485.921,22 78,75 

15.  Материјални трошкови 1.685.000,00 650.375,20 38,60 

16. Накнада за рад лица ангажованих 

на пројекту 

15.440.000,00 12.835.546,02 83,13 

 Пројекат П 2 -Саветовалиште 

за брак и породицу 

400,000,00 - - 

17. Материјални трошкови 150.000,00 -  

18. Накнада за рад лица ангажованих 

на пројекту 

250.000,00 -  

УКУПНО: (1-18) 

 

62.475.000,00 48.273.938,43 77,27 

 

                                                                                                                                               

 

Центар за социјални рад  

„Дунав“ Инђија 

Инђија 22.02.2021.                                                                      Директор 

Број: 55100-38/2021                                                          Жељка Годић Аврамовић 

 

 


