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На основу члана 33. став 1. алинеја четврта и алинеја осма Статута Центра за 

социјални рад „Дунав“ Инђија, бр. 02-11000-2074 од  30.09.2011. године,  

Управни одбор Центра за социјални рад  ,,Дунав“  Инђији на седници одржаној дана, 

10.12.2020. године,  донео је 

 

 

           

             

 ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ДУНАВ“ ИНЂИЈА  

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

 

ОСНОВНА ФУНКЦИЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

 

Основна функција социјалне заштите је остваривање социјалне сигурности грађана на 

принципу солидарности, узајамности и хуманости. Циљеви социјалне заштите се 

остварују деловањем организованих служби институција и средствима која се 

издвајају у те сврхе. Најкраће речено, социјална заштита означава скуп делатности 

усмерених на стварање услова за живот свима онима који без помоћи других нису у 

стању да те услове обезбеде.  

Центар за социјални рад „Дунав“  је установа социјалне заштите, која применом 

стручног социјалног рада, спроводи социјалну политику и обезбеђује социјалну 

сигурност грађана на територији општине Инђијe. Центар има велику улогу у 

реализацији највиших циљева и задатака социјалне заштите. Социјална заштита је 

традиционално најнеразвијенији део социјалне политике. Из тог разлога је неопходно 

социјалну заштиту, а тиме и социјалну политику у целини посматрати као саставни 

део опште друштвене политике развоја, а не само као нужни маргинални део друштва 

којим се баве само специјализоване установе међу којима и Центар за социјални рад. 

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПРОГРАМА 

 

Годишњи програм рада Центра за социјални рад „ Дунав“ Инђија  донет  је у складу  

са : важећим Законима, Правилником о организацији, нормативима и стандардима 

рада, одлукама и прописима који регулишу систем социјалне заштите, усвојеном 

Стратегијом развоја социјалне заштите општине Инђија за период 2019. - 2023. 

године, такође у складу са друштвеним и економским кретањима у општини, као и 

просторном, оганизацијском и кадровском структуром Центра и нарочито са начелима 

хуманости и методама стручног рада.  

 

 

 

1. ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

 

 Центар за социјални рад обавља послове у остваривању права корисника утврђених 

Законом о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011) и о коришћењу услуга 

социјалне заштите које обезбеђују Република, аутономна покрајина и локална 

самоуправа. Центар за социјални рад, у складу са актима јединице локалне 
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самоуправе, учествује у пословима планирања и развоја социјалне заштите у јединици 

локалне самоуправе. 

 

 

1.1  ПОСЛОВИ У ВРШЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА 

 

 У вршењу јавних овлашћења, Центар за социјални рад, у складу са Правилником о 

организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад („Сл. гласник 

РС“, бр. 59/2008, 37/2010, 39/2011 др. правилник и 1/2012 др. правилник), 

одлучује о: 

 

1. остваривању права на новчану социјалну помоћ;  

2. остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица;  

3. остваривању права на помоћ за оспособљавање за рад;  

4. остваривању права на смештај у установу социјалне заштите;   

5. остваривању права на смештај одраслог лица у другу породицу;  

6. хранитељству;  

7. усвојењу;  

8. старатељству;  

9. одређивању и промени личног имена детета;  

10. мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права;  

11. мерама корективног надзора над вршењем родитељског права.  

 

У вршењу јавних овлашћења Центар за социјални рад обавља следеће послове: 

  

1. доставља налаз и стручно мишљење, на захтев суда, у парницама у којима се 

одлучује о заштити права детета или о вршењу, односно лишењу родитељског права;  

2. доставља, на захтев суда, мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у 

породици коју је тражио други овлашћени тужилац;  

3. пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред којим се води поступак у 

спору за заштиту од насиља у породици;  

4. спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља и старатеља; 

5. врши попис и процену имовине лица под старатељством;  

6. сарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору и примени 

васпитних налога;  

7. спроводи медијацију између малолетног учиниоца и жртве кривичног дела;  

8. подноси извештај о испуњењу васпитног налога јавном тужиоцу, односно судији за 

малолетнике;  

9.присуствује, по одобрењу суда, радњама у припремном поступку против малолетног 

учиниоца кривичног дела, ставља предлоге и упућује питања лицима која се 

саслушавају;  

10. доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против 

малолетника у погледу чињеница које се односе на узраст малолетника, чињеница 

потребних за оцену његове зрелости, испитује средину у којој и прилике под којима 

малолетник живи и друге околности које се тичу његове личности и понашања;  

11. присуствује седници већа за малолетнике и главном претресу у кривичном 

поступку против малолетног учиниоца кривичног дела;  

12. обавештава суд надлежан за извршење заводске васпитне мере и орган 

унутрашњих послова када извршење мере не може да започне или да се настави због 

одбијања или бекства малолетника;  

13.   стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза;   
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14. проверава извршење васпитне мере појачаног надзора од стране родитеља, 

усвојитеља или старатеља и указује им помоћ у извршењу мере;  

15.  проверава извршење васпитне мере појачаног надзора у другој породици и указује 

помоћ породици у коју је малолетник смештен;  

16.  спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако 

што се брине о школовању малолетника, његовом запослењу, одвајању из средине која 

на њега штетно утиче, потребном лечењу и сређивању прилика у којима живи;  

17.  стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу дневног боравка 

у установи за васпитавање и образовање малолетника;  

18. доставља суду и јавном тужиоцу за малолетнике извештај о току извршења 

васпитних мера о чијем се извршењу стара;  

19.  предлаже суду доношење одлуке о трошковима извршења васпитних мера;  

20.  обавља друге послове утврђене законом;  

21. пружа услуге социјалног рада и покреће судске поступке када је законом за то 

овлашћен;  

22. прати и проучава појаве у области социјалне и правне заштите и обавља 

превентивну делатност. 

 

 

1.2  ПРАВА И УСЛУГЕ КОЈЕ ФИНАНСИРА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

 

Општина Инђија, у складу са  Одлуком о социјалној заштити општине Инђија, 

(„Службени лист општине Инђија, број 27/18) обезбеђује права и услуге из  области 

социјалне заштите појединца и породице на територији општине Инђија. Овом 

Одлуком уређује се обим, услови, начин и поступак остваривања права и услуга 

социјалне заштите и уређује се начин финансирања и обезбеђивања средстава за 

социјалну заштиту. 

Права и услуге које обезбеђује локална самоуправа, а о чијем остваривању одлучује и 

које пружа Центар за социјални рад, су: 

 

1. Једнократна новчана помоћ појединцу и породици када се нађе у ситуацији да није у 

стању да обезбеди задовољавање егзистенцијалних потреба, за следеће намене: 

потребе лечења, набавка хране, набавка огрева, набавка одеће и обуће, плаћање 

режијских трошкова или станарине, регулисање личне документације, 

превоз/путовање, набавка школског прибора и задовољавање других основних  

животних потреба.  

 

2. Право на интервентну једнократну помоћ, обезбеђује се појединцу или породици 

који се налазе у стању тренутне и изузетно тешке ситуације и стамбене угрожености, 

или изазване тешком инвалидношћуили смрћу члана породице  и другим ситуацијама 

према процени Центра за социјални рад, а које не могу самостално да превазиђу. 

 

3. Право на једнократну новчану помоћ незапосленој трудници на територији општине 

Инђија, остварује незапослена трудница ако има пребивалиште на територији 

општине Инђија, најмање шест месеци у тренутку подношења захтева, да је 

незапослена и да је најмање у двадесетосмој недељи трудноће. 

 

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

лицу које се смешта у установу социјалне заштите или у другу породицу. 
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5. Право на накнаду трошкова сахране може се признати кориснику права на новчану 

социјалну помоћ, лицу без прихода које је на смештају у  установи социјалне заштите, 

лицу неутрврђеног идентитета, лицу непознатог пребивалишта које се у тренутку 

смрти затекне на територији општине Инђија, лицу које нема сроднике или лицу које 

има сроднике а по процени Центра нису у могућности да сносе трошкове 

сахрањивања. 

 

6. Право на помоћ у храни, остварују појединци или породица и реализује се преко 

Црвеног крста поделом пакета намирница једном месечно. 

 

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

корисника новчане социјалне помоћи 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; 

 

 

Услуге социјалне заштите  које Општина обезбеђује  су: 

1. дневне услуге у заједници; 

2. услуге подршке за самосталан живот; 

3. саветодавне-терапијске и социјално-едукативне услуге; 

4. смештај у прихватилиште. 

 

Од дневних  услуга у заједници које обухватају активности подршке и остајања 

корисника у породици и непосредном окружењу развијене су услуге : помоћ у кући 

одраслим и старим лицима, коју  пружа лиценцирани пружалац, а Центар доноси 

решење и лични пратилац детета, подршка деци са сметњама у развоју и њиховим 

породицама пружа се као пројектна активност. 

 

Услуге подршке за самосталан живот, пружају се појединцу да би се његове 

могућности за задовољење основних потреба  изједначиле  с могућностима  осталих 

чланова друштва, да би му се побољшао квалитет живота и да би могао да води 

активан и самосталан живот у друштву. Услуга подршке за самосталан живот коју 

обезбеђује Општина је услуга финансијске помоћи за младе који се осамостаљују. 

Овом услугом обезбеђују се финансијска средства у двоструком износу висине 

номиналног износа новчане социјалне помоћи за појединца, у трајању до годину дана,  

а за младе који се осамостаљују по престанку смештаја у установи социјалне заштите 

или у хранитељској породици. 

 

Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу, овом услугом  кориснику 

се обезбеђује краткотрајни смештај и осигурава безбедност, изналажење одрживих 

решења за кризне ситуације, задовољавањем његових основних потреба. Корисници 

могу да буду деца, млади, одрасла и стара лица као и жртве насиља у породици. 

Смештај у прихватилиште се реализује веома тешко, обзиром да на територији 

општине Инђија немамо прихватилиште па се смештај реализује у прихватилиштима у 
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Новом Саду, Београду  и другим општинама које имају развијену ову услугу. Средства 

за трошкове смештаја у прихватилиштима  обезбеђују се у буџету Oпштине. 

 

Услуге социјалне заштите за које постоји потреба а још увек нису развијене на 

територији наше општине су: дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју, 

социјално становање у заштићеним условима, становање уз подршку, помоћ и нега у 

кући за децу са сметњама у развоју и њиховим породицама .  

 

 

 1.3  ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ  

 

Центар за социјални рад „Дунав“ Инђија ће и у току  2021. године реализовати 

пројектне активности које су планиране и за које су обезбеђена средства  из буџета 

општине, а такође ће аплицирати и на конкурсе за доделу средстава за реализацију 

пројеката у области социјалне заштите. 

 

1.3.1. Подршка деци са сметњама  у развоју и њиховим породицама у општини Инђија, 

планира се реализација пројектних активности и у 2021. години, на унапрђењу живота 

деце са сметњама у развоју и њихових породица. Од 2017. године реализацијом  

пројекта „Подршка деци са сметњама у развоју и њиховим породицама у општини 

Инђија“ који се спроводио  у сарадњи са општином као носиоцем пројектних 

активности и који је подржан од Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања, а финансирао се из средстава Европске уније, (ИПА Фонд) дошло је 

до значајног побољшања квалитета живота деце са сметњама у развоју. За петнаесторо 

деце је обезбеђена лична подршка пратиоца и обезбеђен је  превоз (купљен је комби) 

за децу и  пратиоце од Инђије до СОШО „Антон Скала“ у Старој Пазови. Средства су  

била обезбеђена до краја јануара 2019. године, а након тога реализација ових 

активности се финансира из средстава буџета Општине, издвајају се средства за 

двадесет личних пратилаца. Такође и у 2021. години деци са сметњама у развоју 

пружаће се помоћ и подршка за одлазак у школу и савладавање предвиђеног васпитно 

образовног програма. Повећан је број деце која су обухваћена овим активностима, а и 

даље је ангажовано  20 личних пратилаца. Од тог броја седам личних пратилаца је 

ангажовано за осамнаестеро деце која похађају  СОШО „Антон Скала“ у Старој  

Пазови и обезбеђен им је превоз комбијем. До Старе Пазове се превозе деца из Бешке, 

Нових Карловаца, Новог Сланкамена и Инђије. Направљене су комбинације група и са 

шесторо деце увек иду по два пратиоца у комбију. Циљ нам је да за већи број деце 

обезбедимо превоз уз пратњу и подршку одраслих лица. Девет  пратилаца је са  децом 

која имају сметње у развоју, а похађају редовне основне и средње школе по ИОП-у 

(Индивидуално образовном програму), у складу са могућностима детета, ти пратиоци 

иду пешице до адресе на којој деца станују и са њима одлазе до школе коју похађају, 

бораве у школи и пружају им подршку на одморима и по потреби за време наставе и 

након завршетка наставе прате их у повратку до куће. Такође на захтев Предшколске 

установе „Бошко Буха“ за троје деце су обезбеђени пратиоци и у наредној години у 

складу са могућностима ће се наставити сарадња са предшколском установом. 

Планира се наставак сарадње са Народном библиотеком „Др Ђорђе Натошевић“ и у 

послеподневним часовима,  одржавање креативних радионица, припрема програма за 

обележавање Међународног дана особа са инвалидитетом 3. децембра, припремање 

изложбе радова деце, организовање излета,  посета дневном боравку за децу и младе 

са сметњама у развоју  у Шајкашу и у Руми. 

У складу са најављеним изменама Закона о социјалној заштити планираће се 

најцелисходнији облик организације  наставка пружања ове пројектне активности, и у 
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складу са усвојеним изменама планираће се покретање поступка лиценцирања како би 

се обезбедио наставак пружања услуге личних пратилаца и у наредном периоду. 

У току 2021. године у интересу деце и младих са сметњама у развоју у плану је 

обезбеђивање средстава за реализацију пројекта  Дневни боравак за децу и младе који 

би био намењен особама узраста  са развојним проблемима, интелектуалним 

сметњама, телесним инвалидитетом и вишеструким, комбинованим сметњама 

старости од 5 до 26 година. За свако дете/младу особу се индивидуално одређује 

примерен садржај активности у складу са утврђеним потребама и могућностима. 

Сврха ових активности је у унапређењу квалитета живота корисника у локалној 

заједници, кроз одржање и развијање социјалних, психолошких и физичких функција 

и вештина, како би се у што већој мери оспособили за самосталан живот.  

Корисници у организованом окружењу, уз потребну помоћ  и надзор  задовољавају 

развојне потребе, стичу и развијају животне вештине, личну и друштвену одговорност 

ради развоја самосталности, социјалних, сазнајних и других важних функција. 

 На тај начин стиче се позитивно и конструктивно искуство боравка изван породице, а 

члановима породице слободно време за бављење радним и другим активностима. У 

редовне активности убројано је и низ инклузивних садржаја, од дружења са децом из 

редовних школа, преко обилазака града и посета манифестацијама, до излета и 

екскурзија у ближој и даљој околини. 

Такође у наредној години  Центар за социјални рад ће предузимати активности на 

иницирању идеје за потребу оснивања дневног боравка за одрасла лица ометена у 

психофизичком развоју на територији општине Инђија. 

 

1.3.2. Саветовалиште за брак и породицу је  нова пројектна активност, која 

подразумева почетак рада саветовалишта и развијање најпогоднијег модела рада са 

породицама са дисфункционалним односима у предбрачним или брачним 

заједницама. Такође би се у саветовалишту радило са грађанима који се 

самоиницијативно јаве због потребе за психотерапијским пружањем услуга на 

правазилажењу конфликтних ситуација у односима са партнерима или са децом. 

Неопходно је да се у саветовалишту радно ангажују стручни радници који имају 

завршену додатну едукацију за психотерапијски и саветодавни рад.   За почетак се 

планира једном недељно (сваке среде) у трајању од два часа, после завршетка радног 

времена. Ако се остваре добри резултати и постигну очекивани ефекти приступиће се 

реализацији формирања засебне организационе јединице . 

 

1.3.3. Подршка породицама које имају тешкоће у старању о деци, пројекат ће  бити 

усмерен на пружање интензивне подршке породицама које имају тешкоће да се 

старају о деци, а биће  достављен Покрајинском секретаријату за социјалну политику, 

демографију и равноправност полова у оквиру Јавног конкурса за финансирање, 

односно суфинансирање програма за развој и унапређења услуга социјалне заштите у 

2021. години. Пројекат ће бити реализован  у сарадњи са основним школама, у Инђији 

и у селима. У оквиру пројекта породицама које имају тешкоће у старању о деци, због 

чега су деца занемарена и у ризику од измештања из породица, биће пружена 

интензивна подршка у погледу едукације, усмеравања, праћења, обезбеђивања ресурса 

и евалуације постигнутих промена.  

 

1.3.4. Повећање информисаности о правима, мерама и услугама социјалне заштите, у 

циљу информисања локалног становништва о правима, мерама и услугама социјалне 

заштите и приближавања рада установе свим грађанима, Центар за социјални рад ће 

наставити са пружањем информативних услуга становницима појединачних насеља, у 

оквиру пројекта који ће реализовати  у сарадњи са месним заједницама. Тим стручних 
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радника Центра за социјални рад боравиће у просторијама месних заједница где ће 

обављати информативне разговоре са грађанима који су заинтересовани да стекну 

увид у садржаје права у области социјалне заштите и информишу се о условима, 

критеријумима и процедурама за коришћење права, начину подношења захтева, 

потребној документацији и другим подацима из делокруга рада установе. Радне посете 

месним заједницама биће обављане на месечном нивоу у периоду од 8 до 13 часова. У 

пројекат ће бити укључене сеоске месне заједнице и то : МЗ Нови Карловци, МЗ Нови 

Сланкамен, МЗ Стари Сланкамен, МЗ Сланкаменачки Виногради, МЗ Чортановци, МЗ 

Крчедин, МЗ Бешка, МЗ Марадик, МЗ Јарковци и МЗ Љуково. 

 

 У припреми и реализацији пројектних активности Центра за социјални рад 

учествоваће представници локалне самоуправе, месних заједница, локалних 

институција и организација (школе, полиција, јавно тужилаштво, Црвени крст, 

удружења грађана и др.). Пројекти ће бити медијски пропраћени, а о пројектним 

активностима информације ће стећи како стручна, тако и шира јавност. Стручни 

скупови који буду планирани и одржани у оквиру пројеката биће пријављени Комори 

социјалне заштите, а стручни радници ће учешћем на скуповима остварити бодове 

потребне за обнављање лиценце за рад.  

 

 

1.4   ЗАШТИТА ПОЈЕДИНИХ ГРУПА КОРИСНИКА 

 

1.4.1. Заштита одраслих и старих лица 

Заштита  одраслих и старих лица  ће се и у 2021. години одвијати уз примену метода 

вођење случаја. Као и претходних година повећавају се захтеви за смештај у установе 

социјалне заштите за одрасле и старе. Након реализације смештаја пратиће се  

адекватност примењених облика заштите лица смештених у дом или у хранитељске 

породице кроз редовне обиласке корисника и сачињавање заједничких планова услуга. 

И даље  ће се спроводити старатељска заштита имовине и лица лишених пословне 

способности, као и покретање поступака лишавање пословне способности и стављање 

под старатељство лицима која нису способна да заштите властита права и интересе. 

Пред Центром се поставља проблем смештаја лица лишених пословне способности 

без породичног старања с обзиром на попуњеност капацитета специјализованих 

установа с једне стране и процеса деинституционализације лица са менталним 

сметњама и усмереност државе да се обезбеде услуге у окружењу корисника које би 

обезбедиле живот у заједници а не смештај у домове. 

 У наредном периоду очекује се услед пораста броја старих, оболелих и особа са 

инвалидитетом и даље пораст захтева за остваривање права на додатак за негу и помоћ 

другог лица, као и додатка за увећану туђу негу и помоћ, који облик је проширен и на 

кориснике права на додатак за помоћ и негу у систему пензионо инвалидског 

осигурања, а реализује се преко центра за социјални рад. 

 

1.4.2. Заштита деце и младих 

Заштита деце и младих и у наредној 2021.години одвијати ће се уз примену метода 

вођење случаја у складу са одредбама Правилника о организацији, нормативима и 

стандардима рада ЦСР.  

 

Деца без родитељског старања  

У оквиру збрињавања деце без родитељског старања примењиваће се стандарди из 

Правилника о хранитељству (Сл.36/08), а у циљу остваривања најбољег интереса 

детета избором хранитељске породице из круга сродничких односно других 
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хранитељских породица које имају општу подобност за хранитељство и које 

испуњавају услове за бављење хранитељством. Центар за социјални рад је успешно 

афирмисао хранитељство као облик социјалне заштите деце без родитељског старања 

и у наредном периоду ће се уложити већи напор за изналажење што стимулативније 

породичне средине за децу без родитељског старања, мотивисањем одговорних 

грађана за обављање хранитељске улоге (стандардно, специјализовано и ургентно 

хранитељство) и вршиће се популарисање периодичним исказивањем потреба за 

хранитељским породицама путем медија.Само у изнимним ситуацијама ће се вршити 

смештај деце у установе социјалне заштите уколико је према потпуној процени 

стручних радника тај облик заштите најцелисходнији уз претходну сагласност 

надлежног Министарства односно Покрајинског секретаријата за социјалну политику 

и демографију. Примена одговарајућег облика заштите се обезбеђује детету уз 

поштовање и примене одредаба одговарајућег закона, подзаконског акта, инструкција 

Министарства  и приручника о поступању при одабиру и промени облика заштите. 

Центар ће током 2021. године покретати поступке за лишавање родитељског права у 

складу са ПЗ чл.81 чл.82.где ако се и поред предузетих активности на оснаживању 

природне породице утврди да родитељ не прихвата да се стара о свом детету или су 

околности биолошких родитеља такве да никако није могуће задовољити потребе деце 

да живе са својим родитељима и ово право деце се може ограничити једино судском 

одлуком када је то у најбољем интересу детета. Заштита деце под старатељством ће се 

систематски планирати, пратити и ревидирати кроз план старања и континуирано ће 

се пратити обављање старатељске дужности старатеља у заштити интереса малолетне 

деце и узимањем годишњих старатељских извештаја у законски предвиђеном року. И 

у наредном периоду радиће се  заједно, у  сарадњи са свим друштвеним чиниоцима 

(основне школе, средње школе, дом здравља, предшколска установе,полицијска 

станица), који су од пресудног значаја за развој деце без родитељског старања , а која 

се налазе  на породичном смештају, као и на одржавању успостављене  мреже 

подршке хранитељским породицама. 

 

Деца са сметњама  у развоју  

Заштита деце са сметњама у развоју и даље ће бити усмерена на остваривање права на 

додатак за помоћ и негу другог лица и увећани додатак за негу и помоћ. Такође и на 

реализацију пројектних активности  „Подршка деци са сметњама у развоју и њиховим 

породицама у Општини Инђија“. 

 

Деца и млади са поремећајем у понашању 

У оквиру заштите деце и младих са поремећајем у понашању, а све већи број је 

пријављених случајева вршњачког насиља, планиране активности у 2021. години су 

усмерене ка стварању услова за спровођење превентивних делатности заједно са 

школама основним и средњим на подручју општине, а то су: пружање помоћи 

породици у васпитању, развојним проблемима деце и другим тешкоћама, као и израда  

планова услуга за децу и младе којима је Суд изрекао васпитну меру појачан надзор, 

реализација плана и достављање извештаја о реализацији васпитне мере суду. Код 

деце која су већ процесуирана од стране Суда реализоваће се упућивање, организација 

и праћење мера посебне обавезе и  васпитног налога где је фокус уместо на 

кажњавању померен ка промени њиховог понашања што је најбољи начин смањења 

рецидивизма. Јачати успостављену сарадњу са Црвеним крстом и ЈКП “Комуналац“, у 

циљу спровђења одлуке јавног тужиоца или судије за малолетнике о изреченом 

васпитном налогу или посебној обавези малолетном учиниоцу кривичног дела ( радно 

ангажовање или друштвено користан рад ), са којима ЦСР има потписане споразуме о 

сарадњи и ширење листе потенцијалних организација за спровођење ових мера што би 
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допринело карактеристикама и потребама малолетника како би посебна обавеза и 

васпитни налог остварио своју сврху. 

 

Деца из породица са поремећеним породичним односима  

У наредном периоду у оквиру рада на заштити деце из породица са поремећеним 

породичним односима и даље ће се примењивати саветодавни рад и са одраслим  

лицима која имају поремећене брачне и породичне односе  и са децом која живе у тим 

породицама. Такође  и даље ће се вршити посредовање у бракоразводним споровима 

које је значајно имајући у виду да је развод брака трауматизујуће искуство и за 

родитеље и за децу.  

 

1.4.4. Заштита жртава  насиља у породици  

Примена Закона о спречавању насиља у породици почела је од 01.06.2017.године 

Овим Законом су уведене хитне мере које предвиђају удаљавање насилника из 

породице и забрану приласка жртви . Повећан је број пријављених случајева насиља. 

Стручни радници Центра ће и даље активно учествовати у унапређењу мултиресорне 

сарадње између свих органа који су дужни да помогну жртвама насиља и да спрече 

насиље кроз  координисани рад и сарадњу са Јавним тужилаштвом, Полицијом и 

Судом у оквиру  заједничког тела  - Групу за координацију и сарадњу, која  редовно  

два пута месечно одржава састанке у просторијама Основног јавног тужилаштва у 

Старој Пазови.  

 

 Центар за социјални рад  поступа у складу са одредбама Породичног закона, 

Кривичног закона, Општег и Посебног протокола о поступању у случајевима  насиља, 

као и у складу са потписаним Споразумом о сарадњи и заједничком деловању за 

ефикасно остваривање и спровођење заштите жртава насиља у породици и женама у 

партнерским односима на подручју општине Инђије, који је потписан 15.05.2014. 

године између Центра за социјални рад, Полицијске управе, Основног јавног 

тужилаштва, Основног и Прекршајног суда, Дома здравља, Васпитно образовних 

институција, општине Инђија и медија. Циљ Споразума је успостављање сарадње на 

локалном нивоу, заједничко деловање свих потписника споразума у заштити жртава 

насиља.  

 

1.4.5. Заштита  корисника новчане социјалне помоћи ( НСП ) 

У наредној  2021. години очекујемо смањење  броја корисника новчане социјалне 

помоћи (НСП). Кориснике новчане социјалне помоћи чине незапослени и неспособни 

за рад, који нису у могућности на други начин да дођу до средстава за задовољење 

основних животних потреба. Најављеним  изменама  Закона о социјалној заштити 

носилац радне активације радно способних корисника ће бити Национална служба 

запошљавања, а не центар за социјални рад. На тај начин центрима ће бити олакшан 

рад са радно способним корисницима, јер ће од Националне службе запошљавања 

добијати валидне податке о радно способним корисницима, њиховој радној активацији 

и евентуалном одбијању радног ангажовања. Претпоставка је да ће структуру 

корисника који подносе захтев за новчану социјалну помоћ чинити претежно носиоци 

права који спадају у категорију одраслих особа и обзиром да се најављује повећање 

отварања нових радних места и повећање запошљавања очекује се смањење броја 

корисника новчане социјалне помоћи. Стручни радници задужени за материјална 

давања ће теренским обиласком утврђивати оправданост поднетих захтева. На основу 

налаза стручног радника и мишљења, правна служба доноси решење о признавању 

или одбијању права на новчану социјалну помоћ која се исплаћује из буџета 

Републике. 
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2.  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ЦЕНТРУ 

 

2.1.Запослени, функционисање рада Центра уређено је Правилником о  организацији, 

нормативима и стандардима рада центара за социјални рад. 

 

 Процес рада је организован преко служби Центра: 

1. Служба за заштиту одраслих и старих лица, 

2. Служба за заштиту деце и младих, 

3. Служба за правне послове и канцеларију за материјална давања, 

4. Служба за финансијско административне послове. 

 

Центар за социјални рад примењује у своме раду метод вођења случаја, који  према 

Правилнику, означава системски приступ у стручном, социјалном раду који обухвата 

активности процене аранжирања приступа услугама, планирања, координације, 

надгледања и евалуације услуга које треба да одговоре на потребе конкретног 

корисника. 

Број запослених стручних радника је утврђен Решењем Министарства рада, 

запошљавања и социјалне политике, као и Одлуком о социјалној заштити општине 

Инђија, на основу којих је донет Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији послова дана 05.03.2018.године, а који  је усклађен са одредбама 

Закона  којим се уређује систем плата у јавном сектору, Законом о запосленим у 

јавним службама и Уредбом о Каталогу радних места у јавним службама и другим 

организацијама у јавном сектору и са Одлуком о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему 

Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 

2017.годину.(„Службени гласник РС“ број 61/17 и „Службени лист општине Инђија“ 

број 9/13 ).Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, сходно 

члану 32. Закона о запосленима у јавним службама („службени гласник РС“ број 

113/17), а полазећи од члана 12.став 2. Закона о социјалној заштити („Службени 

гласник РС“ број 24/11) сагласно је са Правилником о организацији и систематизацији 

послова у Центру за социјални рад Инђија. 

Функционисање и рад Центра реализује тренутно 14 запослених радника на 

пословима:  

1. директора 1 стручни радник  

2. на пословима руководиоца Служби 1 стручни радник 

3. на пословима супервизора 1 стручни радник 

4. на пословима водитеља случаја 4 стручних радника  

5. на пословима стручног рада у социјалној заштити 1 стручни радник 

6. на управно правним пословима 3 стручна радника  

7. на финансијско-административним пословима 2 запослена 

8. на техничким пословима возача 1 запослени  

На основу Одлуке о правима у социјалној заштити општине Инђија, од јануара 2016. 

године у Центру је на пословима стручних радника социјалног рада запослено троје  

са ВСС од којих један радник на неодређено и двоје на одређено радно време , на 

управно правним пословима један  стручни радник са ВШСС на неодређено и  на 

административним пословима један радник са ССС  на неодређено. 

Након именовања директора промењена је структура запослених и сада је  троје 

запослених са високом стручном спремом на одређено радно време, са тим што 

директору мирују права и обавезе из радног односа на основу Уговора о раду, до 
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повратка запосленог са функције, на радно место стручног радника на неодређено 

време. Средства потребна за финансирање зарада, накнада зарада и других примања 

запослених у Центру за социјални рад који обављају послове социјалне заштите 

предвиђене овом Oдлуком као и средства за материјалне трошкове Центра за 

социјални рад , обезбеђују се у буџету Општине, у складу са годишњим Програмом 

рада на који сагласност даје Скупштина општине. За наредну годину планирано је 

повећање плата за запослене у складу са усвојеним предлогом владе о повећању плата 

за запослене у јавном сектору и то у јануару 2021.године 3,5% и од априла 2021. 

године 1,5 %. 

Центар за социјални рад може ради обављања послова социјалне заштите и 

надлежности Општине ангажовати  стручне раднике, стручне сараднике и друга лица 

у својству волонтера, у складу са Законом. У току 2020.године ангажована су два 

стручна радника у релизацији програма Стручне праксе која се реализује преко 

Националне службе за запошљавање, уз финансијску подршку Општине и тај програм 

се завршава у јулу 2021. године. 

 

2.2. Услови рада  

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

оснивач дала је на коришћење  простор у улици Војводе Степе бр. 42, површине од 

208,88 м2 на првом спрату старе, ненаменске зграде,  која је у власништву општине,    

а Центар има право коришћења. Зграда не испуњава услове за рад, не постоји лифт,ни 

прилазна рампа за особе са инвалидитетом. За рад се користи 9 канцеларија од чега је 

једна за рад директора и једна за рад финансијско рачуноводствене службе, а остале 

користе стручни радници у којима седе  и по три стручна радника што представља 

тешкоћу за рад са странкама. У циљу доступности постојећих и планираних услуга 

неопходно је у наредном периоду обезбедити просторије у приземљу зграде што 

подразумева отклањање архитектонских баријера за старија и инвалидна лица. 

Опремање пријемне канцеларије која би била лако доступна за све кориснике. У 

приземљу зграде простор користе Општинско удружење пензионера и Удружење 

инвалида рада, који нису сагласни да уступе простор за опремање пријемне 

канцеларије Центра за социјални рад у приземљу зграде. 

  

За саветодавно-терапијски рад не постоји адекватна просторија као ни просторија за 

одржавање личних контаката родитеља и деце који су регулисани судским пресудама. 

У Центру је јако лоша звучна изолација, већина унутрашњих  зидова је од шперплоча, 

што знатно отежава рад са странкама. Постојећи простор јесте лимитирајући фактор 

успешнијег рада Центра. Систем тајности и поверљивости у раду са корисницима као 

једно од законом утемељених правила је готово немогуће испоштовати док се не 

обезбеди неопходан број канцеларија за стручне раднике. „Просторија за одржавање 

контакта деце са родитељима у контролисаним условима“ је неопходан  и нужан услов 

а не луксуз. Велики проблем је  недостајући простор за одлагање архивске грађе и 

регистраторског материјала. Архивска грађа се одлаже у подрумској просторији која 

је неприступачна, влажна и мрачна што доприноси њеном пропадању и уништавању. 

У наредном периоду било би неопходно да Општина као оснивач Центра за социјални 

рад обезбеди материјална средстава за  изградњу нове зграде која би била у складу са 

стандардима рада са друштвено осетљивим корисницима, остарелим и инвалидним 

особама. 

Сви радници Центра имају службене мобилне телефоне, повезане у исту корисничку 

групу у циљу ефикасније међусобне комуникације приликом теренског рада и 

реализације 24-часовног дежурства за хитне неодложне интервенције. Центар има на 
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располагању два фиксна телефонска броја, од којих је један повезан на централу тако 

да свака канцеларија има телефонску линију.  

Центар   располаже са два службена возила, која су добијена   од Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања и то путничко  возило  марке „Застава 10“, 

2007. године и путничко возило Шкода Рапид 1.0. добијено 2018. године. Оба возила 

служе за обављање службених послова хитних, неодложних интервенција по пријави 

насиља или угрожености деце и других чланова породице, теренских посета у куће 

корисника, за смештај у установе социјалне заштите ( домове, прихватилишта,сигурну 

кућу). За превоз деце са сметњама у развоју користи се два комбија Ренаулт (8+1 

седишта) који је купљен из средстава од ИПА пројекта, Општина је уступила Центру 

на коришћење и други комби који је ЈП „ИНГАС“ уступио на коришћење. 

У циљу унапређења информационо-комуникацијских  технологија неопходно је у 

наредном периоду улагање у одржавање постојећег система функционисања 

софтверског модела Интеграл  којим се обезбеђује рад стручних радника као и 

обезбеђивање средстава за куповину новог сервера ради повећања сигурности 

података и бекаповања (снимања и чувања свих података) комплетног продукцијског 

сервера. 

У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, ради заштите и безбедности 

стручних радника Центра за социјални рад приликом вршења јавних овлашћења која 

су му поверена од стране Републике Србије, Аутономне Покрајине Војводине и 

Локалне самоуправе планирана су  средства за успостављање система обезбеђења, 

односно ангажовања једног радника на обезбеђењу за време радног времена, с 

обзиром да рад са појединим категоријама корисника представља потенцијални ризик 

за безбедност стручних радника, планира се  набавка и уградња одговарајуће видео 

опреме  да би се обезбедио видео надзор.  

 

2.4. Аналитичко истраживачка делатност  

Аналитичко истраживачки рад у 2021. години ће бити усмерен на праћење и 

проучавање проблема и појава у области социјалне заштите и вршиће се кроз месечне 

и кварталне евиденције и анализе пословања Центра као и броја корисника социјалне 

заштите. На основу ових резултата у великој мери ће се помоћи у организацији посла, 

подићи ниво помоћи и заштити корисника, у складу са тим иницирати покретање 

одређених друштвених акција у локалној средини.  

Као и досада планира се редовно извештавање Покрајинског завода за социјалну 

заштиту, сваког првог и петнаестог у месецу, попуњавањем упитника о раду са сваком 

појединачном жртвом насиља.За потребе аналитичко истраживачког рада било би 

неопходно ангажовање социолога. 

 

 2.5. Јавност рада 

 У наредној 2021. години  обезбедићемо  јавност  рада и  извештавати надлежне 

државне органе као и надлежни орган локалне самоуправе о  раду Центра за социјални 

рад. Такође  плански  ће се наставити сa обавештавањем грађана о својим законским 

обавезама и овлашћењима као и о услугама и програмима, путем средстава јавног 

информисања презентација, флајера и званичног сајта установе www.csrdunav . 

Грађанима је на располагању и електронска адреса csrdunav@neobee.net. , на коју  

могу да поставе питања и у најбржем року добију одговор. 

2.6. План стручног усавршавања  

Стручно усавршавање, у смислу Закона о социјалној заштити, јесте непрекидно 

стицање знања и вештина стручних радника и стручних сарадника у социјалној 

заштити,а трошкове стручног усавршавања стручних радника сноси послодавац. 

Стручни радници имају право и дужност да у току професионалног рада стално прате 

http://www.csrdunav/
mailto:csrdunav@neobee.net
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развој науке и струке и да се стручно усавршавају ради одржавања и унапређивања 

професионалних компетенција и квалитета стручног рада. Стручно усавршавање 

стручних радника је услов за стицање и обнављање лиценце у складу са законом. 

Лиценца за обављање стручних послова у социјалној заштити обнавља се након шест 

година. У наредном периоду стручни радници који су обновили лиценцу морају да 

похађају обуке и усавршавају се како би испунили услове за поновно обнављање 

лиценце. Такође запослени у Центру ће током године пратити и усвајати савремена 

достигнућа из области психологије, педагогије и социјалног рада праћењем стручне 

литературе, социјалних часописа, изучавање и избор разних текстова и уношење 

иновација у програмске садржаје, активним и пасивним учешћем на радионицама, 

трибинама и округлим столовима које ће бити организоване током године, а шеф 

рачуноводства  и рачуноводствени радник ће присуствовати семинарима из области 

финансија и пословања и информисања у области Система извршења буџета и 

реализације путем нове апликације ИСИБ-а, јединствене за системе социјалне заштите 

на нивоу Републике Србије. Центар за социјални рад  дужан је да стручном раднику  

обезбеди стручно усавршавање у складу са законом, а према плану стручног 

усавршавања. У складу са напред наведеним законским одредбама у финансијском 

плану за 2021.годину обезбеђена су средства за стручно усавршавање запослених. 

 

 

2.7. Служба за остваривање локалних услуга социјалне заштите 

Центар за социјални рад пружа услуге процене и планирања, а друге услуге социјалне 

заштите може пружати само у оквиру своје посебне организационе јединице, ако 

добије лиценцу за пружање одређене услуге и ако у локалној заједници нема другог 

овлашћеног пружаоца услуге социјалне заштите. Стручни радник центра за социјални 

рад који је распоређен на радно место на ком се обављају послови јавних овлашћења 

не може у радно време да ради на пружању услуга које по закону обезбеђује јединица 

локалне самоуправе.  

У складу са наведеном законском одредбом неопходно је да у току 2020. године  

локална самоуправа подржи иницијативу за  оснивање организационе јединице при  

Центру за социјални рад, службу за остваривање локалних услуга социјалне заштите 

или да се формира Центар за пружање и развој локалних услуга, имајући у виду да у 

Општини није развијен непрофитни нити профитни сектор који би био компетентан да 

пружа услуге социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе, на тај начин би 

се остварио циљ свих услуга које се пружају у локалној заједници а то је 

задовољавање социјалних потреба у непосредном окружењу. 
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ФИНАНСИЈСКИ  ПЛАН  ЦСР „ДУНАВ“ ИНЂИЈА 

ЗА 2021.ГОДИНУ 

Средства буџета општине Инђија 

 

Табела број 1.- Планирани приходи и примања за 2021. годину 
 
 

Р.Б. 
Конто Опис 

ПРИХОДИ ИЗ 
БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ -
ПА 

ПРИХОДИ ИЗ 
БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ П1 

ПРИХОДИ 
ИЗ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ 

П2 

Укупно 

 

1. 
733 

Трансфери од других 
нивоа власти у корист 
РС 44.950.000,00 17.125.000,00 400.000,00 62.475.000,00 

 

 

7331 
Текући трансфери од 
других нивоа власти у 
корист РС 44.183.000,00 17.125.000,00 400.000,00 61.708.000,00 

 

7332 
Капитални  трансфери 
од других нивоа 
власти у корист РС 767.000,00     767.000,00 

 

 
УКУПНО ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА(1) 44.950.000,00 17.125.000,00 400.000,00 62.475.000,00 

 

 

Табела број 2. – Планирани расходи и издаци за 2021. годину 

 
Р.б 

 Конто ОПИС 
Програмска 

активност  ПА Пројекат П1 

Пројект 
П2 УКУПНО 

1. 

  

ЗАРАДЕ,НАКНАДЕ И 
ОСТАЛА ПРИМАЊА 

ЗАПОСЛЕНИХ 7.290.000,00 0,00 0,00 7.290.000,00 

 
411 

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И 
НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ 
(ЗАРАДЕ) 5.350.000,00 0,00 0,00 5.350.000,00 

4111 
Плате, додаци и 
накнаде запослених 5.350.000,00 0,00 0,00 5.350.000,00 

412 

СОЦИЈАЛНИ 
ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 890.000,00 0,00 0,00 890.000,00 

4121 
Допринос за пензијско 
и инвалидско 
осигурање 615.000,00 0,00 0,00 615.000,00 

4122 
Допринос за 
здравствено 
осигурање 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00 

413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

4131 Накнаде у натури 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

414 
СОЦИЈАЛНА 
ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 

4141 

Исплата накнада за 
време одсуствовања 
с посла на терет 
фондова 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

4143 Отпремнине и помоћи 499.000,00 0,00 0,00 499.000,00 

4144 

Помоћ у медицинском 
лечењу запосленог 
или чланова уже 
породице и друге 
помоћи запосленом 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 

415 
НАКНАДЕ 
ТРОШКОВА ЗА ЗАП. 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 

 
4151 

Накнаде трошкова за 
запослене 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 
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  2. 
 
 

 

 
 
МАТЕРИЈАЛНИ 
ТРОШКОВИ 4.813.000,00 1.685.000,00 150.000,00 6.647.000,00 

 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.030.000,00 100.000,00 0,00 1.130.000,00 

4211 
Трошкови платног 
промета и банкарских 
услуга 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 

4212 Енергетске услуге 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 

4213 Комуналне услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 

4214 Услуге комуникација 330.000,00 20.000,00 0,00 350.000,00 

4215 Трошкови осигурања 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 

422 
ТРОШКОВИ 
ПУТОВАЊА 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

4221 
Трошкови службених 
путовања у земљи 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

423 
УСЛУГЕ ПО 
УГОВОРУ 2.110.000,00 495.000,00 150.000,00 2.755.000,00 

4231 
Административне 
услуге 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

4232 Компјутерске услуге 280.000,00 220.000,00 0,00 500.000,00 

4233 
Услуге образовања и 
усавршавања 
запослених 100.000,00 0,00 80.000,00 180.000,00 

4234 Услуге информисања 100.000,00 150.000,00 70.000,00 320.000,00 

4237 Репрезентација 
100.000,00 125.000,00 0,00 225.000,00 

4239 Остале опште услуге 1.520.000,00 0,00 0,00 1.520.000,00 

424 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 
УСЛУГЕ 200.000,00 200.000,00 0,00 400.000,00 

4249 
Остале 
специјализоване 
услуге 200.000,00 200.000,00 0,00 400.000,00 

425 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ 
И ОДРЖАВАЊЕ 700.000,00 100.000,00 0,00 800.000,00 

4251 
Текуће поправке и 
одржавање зграда и 
објеката 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 

4252 
Текуће поправке и 
одржавање опреме 200.000,00 100.000,00 0,00 300.000,00 

426  МАТЕРИЈАЛ 651.000,00 700.000,00 0,00 1.351.000,00 

4261 
Административни 
материјал 201.000,00 50.000,00 0,00 251.000,00 

4263 

Материјали за 
образовање и 
усавршавање 
запослених 0,00 0,00 0,00 0,00 

4264 
Материјали за 
саобраћај 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 

4268 
Материјали за 
одржавање хигијене и 
угоститељство 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 

4269 
Материјали за 
посебне намене 300.000,00 150.000,00 0,00 450.000,00 

482 
 
  

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ 
ТАКСЕ, КАЗНЕ И 
ПЕНАЛИ 20.000,00 90.000,00 0,00 110.000,00 

4821 Остали порези 
0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 

4822 Обавезне таксе 
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

483 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 
ПЕНАЛИ ПО 
РЕШЕЊУ СУДОВА 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

4831 
Новчане казне и 
пенали по решењу  
судова 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

485 
 
  

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА 
ПОВРЕДЕ ИЛИ 
ШТЕТУ НАНЕУ ОД 
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ 
ОРГАНА 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 
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4851 

Накнада штете за 
повреду или штету 
нананету од стране 
државних органа 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

3. 
  

НАКНАДА ЗА РАД 
ЛИЦА 
АНГАЖОВАНИХ НА 
ПРОЈЕКТУ 0,00 15.440.000,00 250.000,00 15.690.000,00 

 423 
УСЛУГЕ ПО 
УГОВОРУ 0,00 15.440.000,00 250.000,00 15.690.000,00 

4235 Стручне услуге 0,00 1.090.000,00 250.000,00 1.340.000,00 

4239 Остале опште услуге 0,00 14.350.000,00 0,00 14.350.000,00 

4. 
423 

НАКНАДА ЗА РАД 
ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 

 4235 Стручне услуге 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 

5. 424  ВОЛОНТЕРСКИ РАД 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 

 

4249 

Остале 
специјализоване 
услуге 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 

6. 
472 

НАКНАДЕ ЗА 
СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ ИЗ 
БУЏЕТА 31.750.000,00 0,00 0,00 31.750.000,00 

 
4723 

Накнаде из буџета за 
децу и породицу 3.500.000,00   0,00 3.500.000,00 

    472311 
новогодишњи 
пакетићи 1.500.000,00     1.500.000,00 

    472311 летовање деце 
2.000.000,00     2.000.000,00 

4726 
Накнаде из буџета у 
случају смрти 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 

472611 
Накнаде из буџета у 
случају смрти 1.200.000,00     1.200.000,00 

4728 
Накнаде из буџета за 
становање и живот 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 

472811 прихватилиште 
1.500.000,00     1.500.000,00 

472811 
подршка за 
самосталан живот 800.000,00     800.000,00 

4729 
Остале накнаде из 
буџета 

24.750.000,00 0,00 0,00 24.750.000,00 

472931 Једнократна помоћ 15.000.000,00     15.000.000,00 

     472931 интервентна јнп 3.250.000,00     3.250.000,00 

      472931 
јнп за незапослене 
труднице 6.000.000,00     6.000.000,00 

      472931 опрема корисника 500.000,00     500.000,00 

7. 512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 

 
5122 

Административна 
опрема 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 

8. 515 
НЕМАТЕРИЈАЛНА 
ИМОВИНА 267.000,00 0,00 0,00 267.000,00 

 
5151 

Нематеријална 
имовина 267.000,00 0,00 0,00 267.000,00 

 
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1-8) 44.950.000,00 17.125.000,00 400.000,00 62.475.000,00 

 

 

Број:   55100-311/2020                                               

у Инђији,10.12.2020. 

                                                                                      Председник Управног  одбора 

                                                                     Драгана Савић Татић 
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Образложење 

 

Центар за социјални рад „Дунав“ Инђија као индиректни корисник буџета 

Републике Србије, из буџета општине Инђија планира да оствари  средства 

приказана  на обрасцима Програмског буџета: 

1. Програм -   62.475.000 дин. – укупно и то за: 

2. Програмска активност – 44.950.000 дин   

3. Пројекат – П1 – Подршка деци са сметњама у развоју и њиховим 

породицама – 17.125.000 дин и П2- Саветовалиште за брак и породицу- 

400.000 дин  

односно  у табелама:  број 1. Планирани приходи и примања за 2021.. год . и број  

2. Планирани расходи и издаци за 2021.. годину,  Финансијског плана  ЦСР 

„Дунав“ Инђија за 2021. годину.                                         

1. Зараде, накнаде и остала примања  запослених – 7.290.000,00 дин 

411 и 412- плате додаци и накнаде за запослене, социјални доприноси на терет 

послодавца  

у складу  са Законом о платама у јавним службама и Посебним колективним уговором 

за социјалну заштиту,плате увећане за 3,5% почев од плате за децембар 2020. године, 

с тим што ће се од плате за март 2021. године основица за обрачун и исплату плата из 

2019. године увећати за 5% ( Предлог Закона о изменама и допунама Закона о 

буџетском систему) 

4131-  Накнаде у натури - новогодишњи пакетићи за децу запослених радника до 

неопорезованог износа. 

4141 -Исплата накнада за време одсуства -са посла на терет фонда-   планирају се 

средства за исплату боловања на терет фонодова, која се у Систему извршења буџета 

РС- ИСИБ-у  врши путем корекције расхода, па је потребно да  имамо отворену 

апропријацију 

4141- отпремнине и помоћи- у складу са Посебним колективним уговором за 

социјалну заштиту  у РС планира се исплата  отпремнине за једног радника. 

4144 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и 

друге помоћи запосленим радницима  у складу са Посебним колективним уговором 

за социјалну заштиту  у РС. 

4151- Накнаде трошкова за запослене- превоз радника за долазак и одлазак са рада 

за 5 радника. 

2. Материјални трошкови  -  укупно 6.647.000,00 дин, од  тога за Програмску 

активност – 4.813.000,00 дин, Пројекат 1 – 1.685.000 дин Пројекат 2. -150.000  дин 

4211- трошкови платног промета и банкарских услуга-  обухватају  трошкове 

провизије за услуге Банке Поштанске штедионица  за пренос  остварених права 

корисника социјалне заштите у висини  од 1% од укупно плаћеног износа на текуће 

рачуне корисника.  

4212- енергетске услуге  обухватају трошкове електричне енергије и трошкове гаса 

4213- комуналне услуге обухватају услуге водовода и канализације и услуге 

одношења смећа 

4214- услуге  комуникација обухватају  трошкове фиксног телефона и трошкове 

доставе-поштанске марке и провизија за слање ЈНП  путем поштанске упутнице 

4215 – трошкови осугурања-  за  службено возило – комби за превоз деце до школе, 

за пројектат П1. 

4221- трошкови службених путовања у земљи- планирају се средства за исхрану на 

службеном путу, превоз, смештај и остале услуге за запослене стручне раднике 

4231- Администратвине услуге обухватају наканду за издавање електронских 

картица и квалификованих електронских сертификата 
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4232- компјутерске услуге – услуге  одржавања  софтвера за финансијско 

књиговодство, базе податка корисника социјалне зашттите, одржавање рачунара, и др. 

4233- услуге образовања и усавршавања  запослених- средства за  раднике за 

семинаре, саветовања и сл. 

4234- услуге информисања- услуге штампања, јавног информисања, оглашавања у 

медијима и остале услуге рекламе и пропаганде 

4237- репрезентација- обухвата угоститењске услуге,  и друге трошкове 

репрезентације  

4239- Остале опште услуге обухватају услуге физичко техничког обезбеђења 

установе, услуге  одржавања хигијене пословних просторија,   и  остале опште услуге 

4249- остале специјализоване услуге-  накнаду за васпитаче за летовање деце 

корисника НСП обука личних пратилаца и друге специјализоване услуге 

4251 текуће одржавање зграда и објеката- планирају се средства за уређење  

просторија  (молерски радови, столарски, електричне инсталације и сл.) 

4252- текуће поправке и одржавање  oпреме- средства  су намењена за одржавање 

службених возила,  и остале опреме којом располаже установа : рачунари, штампачи, 

фотокопир апарат, клима уређаји ,централно грејање и сл. 

4261- Административни материјал, планирана је  набавка канцеларијског 

материјала и осталог административног материјала 

4264- материјал за саобраћај- набавка горива и осталог материјала за комби за 

превоз деце, за Пројекат П1 

4268- материјал за одржавање хигијене и угоститељство – планира се набавка 

средства за хигијену пословних просторија и апарата за  воду односно набавка воде за 

пиће  која стоји на ходнику. 

4269 Материјал за посебне намене – потрошни материјал (тонери и пуњење тонера), 

алат и инвентар (ауто гуме, заставе  и сл), и остали материјал за посебне намене ( 

набавка маски, рукавица, дезинфекционих средстава) у циљу спречавања ширења  

заразе – Цовид 19 

482 – остали порези и таксе- средства  планирана за обавезне порезе и таксе ( нпр, 

код регистрације возила, и остале судске таксе) 

На економским класификацијама 483 и 485 у делу који  се односи на програмску 

активност  планирана су средства у висини од 1.000 дин из разлога отварања  

апропиријација у Систему извршења буџета Републике Србије ИСИБ-у 

 

3. Накнада за рад лица ангажованих на пројекту- 15.690.000,00 дин 

4235- Стручне услуге- за стучне радника социјалне заштите за П1 и стручне раднике 

за П2 

4239- остале опште услуге- накнада  за рад личних пратилаца и возача, за пројекат П1 

у складу са повећањем минималне цене рада за 2021. годину- цена по радном часу 

183,93 динара. 

4. Накнада за рад чланова Управног одбора - 280.000,00 дин 

4235- Стручне услуге – накнада за рад члнова управног одбора  установе  именованих 

из редова локалне самоуправе. 

5. Волонтерски рад – 50.000,00 дин 

4249- остале специјализоване услуге који предвиђа ангажовање стручних радника, 

стручних сарадника и других лица  ради обављања послова социјалног рада, у складу 

са законом. 

 

6. 472-Накнаде  за социјалну заштиту из буџета- укупно 31.750.000,00 дин 

4723- Накане из буџета за децу и породицу  
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- Новогодишњи пакетићи - се односи на набавку новогодишњих пакетића за децу 

корисника НСП-а и за децу на породичном смештају. 

-Бесплатно летовање деце за децу са сметњама у развоју, децу из материјално 

угрожених породица и децу без родитељског старања на основу члана 20. Одлуке о 

правима  у социјалној заштити општине Инђија. 

4726- накнаде из буџета у случају смрти  

обухватају средства  за лица кориснике НСП-а у складу са Законом, лица без прихода 

смештена у установу социјалне заштите или другу породицу, лица неутврђеног 

идентитета, лица која немају сроднике или они не могу да учествују у издржавању, 

лица непознатог пребивалишта који се у тренутку смрти нађу на територији Општине 

и  изузетно за лица која нису у систему социјалне заштите а по процени Центра за 

социјални рад. 

 4728- накнаде из буџета за становање и  живот  

 - обухватају смештај  лица у прихватилиште  (деца и млади;  одрасла и стара лица; 

жртве насиља у породици и др.) ради хитног збрињавања у установу до момента 

трајног збрињавања у установу социјалне заштите или хранитељску породицу.  

-подршку за самосталан живот - финансијска помоћ  за младе који се осамостаљују по 

престанку смештаја у установи социјалне заштите или хранитељској породици а не 

постоји могућност да се врате у биолошку или сродничку породицу нити су у 

могућности да започну самосталан живот без подршке и помоћи, а која се обезбеђују у  

двоструком  износу номиналног износа новчане социјалне помоћи за појединца према 

последњем објављеном  решењу министра надлежног за послове социјалне заштите.  

 4729- остале накнаде из буџета 

- једнократна помоћ 

-12.000.000 дин за текуће пословање односно редовну  исплату Потребе грађана за 

већим износима једнократне помоћи су последица дуготрајне незапослености, болести 

и неспособности за рад, па је потребна већа новчана помоћ у континуитету за 

превазилажење кризе која угрожава живот грађана. Знатно су веће потребе грађана 

који се обраћају за једнократне новчане помоћи од могућности да  остваре ово право. 

-3.000.000 дин за набавку огрева за  кориснике социјалне заштите и најугроженије 

становнике општине 

-интервентна једнократна помоћ  

се обезбеђује појединцу и породици који се налазе у стању тренутне и изузетно тешке 

ситуације и стамбене угрожености, које не могу самостално да се превазиђу ,изазване 

пожаром, поплавом или другом непогодом у којој је потупно уништен или знатно 

оштећен стамбени објекат који користе. Право на интервентну једнократну помоћ се 

обезбеђује појединцу и породици који се налазе у стању тренутне и изузетно тешке 

ситуације изазване тешком инвалидношћу или смрћу члана породице и другим 

ситуацијама према процени Центра за социјални рад. Интервентна једнократна помоћ 

се може доделити једном у току каландарске године у висини до три просечне зараде 

по запосленом у Општини, према последњем објављеном податку републичког органа 

надлежног за послове статистике. 

-Једнократна новчана помоћ  за незапослене труднице 

Пружа се као одговарајућа подршка ради  унапређења квалитета живота.  

-Опрема корисника  

се односи на трошкове приликом  смештаја у установу или другу породицу, за набавку 

најнужније одеће, обуће, накнаду трошкова за превоз корисника до установе односно 

породице и других трошкова по процени Центра за социјални рад.Ови трошкови се  

повећавају из године у годину, с обзиром да је све више корисника којима је потребно 

обезбедити овај вид помоћи. 

Право се реализује у једнократном износу и односи се и на децу и одрасле кориснике. 
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7.  512200 -  Административна  опрема – 500.000,00 

планирају се средства за набавку  канцеларијске, уградне, телекомуникационе, 

рачунарске и друге административне опреме 

8. 515100- нематеријална имовина  - 267.000,00 

– компјутерски софтвери 

 

 

 

 

                                                                                   Председник Управног одбора                                                                        

                                                            Драгана Савић Татић 

 


