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ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
 
 

Увод 
 
 

Центар за социјални рад Неготин, као установа социјалне заштите 
основана је од стране општине Неготин (уписан у судски регистар 1966. год.), 
као специјализована установа социјалне заштите ради обезбеђивања 
остваривања права грађана и других, законом утврђених интереса у области 
социјалне заштите, у складу са одговарајућим одредбама Закона о јавним 
службама (,,Сл.гл.РС“ 42/91).              

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. Центар 
за социјални рад Неготин има овлашћења и обавезу спровођења социјалне  
и породично-правне заштите грађана на територији града Неготина. 

Програм рада Центра за социјални рад за 2017. годину, рађен је на 
основу Закона о социјалној заштити, Општинске одлуке о социјалној заштити 
и Стратегије развоја социјалне заштите у Општини Неготин. Ближа одређења 
планираних садржаја Програма, конкретизују се на основу Извештаја о раду 
Центра за социјални рад за 2016. годину, као и дугогодишње искуство 
Центра у пружању услуге социјалног рада у поступку решавања о правима 
грађана Општине из области социјалне заштите. 

Програм рада такође, мора бити у складу и са другим прописима и 
правним актима  којима је регулисан делокруг рада Центра; законима и 
подзаконским актима, као и одлукама Локалне самоуправе – Закон о раду; 
Породични закон; Закон о општем управном поступку; Закон о 
ванпарничном поступку; Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и 
кривично-правној заштити малолетних лица; Закон о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја; Правилник о организацији, нормативима 
и стандардима рада Центра за социјални рад. 
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Основна социо-економска обележја општине које покрива 
Центар за социјални рад својом делатношћу 

 
 

Територија општине Неготин налази се на тромеђи државе Србије, 
Бугарске и Румуније. Она је по површини међу пет највећих у Србији – 1,9% 
површине РС. По конфигурацији терена општина Неготин је већином брдско-
планинска (65%). Састављена је од 38 месних заједница и града Неготина. 
Број становника по попису из 2011 године, је 49 679 становника. У односу на 
попис из 2002. године, преко 6539 становника је мање. Стопа природног 
прираштаја износи – 15,8 %. На привременом раду у иностранству, налази се 
12427 становника.  

Према структури становништва општина Неготин спада у ,,старачке 
општине“ (просек у појединим насељима је између 60 и 70 година старости), 
а није занемарљив и податак да је велики број угашених домаћинстава. Ова 
констатација проистиче, посматрано са аспекта становништва, са територије 
општине у долини реке Тимок, становништва у насељеним местима око 
Неготина и становништва у брдско-планинском подручју. 

Становништво на подручју у долини реке Тимок је искључиво било 
везано за пољопривреду (ратарску и виноградарску) делатност која тражи 
групну и млађу радну снагу. У ранијем периоду млађе генерације су кренуле 
на школовање и за радним местима у оближњим градовима. Постепено су 
села остала углавном са остарелим лицима па се једна по једна кућа затвара. 
Преостало становништво своје елементарне приходе, без обзира на године 
старости, остварује бавећи се пољопривредом или живе од 
пољопривредних пензија које су недовољне за задовољавање основних 
животних потреба. За разлику од овог подручја, становништво у месним 
заједницама које се налазе непосредно око града, које такође старачко, 
економски је јаче јер се њихове средње и млађе генерације налазе на 
привременом раду у иностранству. Тако остарела лица као носиоци 
домаћинстава, у повољнијој су економској ситуацији и могу да за 
пољопривредне и друге кућне послове ангажују и плате другу радну снагу.  

Треће подручје општине Неготин је брдско-планинско које се 
углавном бави сточарством. Проблем остарелих особа на овом подручју је 
тај што живе сами и на великој удаљености од града те им је тешко пружити 
било коју врсту помоћи. Оно што је карактеристично јесте чињеница до које 
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се дошло истраживањем и на основу дугогодишње праксе да су остарела и 
изнемогла лица изузетно везана за своја домаћинства и да веома тешко 
прихватају помоћ која подразумева смештај у друге породице, а још теже 
збрињавање у установама социјалне заштите. У овим подручјима особе које 
се нађу у стању социјалне потребе најлакше прихватају социјалну новчану 
помоћ, помоћ и негу другог лица или тренутне новчане помоћи и помоћи у 
натури.  

Негативни трендови у држави, па и у општини Неготин, као што је 
велики број незапослених лица, лош животни стандард, старење 
становништва, отпуштање вишка радне снаге из друштвених предузећа која 
су приватизована, постојаће и у овој години. Уз то и последице светске 
економске кризе чији се ефекти још очекују, вероватно ће допринети нешто 
већем броју материјално угрожених лица од којих ће се један број сигурно 
јавити за помоћ Центру за социјални рад. Промена законске регулативе тј. 
Закон о социјалној заштити, омугућује већем броју социјално угрожених 
лица да могу остварити право на новчану социјалну помоћ 
 
 
 

Делатност Центра за социјални рад 
 
 

Садржај рада односно делатност Центра за социјални рад одређен 
је на основу Закона о социјалној заштити, Породичног закона, Закона о 
кривичном поступку, Одлуке Општине о социјалној заштити, односно 
проширеним правима из области социјалне заштите и другим законским и 
подзаконским актима. У Центру као органу старатељства, пружа се веома 
широка лепеза облика, мера и услуга социјалне и породично-правне 
заштите који су дефинисани наведеним законима.Заштита подразумева 
организовану друштвену делатност која има за циљ пружање помоћи 
појединцима и породицама када дођу у стање социјалне потребе, и 
предузимање мера ради спречавања или отклањања таквог стања. 
 
 
 

Корисници услуга Центра за социјални рад 
 

Корисник права или услуга социјалне заштите јесте појединац, 
односно породица која се суочава са препрекама у задовољавању потреба, 
услед чега не може да достигне или да одржи квалитет живота, или који 
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нема довољно средстава за подмирење основних животних потреба, а не 
може да их оствари својим радом, приходом од имовине или из других 
извора. Пратећи структуру корисника услуга Центра  за социјални рад у 
предходном периоду,  у планираној  години се не очекује нека већа промена 
на том плану. Очекују се следећи корисници услуга Центра: 

 
 -  Деца и омладина угрожена породичним ситуацијом: ради се о деци 
чија су оба родитеља умрла, непознатих родитеља, деци напуштеној од 
родитеља и деци лишеној родитељског права.Ту су и злостављана деца, 
деца родитеља спречених да врше родитељску дужност, деца из 
породица са поремећеним односима родитеља, деца родитеља у 
бракоразводном спору и деца из разведених бракова; 
 -Деца и омладина са поремећајима у понашању: асоцијална       
понашања деце, вршиоца кривичних дела и прекршаја, млађа          
пунолетна лица: 

  - Деца и омладина са посебним потребама: особе са оштећењем             
менталних    функција или са оштећењем психофизичких функција; 
- Остала деца и омладина; 
- Одрасла лица са поремећајима у понашању; 
- Одрасли психички и физички ометена лица 
- Материјално необезбеђена и незбринута лица 
- Остала одрасла лица: лица са породичним проблемима, лица са 

насиљем у породици, лица која су усвојитељи, хранитељи 
- Остарела лица: ову категорију чине остарела лица без породичног 

старања, остарела лица без средстава за живот, остарела, теже 
хронично оболела и инвалидна лица, остарела лица са породичним 
проблемима, остала остарела лица којима се поставља привремени 
старатељ 

 
Према ОДЛУЦИ о социјалној заштити Општине Неготин, корисници 

услуга социјалне заштите, материјалне подршке и других облика 
материјалне помоћи су лица која су законом одређена као корисници 
социјалне заштите, а која имају пребивалиште на територији општине 
Неготин. Изузетно, корисници социјалне заштите могу бити и лица која 
немају пребивалиште на територији општине Неготин, страни државњани и 
лица без држављанства, у складу са законом и међународним уговорима, 
ако се нађу у стању социјалне потребе која неодложно захтева пружање 
услуге, односно обезбеђење социјалне заштите. 

Посматрајући укупан број корисника по свим категоријама у 
протеклој години - укупан број корисника свих услуга социјалне заштите – 
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услуга које се финансирају из буџета Републике и услуге и права која се 
финансирају из буџета Општине, било је око 2000, што је око 20% више од 
планираног. Пратећи трендове пораста броја корисника ранијих година, у 
наредној години се такође планира већи број корисника, за  око 25%. Овај 
нешто већи раст броја корисника, планира се, пре свега, у броју корисника 
Новчане социјалне помоћи, додатка за негу и помоћ другог лица, односно 
увећаног додатка за помоћ и негу другог лица. Посебно повећање очекује се 
у броју дедељених тренутних новчаних помоћи из буџета Општине. 
 
 
 

Задаци Центра за социјални рад 
 
 
1. Конкретно предузимање превентивних и социјално-заштитних мера, 
којима се унапређује живот и превазилазе животне тешкоће појединих 
категорија корисника и њихових породица 
2. Обједињавање свих социјалних делатности у локалној заједници, које се 
организују и предузимају према одређеној категорији корисника, код којих 
су утврђене потребе за одговарајућом заштитом  
 
 
У спровођењу социјалне заштите и социјалног рада Центар за социјални рад 
врши следећа јавна овлашћења: 
  

1. Решење у првом степену о стварању права утврђених законом о 
социјалној заштити  

2. Пружа услуге социјалног рада у поступку решавања о тим правима 
3. Врши исплату новчаних права утврђених законом 

 
Центар за социјални рад, поред послова из области јавних овлашћења, 
обавља и стручне послове социјалне заштите и социјалног рада и то: 
  

 Открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме у области 
социјалне заштите 

 Предлаже и предузима мере у решавању социјалних потреба грађана 
и прати њихово извршење 

 Организује и спроводи одговарајуће облике социјалне заштите и 
непосредно пружа услуге социјалне заштите и социјалног рада 
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 Развија и унапређује превентивне активности које доприносе 
спречавању и сузбијању социјалних проблема 

 Пружа дијагностичке услуге и спроводи одговарајући третман 
саветодавно-терапијске услуге и стручну помоћ корисницима 

 Подстиче, организује и координира професионални и добровољни 
хуманитарни рад у области социјалне заштите 

 Води евиденцију о деци за усвојење и потенцијалним усвојиоцима на 
подручју за које је основан 

 Води евиденцију и документацију о пруженим услугама и предузетим 
мерама у оквиру своје делатности 

 Врши друге послове утврђене Законом и Одлуком Скупштине општине 
 
Према Породичном закону Центар за социјални рад извршава следеће 
задатке: 
 

 Врши послове старатељства над малолетним и одраслим лицима и 
евидентира потенцијалне старатеље те утврђује њихову подобност за 
вршење дужности старатеља 

 Учествује у поступку одузимања и враћања пословне способности 
грађана 

 Врши непосредно старатељство преко својих стручних радника 

 Врши избор и постављање привременог старатеља деци и одраслим 
лицима 

 Врши попис и процену имовине лица под старатељством и предају 
исте старатељу на управљање 

 Пружа стручну помоћ старатељима и врши праћење и ревизију 
старатељске заштите 

 Врши општи и стални надзор над вршењем родитељског права 

 Учествује у одузимању и враћању родитељског права родитеља 

  Учествује у поступку утврђивању материнства и очинства 

 Учествује у поступку остваривања права на издржавање 

 Врши послове усвојења 

 Едукује потенцијалне усвојитеље по посебном програму 

 Пружа помоћ у сређивању брачних и породичних односа 

 Врши превентивни и корективни надзор над вршењем родитељског 
права и пружа помоћ родитељима у вршењу родитељског права 

 Даје предлог и мишљење суду о мирењу брачних другова и нагодби 
као повереном послу, о поверавању деце и измени одлуке о 
поверавању 
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 Даје мишљење о подобности малолетника за склапање брака 

 Пружа помоћ деци и омладини са поремећајима у друштвеном 
понашању 

 У својству органа старатељства учествује у припремном поступку 
према малолетним извршиоцима кривичних дела и даје предлог за 
извршење заштитне мере, извршава заштитне мере према 
малолетницима на основу одлуке Суда, подноси извештај о току 
примене заштитне мере и предлаже њихове измене или обуставу 

 У поступку заштите корисника интервенише код других институција 
када потребе корисника то налажу и врши друге услуге социјалног 
рада у вези са породично-правном заштитом корисника. 

 
Према Закону о малолетним починиоцима кривичних дела и кривично-
правној заштити малолетних лица Центар за социјални рад, као орган 
старатељства у прекршајном поступку према малолетницима: 
 

 Врши стручну обраду и давање стручног мишљења 
надлежном органу за прекршаје 

 Учествује у поступку, даје предлоге, указује на чињенице, у 
циљу правилне одлуке 

 Спроводи изречену васпитну меру (укор, појачан надзор 
родитеља или стараоца, појачан надзор Органа старатељства, 
упућивање у дисциплински центар) и прати малолетника 

 
 
Према Закону о извршењу кривичних санкција према малолетницима 
Центар за социјални рад као Орган старатељства : 
 

 Ради са малолетником, његовим родитељима, средином у којој 
се креће и врши своје обавезе, спроводи васпитну  меру појачан 
надзор Органа старатељства, даје инструкције, помаже 
родитељима и прати извршење васпитне мере појачан надзор 
родитеља или старатеља, појачан надзор у другој породици 

Реализује задатке око упућивања малолетника у дисциплински центар, 
васпитну установу или у васпитно-поправни дом (припрема, избор завода, 
праћење и извештавање Суду, прихват из установе и др) 
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Одлука о социјалној заштити општине Неготин 
         
 

Одлуком о социјалној заштити општине Неготин од маја 2012. 
уређује се обим, услови и начин остваривања услуга социјалне заштите и 
право на материјалну подршку и друге облике материјалне помоћи, које у 
складу са Законом о социјалној заштите обезбеђује општина Неготин, као 
јединица локалне самоуправе. 

Услуге социјалне заштите по овој одлуци, организују се као уаслуге 
за децу, младе, породицу и услуге за одрасле и старе кориснике, уз 
уважавање интегритета, стабилности веза и окружења корисника и 
породице, а могу се пружати повремено, привремено и континуирано у 
складу са потребама и у најбољем интересу корисника и могућностима 
општине Неготин. 

Средства за пружање услуга из ове Одлуке, обезбеђују се у буџету 
Општине, партиципацијом корисника услуге, из донација и др.Општина  
врши пренос средстава за финансирање услуга из ове Одлуке Центру за 
социјални рад у складу са Програмом рада за буџетску годину и усвојеним-
одобреним пројектима у складу са одредбама посебно закључених уговора 
о пружању конкретне услуге. 
             
 

Услуге социјалне заштите 
 
 

Услуге социјалне заштите које општина Неготин обезбеђује по 
одлуци о социјалној заштити и у складу са Законом о социјалној заштити, за 
појединце и породице са територије општине Неготин које ће се остваривати 
преко Центра за социјални рад у 2017. години су: 
 

 Дневне услуге у заједници 

 Услуге подршке за самосталан  живот 

 Саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге 

 Услуге смештаја 

 Остале услуге соц. заштите у складу са потребама локалне 
самоуправе а не обезбеђују се од стране Републике 
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Материјална подршка и други облици материјалне помоћи 
 
1. Једнократне новчане по моћи која се дају лицима која се изненада или 
тренутно нађу у стању разне врсте социјалне потребе, а нису у стању да их 
сами задовоље; 
- Помоћ у натури – набавка основних жиовотних намирница, неопходне 
гардеробе, средстава за хигијену, уџбеника и школског прибора, као и 
других потреба изазваних специфичним стањем, или ситуацијом (болест, 
тешка инвалидност и др.) 
2. Накнада трошкова здравствене заштите – куповина лекова, ургентан 
смештај корисника, обрада формулара за оцену радне непособности 
потенцијалних корисника права на НСП и ДНТ који се налазе у систему соц. 
заштите. 
3. Опрема корисника за смештај у установе соц. заштите или другу породицу 
– набавка одеће и обуће, накнада трошкова за превоз корисника до 
установе, односно породице у коју се смешта. 
4. Накнада трошкова летовања, екскурзија и организовање школе у 
природи. Ово право се односи на децу која се налазе на смештају у установе 
соц. заштите или на породичном смештају и деци корисницима НСП али 
само из здравствених разлога. 
5. Накнада трошкова сахране – право на бесплатно сахрањивање или 
накнаду трошкова, утврђује центар решењем које доставља јавном 
комуналном предузећу  „ Бадњево“, да изврши сахрану. 
 
 
Помоћ у кући старим особама 

 
У Неготину се од 2002. године, пружа услуга Помоћи у кући старим 

и изнемоглим особама која живе у градској средини. Три геронто-домаћице 
пружају те услуге, налазе се у сталном радном односу у Центру и 
финансирају се из буџета Општине. Кроз реализуацију више Пројеката 
финансијски подржаних од Министартсва и НИП-а, уз учешће лопкалне 
самоуправе, помоћ у кући је пружана и у девет месних заједница општине 
Неготин. Обзиром да је идентификована на терену огромна потреба старих и 
усамњених лица у селима  за овом врстом помоћи, Центар ће се залагати у 
планираној години да се услуга ПУК-а, прошири и на неке сеоске средине. 
Средства за ове намене, морала би бити планирана у буџету Општине. 
Учешће корисника и њихових сродника обавезних на издржавање у 
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трошковима ПУК-а, утврђeна је на основу Правилника о пружању услуге 
помоћи у кући и организовању службе помоћи у кући које је донело 
Општинско веће општине Неготин. Ова врста услуга је и један од циљева 
утврђених Стратегијом развоја социјалне заштите општине Неготин. 
 
 
             

Центар за социјални рад је отворен и спреман за успостављање и 
других услуга на локалном нивоу које су предвиђене Одлуком о социјалној 
заштити општине Неготин, и за које се у буџету општине обезбеде 
материјална средства. 

Уз активирање постојећих ресурса и развој нових капацитета, 
створиће се систем одрживих, квалитетних услуга социјалне заштите, 
усклађених са потребама корисника, а које ће бити лако доступне свим 
корисницима. Развој ресурса и ефикасније коришћење постојећих, 
допринеће друштвено-економском оснаживању и осамостаљивању 
појединаца и породица из рањивих и маргинализованих  група. 
                  

 
 

Организација стручног рада у Центру 
 
 

Стручни рад у Центру за социјални рад се организује на основу 
Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада у Центрима 
за социјални рад, који је прописало Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања. Са новом организацијом рада се кренуло 2009. 
године, након што је извршена едукација свих запослених на стручним 
пословима – едукација водитеља случаја, супервизора и правника. Према 
најновијој систематизацији Владе РС  а након рестрикције у држваним 
органима, Стручне послове социјалног рада у Центру обављаће  шест 
водитеља случаја, од чега један супервизор-водитељ, и један правник.  
Такође, организација рада биће усмерена на усавршавање и подизање на 
виши ниво, поред осталог и упућивањем стручних радника на организоване 
едукације и усавршавање, као и стицање потребних лиценци за рад у 
социјалној заштити. 
                Кадровска структура стручних радника је смањена. чланом 19. 
Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 
сектору у Центри за социјални рад, за два стручна радника, решењем од 
04.02.2016.године  у односу на претходно од 01.12.2008. године који се 
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финансирају из републичког буџета. Обзиром да је у Центру реални стручни 
кадар редукован до максимума и да функционише без правника од 
децембра 2014 године и да право на пензију у децембру 2016.године 
остварује још један стручни радник остварује. У 2017.години очекујемо 
сагласност Министарства за пријем три стручна радника по важећој 
систематизациј, једанаест запослених, како би Центар могао да 
функционише. Стручни радници Центра за радници Центра за социјални рад 
од јануара 2014. године добили су Лиценцу за рад у социјалној заштити на 
период од шест година.  

Седам радника се финансирало из буџета Општине - радници 
Службе помоћи у кући, до 03.12.2016.године. У 2017.години шест запослених 
финансираће се у складу са новим Правилником о организацији и 
систематизацији послова Центра за социјални рад а у оквиру Службе помоћи 
у кући. 

Ради адекватнијег и сталног приступа услугама Центра, 
организовано је „пасивно дежурство стручних радника“ који су доступни 24 
часа свакодневно за пријем позива грађана и институција са којима Центар 
сарађује. То су Полицијска станица, Основно и Више тужилаштво, Дом 
здравља - одељење хитне службе, након чега се пружају информације или 
интервенише уколико је то потребно.   

Центар за социјални рад се налази у приземљу зграде националне 
службе запошљавања. Услови рада што се тиче радног простора, нису 
адекватни постојећим потребама, односно броју радника. У наредном 
периоду се планира повећано ангажовање на изналажењу адекватнијег 
решења. Што се тиче друге опреме за рад, углавном постоји све што је 
неопходно почев од компјутера и штампача које поседује сваки радник, 
приступ интернету, телефонске централе и локала у свакој канцеларији. 
Центар поседује два путничка и једно теренско возило.  

Стручни радници су претходних година успешно реализовали 
неколико Пројеката из области социјалне заштите, пружајући услуге 
углавном старим особама, особама са инвалидитетом, и деци са посебним 
потребама. Центар  за социјални рад, од 2005.године, успешно, као 
пружалац услуге, реализује пројекте на заштити угрожених и 
маргинализованиг група у нашој средини. И у наредној години  такође 
планира ангажовање стручних радника на имплементацији одређених 
Пројеката, било као апликант или изабрани Пружалац услуга у пројектима 
који се одобре у Локалној самоуправи. 
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