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УВОД 
Кроз реформу система социјалне заштите током претходних година, центар за социјални рад је 
претрпео значајне промене у методологији рада и организационом смислу. Током 2011. године 
радило се на изради новог обрасца за годишње извештавање о раду центра за социјални рад, 
односно његовом усклађивању са новим Законом о социјалној заштити који је усвојен у априлу 2011. 
године. Центри за социјални рад су за 2011. годину први пут извештавали о свом раду по овом 
новом обрасцу. 
 
Предмет овог извештаја је анализа рада центара за социјални рад са територије АП Војводине, за 
2011. годину. Анализирани су структурни капацитети центара као пружалаца услуга по питању 
расположивог простора, опреме, организације и људских ресурса, затим карактеристике корисника 
према основним обележјима и положај корисничких и посебно осетљивих група корисника у систему 
социјалне заштите, као и обим послова које центар обавља у остваривању права, спровођењу мера и 
обезбеђивању услуга социјалне заштите. 
 
Анализа је урађена на основу појединачних годишњих извештаја о раду које центри достављају 
Покрајинском заводу за социјалну заштиту и података из базе извештаја Републичког завода за 
социјалну заштиту. 
 

1. 0. ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  КАО ПРУЖАОЦИ УСЛУГА 

1.1.  Центри за социјални рад (ЦСР) у АП Војводини  
Према Закону о социјалној заштити ЦСР је установа социјалне заштите чија је делатност одлучивање 
о остваривању права и коришћењу услуга социјалне заштите, као и обављање других послова у 
области социјалне заштите. У вршењу јавних овлашења ЦСР обавља послове ослањајући се пре 
свега на Закон о социјалној заштити и Породични закон, а учествује и у пословима планирања и 
развоја социјалне заштите у јединици локалне самоуправе за коју је основан, у складу са законом и 
актима јединице локалне самоуправе.  
 
На територији АП Војводине у току 2011. године функционисао је 41 ЦСР: 
 

 38 градских/општинских центара: Ада, Алибунар, Апатин, Бач, Бачка Паланка, Бачки 
Петровац, Бела Црква, Бечеј, Врбас, Вршац, Житиште, Зрењанин, Инђија, Ириг, Кањижа, 
Кикинда, Ковачица, Ковин, Кула, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Опово, Оџаци, 
Панчево, Пећинци, Пландиште, Рума, Сента, Сечањ, Сомбор, Србобран, Сремска 
Митровица, Стара Пазова, Суботица, Темерин, Чока и Шид 

 
 3 међуопштинска центра: Бачка Топола (Мали Иђош), Жабаљ (Тител), Нови Сад (Беочин, 

Сремски Карловци) 

1.2. Запослени радници у ЦСР у АП Војводини 
У посматраном трогодишњем периоду број запослених у ЦСР је растао, и у поређењу са крајем 2009. 
године овај пораст износи око 10%. На дан 31. децембра 2011. године у ЦСР у АП Војводини било је 
запослено укупно 910 радника. 
 

Укупан број запослених у ЦСР по годинама 
Број запослених 31.12.2009. 31.12.2010. 31.12.2011. 

На одређено време 55 106 82 
На неодређено време 761 785 828 
Укупан број 816 891 910 
 
На територији АП Војводине однос броја радника у ЦСР и броја становника износи 2.233 становника по 
једном запосленом, што је нешто повољније у односу на исти показатељ доступности социјалне заштите 
за друга подручја Србије (2.389 становника по једном запосленом у централној Србији и 2.815 у 
Београду). 



 

 5

 
Локалне самоуправе у Војводини у 2011. години учествовале су у финансирању 33% радних места (за 
78% запослених на неодређено радно време и 22% на одређено време). У односу на претходни период, 
повећава се учешће локалних самоуправа у финансирању кадра ЦСР (у 2010. години општине и градови 
у АП Војводини финансирали су 180 радника на неодређено време што је у односу на 235 радника на 
крају 2011. године пораст од 23%).  
 
 

Укупан број запослених радника у ЦСР 31.12.2011. године према статусу запослених и финансијеру 
радног места 

Статус запосленог Финансира Република 
Финансира Локална 

Укупно радника самоуправа 

На неодређено време       593 235 828 

На одређено време  16 66 82 

Приправници 0 0 0 

Укупно 609 301 910 
 
 
Ако се посматра однос извора финансирања и врсте радних места, може се уочити да локалне 
самоуправе најчешће финансирају раднике на „осталим пословима“ - чак дупло чешће ови радници су 
финансирани из локалних буџета него са републичког нивоа (у ову групу радника убрајају се радници 
који нису ангажовани на пословима стручног рада већ на пружању локалних услуга, затим возачи, 
спремачице и друго техничко особље). Са друге стране локалне самоуправе значајно мање учествују у 
финансирању стручног кадра у ЦСР (83 у односу на 398 стручних радника које финансира Република). 
 
 

Структура запослених радника у ЦСР на дан 31.12.2011. према врсти послова и финансијеру 

  Врста послова 
Финансијер Руководећи Стручни  радници 

и сарадници 
Административно-

финансијски 
Остали Укупно 

Република 65 398 89 46 598 
Локална 
самоуправа 

12 83 45 90 230 

У К У П Н О  77 481 134 136 828 
 
 
Послови у ЦСР груписани су према специфичним карактеристикама група корисника, функцијама 
односно природи радних процеса и исходима на пружању услуга социјалне заштите. На пословима 
социјалног рада као водитељи случаја ради 57% стручног кадра, на пословима супервизије 7%, а 5% 
стручних радника комбиновано раде на пословима супервизије и водитеља случаја и још 30% чине 
остали стручни радници који раде на управно правним пословима, пословима пријема, материјалних 
давања и планирања и развоја.   
 
Према стручном профилу ангажованих на пословима социјалног рада у ЦСР, најбројнији су социјални 
радници са учешћем од 46%, а потом следе остали стручни профили: психолози, педагози... и са 
најмањим учешћем социолози и један андрагог. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6

 
 

Структура запослених радника 31.12.2011. на пословима социјалног рада према стручном профилу  
запослених  

Стручни профил 
радника 

Врста послова   

Водитељ 
случаја 

Супервизор Комбиновано: и 
водитељи случаја и 

супервизори 
Други стручни 

радници Укупно 

Социјални радник 147 14 14 44 219 

Психолог 57 9 9 16 91 

Педагог 41 7 2 9 59 

Специјални педагог 11 4 1 3 19 

Андрагог 1 0 0 0 1 

Социолог 4 0 0 9 13 

Правник 11 0 0 50 61 

Друго 0 0 0 13 13 

Укупно 272 34 26 144 476 

 
 
Поред запослених на одређено или неодређено време ЦСР могу да ангажују и „додатни“ кадар, што чине 
најчешће кроз пројекте. На тај начин је у току 2011. године поред укупног броја запослених било 
ангажовано 193 или још 21% радника који су радили на пословима обезбеђивања услуга у заједници. 
 

Број  радно ангажованих особа и волонтера на пословима обезбеђивања  
услуга у заједници 

Начин ангажовања Број 
По уговору 163 
Волонтери 30 

Укупно 193 
 
Право на притужбу је једно од права1 које је кориснику социјалне заштите гарантовано Законом2. Сваки 
корисник који није задовољан пруженом услугом, поступком или понашањем пружаоца услуга, може 
поднети притужбу надлежном органу. 
 
У току 2011. године у ЦСР у Војводини корисници су поднели укупно 98 притужби на рад запослених, што 
би у просеку било 2 притужбе по једном ЦСР. Одговорено је на 89% поднетих притужби, а укупно само  2 
су резултирале покретањем дисциплинског поступка против запослених. Другостепеном органу је 
прослеђено 27% поднетих притужби корисника. 
 

Број притужби  корисника и покренутих дисциплинских поступака против 
запослених у извештајном периоду  

Број притужби корисника 98 

Број одговора ЦСР на притужбу 87 
Број покренутих дисциплинских поступака против радника 
ЦСР 

2 

Број притужби прослеђених другостепеном органу 27 
 

                                                
1 Закон о социјалној заштити гарантује кориснику социјалне заштите поштовање следећих права: право на информације, право 
на учешће у доношењу одлука, право на слободан избор услуга, право на поверљивост података, право на приватност и право на 
притужбу 
2 Право на притужбу, Закон о социјалној заштити, члан 39 
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1.3. Професионална обука радника ЦСР 
Законом о социјалној заштити прописано је право али и дужност свих стручних радника и стручних 
сарадника да у току професионалног рада прате развој науке и струке и да се стручно усавршавају, 
ради одржавања и унапређења професионалних компетенција и квалитета стручног рада. Поред 
тога, Законом је прописано да сваки пружалац услуге, па и ЦСР, доноси план стручног 
усавршавања.3  Унапређења у овој области рада ЦСР у наредном периоду су неопходна имајући у 
виду да је мање од половине или 42% ЦСР пријавило да израђује годишњи план који се односи на 
област стручног усавршавања.  
 
Највећи број (388) или 81% запослених стручних радника у ЦСР у току 2011. године присуствовао је 
различитим семинарима, стручним скуповима и конференцијама, а 323 или 68% од укупно 
запослених стручних радника су прошли неки програм обуке који је акредитован у систему 
социјалне заштите. У неки вид формалног образовања - специјалистичке или мастер студије и сл. 
укључен је најмањи број запослених (25). 
 

Да ли ЦСР има годишњи план стручног усавршавања 
запослених радника? 41.58 % = DA 

Број стручних радника који су похађали програме стручног усавршавања у извештајном периоду 

Врста  програма обуке или стручног усавршавања Број програма, 
догађаја 

Број 
радника 

Програми обуке који су акредитовани у систему социјалне заштите 106 323 

Програми обуке који нису акредитовани у систему социјалне заштите 53 92 

Семинари, саветовања, конференције и друго 325 388 

Неки други програми или усавршавања (академско усавршавање – 
специјализација, мастер и сл.) 

17 25 

У односу на потребу за стручним усавршавањем, из података о броју радника који су показали 
заинтересованост за обукама у појединим областима, може се видети да су све области готово 
подједнако заступљене. На првом месту по интересовању јесте област Подршка породици, а затим 
област која се односи на примену Стручних поступака и процедура у раду ЦСР. 
 

Број запослених стручних радника и сарадника који имају потребу за стручним 
усавршавањем 

Област стручног усавршавања Број радника 

1. Стручни поступци и процедуре у раду ЦСР 156 

2. Заштита деце и младих 141 

3. Заштита одраслих и старијих особа 132 

4. Подршка породици  166 

 
 
1.4. Организација рада у ЦСР 

Организација рада у ЦСР је прописана Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада 
центра за социјални рад. Организациона структура и унутрашње уређење ЦСР треба да омогући 
сагледавање и доследно управљање обимом посла, успостављање целовитог система одговорности, 
примерено управљање људским потенцијалима и адекватно сагледавање и вредновање уложеног 
стручног и другог рада сваког појединца. Груписање послова се врши у оквиру организационих јединица 

                                                
3 Закон о социјалној заштити, члан 144 и члан 145  
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– служби, које се утврђују према врсти, сложености, природи и међусобној повезаности послова у ЦСР. У 
ЦСР који има мање од 10 запослених стручних радника, вршење послова може се организовати у оквиру 
једне унутрашње организационе јединице. Поред основних унутрашњих организационих јединица, у 
ЦСР се могу образовати и пријемна служба и служба за планирање и развој. 
Најбројније организационе јединице у ЦСР у Војводини јесу службе за заштиту деце и младих (14), у 
којима је запослен и највећи број стручних радника. А затим следе службе за заштиту одраслих и 
старијих (13), правне службе (13) као и службе за локалне услуге које су такође у истом броју 
заступљене (13). Уочљив је податак о малом броју служби планирања и развоја социјалне заштите у 
локалној заједници (свега 4 овакве службе) и уопште малом броју стручних радника у ЦСР који раде 
на пословима планирања и развоја (укупно 7 радника у ЦСР у Војводини). 
 

Унутрашње организационе јединице (Одељења) ЦСР  

Пун назив организационе јединице Број јединица 
Број радника запослених у 
организационој јединици 

Служба за заштиту деце и младих 14 134 
Служба за заштиту одраслих и старијих 13 74 
Служба за правне послове 12 91 
Служба за финанансијско-административне и техничке 
послове 9 96 

Служба за планирање и развој 4 7 
Служба за локалне услуге 13 66 
Пријемна служба 6 40 
Домско одељење за смештај корисника 3 30 
Друго 20 162,5 

УКУПНО 94 700,5 

1.5. Простор и опрема за рад у ЦСР 
Кроз образац за годишње извештавање, ЦСР извештавају и о својим капацитетима који се односе на 
расположиви простор и опрему и условима њиховог одржавања. Судећи према подацима из извештаја, 
код мање од једне трећине од укупног броја ЦСР, услови за рад у погледу простора усклађени са 
потребама и омогућавају несметано обављање делатности. Број канцеларија је 375, што гледано у 
односу на укупан број запослених значи да у просеку 2 до 3 радника користе једну канцеларију. 30% 
ЦСР је изјавило да има тешкоћа око текућег одржавања простора. 
 

Да ли величина пословног простора ЦСР одговара потребама ? 

 30.1 % = DA 
Површина пословног простора   у м2: 7365,15 
Број канцеларија 375 

 
ЦСР у Војводини располажу са укупно 593 рачунара или 1,2 рачунара по стручном раднику. ЦСР су 
изјавили потребу за набавком још 32 рачунара, као и обуком за рад на рачунарима која је неопходна за 
117 радника. Возни парк чини 59 возила, што је у просеку једно возило по ЦСР. 
 

Опрема са којом располаже ЦСР 
Врста опреме Број 

Информатичка опрема – рачунари 593 
Возни парк – аутомобил, комби 59 

 
Стандард који би ЦСР требало да испуњавају у смислу структуралних капацитета јесте и физичка 
приступачност објеката. Кроз годишње извештаје анализирани су неки од аспеката приступачности 
(постојање рампи, рукохвата, приступачност приземља...). Из наведених података у табели која 
следи може се закључити да је према анализираним критеријумима у просеку у мање од трећине ЦСР 
обезбеђена доступност услугама. Такође, ЦСР треба да обезбеде корисницима доступне информације 
о услугама које пружају и слободан приступ информацијама о свом раду. У том смислу морају да 
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буду учињени значајни помаци, а посебно имајући у виду приступачност информација особама са 
инвалидитетом, која је у овом моменту на изузетно ниском нивоу.  
 

Приступачност објекта ЦСР особама са инвалидитетом 
Постојање рампи (фиксна или покретна) 20.93 % =DA 
Рукохвати 30,23 % =DA 
Приступачно приземље 41.90 % =DA 
Лифт 0 % = DA 
Приступачни тоалети 18.6 % = DA 

Да ли је обезбеђено адекватно информисање корисника о услугама које пружа 
ЦСР? 

Постоји лифлет или брошура о правима и услугама ЦСР намењен 
корисницима 46.5 % = DA 

На огласној табли ЦСР су истакнута обавештења значајна за кориснике 81.4 % = DA 

Постоји лифлет или брошура о услугама ЦСР прилагођен слепим и 
слабовидим особама (Брајево писмо) 0 % = DA 

Постоји сајт 46.5 % = DA 

Сајт ЦСР прилагођен је слепим и слабовидим особама 2.30 % = DA 

Средства информисања доступна на језицима мањина 41.90 % =DA 
Информисање корисника путем медија 79.01 % =DA 

 

2. 0. КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЦЕНТАРА ЗА ЦОЦИЈАЛНИ РАД  

Корисник права или услуга социјалне заштите јесте појединац или породица која се суочава са 
препрекама у задовољењу потреба, услед чега не може да достигне или да одржи квалитет живота 
или која нема довољно средстава за подмирење основних животних потреба, а не може да их 
оствари својим радом, приходом од имовине или из других извора. 4 

Корисници социјалне заштите су држављани Републике Србије, а могу бити и страни држављани и 
лица без држављанства, у складу са Законом и међународним уговорима.5 

2.1. Кретање броја корисника 
Током 2011. године у ЦСР у Војводини је евидентирано укупно 168.447 корисника, што је смањење од 
11%, или 20.988 корисника мање у односу на 2010. годину. 
 

Година 2008. 2009. 2010. 2011. 
Број корисника 162.650 183.222 189.435 168.447 

 
 
Смањењем броја корисника смањен је и обухват у укупном становништву Војводине, који је у 2011. 
години износио 8,8%, а 2010. године 9,3%. 
 

Година Бр. корисника Учешће корисника у 
становништву АПВ 

Бр. становника по попису 2002. 
 

2.031.992 2009. 183.222 9,0% 
2010. 189.435 9,3% 
2011. 168.447 8,8% Бр. становника по попису 2011. 

                    1.916.889 

2.2. Корисници према узрасту и родној припадности 

Анализирајући број корисника по узрасним групацијама, уочава се да највеће учешће имају корисници у 
одраслом добу који чине 47% укупног броја корисника ЦСР евидентираних током 2011. године. Затим 
                                                
4 Закон о социјалној заштити, члан 41 
5 Закон о социјалној заштити. члан 6 
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следе деца са учешћем од 29%, старије особе 15% и млади као најмања групација од 9% у укупном 
броју корисника. 
 
У узрасној структури нема значајнијих промена током последњих година – одрасла лица су константно 
најбројнији корисници и њихово учешће креће се око половине од укупног броја.  
 
У родној структури укупног броја корисника учешће жена је нешто мало веће и износи 51%. Ипак, веће 
учешће жена је одлика само у групацијама одраслих и старијих корисника или можемо рећи да су у овом 
добу жене чешће корисници социјалне заштите, док је код деце и младих карактеристично веће учешће 
мушке популације. 
 

Укупан број корисника  ЦСР (уписаних у регистар) на активној евиденцији у извештајном периоду 
према  периоду  према старосним групама и родној припадности 

Корисници по узрасту 
  

Број корисника на активној 
евиденцији у току извештајног 

периода 

Број корисника на активној 
евиденцији 31.12.2011. 

(01.01.2011. - 31.12.2011.) 

м ж Укупно м ж Укупно 

Деца (0-17) 26.549 22.169 48.718 21.261 18.800 40.061 

Млади (18-25) 8.216 7.353 15.569 6.716 5.949 12.665 

Одрасли (26-64) 37.467 40.936 78.403 31.758 34.584 66.342 

Старији (65 и више) 9.530 16.227 25.757 7.155 12.734 19.889 

Укупно  81.762 86.685 168.447 66.890 72.067 138.957 

2.3. Флуктуација корисника  
Анализа кретања броја корисника током године показује да је почетком 2011. године за рад из 
претходне 2010. пренето укупно 111.723 или 66% од укупног броја предмета. Проценат корисника 
који су се први пут јавили ЦСР – новоевидентираних је 24%, реактивираних 9% и у пасиву стављено 
током 2011. године 17%.  
 

 Најмањи број предмета се преноси за рад из претходне године у заштити младих (58% у 
односу на укупан број корисника у групацији младих), а највећи у раду са старијим 
корисницима (74%).  

 Највећи проценат новоевидентираних је у групацији деце (31%), затим младих (23%), 
одраслих (21%) и старијих (21%).   

 Проценат реактивираних предмета је исти у групацијама деце, младих и одраслих корисника и 
износи 10% и 4% у групацији старијих. 

 По броју предмета који су током године стављени у пасиву издваја се групација старијих 
(23% стављених у пасиву), а потом следи групација младих (19%), деце (17%) и на крају 
одраслих (15%). 
 

 
Кретање броја корисника у извештајном периоду 

 
Старосне групе  

корисника Пренети 
  

Новоеви- 
дентирани 

Реакт- 
ивирани 

УКУПНО 
корисника 

Стављени  
у пасиву  

Деца (0-17)  28.709    15.121 4.888 48.718 8.481 

Млади (18-25) 10.385 3.624 1.558 15.567 3.073 

Одрасли (26-64) 53.374 16.808 8.223 78.405 11.672 

Старији (65 и више) 19.255 5.461 1.041 25.757 5.940 
У К У П Н О  111.723 41.014 15.710 168.447 29.166 
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2.4. Национална/етничка припадност корисника 
Кроз образац за годишње извештавање ЦСР по први пут су прикупљени подаци о националној/етничкој 
припадности корисника. Подаци су прикупљени за 128.931 односно 76% од укупног броја корисника на 
евиденцијама ЦСР. У броју корисника  који су евидентирани кроз ово обележје, највећи удео од 38% 
чине корисници за које није позната национална/етничка припадност. Затим, најбројнија је групација 
корисника који су се изјаснили као Срби (21%),  следе Роми (14%), они који нису желели да се изјасне 
(13%) и Мађари (9%). Проценат припадника других националних/етничких група је значајно мањи и 
креће се око 1% и мање по националној или етничкој групацији.  
 
 
2.5. Образовна структура корисника 
За укупно 119.112 или 90% корисника преко 15 година је евидентиран податак о школској спреми. На 
основу ових података може се донети закључак о доста ниском образовном нивоу корисника ЦСР: 
најбројнији су корисници са основном школом (20%), затим одмах следе корисници без школе (18%), 
средње образовање има 13% корисника, непотпуну основну школу 13% и непотпуно средње 
образовање 7%, а  најмање је оних који имају више или високо образовање (2%). За 27% корисника 
није познат податак о школској спреми. 
 

Корисници (15 и више година) према школској спреми и родној припадности 
 

Школска спрема мушки женски Укупно 

Без школске спреме 9.714 12.321 22.035 

Непотпуна ОШ 7.932 7.940 15.872 

Основна школа 11.421 12.005 23.426 

Непотпуно средње образовање 4.395 4.004 8.399 

Средње образовање 8.046 7.979 16.025 

Више и високо oбразовање 974 1.167 2.141 

Непознато 14.488 16.726 31.214 

Укупно 56.970 62.142 119.112 

 

2.6. Радна способност корисника 
За кориснике старије од 15 година је евидентирано и обележје радне способности. Подаци су 
прикупљени за 116.604 или 88% корисника старости преко 15 година. Више од половине корисника 
(53%) за које је ово обележје евидентирано, припада групацији радно способних. Међу корисницима 
који нису радно способни нешто је веће учешће жена (53%). 
 
 
 

Број корисника према радној способности, узрасној и родној припадности 
 

Староснe групe корисника Радно способни корисници Корисници који нису радно способни 

  М. Ж. укупно М. Ж. укупно 

Деца (0-17) 2.987 2.752 5.739 15.191 14.074 29.265 

Млади (18-25) 3.927 4.184 8.111 1.035 1.187 2.222 

Одрасли (26-64) 23.743 23.826 47.569 4.055 4.920 8.975 

Старији (65 и више) 240 331 571 5.631 8.521 14.152 

Укупно 30.897 31.093 61.990 25.912 28.702 54.614 
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2.7. Структура корисника према пребивалишту 
У односу на обележје пребивалишта корисника, подаци су евидентирани за 161.591 или 96% 
укупног броја корисника ЦСР у 2011. години. Број корисника са градског подручја је само нешто 
мало већи (51%) у односу на кориснике из сеоских средина, а било би значајно додатно анализирати 
којим правима и услугама су корисници из сеоских средина обухваћени.  
 

  
Старосне групе 

  

Градско Сеоско 

М Ж Укупно М Ж Укупно 
Деца (0-17) 12.644 11.120 23.764 12.104 10.601 22.705 

Млади  (18-25) 4.338 3.599 7.937 3.651 3.559 7.210 

Одрасли (26-64) 18.058 20.596 38.654 17.727 18.658 36.385 

Старији (65 и више) 4.580 7.859 12.439 4.879 7.618 12.497 

Укупно 39.620 43.174 82.794 38.361 40.436 78.797 

 

3.0.  ДЕЦА КОРИСНИЦИ ЦСР  

У овој групи корисника евидентирају се деца - узраста од 0 до почетка 18. године живота. Законом о 
социјалној заштити је прописано да дете може бити корисник социјалне заштите када му је услед 
породичних или неких других животних околности, угрожено здравље, безбедност и развој, односно ако 
је извесно да без подршке социјалне заштите не може да достигне оптимални ниво развоја, а нарочито:6 
 

1. Ако је без родитељског старања или у ризику од губитка родитељског старања 
2. Ако његов родитељ или старатељ или друго лице које се о њему непосредно стара, није у 
стању да се о њему стара без подршке система социјалне заштите услед здравствених разлога, 
менталног обољења, интелектуалних тешкоћа или неповољних социоекономских околности 
3. Ако има сметње у развоју (телесне, интелектуалне, менталне, сензорне, говорно-језичке, 
социоемоционалне, вишеструке) а његове потребе за негом и материјалном сигурношћу 
превазилазе могућности породице 
4. Ако је у сукобу са својим родитељима, старатељима и заједницом и ако својим понашањем 
угрожава себе и околину 
5.  Ако се суочава са тешкоћама због злоупотребе алкохола, дрога или других опојних средстава 
6. Ако постоји опасност да ће постати жртва или ако јесте жртва злостављања, занемаривања, 
насиља и експолатације односно, ако су му физичко, психичко или емоционално благостање 
угрожени деловањем или пропустима родитеља, старатеља или друге особе која се о њему 
непосредно стара 
7. Ако је жртва трговине људима 
8. Ако је страни држављанин, односно лице без држављанства, без пратње 
9. Ако се његови родитељи споре око начина вршења родитељског права 
10. Ако има друге потребе за коришћењем социјалне заштите 

3.1. Узрасна и родна структура деце корисника ЦСР 
У току 2011. године евидентирано је укупно 48.852 деце корисника ЦСР. У односу на узраст уочава се да 
су деца старијег узраста бројнији корисници система социјалне заштите. Најбројнија су деца узраста 6 
до 14 година која чине 47% укупног броја деце, а следе деца од 15 до 17 година (25%). Деца узраста  
од 3 до 5 година чине 15% укупног броја деце и најмлађа - до 2 године 13%. У родној структури дечаци 
су бројнији и то у свим узрасним групацијама. Однос у корист дечака је најизраженији у старијој 
групацији деце узраста од 15 до 17 година, а смањује како је узраст нижи. 
 
 

                                                
6 Закон о социјалној заштити, члан 41 
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Број деце према узрасним групама и роду на активној евиденцији ЦСР у току извештајног 
периода 

  
Узрасне групе 
  

Укупан број деце Број деце на дан 

31.12.2011.године 

М Ж УКУПНО М Ж УКУПНО 
0 - 2   3.218 3.008 6.226 2.716 2.663 5.379 

3 - 5  3.887 3.502 7.389 3.343 3.167 6.510 

6 - 14 12.336 10.724 23.060 9.969 9.062 19.031 

15-17 7.237 4.940 12.177 5.349 3.862 9.211 

УКУПНО 26.678 22.174 48.852 21.377 18.754 40.131 

 

3.2. Корисничке и посебно осетљиве групе деце 

Деца корисници ЦСР, у складу са законским одређењима евидентирана су кроз припадност корисничким 
и посебно осетљивим групама деце.  
 
У обрасцу за извештавање ЦСР дефинисане су следеће корисничке групе: 

 Деца која су занемарена или у ризику од занемаривања 
 Деца жртве насиља 
 Деца са проблемима у понашању 
 Деца чији се родитељи споре око начина вршења родитељског права 
 Социо-материјално угрожена деца и деца са другим потребама за социјалном заштитом 

 
И следеће посебно осетљиве групе деце: 

 Деца ОСИ  
 Деца жртве трговине људима  
 Деца припадници Ромске заједнице  
 Деца бескућници  
 Деца повратници (по реадмисији)  
 Деца жртве међународних отмица  
 Деца страни држављани без пратње 

 
Припадност деце корисничким групама је евидентирана за укупно 50.767 деце у 2011. години, што 
значи да је 1.915 или 4% евидентирано у најмање две од понуђених корисничких група и указује на 
проблем вишеструке угрожености овог броја деце. Најбројнија су деца која су у систему социјалне 
заштите због социо–материјалне угрожености (61%), а затим следи групација „остала деца“7 (14%) у 
коју се сврставају сва деца која су у систему социјалне заштите из различитих разлога који нису 
примарно садржани у класификацији према дефинисаним корисничким групама – то су деца са 
развојним тешкоћама, када су развојне тешкоће примарни основ уласка у систем, деца страни 
држављани без пратње, деца у прекршајном поступку, деца жртве међународних отмица .... У уделу 
по корисничким групама следе затим деца чији се родитељи споре око начина вршења родитељског 
права (12%), деца са проблемима у понашању (8%), деца која су занемарена или у ризику од 
занемаривања (4%) и најмања групација деце жртава насиља (1%). 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 У ову корисничку групу сврставају се деца која су у систему социјалне заштите из различитих разлога – деца са развојним 
тешкоћама, када су развојне тешкоће примарни основ уласка у систем;  деца страни држављани без пратње, деца у 
прекршајном поступку, деца жртве међународних отмица .... 
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Број деце према  корисничким групама и узрасту у току извештајног периода 
                                                                                                                                                               

Корисничке групе                                                                    
узраст 

0-2 3-5 6-14 15-17 Укупно 
Дете које је занемарено или је у ризику од занемаривања 206 283 979 529 1.997 
Дете жртва насиља 35 114 407 189 745 
Дете са проблемима у понашању 0 2 688 3.078 3.768 
Дете чији се родитељи споре око начина вршења 
родитељског права 

716 1.291 3.272 909 6.188 

Социо-материјално угрожено дете 4.623 5.408 15.314 5.704 31.049 
Остала деца 956 795 2.800 2.469 7.020 

У К У П Н О  6.536 7.893 23.460 12.878 50.767 
 
Према подацима о припадности деце посебно осетљивим групама може се закључити да највећи број 
деце у систему социјалне заштите јесу припадници Ромске националне заједнице (58%),  а затим  деца 
са инвалидитетом/сметњама у развоју (41%). Број деце која су евидентирана кроз припадност другим 
групама је на нивоу појединачних случајева. 
 

Број деце која припадају одређеним циљним групама у извештајном периоду 

Циљне групе деце 
  
Деца ОСИ 3.423 
Деца жтрве трговине људима 12 
Деца припадници ромске заједнице 4.836 
Деца бескућници 18 
Повратници/Реадмисија 7 
Деца жртве међународних отмица 0 
Деца страни држављани без пратње 29 

 

3.3. Укљученост деце у образовање 
Према подацима који су прикупљени о укључености деце корисника ЦСР у образовни систем, видимо 
да највећи број похађа основну школу (55%), затим средњу школу (19%), у предшколску наставу је 
укључено око 8% деце и неку врсту курсева 1%. Посебно је значајно истаћи податак да чак 17% 
деце школског узраста није уопште укључено у образовни систем. 
 

Структура деце  према  похађању  школе у извештајном периоду 

  
  

Узраст 

Врста школе 

Предшколска настава ОШ СШ Курс, течај Не похађа школу Укупно 

6-14 2.600 14.863 417 169 2.767 20.816 

15-17 0 2.579 5.601 264 2.533 10.977 

УКУПНО 2.600 17.442 6.018 433 5.300 31.793 

 

3.4. Деца обухваћена мерама надзора над вршењем родитељског права, старатељством и 
усвојењем 
Мера надзора над вршењем родитељског права се примењује кад родитељи неадекватно обављају 
родитељске дужности и на тај начин угрожавају развој и интересе детета. Према Породичном закону, 
орган старатељства има могућност да реагује применом две врсте мера надзора над вршењем 
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родитељског права, превентивног и корективног. Превентивни надзор орган старатељства обавља са 
циљем да омогући родитељима да врше родитељско право8 и корективни надзор са циљем 
исправљања родитеља у вршењу родитељских права.9 
 
У току 2011. године укупно 746 деце, односно њихових родитеља било је обухваћено мерама надзора 
над вршењем родитељског права. Превентивни надзор је чешће примењивана мера (81%) у односу на 
корективни надзор, а евидентирана су само 4 случаја где су у току године примењене обе мере. Мерама 
надзора над вршењем родитељског права најчешће су обухваћена деца из социо-материјално угрожених 
породица,  45% у односу на укупни број деце, и то знатно чешће превентивним у односу на корективни 
надзор. Затим деца која су  занемарена или у ризику од занемаривања (18% укупног броја деце код које 
су примењене мере надзора). Код ове друге групе деце у подједнаком односу примењују се мере 
корективног и превентивног надзора.   
 
 

Број деце која су обухваћена мерама надзора над вршењем родитељског права према корисничким 
групама 

  
  

Корисничке групе деце 

 Деца обухваћена мерама надзора над вршењем 
родитељског права 

Превентивни 
надзор 

Корективни 
надзор 

Обе мере 
надзора 

Укупно 

Дете које је занемарено или је у ризику од 
занемаривања 

67 65 1 133 

Дете жртва насиља 48 19 2 69 

Дете са проблемима у понашању 53 11 0 64 
Дете чији се родитељи споре око начина 
вршења родитељског права 

62 13 1 76 

Дете социо-материјално угожено 308 24 0 332 

Остала деца   63 9 0 72 

УКУПНО 601 141 4 746 

 
 
Одлуку о стављању под старатељство доноси орган старатељства, а Породичним законом је наложено да 
се под старатељство ставља дете без родитељског старања у својству малолетног штићеника.  
У току 2011. године под старатељском заштитом је било укупно 3.008 деце или 6% укупног броја деце 
корисника ЦСР. Као старатељи најчешће су ангажована физичка лица (36% случајева старатељства), а 
затим радници ЦСР као непосредни старатељи (27%). Комбинованих случајева је било 23% и 
привремени старатељ је постављен у 13% случајева. 
 
 
 

Број деце обухваћене мером старатељске заштите у извештајном периоду 
према врсти старатеља 

Врста старатеља Број деце  

Старатељ 1090 
Непосредни старатељ 802 
Колективни старатељ 0 
Привремени старатељ 404 
Привремени старатељ-колизијски 23 
Два или више старатеља 689 

УКУПНО 3.008 
 

                                                
8 Породични закон, чл. 79 
9 Породични закон, члан 80 
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Разлози за примену старатељске заштите су евидентирани за 73% деце која су обухваћена 
старатељством. Најчешћи разлог је неадекватно родитељско старање због занемаривања детета (25% 
случајева), а потом деца чији су родитељи лишени родитељског права (22%), следе по учесталости и 
остали разлози: родитељи преминули (14%), родитељи спречени да врше родитељску дужност (12%) 
итд. Неке друге ситауације а које нису конкретно наведене у класификацији биле су разлог за примену 
старатељске заштите код деце у 16% случајева. 
 
 

Број деце према разлогу  примене мере старатељске заштите 

Разлог примене мере старатељске заштите Број деце 

Родитељи преминули 296 

Родитељи непознати 14 

Родитељи лишени пословне способности 86 

Родитељи спречени да врше родитељску дужност 269 

Родитељ лишен родитељског права 484 

Неадекватно родитељско старање ……(злоупотреба) 115 

Неадекватно родитељско старање....(занемаривање) 554 

Родитељи који нису стекли пословну способност 14 

Друге ситуације 349 

УКУПНО 2.181 

 
 
Општа подобност за усвојење у току 2011. године је утврђена за 44 деце, а на дан 31. 12. 2011. године 
на евиденцији ЦСР  било је 27 деце са утврђеном општом подобношћу за усвојење. У току 2011. године 
усвојено је 42 деце, што је више него у претходној 2010. години (подаци у табели која следи). ЦСР су 
доставили податак и да је за 2 деце у току 2011. године примењен институт међудржавног усвојења. У 
току године, 11 деце било је у породицима на прилагођавању али прилагођавање није окончано 
усвојењем детета.  
 

Година 2008. 2009. 2010. 2011. 
Број усвојене деце 40 42 30 42 

 
Подаци о дужини чекања на усвојење показују да највећи број деце (72%) чека на усвојење краће од 6 
месеци.  
 
 

Узраст деце  према дужини чекања на усвојење у извештајном периоду 

  
Узраст деце 

Дужина чекања на усвојење 

      6 месеци 7-12 месеци 13 месеци-до 2 године Преко 2 године Укупно 

0-11 месеци 4 6 0 0 10 

1-2 године 10 1 2 0 13 

3-5 година 9 0 0 0 9 

Преко 6 година 3 0 0 1 4 

УКУПНО 26 7 2 1 36 
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3.5. Деца на смештају у установама социјалне заштите и хранитељским породицама 

Према Закону о социјалној заштити услуга смештаја обезбеђује се смештајем детета у сродничку, 
хранитељску породицу, дом за смештај укључујући мале домске заједнице, у прихватилиште и друге 
врсте смештаја.10 Детету млађем од три године не обезбеђује се домски смештај, осим ако за то 
постоје нарочито оправдани разлози, с тим што на смештају не може провести дуже од два месеца, 
осим на основу сагласности министарства надлежног за социјалну заштиту.11 

 
У току 2011. године на смештају у установама, породичном смештају, прихватилиштима и другим 
врстама смештаја било је укупно 2.634 деце (0 – 17 година). 
 
Ради поређења са претходним годинама приказујемо број деце (0 – 17 година) и младих (18 – 25 
година) заједно. Подаци приказани у табели која следи показују да је број деце и младих на 
смештају у установама и породицама у 2011. години смањен у односу на претходну годину. 
 

Врста смештаја 
Деца и млади 

2008. 
година 

Деца и млади 
2009.  
година 

Деца и млади 
2010. 
година 

Деца и млади 
2011. 
година 

Смештај у установу 765 811 756 68412 
Смештај у другу породицу 1.916 1.978 2.119 2.05113 
Укупно 2.672 2.789 2.875 2.735 

 
 
Од укупног броја деце на смештају током 2011. године већи удео је био на смештају у породицама 
(71%) у односу на установе, прихватилишта и друге врсте смештаја. Породични смештај се нешто 
чешће примењује у узрасним групацијама деце 3 до 5 и 6 до 14 година (у просеку око 75% деце 
ових узрасних групација  је на породичном смештају), у односу на најмлађу групацију 0 до 2 и 
најстарију 15 до 17 (на породичном смештају је око 66% деце ових узраста). 
 
У анализи старосне структуре укупног броја деце на смештају у формалној заштити уочава се да су 
најбројније појединачне групације деце узраста од 6-14, а потом од 15-17 година, и то су деца на  
смештају у породицама.  
 
 

 

                                                
10 Закон о социјаланој заштити, чл. 47 
11 Закон о социјаланој заштити, чл 52 
12 Овај број обухвата број деце (0 – 17 година) и младих (18 – 26 година) на смештају у установи  
13 Овај број обухвата број деце (0 – 17 година) и младих (18 – 26 година) на смештају у породицама 

Старосна структура деце на смештају у извештајном периоду 

Врста смештаја 0-2 3-5 6 - 14 15 - 17 УКУПНО 

Укупно 
у 2011. 

31.12. Укупно 
у 2011. 

31.12. Укупно у 
2011. 

31.12. Укупно у 
2011. 

31.12. Укупно у 
2011. 

31.12. 

Сродничко 
хранитељство 

4 4 19 19 174 161 140 121 337 305 

Хранитељство у 
породици 

154 127 199 180 793 749 395 344 1.541 1.400 

Установа за децу 23 17 33 30 210 174 161 137 427 358 

Установа за 
васпитање 

0 0 0 0 12 6 44 34 56 40 

Прихватилиште 35 11 22 8 65 22 83 26 205 67 

Остало 16 1 11 1 28 10 13 6 68 18 

УКУПНО 232 160 284 238 1.282 1.122 836 668 2.634 2.188 
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Од укупног броја деце која су на смештају у формалној заштити 82% је обухваћено старатељском 
заштитом.  
 
Гледано према врсти установа социјалне заштите у којима су деца смештена, највећи број је на смештају 
у установама за децу и омладину ометену у развоју (34%), а потом у домовима за децу и омладину 
(27%). Значајан број деце (28% укупног броја) је користио услугу краткотрајног смештаја у 
прихватилиштима. 
 

Број деце на смештају у установама социјалне заштите  према  врсти установа 

Врста установе Број деце 

Дом за децу и омладину 197 

Домско одељење ЦСР за смештај деце и омладине 9 

Центар за заштиту деце и омладине 3 

Дом за децу и омладину ометену у развоју 247 

Установа за васпитање деце и омладине 58 

УКУПНО 514 

Прихватилиште/прихватна станица 205 

УКУПНО 719 

 
 
Смештај у породицама, установама, прихватилиштима и другим врстама смештаја у току 2011. године је 
прекинут  за укупно 408 деце, што је 15% од укупног броја која су боравила на смештају. Проценат деце 
код које је у току године прекинут смештај а била су на смештају у установама износи око 9%, док је то 
око 8% за децу на смештају у хранитељским породицама.  
 
 

Старосна структура деце која код којих је у извештајном периоду дошло до престанка смештаја 

  узраст 
Врста смештаја 0-2 3-5 6 - 14 15-17 УКУПНО 

Сродничко хранитељство 0 0 4 12 16 
Хранитељство 27 10 46 44 127 

Установа за децу 4 4 11 18 37 
Установа за васпитање деце и омладине 0 0 1 8 9 

Прихватилиште 23 10 40 80 153 
Остало 14 11 20 21 66 

УКУПНО 68 35 122 183 408 
 
Повратак детета у родитељску породицу је као разлог за престанак смештаја евидентиран код највећег 
броја деце (22%). Међутим и бројност разлога који су евидентирани у избору  „нешто друго“  у уделу од 
33% од укупног броја деце код које је смештај прекинут указује на потребу додатне анализе и 
сагледавања могућих разлога који се још у пракси јављају а нису садржани у овом обрасцу за 
извештавање. Свакако да је учесталост појединих разлога у значајној вези са узрастом детета, па је тако 
на нижем узрасту усвојење и смештај у хранитељску породицу једнако чест разлог колико и повратак у 
родитељску породицу, док са повећањем узраста ови разлози постају ређи и готово дупло мање 
заступљени у односу на повратак детета у родитељску породицу, који је и даље најчешћи разлог и на 
старијим узрастима. Осамостаљивање и завршетак школовања или професионалног оспособљавања 
свакако да је разлог који је искључиво везан за најстарији узраст (око 13% деце напушта смештај из 
ових разлога). У групацији најстарије деце значајан је и број оних који су самовољно напустили смештај 
(10% од укупног броја деце овог узраста). 
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Старосна структура деце према  разлозима престанка смештаја у извештајном периоду 

  Узраст 

Разлог престанка смештаја 0-2 3-5 6 - 14 15-17 Укупно 

Повратак у родитељску породицу 12 2 39 27 80 
Осамостаљивање 0 0 0 18 18 
Одлазак у сродничку породицу 2 1 2 1 6 
Усвојење 17 6 2 0 25 
Хранитељство у сродничкој породици 1 4 1 2 8 
Хранитељство у другој породици 14 6 19 17 56 
Завршено школовање/радно оспособљавање 0 0 1 19 20 
Престанак васпитне мере 0 0 0 2 2 
Самовољно напуштање смештаја 0 0 4 15 19 
Смрт 1 2 1 2 6 
Нешто друго 21 14 39 43 117 

УКУПНО 68 35 108 146 357 

 
Укупно 132 или 5% од укупног броја деце која су боравила на смештају у току године су мењала 
смештај. У овом моменту у годишњим извештајима ЦСР је расположив податак само о броју промена 
смештаја које су се догодиле у току године али не и о каквим се променама ради односно о којим 
променама и врстама смештаја. Значајан је податак који говори да се ипак код већине њих (92%) који 
су мењали смештај, радило само о једној промени у току године. 
 
 

Број деце која су у извештајном периоду мењала врсту смештаја једном или више пута 

Број промена смештаја М Ж Укупно 
Једанпут променили смештај  

51 70 121 
Два пута 2 5 7 
Три и више пута променили смештај 3 1 4 

УКУПНО 56 76 132 

 
Као што је већ претходно речено, Закон налаже да се детету млађем од три године не обезбеђује 
домски смештај, осим ако за то постоје нарочито оправдани разлози, као и да на смештају не може 
провести дуже од два месеца, осим на основу сагласности Министарства. Из тог разлога евидентира 
се засебан податак о деци овог узраста на смештају у установама. У току 2011. године на смештају у 
установама било 23 деце овог узраста - половина ове деце је боравила у установима краће од 6 
месеци, а сва остала деца и дуже. 
 

Број деце узраста  до 3 године према дужини боравка у установи за смештај на дан 31.12.2011. 

Дужина боравка у установи за смештај Број деце 

 
0 – 6 месеци 11 

7 - 12 месеци 3 

1 – 2 године 5 

Преко 2 године 4 

УКУПНО 23 
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На евиденцијама ЦСР у Војводини налази се укупно 1.603 хранитељских породица, 81% чине 
несродничке хранитељске породице и 19% сродничке хранитељске породице. У току 2011. године, 
према подацима ЦСР, 227 хранитељских породица нису имале дете на смештају - односно чекале су на 
смештај детета. 
Већи број деце (83%) је на смештају у другим хранитељским породицама у односу на сродничке. Међу 
децом на породичном смештају најбројнија су деца која су занемарена или у ризику од занемаривања 
(63%), а затим „остала деца“14 (20%), социо-материјално угрожена деца (10%) итд. 
 

Деца на породичном смештају/хранитељству према корисничким групама и врсти породичног 
смештаја у извештајном периоду 

  Врста хранитељства 

Корисничке групе Сродничко 
хранитељство 

Хранитељство 
у другој 

породици 

  

  Укупно 

Дете које је занемарено или у ризику од занемаривања 157 1.052 1.209 
Дете жртва насиља 6 93 99 
Дете са проблемима у понашању 7 20 27 
Дете чији се родитељи споре око начина вршења родитељског 
права 

3 19 22 

Дете социо-материјално угрожено 33 161 194 
Остала деца 126 257 383 

УКУПНО 332 1.602 1.934 

4.0.  ПУНОЛЕТНИ КОРИСНИЦИ ЦСР -  МЛАДИ, ОДРАСЛИ И СТАРИЈИ 
Према Закону о социјалној заштити млада особа (пунолетно лице до навршених 26 година живота) 
може бити корисник социјалне заштите по истим условима као и дете, кад му је услед породичних или 
неких других животних околности, угрожено здравље, безбедност и развој, односно ако је извесно да 
без подршке социјалне заштите не може да достигне оптимални ниво развоја, а нарочито:15 
 

1. Ако је без родитељског старања или у ризику од губитка родитељског старања 
2. Ако његов родитељ или старатељ или друго лице које се о њему непосредно стара, није у 
стању да се о њему стара без подршке система социјалне заштите услед здравствених разлога, 
менталног обољења, интелектуалних тешкоћа или неповољних социоекономских околности 
3. Ако има сметње у развоју (телесне, интелектуалне, менталне, сензорне, говорно језичке, 
социоемоционалне, вишеструке), а његове потребе за негом и материјалном сигурношћу 
превазилазе могућности породице 
4. Ако је у сукобу са својим родитељима, старатељима и заједницом и ако својим понашањем 
угрожава себе и околину 
5. Ако се суочава са тешкоћама због злоупотребе алкохола, дрога или других опојних средстава 
6. Ако постоји опасност да ће постати жртва или ако јесте жртва злостављања, занемаривања, 
насиља и експолатације односно, ако су му физичко, психичко или емоционално благостање 
угрожени деловањем или пропустима родитеља, старатеља или друге особе која се о њему 
непосредно стара 
7. Ако је жртва трговине људима 
8. Ако је страни држављанин, односно лице без држављанства, без пратње 
9. Ако се његови родитељи споре око начина вршења родитељског права 

    10. Ако има друге потребе за коришћењем социјалне заштите 
 
И пунолетна лица од навршених 26 година до навршених 65 година (одрасле особе), као и старији 
корисници од 65 година могу бити корисници социјалне заштите односно ЦСР, када је њихово 
благостање, безбедност и продуктиван живот у друштву угрожено ризицима услед старости, 
                                                
14 У ову корисничку групу сврставају се деца која су у систему социјалне заштите из различитих разлога – деца са развојним 
тешкоћама, када су развојне тешкоће примарни основ уласка у систем; деца страни држављани без пратње, деца у 
прекршајном поступку, деца жртве међународних отмица .... 
15 Закон о социјалној заштити ,члан 41 
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инвалидитета, болести, породичних и других животних околности. Одрасле и старије особе постају 
корисници система социјалне заштите нарочито у следећим случајевима16: 
1. Ако имају телесне, интелектуалне, сензорне или менталне тешкоће или тешкоће у комуникацији, и 
када се услед друштвених и других препрека сусреће с функционалним ограничењима у једној или 
више области живота 
2. Ако за њих постоји опасност да ће постати или ако већ јесу жртве самозанемаривања, 
занемаривања, злостављања, експолоатације и насиља у породици 
3. Ако се суочавају са тешкоћама због поремећених односа у породици, зависности од алкохола, 
дрога и других опојних средстава, или, због других облика друштвено неприхватљивог понашања и 
других узрока; 
4. Ако су жртве трговине људима 
5. Ако су страни држављани или лица без држављанства са потребом за социјалном заштитом 
6. Ако имају потребе за домским смештајем и друге потребе за социјалном заштитом 
 
У складу са овим законским одређењима дефинисане су корисничке групе пунолетних корисника: 
младих, одраслих и старијих. 

 

4.1. Корисничке  групе пунолетних корисника - младих, одраслих и старијих  

У току 2011. године евидентирано је укупно 119.729 пунолетних корисника ЦСР, а подаци о припадности 
корисничким групама су прикупљени за 119.887 или за 158 корисника више – то су корисници који су 
евидентирани у најмање две од понуђених корисничких група и говори о вишеструкој угрожености тог 
броја корисника. 
 
Најбројнија групација пунолетних корисника ЦСР су социо – материјално угрожене особе, са учешћем од 
63% у односу на укупан број. Ово је уједно и најчешће обележје младих и одраслих: социо-материјално 
угрожени млади чине 55% укупног броја младих корисника, а социо-материјално угрожене одрасле 
особе чак 73% укупног броја одраслих корисника ЦСР.  
 
Код старијих корисника социо–материјална угроженост је обележје које је заступљено у уделу од 39% у 
укупном броју старијих. Међу старијим корисницима доминантна групација су „остали“ са учешћем од 
55% - ову групу чине старије особе које се ЦСР јављају из разлога који су специфично везани за 
карактеристике старијег доба (захтеви за коришћење дневних услуга – помоћ у кући, клубова...захтеви 
за смештај у дом...)  
 
Код младих особа после социо-материјалне угрожености (55%), следећа најбројнија групација су 
„остали“ са учешћем од 22%, у коју се убрајају сви који нису наведени основном класификацијом - 
овде се убрајају особе са инвалидитетом које су ушле у систем по основу инвалидности као основног 
разлога обраћања ЦСР (захтев за остваривања права на додатак за помоћ и негу другог лица, 
увећани додатак за помоћ и негу другог лица). Затим следе младе особе са проблемима у понашању 
(16% младих).   
 
Код одраслих, након социо-материјалне угрожености као доминантног обележја (72%), следи такође 
групација „остали“, у коју се убрајају сви други корисници који нису наведени основном класификацијом 
- особе са инвалидитетом које су ушле у систем по основу инвалидности.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
16 Закон о социјалној заштити, члан 41 
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Број корисника према дефинисаним корисничким групама и узрасту у извештајном периоду 

 

Корисничке групе Млади Одрасли Старији Укупно 

Занемарена особа и у ризику од занемаривања 219 350 547 1.116 

Особа жртва насиља 225 805 100 1.130 

Особа са проблемима у понашању 2.483 1.299 289 4.071 

Особа са поремећеним породичним односима 691 5.145 672 6.508 
Особа социо-материјално угрожена 8.580 57.030 9.967 75.577 
Остали17  3.469 13.971 14.045 31.485 

УКУПНО 15.667 78.600 25.620 119.887 

 

4.2. Статус запослености пунолетних корисника 

Кроз образац за годишње извештавање ЦСР тражени су подаци о статусу запослености корисника ЦСР. 
Међутим, подаци према овом обележју су прикупљени за свега 8% пунолетних корисника, те је из тог 
разлога свака уопштена интетпретација података непоуздана. Ипак, на основу расположивих података 
може се уочити да је удео незапослених, међу корисницима код којих је ово обележје евидентирано, 
већи и износи 61% у односу на удео запослених од 29% и пензионера који чине 10%. 
 
 

Број пунолетних корисника према статусу запослености и старосној структури у извештајном 
периоду 

Старосна структура корисника Статус запослености 

Незапослен Запослен Пензионер 

Млади 635 384 535 

Одрасли 2.415 1.098 102 

Старији 2.929 1.299 313 

УКУПНО 5.979 2.781 950 

 

4.3.  Пунолетни корисници старатељске заштите 

Породичним законом је наложено да се под старатељство ставља пунолетно лице које је лишено 
пословне способности (пунолетни штићеник). Одлуку о потпуном или делимичном лишењу пословне 
способности пунолетне особе доноси суд. Потпуно лишење пословне способности подразумева да 
пунолетно лице због болести или сметњи у психофизичком развоју није способно за нормално 
расуђивање те због тога није у стању да се само стара о себи нити да штити своја права и интересе 
(положај лица млађег од 14 година)18. У случају делимичног лишења (положај старијег малолетника), 
судском одлуком се одређују правни послови које лице због болести или сметњи у психофизичком 
развоју не може самостално да предузима19. 
 
Кретање броја особа под старатељством приказујемо за период од 2008. до 2011. године, укључујући и 
број деце. Уочава се да у посматраном периоду расте укупан број лица која су обухваћена старатељском 
заштитом, и у односу на претходну 2010. годину овај пораст износи чак 21%. 
 
                                                
17 У ову групу корисника убрајају се сви други пунолетни корисници који нису наведени претходном класификацијом. Овде се 
убрајају особе са инвалидитетом које су ушле у систем по основу инвалидности као основног разлога обраћања ЦСР (захтев 
за остваривања права на додатак за помоћ и негу другог лица, увећани додатак за помоћ и негу другог лица). 
18 Породични закон, члан 146 
19 Породични закон, члан 147 
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Старосна структура 2008. година 2009. година 2010. година 2011. година 
Деца и млади 1.911 1.940 2.050 3.36320 
Одрасла лица 2.334 2.616 2.679 2.804 
Остарела лица 758 797 967 1.042 
Укупан број 5.003 5.353 5.696 7.209 

 
 
У структури пунолетних корисника према узрасту и врсти старатеља уочава се да је највећа 
групација корисника обухваћена старатељском заштитом где је физичко лице постављено за 
старатеља (60% свих случајева старатељства), затим следе случајеви привременог старатељства 
23%, и доста значајан проценат од 17%, где радници ЦСР обављају послове старатељства 
непосредно. Гледано према узрасту под старатељством је највећи број одраслих особа (67%), затим 
следе старији (25%) и млади (8%). 
 

Број корисника обухваћених мером старатељске заштите у извештајном периоду према врсти 
старатеља и корисничким групама 

  
Врста старатеља 

Број корисника Укупно 

Млади Одрасли Старији   

Старатељ 212 1.753 536 2.501 

Непосредни старатељ 52 525 92 669 

Колективни старатељ 0 0 8 8 

Привремени старатељ 83 474 403 960 

Привремени старатељ-колизијски 4 27 1 32 

Два или више старатеља 4 25 2 31 

УКУПНО 355 2.804 1.042 4.201 

 
У току 2011. године 850 корисника је потпуно лишено пословне способности, док није забележен ни 
један случај делимичног лишења. Најчешће, у скоро 95% случајева, корисници су лишени пословне 
способности због болести, а знатно ређе због сметњи у психофизичком развоју (5% корисника). 
  
 

Број корисника према врсти лишавања пословне способности и старосној структури у 
извештајном периоду 

Врста  лишавања пословне способности Старосне групе корисника 

  Млади Одрасли Старији Укупно 

Потпуно лишавање пословне способности 57 610 183 850 

Делимично лишавање пословне способности       0 

УКУПНО 57 610 183 850 

4.4.  Пунолетни корисници смештаја 
Према Закону, услуга смештаја обезбеђује се смештајем корисника у сродничку, другу породицу, дом 
за смештај укључијући мале домске заједнице, у прихватилиште и друге врсте смештаја.21 
 
Током 2011. године на породичном смештају, у установама социјалне заштите и прихватилиштима 
било је укупно 7.028 пунолетних корисника – младих, одраслих и старијих.  
Породични смештај пунолетних корисника је значајно мање заступљен у односу на смештај у 
установе. На породичном смештају било је 6% корисника у односу 93% у установама, и нешто мањи 

                                                
20 Овај број обухвата  број деце под старатељством (3.008) и младих под старатељством (355) 
21 Закон о социјалној заштити, чл. 47  
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број корисника који су користили смештај у прихватилиштима (1%). Породични смештај је иначе 
ређе коришћена услуга у свим узрасним групацијама, осим код деце. И код младих, 38% је на 
смештају у породицама у односу на 62% који су у установама, а однос у корист институционалног 
смештаја је са узрастом израженији. У старосној структури пунолетних корисника институционалног 
смештаја, највећи удео од 58% чине старије особе.  

 
Посматрана је и структура корисника према врсти установа социјалне заштите. Из података у табели 
која следи може се уочити да је највећи број корисника на смештају у геронтолошким центрима (62%), 
домовима за душевно оболела лица (12%) и одрасла лица са менталним тешкоћама (9%). Значајан 
проценат одраслих лица (18% од укупног броја одраслих) налази се на смештају у геронтолошким 
центрима и домовима за смештај старих лица, што указује на проблем недовољних капацитета и 
смештаја у установама за  одрасле. Млади (од 18 до 25 година) који су на смештају у установама за децу 
јесу младе особе које имају право на смештај до завршетка школовања и радног оспособљавања. 
 

Структура корисника према врсти смештаја у установу социјалне заштите у извештајном периоду 

Врста установе Старосна структура корисника 

Млади Одрасли Старији Укупно 

Дом за одрасла инвалидна лица и лица са чулним оштећењима 2 45 7 54 
Завод за одрасла лица ометена у менталном развоју и душевно 
оболела 

27 189 6 222 

Домско одељење за смештај одраслих лица ометених у развоју и 
душевно оболелих 

13 36 6 55 

Дом за душевно оболела лица 3 457 315 775 
Дом за одрасла лица са менталним тешкоћама 71 481 38 590 
Дом за смештај старих лица 0 73 359 432 
Домско одељење за смештај старих лица 1 15 57 73 
Геронтолошки центар 0 730 3.257 3.987 
Дом за децу 94 5 0 99 
Установа за васпитање деце и омладине 15 9 0 24 
Остало  48 52 35 135 

УКУПНО 274 2.092 4.080 6.446 

 
Старатељском заштитом је обухваћено око трећине односно 2.085 пунолетних корисника на смештају у 
породицама и установама. Највећи број корисника који су под старатељском заштитом је на смештају у 
установама за одрасле (76% у односу на укупан број под старатељством). Далеко затим су корисници на 
породичном смештају (9%) и у установама за децу и младе (8%),   
 

Структура корисника према врсти смештаја у извештајном периоду и на дан 31.12.2011. 

  
Врста смештаја 

  

Старосне групе 

Млади Одрасли Старији 

Укупно На дан 
31.12. 

Укупно На дан 
31.12. 

Укупно На дан 
31.12. 

Сроднички породични смештај 63 55 43 43 32 31 

Породични смештај у другу породицу 110 80 152 120 78 63 

Установа за смештај деце и младих 231 218 44 44 0 1 

Установа за смештај одраслих и старијих 26 26 2.040 1.846 4.111 3.059 

Установа за васпитање деце и омладине 19 15 0 0 0 0 

Прихватилиште 22 10 34 9 23 7 

УКУПНО 471 404 2.313 2.062 4.244 3.161 
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У току 2011. године смештај је прекинут за укупно 1.490 или 21% корисника. Најчешћи разлог када се 
посматра укупан број корисника је смрт корисниика у 76% случајева прекида смештаја, док су сви 
остали разлози далеко мање заступљени. Свакако да се уочавају разлике у разлозима за прекид 
смештаја у односу на узраст корисника, па је тако у групацији младих најчешћи разлог осамостаљивање 
(44% младих напушта смештај јер се осамостаљује), док је смрт корисника доминантан разлог код 
одраслих и старијих. 
 

Структура корисника код којих је дошло до престанка смештаја према разлогу престанка смештаја 
у извештајном периоду 

  Старосна структура корисника 

Разлог престанка смештаја Млади Одрасли Старији Укупно 

Повратак у породицу 2 11 12 25 
Осамостаљивање 24 4 0 28 
Завршено школовање/радно оспособљавање 9 2 0 11 
Престанак васпитне мере 1 0 0 1 
Заснивање заједнице 3 0 0 3 
Повратак у сопствени дом уз услуге подршке у заједници 0 3 9 12 
Самовољно напуштање смештаја 3 54 88 145 
Смрт корисника 2 143 988 1.133 
Нешто друго 11 31 90 132 

УКУПНО 55 248 1.187 1.490 

4.5.  Старији корисници који живе у старачким, самачким домаћинствима и хронично оболели 
старији корисници 
По први пут за извештајну 2011. годину су прикупљени  подаци о посебно угроженој категорији старијих 
особа - који живе у самачким, старачким домаћинствима као и о броју хронично оболелих старијих 
особа. На основу прикупљених података може се закључити да ова групација посебно угрожених 
старијих особа чини скоро половину (48%) укупног броја старијих корисника евидентираних у ЦСР у 
2011. години. Скоро две трећине (59%) живи у сеоским подручјима, а учешће жена је скоро дупло веће 
у свим групацијама. 
 

 

5.0.  КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСЕБНО ОСЕТЉИВИХ И КОРИСНИЧКИХ ГРУПА ДЕЦЕ, МЛАДИХ, 
ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ 

5.1.  Деца са проблемима у понашању 
Подаци о деци са проблемима у понашању прикупљају се према узрасту и врсти проблема у понашању 
(асоцијално понашање или сукоб са законом). Број деце која су у току 2011. године евидентирана у ЦСР 
по основу проблема у понашању је 4.367, од тог броја 15% чине деца узраста до 14 година (кривично 
неодговорна), а већи део од 85% су узраста од 14 до 18 година.  
 

Структура старијих  (из старачких и самачаких домаћинстава и хронично оболели) према месту 
пребивалишта и роду 

Старији корисници 

Број корисника према месту пребивалишта и 
роду 

Градско Сеоско 
М Ж Укупно М Ж Укупно 

У старачком домаћинству 948 1.585 2.533 1.318 1671 2.989 
У самачком домаћинству 575 849 1.424 940 1364 2.304 

Хронично оболели који живе у старачком или самачком 
домаћинству 

467 753 1.220 699 1310 2..009 

УКУПНО 1.990 3.187 5.177 2.957 4345 7.302 
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Деца у сукобу са законом су бројнија групација са учешћем од 85% у односу на укупан број деце са 
проблемима у понашању. Кршење законских норми као врста проблема у понашању је знатно чешћи 
проблем на старијем узрасту, док је на млађем узрасту чешћа појава асоцијалног понашања. У родној 
структури дечаци су бројнији у свим групацијама. 
 

Структура деце са проблемима у понашању према природи проблема понашања, узрасту и роду у 
извештајном периоду 

  
Проблем у понашању 

Узраст и род 
6-14 15-17 

 
м ж укупно м ж укупно 

Асоцијално понашање 241 90 331 222 107 329 
Деца у сукобу са законом 277 29 306 3.004 397 3.401 

УКУПНО 518 119 637 3.226 504 3.730 

 
Скоро четвртина деце са проблемима у понашању рецидивира. Исти проблеми испољили су се код 18% 
деце са асоцијалним понашањем и код 20% деце у сукобу са законом. Комбиновани случајеви 
асоцијалног понашања и сукоба са законом чине још 16% укупног броја рецидивираних случајева у току 
године. 
 

Број деце са проблемима у понашању која су по основу проблема у понашању поново 
евидентирана  у извештајном периоду 

Проблем у понашању Број поново евидентиране деце 

Асоцијално понашање 121 

Деца у сукобу са законом 724 

Деца са асоцијалним понашањем и у сукобу са законом 170 
УКУПНО 1.015 

 
Према евиденцији ЦСР судови су у току 2011. године изрекли укупно 560 васпитних мера посебне 
обавезе. У структури изречених васпитних мера посебне обавезе најчешће су оне које упућују на 
активности социјалног, хуманитарног и еколошког садржаја и мере образовног карактера. 
 

Број изречених васпитних мера посебне обавезе за децу и младе у сукобу са законом  у 
извештајном периоду 

                                                                                                                             
Васпитна мера посебне обавезе 

Број васпитних 
мера за децу 

Број за 
пунолетне22 

Извињење оштећеном 48 11 

Наканада штете оштећеном 42 8 

Редовно похађање школе и неизостајање са посла 74 44 

Оспособљавање за одговарајуће занимање 27 23 

Укључивање без надокнаде у рад хуманитраних организација или 
обављање послова социјалног, локалног и еколошког садржаја 

185 58 

Укључивање у спортске активности 6 5 

Подвргавање одговарајућем испитивању  и одвикавању од зависности 
изазване употребом алкохолних пића или опојних дрога 

9 14 

Похађање курсева за стручно оспособљавање или припремање и полагање 
испита којима се проверава одређено знање 

6 0 

                                                
22  Број васпитних мера за пунолетна лица која су кривично дело извршила као малолетна, а у време суђења нису навршила 
21 годину  
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Да не може да напусти место пребивалишта или боравишта без  
сагласности суда  и посебног одобрења органа старатељства 

0 0 

УКУПНО 397 163 

 
У току 2011. године изречене су укупно 984 васпитне мере појачаног надзора. Структура изречених 
мера појачаног надзора у 2011. години показује да је најчешћа мера Појачаног надзора од стране 
органа старатељства, а укупно је изречено 826 ових мера. Такође су изречене и 152 Мере појачаног 
надзора од  стране родитеља, усвојиоца или старатеља. У току 2011. године судови су изрекли само 
6 мера Појачаног надзора уз дневни боравак у одговарајућој установи за васпитање и образовање 
малолетника. 
 

Број васпитних мера појачаног надзора за децу и младе у сукобу са законом у извештајном периоду 

                                                                                                                             
Васпитна мера појачаног надзора 

Број васпитних 
мера појачаног 
надзора за децу 

Број за 
пунолетне 

Појачан надзор од стране родитеља, усвојиоца или старатеља 131 21 
Појачан надзор у другој породици 0 0 

Појачан надзор од стране органа старатељства 600 226 
Појачан надзор уз дневни боравак у одговарајућој установи за  
васпитавање и образовање малолетника 

1 5 

УКУПНО 732 252 

 
Међу заводским мерама најчешћа је мера Упућивања у васпитно – поправни дом (за 76 деце и 
младих), потом Упућивање у васпитну установу (24). У току 2011. године изречено је и 11 мера 
Упућивања у установу за лечење и оспособљавање, при чему се у пракси ова мера спроводи у 
установама које за то нису предвиђене.  
 

Број деце и младих у сукобу са законом према изреченим заводским мерама у 
извештајном периоду 

Заводска васпитна мера Број деце Број 
пунолетних 

Упућивање у васпитну установу 20 4 

Упућивање у васпитно-поправни дом 60 16 

Упућивање у посебну установу за лечење и оспособљавање 3 8 

УКУПНО 83 28 

 
Према подацима ЦСР, 10 пунолетних корисника (који су дело починили као малолетна лица), у току 
2011. године користили су услуге подршке за реинтеграцију након изласка из затвора (у 
комуникацији са стручним радницима добијен је податак да се радило о саветодавном раду са 
корисником и  породицом, припреми породице за прихват корисника по одслужењу казне, исплатама 
једнократне новчане помоћи, утврђивању права на новчану социјална помоћ, помоћи у прибављању 
документације…). 
 

Број деце и младих  у сукобу са законом  према  изреченој казни малолетничког 
затвора  у извештајном периоду 

   Број деце Број 
пунолетних 

Малолетници на издржавању казне малолетничког затвора 5 7 

Малолетници који након повратка из затвора користе услуге 
подршке за реинтеграцију 

0 10 
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5.2.  Жртве насиља 
Број жртава насиља у посматраном периоду од 2009. до 2011. године је у порасту. Овакав тренд свакако 
да је пре свега показатељ повећаног сензибилитета друштва за препознавање феномена насиља и 
спремности да се реагује и случајеви насиља пријаве. 
 

 2009. година 2010. година 2011. година 
Деца жртве насиља 794 806 776 
Одрасле (и млади) и старије особе жртве насиља 1.234 1.163 1.256 
Укупно 2.028 1.969 2.032 

 
У 811 породица је констатован проблем породичног насиља, а  у укупном броју жртава насиља највећи 
је удео одраслих (42%), затим деце (38%), младих (12%) и на крају старијих (8%). 
 
 

Број породица у којима је у извештајном периоду утврђено постојање насиља и број 
жртава насиља 

Број породица Старосне групе-жртве насиља 
Деца Млади Одрасли Старији Укупно 

811 776 261 858 137 2.032 
 
Податак о врсти доминантног облика насиља је прикупљен за 2.062 жртава, односно за 1,5% више од 
укупног броја евидентираних, што говори о појави комбинованог насиља у тим случајевима. Физичко 
насиље је ипак доминантно, а више од половине жртава (54%) је угрожено овим видом насиља. Затим 
следе остали облици: психичко насиље (28%), занемаривање (14%), сексуално (2%) и други облици 
(2%). 
 
Место одвијања насиља је најчешће породица жртве, у чак 96% пријављених случајева. Далеко иза 
следи „друго“ као могући избор која је евидентирана у 3% случајева, а забележено је и 12 случајева 
насиља у хранитељским породицама и 4 у установама за смештај. С обзиром на ипак велики број 
случајева у опцији „друго“ било би значајно да се  у наредном периоду кроз прецизније извештавање од 
стране ЦСР добију информације у којем се окружењу насиље још јавља.  
 
 
 

Структура жртава насиља према месту одвијања насиља у извештајном периоду 
Место одвијања насиља Старосне групе-жртве насиља 

Деца Млади Одрасли Старији Укупно 
Породица 730 241 833 133 1.937 
Хранитељска или друга породица 6 5 0 1 12 
Установа за смештај 1 3 0 0 4 
Друго 25 11 20 3 59 

УКУПНО 762 260 853 137 2.012 
 
 
 
Починиоци насиља су 3 пута чешће мушкарци него жене, а подаци указују да су у скоро 80% случајева 
починиоци чланови породице.  
Случајеви насиља су најчешће пријављени од стране МУП-а, самих жртава или од стране чланова 
породице, потом следе нешто ређе пријаве које долазе од стране других установа - школа, вртића, дома 
здравља, суда. Други извори пријава су знатно ређе заступљени. 
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Структура жртава насиља према  извору пријаве у извештајном периоду 

 
Порекло пријаве Број жртава 

Деца Млади Одрасли Старији Укупно 
Члан породице  159 53 76 17 305 

Пријава другог лица ван породице 47 22 43 20 132 

Пријава установе (школа, дом здравља, вртић....) 158 25 41 6 230 

Пријава МУП-а 112 44 228 13 397 
Захтев суда 57 22 107 9 195 
Пријава удружења  3 2 1 0 6 
Орган старатељства по службеној дужности у 
другим поступцима 

32 18 34 6 90 

Сама жртва 36 28 221 50 335 
Анонимна пријава 14 6 50 3 73 
Неко други 29 16 23 2 70 

УКУПНО 647 236 824 126 1.833 
 
 
ЦСР је по службеној дужности у току 2011. године покренуо укупно 412 поступака за заштиту жртава 
насиља, што је 50% од укупног броја евидентираних породица у којима је проблем насиља констатован. 
Најчешћи вид реаговања ЦСР је покретање поступка за изрицање мере заштите од насиља у породици 
(у 28% случајева), а потом следе кривичне пријаве против починилаца које ЦСР покренуо у 20% 
случајева који су евидентирани.  
 

 
Поступци за заштиту жртава насиља које је ЦСР покренуо по службеној дужности 

Природа поступка Број покренутих поступака Укупно 

Деца Млади Одрасли Старији 
Поступак за изрицање мере заштите од насиља у 
породици 

53 8 53 2 116 

Поступак за потпуно лишавање родитељског права 30 2 2 0 34 

Поступак за  делимично лишавање родитељког права 17 1 5 0 23 
Кривична пријава 27 11 43 1 82 
Поступак за лишавање пословне способности 
насилника 

1 0 3 0 4 

Поступак за доношење привремене мере принудног 
лечења  

2 0 0 0 2 

Поступак за заштиту интереса и права детета 29 2 2 0 33 

Нешто друго 21 12 71 14 118 
УКУПНО 180 36 179 17 412 

 
 
ЦСР у случајевима насиља може да реагује неодложном интервенцијом ради осигурања безбедности 
жртве. Привременим закључком о обезбеђењу смештаја, у току 2011. године измештено је из породице 
74 деце. Разлог који је најзаступљнији за измештање детета из породице је када родитељ није био у 
могућности да дете заштити од злостављања другог родитеља, а само нешто ређе су ситуације када оба 
родитеља злоставаљају дете. Велики број случајева у опцији друго указује на потребу за увођењем 
прецизнијег извештавања. ЦСР су упутили на здравствени третман у току 2011. године 65 деце жртава 
насиља.  
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Број деце жртава насиља која су у извештајном периоду привременим закључком о 
обезбеђењу смештаја  измештена из породице  ради заштите безбедности 

Разлог измештања из породице Број деце 

Оба родитеља злостављају дете 21 
Родитељ није у могућности да заштити дете од злостављања другог родитеља 24 
Родитељ није у могућности да заштити дете од злостављања ван породице 5 
Нешто друго 24 

УКУПНО 74 

5.3.  Социо-материјално угрожене породице 

Највећи број корисника у систему социјалне заштите је због социо-материјалне угрожености и ово је 
најбројнија корисничка група у свим узрасним групацијама изузев код старијих, где је друга по 
учесталости. Структуру групе социо-материјално угрожених корисника приказујемо према врсти 
новчане социјалне помоћи на коју су остварили право и према узрасту носиоца права.  
 
У току 2011. године укупно 75.556 корисника је остварило право на неку врсту новчане социјалне 
помоћи. Највећи је број корисника права на једнократну новчану помоћ (37%), а потом на новчану 
социјалну помоћ (26%) и друге врсте новчане социјалне помоћи (увећану и временски ограничену 
НСП). Гледано према узрасту носиoца прaва, највеће је учешће одраслих особа и износи 70%, а 
затим старијих 12%, деце 10% и на крају младих 8%.  
 

Структура социо-материјално угрожених корисника који су у извештајном периоду остварили 
права на новчану социјалну помоћ и који имају статус носиоца права 

Врсте новчане социјалне помоћи Старосне групе корисника носиоца права 
Деца Млади Одрасли Старији Укупно 

Право на новчану социјалну помоћ 3.553 1.638 13.277 1.014 19.482 

Право на увећану новчану социјалну помоћ 1.373 770 7.218 3.476 12.837 

Право на временски ограничену новчану социјалну помоћ 514 833 13.709 206 15.262 

Право на једнократну новчану помоћ 2.212 2.488 19.275 4.000 27.975 
УКУПНО 7.652 5.729 53.479 8.696 75.556 

 
Новчану социјалну помоћ је у току 2011. године користило укупно 35.149 породица, (током 2010. 
године право на материјално обезбеђење породице користило је 32.077 породица, 27.677 породица 
у 2009. години и 24.486 у 2008.). Најбројније су једночлане породице са уделом од 40%, а потом следе 
двочлане 20% итд. до породица са шест и више чланова којих је најмање и чине 5% укупног броја 
породица са оствареним правом.  
 
Подаци о корисницима који су остварили право на различите врсте новчане социјалне помоћи према 
припадности корисничким групама и посебно осетљивим групама, прикупљени су за само 20% 
корисника права. Ипак, и на основу ових оскудних података може се видети да највећи број корисника 
права припада Ромској националној заједници (62%), док следе у знатно мањем уделу особе са 
инвалидитетом (19%) и корисници евидентирани кроз друге посебно осетљуве групе – избеглице, жртве 
насиља... 
 
Подаци о броју корисника права једнократне помоћи је тражен и као засебан податак, уз податак о броју 
обезбеђених помоћи. Број корисника права је 35.444, а број датих једнократних помоћи у току године 
40.904, што је у просеку нешто више од 1 помоћи по кориснику. Такође се може видети да је намена 
једнократних помоћи најчешће за исхрану, трошкове лечења и обезбеђивање основних средстава за 
домаћинство.  
 



 

 31

Број корисника једнократних новчаних помоћи и укупан број обезбеђених једнократних 
новчаних  помоћи у извештајном периоду 

                                                                                                       
Укупан број датих једнократних помоћи                                                                                        

Број корисника једнократних 
новчаних помоћи 

Укупан број датих 
једнократних помоћи 

Исхрана 11.551 13.759 
Школовање деце 2.264 2.478 
Домаћинство  6.599 6.896 
Елементарне непогоде 152 146 
Трошкови лечења 8.090 9.709 
Трошкови сахране 840 861 
Трошкови превоза 1.774 2.805 
Трошкови опремања 592 671 
Друго 3.582 3.579 

УКУПНО 35.444 40.904 
 
 
 
Јединице локалне самоуправе могу предвидети и друге врсте материјалне помоћи поред једнократне 
новчане, као што су народне кухиње, субвенције идр. Највећи је број корисника који су остварили право 
на помоћ у натури или 47%, затим на субвенције 29% и бесплатан оброк односно народну кухињу 20%. 
Као и код права на новчану социјалну помоћ, посматрано према припадности корисничким и посебно 
осетљивим групама, најбројнији  корисници ових права су припадници Ромске националне заједнице 
(66%) и особе са инвалидитетом (27%). 
 
 
 

Број корисника који су остварили право на друге врсте материјалне помоћи и 
укупан број датих помоћи 

 
Врста помоћи 

 
Број корисника 

 
Укупан број датих материјалних помоћи 

Помоћ у натури 12.729 15.343 
Субвенције 7.824 11.830 
Бесплатни оброк 5.571 141.972 
Друго 1.086 1.077 

УКУПНО 27.210 170.222 

 

5.4.  Жртве трговине људима 

У току 2011. године евидентирана су 23 случаја трговине људима, у односу на 2010. годину када је 
евидентирано 17 жртава.  У 80% случајева радило се о нашим држављанима.  
Посматрано према старости жртава, трговином људима најугроженија су деца која чине 56% 
забележених случајева. Затим млади (24%) и одрасли (20%), док жртава трговине људима међу 
старијима није било. Према доминантном облику експлоатације највећи број жртава у свим узрасним 
групацијама је евидентиран кроз опцију „други облик експлоатације“, што указује на разноврсност 
облика експлоатације којима жртве могу бити изложене и у овом моменту недовољно прецизно   
извештавање о овој појави. Изузимајући ову опцију, деца су најчешће била принуђена на 
просјачење, а младе особе су сексуално експлоатисане. Код одраслих особа евидентирани су 
случајеви сексуалне и радне експлоатације жртве. 
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У 8 од укупно 23 случаја трговине људима ЦСР је применио неку од мера породично правне заштите и 
заштите од насиља у породици. У свим случајева где су мере примењене радило се о деци, а радило се о 
мерама заштите од насиља у породици у 3 случаја, старатељској заштити у 4 случаја и мерама надзора 
над вршењем родитељског права код 1 детета. 
 
Услугу смештаја у систему социјалне заштите користило је 20 жртава трговине људима, а најчешће друге 
врсте смештаја, због чега би било значајно да су у појединачним извештајима доступни подаци о каквој 
врсти смештаја се ради. 
 
 

Број корисника жртава трговине људима на смештају у социјалној заштити у извештајном периоду 

                                                                                                                             
Врста смештаја 

Старосне групе жртава држављана РС   

Деца Млади Одрасли Старији Укупно Страни 
држављани 

Смештај у прихватилишту/прихватну 
станицу 

4 1 0 0 5 4 

Смештај у сродничку породицу 1 0 0 0 1 0 
Смештај у другу породицу 2 0 0 0 2 0 
Смештај у установу социјалне заштите 1 0 0 0 1 1 
Друга врста смештаја 0 3 3 0 6 0 

 

5.5.  Особе са инвалидитетом 

У току 2011. године услуге ЦСР користило је укупно 22.856 особа са инвалидитетом (деце, младих, 
одраслих и старијих). Одрасле особе са инвалидитетом су најбројнија групација према узрасту са 
учешћем од 44% у укупном броју, а одмах затим следе старији са 32%. Деца са сметњама у развоју чине 
16%, а млади 8% укупног броја особа са инвалидитетом. Појединачно гледано, најбројнија је групација 
старијих жена са инвалидитетом. 
 
 
 
 
 
 

Структура жртава трговине људима (држављана РС) и број страних држављана жртава трговине 
људима према доминантној врсти експлоатације 

                                                             
Доминантна врста 

експлоатације 

Старосне групе жртава 

Деца  Млади Одрасл
и 

Старији              
Укупно 

Страни 
држављани 

0-6 год 7-14 
год 

15-17 
год 

М Ж М Ж М Ж 

М Ж М Ж М Ж 
Сексуална 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 4 1 
Радна 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 
Просјачење 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 
Закључење 
принудног брака 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 

Други облик 
експлоатације 

0 0 2 3 1 2 0 3 2 1 0 0 
14 4 

УКУПНО 1 0 3 6 1 3 1 5 3 2 0 0 25 5 
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Особе са инвалидитетом корисници социјалне заштите у ЦСР према старости и родној 

припадности у извештајном периоду 

Старост Мушки Женски Укупно 
Деца 1.991 1.582 3.573 
Млади 1.039 828 1.867 
Одрасли 5.205 4.721 9.926 
Старији 2.472 5.018 7.490 

УКУПНО 10.707 12.149 22.856 

 
Према врсти инвалидитета највећи је број особа са телесним инвалидитетом, 32% од укупног броја. 
Телесни инвалидитет је најзаступљенија врста инвалидитета код одраслих и старијих корисника, док је 
интелектуални код деце и младих. Гледајући појединачно, одрасле особе са телесним инвалидитетом 
јесу најбројнија групација у укупном броју особа са инвалидитетом које користи услуге система 
социјалне заштите. 
 
 

Структура особа са инвалидитетом према врстама инвалидитета и старости у извештајном 
периоду 

Врста инвалидитета Старосна структура   

Деца Млади Одрасли Старији Укупно 

Телесни  864 391 2.740 3.303 7.298 

Интелектуални 1.104 749 2.455 595 4.903 

Ментални 486 286 2.667 1.156 4.595 

Сензорни 260 112 544 595 1.511 

Первазивни развојни поремећаји... 61 20 87 4 172 

Вишеструко 798 294 1.181 1.837 4.110 

УКУПНО 3.573 1.852 9.674 7.490 22.589 

 
За приближно 70% укупно евидентираних особа са инвалидитетом корисника ЦСР, расположив је 
податак о оствареним правима по основу инвалидитета. Према оствареним правима, најбројнији су 
одрасли корисници права на увећани додатак за туђу негу и помоћ, док су старији нешто чешће 
корисници права на додатак за туђу негу и помоћ. Право на додатак за оспособљавање користили су 
млади и нешто мањи број деце. 
 

Структура особа са инвалидитетом према оствареним правима на додатак за помоћ и негу 
другог лица и додатак за оспособљавање за рад у извештајном периоду 

                                                                                                                   Старосне групе особа са инвалидитетом 

Деца Млади Одрасл
и 

Старији Укупно 

Право на додатак за туђу негу и помоћ 1.361 541 2.598 3.259 7.759 

Право на увећани додатак за туђу негу и помоћ 1.047 662 3.547 2.662 7.918 

Право на додатак за оспособљавање за рад 107 118 3 0 228 

УКУПНО 2.515 1.321 6.148 5.921 15.905 
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Према припадности корисничким групама, расположиви подаци показују да највећи број особа са 
инвалидитетом које користе ова права јесу припадници Ромске националне заједнице и чине 90% свих 
корисника права, затим у знатно мањем броју следе избегла лица са учешћем од 8%. Припадност другим 
корисничким групама је евидентирана на нивоу појединачних случајева. 
 

Структура особа са инвалидитетом који су у извештајном периоду остварили право на додатак за 
помоћ и негу другог лица и право на оспособљавање на рад према припадности  другим посебно 

осетљивим групама 
                                                            

Посебно осетљиве групе корисника 
Врсте социјалне помоћи 

Додатак за 
помоћ и негу 
другог лица 

Увећани дод. за 
помоћ и негу 
другог лица 

Додатак за 
оспособљава

ње за рад 

Укупно 

Жртве насиља 6 2 0 8 

Жртве трговине људима, држављани 
Републике Србије 

1 0 0 1 

Жртве трговине људима, страни држављани  0 0 0 0 

Роми 379 200 15 594 

Повратници 0 0 0 0 

Бескућници 1 1 0 2 

Избеглице 39 14 0 53 

Интерно расељена лица 0 0 0 0 

УКУПНО 426 217 15 658 

 
Мерама породично правне заштите је у току 2011. године било обухваћено 9% особа са инвалидитетом 
корисника ЦСР, а у највећем броју случајева ради се о примени старатељске заштите. 
 
Структура особа са инвалидитетом обухваћених мером породично-правне заштите и заштите од 

насиља у извештајном периоду 
Мере Старосна структура 

Деца Млади Одрасли Старији Укупно 
Усвојење 0 0 0 0 0 
Мере заштите од насиља у породици 4 0 0 1 5 
Старатељство 197 73 1.067 265 1.602 
Привремено старатељство 44 37 158 84 323 
Мере надзора над вршењем родитељског права 22 1 10 0 33 

УКУПНО 267 111 1.235 350 1.963 
 
Услугу смештаја у току 2011. године је користило 9% укупног броја особа са инвалидитетом. Најчешће 
се ради о смештају у установама социјалне заштите, што чини око 88% свих смештаја и једнако је 
заступљено у свим узрасним групацијама. 
 

Број особа са инвалидитетом на смештају у социјалној заштити  у извештајном периоду 

                                                                                                                                             
Врста смештаја 

Старосна структура 

Деца Млади Одрасли Старији Укупно 

Смештај у прихватилишту /прихватној станици 8 2 8 3 21 
Смештај у сродничкој породици 13 2 18 9 42 
Смештај у другој породици 99 13 31 7 150 
Смештај у установи социјалне заштите 178 108 974 502 1.762 
Друга врста смештаја 8 3 6 2 19 

УКУПНО 306 128 1.037 523 1.994 
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5.6.   Припадници Ромске националне заједнице 
У току 2011. године на евиденцијама ЦСР у Војводини било је 17.236 корисника припадника Ромске 
националне заједнице.  
Према расположивим подацима може се видети да већи број, или 65% корисника ЦСР који су 
припадници Ромске националне заједнице, живи у сеоским подручјима, а 51% није способно за рад. 
Међу корисницима ромске припадности који користе услуге ЦСР највећи је удео од 46% одраслих, следе 
затим деца са уделом од 33%, старији и млади.  
 

Припадници ромске заједнице  по узрасту, родној припадности, месту пребивалишта и радној 
способности 

Старосне 
групе 

Место 
пребивалишта 

Радна способност 

Способни Нису способни за рад Укупно 

град село М Ж Ук М Ж Ук. М Ж Ук 

Деца 1.679 3.253 316 222 538 1.915 1.929 3.844 2.231 2.151 4.382 

Млади 559 863 471 516 987 132 116 248 603 632 1.235 

Одрасли 2.253 4.127 2.383 2.530 4.913 614 530 1.144 2.997 3.060 6.057 

Старији 478 1.004 6 7 13 660 838 1.498 666 845 1.511 

УКУПНО 4.969 9.247 3.176 3.275 6.451 3.321 3.413 6.734 6.497 6.688 13.185 

 
Мерама породично правне заштите и заштите од насиља у породици је обухваћено 2% припадника 
ромске заједнице, и то највећи број старатељском заштитом. Услугу смештаја у социјалној заштити 
користи 456 корисника,  у највећем броју ромска деца која су на смештају у хранитељским породицама, 
затим одрасле и старије особе на смештају у установама. 
 

Број корисника ромске заједнице обухваћених једном или више мера породично-правне заштите и 
заштите од насиља у извештајном периоду 

                                                                                                                             
Мере 

Старосне групе корисника ромске етничке 
припадности 

Деца Млади Одрасли Старији Укупно 
Усвојење 8 0 0 0 8 

Мере заштите од насиља у породици 5 3 2 1 11 

Старатељство 170 14 51 10 245 

Привремено старатељство 36 5 5 2 48 

Мере надзора над вршењем родитељског права 28 2 4 0 34 

УКУПНО 247 24 62 13 346 

 
Број корисника ромске етничке припадности  према врстама смештаја у извештајном периоду 

                                                                                                                             
Врста смештаја 

Старосне корисника ромске етничке припадности 

 
Деца 

 
Млади 

 
Одрасли 

 
Старији 

 
Укупно 

Смештај у прихватилишту /прихватној станици 10 2 3 4 19 

Смештај у сродничкој породици 30 2 6 0 38 

Смештај у другој породици 200 4 1 2 207 

Смештај у установи социјалне заштите 49 6 75 56 186 

Друга врста смештаја 2 2 0 2 6 

УКУПНО 291 16 85 64 456 
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5.7.   Бескућници 
У току 2011. године 114 бескућника је користило услуге ЦСР и система социјалне заштите. Подаци који 
су евидентирани о овој групи корисника указују да се најчешће ради о одраслим особама, које чине 
67%. Евидентирано је и укупно 18, или 16% деце бескућника, потом следе старије особе и најмањи број 
младих. Бескућници су скоро 3 пута чешће мушког пола. 
 

Структура бескућника  према старосним групама и родној припадности у извештајном периоду 

Старосне групе 
 

Мушки 
 

Женски Укупно 
Деца 8 10 18 

Млади 3 2 5 

Одрасли 64 12 76 

Старији 9 6 15 

УКУПНО 84 30 114 

 
Најчешће примењене мере породично правне заштите и заштите од насиља јесу мере старатељске 
заштите. Услугу смештаја у социјалној заштити је користило у току 2011. године 66 бескућника или 60% 
евидентираних. То је углавном, био смештај у прихватилишту, али су у значаној мери присутне и друге 
врсте смештаја - у установи социјалне заштите и друге врсте смештаја. 
 

Структура бескућника према мерама породично правне заштите и заштите од насиља у 
извештајном периоду 

                                                                                  
Мере 

Старосне групе бескућника 

Деца Млади Одрасли Старији Укупно 

Усвојење 0 0 0 0 0 
Мере заштите од насиља у породици 1 0 0 0 1 
Старатељство 0 0 2 1 3 
Привремено старатељство 3 0 1 0 4 
Мере надзора над вршењем родитељског права 6 0 2 0 8 

УКУПНО 10 0 5 1 16 
Структура бескућника  према врстама смештаја у извештајном периоду 

                                                  
Врста смештаја 

Старосне групе бескућника 

Деца Млади Одрасли Старији Укупно 

Смештај у прихватилишту /прихватној станици 6 0 14 3 23 
Смештај у сродничкој породици 0 2 0 0 2 
Смештај у другој породици 0 0 6 2 8 
Смештај у установи социјалне заштите 0 0 14 3 17 
Друга врста смештаја 0 3 10 3 16 

УКУПНО 6 5 44 11 66 

5.8.   Повратници – реадмисија 
У току 2011. године је евидентирано 18 корисника - повратника у процесу реадмисије. Међу њима 
није било оних који су обухваћени мерама породично правне заштите и заштите од насиља у 
породици, као ни корисника смештаја у социјалној заштити. 
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Структура повратника према старосним групама и родној припадности у извештајном периоду 

Старост Мушки Женски Укупно 
Деца 4 3 7 
Млади 1 1 2 
Одрасли 5 4 9 
Старији 0 0 0 

УКУПНО 10 8 18 

5.9.   Избегла и интерно расељена лица 

Још једна посебно осетљива група корисника која је по први пут обухваћена извештавањем од 
стране ЦСР је и група избеглих и интерно расељених лица. У ЦСР у Војводини је евидентирано 
укупно 1.114 ових лица који су користили услуге система социјалне заштите. Међу њима највише је 
одраслих или 37%, старијих 36%, деце 20% и младих 7%. 
 

Структура избеглих и интерно расељених лица према старосним групама и родној 
припадности у извештајном периоду 

Старост Избегла лица Интерно расељена лица Укупно 
Деца 195 34 229 
Млади 59 17 76 
Одрасли 342 66 408 
Старији 339 62 401 

УКУПНО 935 179 1.114 
 
Мерама породично правне заштите и заштите од насиља је обухваћен незнатан број ових лица, свега 
0,7% од укупног броја, као и услугом смештаја (1%), тачније смештајем у установу. Двоје деце је 
боравило на породичном смештају. 
 

Структура интерно расељених лица према мерама породично правне заштите и заштите од 
насиља у извештајном периоду 

                                                                                                                             
Мере 

Старосне групе повратника 

Деца Млади Одрасли Старији Укупно 

Усвојење 0 0 0 0 0 

Мере заштите од насиља у породици 0 0 1 0 1 

Старатељство 0 0 1 1 2 

Привремено старатељство 3 0 1 0 4 

Мере надзора над вршењем родитељског права 0 0 1 0 1 

УКУПНО 3 0 4 1 8 

Структура  интерно расељених лица према врстама смештаја у извештајном периоду 

                                                                                          
Врста смештаја 

Старосне групе повратника 

Деца Млади Одрасли Старији Укупно 

Смештај у прихватилишту /прихватној станици 0 0 0 0 0 

Смештај у сродничкој породици 0 0 0 0 0 

Смештај у другој породици 2 0 0 0 2 

Смештај у установи социјалне заштите 0 0 1 10 11 

Друга врста смештаја 0 0 0 0 0 

УКУПНО 2 0 1 10 13 
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6.0.   ПОСЛОВИ ЦСР НА ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА, СПРОВОЂЕЊУ МЕРА И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УСЛУГА 
У оквиру јавних овлашћења ЦСР у складу са Законом23 обавља следеће послове:  

 Процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружање услуга социјалне 
заштите 

 Спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о коришћењу услуга 
социјалне заштите 

 Предузима прописане мере покреће и учествује у судским и другим процесима 
 Води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника 

 
Послови који се односе на остваривање права и услуге социјалне заштите о чијем се обезбеђивању 
стара Република Србија, обављају се као поверени послови, а организацију рада, нормативе и 
стандарде стручног рада у вршењу поверених послова прописује министар надлежан за социјалну 
заштиту. Послове који се односе на права односно, услуге социјалне заштите о чијем се 
обезбеђивању стара Аутономна Покрајина односно, јединица локалне самоуправе, ЦСР обавља у 
складу са прописом који доноси надлежни орган Аутономне Покрајине, односно, надлежни орган 
јединице локалне самоуправе. 
 
По Закону ЦСР у оквиру других послова иницира и развија превентивне и друге програме који 
доприносе задовољавању индивидуалних и заједничких потреба грађана у области социјалне 
заштите грађана на територији јединице локалне самоуправе за коју је основан. Иницира и развија 
програме који доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема  и обавља  друге послове у 
социјалној заштити.24 

6.1.  Стручни послови - послови  процене и планирања 
Услуге процене обухватају процену стања, потреба, снага и ризика корисника и других лица 
значајних за корисника, процену старатеља, хранитеља и усвојитеља. Услуге планирања обухватају 
индивидуално планирање услуга ради њиховог коришћења или одређивања мера заштите 
доношењем: 
 
1. Плана услуга и мера за породицу са планом сталности за дете 
2. Плана за самостални живот младе особе која је пре него што је навршила 14 година била лишена 
родитељског старања односно, није живела са родитељима или усвојитељима 
3. Индивидуалног плана за одраслог или старијег корисника. 
 
Из података у табели која следи може се видети да се највећи број стручних поступака реализованих 
у ЦСР односио на поступке почетне процене, што је и очекивано имајући у виду да је овај поступак 
основа за одређивање садржаја даљег рада са корисником. Пријављено је да је реализовано укупно 
16.455 поступака почетне процене, или у просеку за сваког десетог корисника евидентираног у ЦСР. 
Највећи број поступака почетне процене је реализован за децу, а затим одрасле кориснике ЦСР, 
старије и најмањи број за младе.  
Поступак усмерене процене се отвара уколико стручни радник закључи да је ради пружања 
адекватних услуга потребно прикупити још података о кориснику, а релизовано је укупно 1.929 
поступака усмерене процене или за сваког 87 корисника ЦСР.  
Реализоване су различите врсте стручних процена за усвојитеље, старатеље, пружаоце породичног 
смештаја - укупно 1.226 поступака. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
23 Закон о социјалној заштити, члан 120 
24 Закон о социјалној заштити, члан 121 
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Број реализовнаих стручних поступака процене према корисницима услуга центра за социјални рад 
у извештајном периоду 

Стручни поступак Број поступака 

За децу За младе За одрасле За старије Укупно 

Почетна процена 8.548 1.394 4.376 2.137 16.455 
Усмерена процена корисника 896 130 629 274 1.929 
Процена опште подобности усвојитеља 21 0 25 0 46 
Процена опште подобности старатеља 187 42 378 137 744 
Процена конкретне подобности сродника за 
пружање услуге породичног смештаја 

47 5 49 12 113 

Процена опште подобности  кандидата за 
пружање услуге породичног смештаја 

181 4 155 29 369 

 
Пријављено је да је урађено у току 2011. године укупно 9.095 планова услуга за кориснике. Највећи 
број планова је сачињен за децу, затим за одрасле, старије кориснике и најмањи број планова за 
младе. Урађено је и 6.011 евалуација планова. 
 

Број сачињених планова и поновних прегледа планова услуга  према старосним групама 

  За децу За младе За одрасле За старије Укупно 

Број сачињених планова 3.603 731 2.880 1.881 9.095 

Број извршених евалуација планова услуга 2.293 467 1.888 1.363 6.011 

6.2.   Неодложне интервенције 

ЦСР пружа непосредно и у сарадњи са другим службама и организацијама у локалној заједници 
услуге неодложне интервенције. Ове услуге пружају се када је потребно заштити дете, одраслу или 
старију особу и предузети мере за осигурање безбедности, када је угрожено здравље, развој или 
живот особе којој је потребна заштита. Највећи број или 41% укупног броја услуга које је ЦСР 
пружио у виду неодложних интервенција односио се на заштиту деце, 34% на заштиту одраслих, 
17% за старије и најмањи број предузетих интервенција у заштити младих или 8%.    
 

Број предузетих неодложних интервенција у извештајном периоду 

Неодложне интервенције 
 

Број 
За децу 577 
За младе 116 
За одрасле 490 
За старије 247 

Укупно 1.430 

6.3.   Специјализовани стручни послови и послови супервизије 
Прикупљени су подаци о броју случајева који су у току 2011. године обухваћени специјализованим 
стручним пословима у ЦСР (индивидуалним саветовањем, саветодавним усмеравањем породице, 
поступком медијације и породичном терапијом). Индивидуалним саветовањем је у току 2011. године 
обухваћено 5.022 корисника или у просеку сваки 33 корисник на евиденцијама ЦСР, 2.396 породица 
је прошло кроз саветодавно усмеравање породице, а 342 породице кроз породичну терапију у ЦСР. 
Поступак медијације је спроведен у 190 случајева или можемо рећи да је ову услугу користио у 
просеку сваки 886 корисник ЦСР.  
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Број случајева код којих су примењени специјализовани послови у извештајном 
периоду 

Специјализовани послови Број случајева 

Индивидуално саветовање 5.022 
Саветодавно усмеравање породице 2.396 
Медијација 190 
Породична терапија 342 

 

Супервизијски процес треба да обезбеди поштовање стандарда стручног рада и допринесе квалитету 
услуга кроз координацију, усмеравање, обучавање, подстицање и евалуацију развоја стручних 
компетенција водитеља случаја, како би се постигли оптимални ефекти у задовољавању потреба 
корисника. Обим стручних послова супервизора у ЦСР се може сагледати кроз број реализованих 
активности у овој области: индивидуална супервизија је рађена у просеку у сваком 17 случају у односу 
на укупан број корисника ЦСР, на сваких у просеку 39 случајева супервизор је учествовао као члан 
тима, а у сваком 43 случају је супервизор радио као водитељ случаја... Обим других стручних послова 
супервизора, као што су израде индивидуалних планова професионалног развоја водитеља случаја, 
извештаја о напретку водитеља случаја, групни супервизијски састанци итд, може се сагладати кроз 
податке о броју ових активности у току године, а подаци су приказани у табели која следи. 
 
 
 

 

6.4.   Управно - правни послови 

Обим управно–правних послова који се обављају у ЦСР, а везани су за остваривање права на 
материјална давања, може се сагледати кроз податке о броју поднетих захтева корисника за 
остваривање ових права и  према исходима у процесу њиховог решавања. У току 2011. године донето је 
укупно 96.572 решења и закључака, што је у просеку 1.583 ових аката по једном правнику у ЦСР 
(укупно 61 правник у ЦСР у Војводини).   

 
 
 
 
 
 
 
 

Стручни послови супервизора и број реализованих послова у извештајном периоду 

                                                                                                                                               
Стручни послови супервизора 

Број реализованих 
активности/донетих 

планова и 
извештаја 

Број индивидуалних планова професионалног развоја водитеља случаја 185 
Број извештаја о напретку водитеља случаја 165 
Број случајева у којима је  рађена индивидуална супервизија 9.723 
Број одржаних групних супервизорских састанака 438 
Број случајева у којима је супервизор члан тима 4.353 

Број случајева где је супервизор радио као водитељ случаја 3.893 
Број случајева у којима је супервизор обављао специјализоване стручне послове 474 
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Број решења/закључака према врсти права 

                                                                                           
Врста решења/закључка 

Број захтева према врсти права  
Стална 
новчана 
помоћ 

Једнократна 
новчана 
помоћ 

Додатак за 
помоћ и негу 
другог лица 

Увећани 
додатак за 

помоћ и негу 
другог лица 

Помоћ за 
оспособља

вање за 
рад 

                                                         
Укупно 

Број решења о признавању права  37.937 32.176 2.509 3.135 228 75.985 

Број решења којима је одбијен 
захтев за признавање права 

1.151 2.219 1.534 487 2 5.393 

Број решења о обустави поступка 390 33 268 52 18 761 

Број закључака о  даљем 
признавању права у поступку 
преиспитивања  

11.959 0 18 5 14 11.996 

Број решења којима је престало 
право у поступку преиспитивања  

2.118 0 233 75 11 2.437 

УКУПНО 53.555 34.428 4.562 3.754 273 96.572 

 
Следе у табели подаци о броју донетих решења у примени мера породично-правне заштите. 
 

Број донетих решења у примени мера породично-правне заштите у извештајном периоду 
Мера породично правне заштите Број решења/одлука 

Старатељство 1.793 
Усвојење 62 

Мере надзора над вршењем родитељског права 295 
 
У току 2011. године изјављено је укупно 957 жалби на решење органа старатељства или у просеку 
23 изјављене жалбе по једном ЦСР. Према подацима о исходима у поступању ЦСР по жалбама, може 
се закључити да је у највећем броју случајева (75%) исход прихватање жалбе и достављање 
другостепеном органу, а најређе су ситуације када је жалба одбачена од стране ЦСР.  
 

Број изјављених жалби на решења органа старатељства  и исход поступања по жалби у 
извештајном периоду 

Исход поступања по жалби Број жалби 
Одбачена жалба од стране ЦСР 26 
Прихваћена жалба и преиначено решење од стране ЦСР 52 
Делимично прихваћена жалба и делимично измењено решење од стране ЦСР 42 
Прихваћена жалба и достављена другостепеном органу 717 
Одбијена жалба 120 

 
У табели која следи могу се видети подаци о исходима у поступања по жалбама корисника на 
решења органа старатељста, које су достављене другостепеном органу. Од укупно 717 жалби које су 
достављене другостепеном органу, највећи број или 57% жалби је одбачено, а у осталим 
случајевима жалбе су прихваћене или делимично прихваћене, а предмет враћен првостепеном 
органу на поновни поступак или враћен са налогом мера. 
 

Број жалби корисника на решење органа старатељства достављених другостепеном органу  и 
исхода у извештајном периоду 

Исход                Број жалби 

Одбачена жалба 390 
Прихваћена жалба и преиначено решење 20 
Делимично прихваћена жалба и делимично измењено решење 4 
Прихваћена жалба и предмет враћен првостепеном органу на поновни поступак 156 
Прихваћена жалба и предмет враћен првостепеном органу са налогом мера 54 

Одбачена жалба и предмет враћен првостепеном органу са налогом мера 21 
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У оквиру управно-правних послова су реализовани и други правни послови, као што су издавање 
различитих уверења, припрема аката, правна подршка/саветовање корисника, учешће у поступцима 
процене, планирања и реализације мера итд. Према подацима из табеле која следи, може се рећи да је у 
просеку сваки 8 корисник ЦСР био корисник неког од уверења или послова припреме аката за потребе 
покретања судских и других поступака, и да је у просеку сваки 23 корисник користио услуге правне 
подршке у ЦСР, као и да је у случају сваког 48 корисника правник био укључен у поступак процене, 
планирања и реализације услуга и мера. 

 
Други правни послови 

                                                                                                                                                                                     
Врста правног посла          

број 

Издатих 
уверења/припре

мљених аката 

Број 
корисника 

 Издавање уверења штићеницима 4.919 4.580 
 Издавање уверења о издржаваним лицима 309 331 
Издавање уверења лицима према којима је   извршено насиље у породици 12 19 
Издавање уверења лицима против којих је одређена мера заштите од 
насиља у породици 

8 5 

Издавање уверења о чињеницама о којима се води службена евиднеција 9.183 8.806 
Припрема аката за покретање судских и других поступака 1.015 1.323 
Остало 5.087 5.042 

Укупно 20.533 20.106 
Правна подршка/саветовање корисника 9.837 7.335 
Учешће у процени, планирању и реализацији мера  3.175 3.487 

 

6.5.   Налази и мишљења 

Налаз и стручно мишљење сачињава се када је потребно резултате процене доставити суду, другом 
органу или установи, или када је потребно упутити корисника на коришћење услуге у другу установу 
или организацију. У току 2011. године, стручни радници ЦСР доставили су за потребе других 
инстутиција (изузимајући суд), укупно 6.372 налаза и мишљења, или у просеку за сваког 26 
корисника ЦСР. Највећи број налаза и мишљења је сачињен за децу и одрасле кориснике ЦСР, а 
гледано према врсти институције, за потребе других установа социјалне заштите и локалних 
самоуправа, а када су деца у питању и за потребе образовних институција. 
 

Број достављних налаза и мишљења другим институцијама и организацијама 
                                                                                                                                            

Врста институције 
Број налаза и мишљења 

Деца Млади Одрасли Старији 
Школа или предшколска институција 385 44 1 0 

Здравствене установе 116 23 97 37 

Установе социјалне заштите 339 148 613 812 

Полиција 235 59 99 13 
Служба за запошљавање 5 51 18 0 
Удружења грађана 11 2 25 9 

Локална самоуправа 318 64 597 342 
Интер-ресорна комисија 200 17 58 2 

Остале институције и организације изузев суда 494 248 704 186 
Укупно 2.103 656 2.212 1.401 

 
Када се посматра посебно група деце корисника ЦСР, према 10.005 захтева суда у току 2011. године 
је издато укупно 9.557 налаза и мишљења. Највећи број у поступцима који се односе на вршење 
родитељског права (3.149) и у прекршајним и кривичним поступцима.  
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Налази и мишљења  по захтеву суда у поступцима који се односе на децу у извештајном периоду 

Поступак пред судом Број захтева 
суда 

Број налаза 
и мишљења 

Заштита права и интереса детета 466 465 
Вршење родитељског права 3.079 3.149 
Регулисање личног односа детета и родитеља 968 941 
Издржавање детета 475 455 
Лишење родитељског права 91 98 
Кривични поступак против родитеља због занемаривања и злостављања детета 41 51 
Целисходност покретања припремног поступка 188 177 
Припремни поступак 970 905 
Кривични поступак 1.406 1.333 
Прекршајни поступак 2.371 1.983 

УКУПНО 10.055 9.557 

 
У поступцима који се воде према пунолетним корисницима, суд је захтевао укупно 1.045 стручних 
налаза и мишљења, а достављено је у току извештајног периода укупно 1.068, највећи број у 
кривичним поступцима за насиље у породици и мишљења о сврсисходности изрицања мере за 
заштиту од насиља у породици. 
 

Налази и мишљења  по захтеву суда у поступцима који се односе на младе, одрасле и старије 

Поступак пред судом Број захтева 
суда 

Број налаза и 
мишљења 

Продужење родитељског права 33 34 

Сврсисходност изрицања мере за заштиту од насиља у породици 189 191 
Супружничко издржавање 3 6 
Родитељско издржавање 179 179 
Издржавање других сродника 12 12 
Целисходност покретања поступка  за лишење пословне способности 13 12 
Мишљење у поступку лишења  пословне способности 149 170 
Мишљење у поступку враћања  пословне способности 3 3 
Налаз и мишљење у кривичним поступцима за насиље у породици 205 205 

Поступак мирења 51 48 
Поступак нагодбе 117 115 

Налаз и мишљење у поступку заштите права  91 93 

УКУПНО 1.045 1.068 

  

7.0.   УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

Према Закону о социјалној заштити услуге социјалне заштите могу се поделити у неколико група. То 
су услуге процене и планирања, услуге смештаја корисника, дневне услуге у заједници, услуге 
подршке за самосталан живот и саветодавно-тарапијске и социјално-едукативне. ЦСР у вршењу 
јавних овлашћења пружа услуге процене и планирања, а може пружати и друге услуге социјалне 
заштите само у оквиру своје посебне организационе јединице, уколико поседује лиценцу за пружање 
одређене услуге, и ако у локалној заједници нема другог овлашћеног пружаоца услуге социјалне 
заштите.25 

7.1.   Дневне услуге у заједници 
Дневне услуге у заједници као што су дневни боравак, помоћ у кући и свратиште, обухватају 
активности које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу. Обезбеђење 
ових услуга је у надлежности јединица локалних самоуправа. У Војводини је најразвијенија услуга 
                                                
25 Закон о социјалној заштити, чл. 122 
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помоћи у кући за старије (укупно 36 услуга), а затим услуга дневног боравка за децу и младе са 
сметњама у развоју (26). Следи услуга помоћи у кући за одрасле особе са инвалидитетом (19) и 
дневни боравци за старије особе (15). Укупан број корисника који су упућени преко ЦСР користили 
дневне услуге у заједници је 6.347. У овом укупном броју корисника дневних услуга већи део чине 
старије особе – тачније, скоро 60% су корисници старије доби који користе услугу помоћи у кући и 
још 12% корисника дневних боравака намењених старијима. Деца су била корисници локалних 
дневних услуга у уделу од свега 7% у укупном броју корисника дневних услуга. 
 
У структури пружалаца дневних услуга може се видети да је највећи број у јавном сектору - 
најчешће услуге пружају сами ЦСР непосредно или у оквиру формираних организационих једница, и 
установе које су за пружање локалних услуга основале локалне самоуправе. Организације цивилног 
друштва се јављају као пружаоци социјалних услуга у уделу од 16%, и други пружаоци у уделу од 
19%.  
 

                                                                                                                             
Врста услуге 

Број 
дневних 
услуга у 

заједници 
које 

финансира 
локална 

самоуправа 

Број 
корисника 
које је на 

услугу 
упутио 

ЦСР 

                                                       
Пружаоци услуга 

ЦСР 
непосредно 

Организа-
циона 

јединица 
ЦСР 

Установа 
коју је 

основала 
локална 

самоуправа 

НВО Други 
пружао

ци 

Дневни боравак за 
децу и младе са 
сметњама у развоју 

26 394 5 2 8 8 4 

Дневни боравак за 
децу и младе са 
телесним 
инвалидитетом 

2 14 0 1 0 1 0 

Дневни боравак за 
одрасле  

1 30 0 1 0 0 0 

Дневни боравак за 
старије 

15 766 3 2 5 2 3 

Помоћ у кући за децу 
и младе са сметњама 
у развоју и 
инвалидитетом 

3 58 3 0 0 1 0 

Помоћ у кући за 
одрасле  

19 219 5 4 3 1 6 

Помоћ у кући за  
старије 

36 3.745 10 7 4 5 9 

Свратиште за децу 
улице 

0 0 0 0 0 0 0 

Свратиште за одрасле 
и старије 

3 51 1 1 0 0 0 

Нешто друго 18 1.070 5 6 4 2 2 
Укупно 123 6.347 32 24 24 20 24 

7.2.   Услуге подршке за самостални живот 
Услуге подршке за самосталан живот пружају се појединцу да би се његове могућности за 
задовољење основних потреба изједначиле са могућностима осталих чланова друштва, да би се 
побољшао квалитет живота и да би могао да води активан и самосталан живот у друштву. Ове услуге 
обезбеђују јединице локалне самоуправе, осим ако Законом није предвиђено да их обезбеђује 
Република.  
 
У нашем систему развијене су услуге које су намењене младим особама у процесу осамостаљивања и 
особама са инвалидитетом. Према подацима које су дали ЦСР, укупни број ових услуга/стамбених 
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јединица у Војводини је 14, а пружаоци услуге су најчешће ЦСР. Ове услуге користило је у току 
2011. године 22 младих у процесу осамостаљивања и 6 особа са инвалидитетом. 
 

Услуге подршке за самосталан живот у заједници, број корисника које је на услугу упутио ЦСР  и 
пружаоци услуга 

                                                                  
Врста услуге 

Број дневних 
услуга у 

заједници 
које 

финансира 
локална 

самоуправа 

Број 
корисника 
које је на 

услугу упутио 
ЦСР 

Пружаоци услуга 

ЦСР 
непосредно 

Орга-
низа-
циона 

јединица 
ЦСР 

Установа 
коју је 

основала 
локална 

самоуправа 

НВО Други 
пружаоци 

Становање уз 
подршку за младе 
који се 
осамостаљују 

11 22 6 2 2 0 0 

Становање уз 
подршку за особе 
са инвалидитетом 

3 6 0 0 1 2 1 

Укупно 14 28 6 2 3 2 1 

7.3.   Саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге 

Саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге пружају се као вид помоћи појединцима и 
породицима које су у кризи, ради унапређивања породичних односа, превалазилажења кризних 
ситуација и стицања вештина за самосталан и продуктиван живот у друштву. Ове услуге обезбеђује 
јединица локалне самоуправе, аутономна покрајина односно Република. Кроз образац годишњег 
извештаја ЦСР су доставили податак о броју саветовалишта, СОС телефона и других услуга које се 
могу подвести под групу саветодавно-терапијских. Као и када су друге локалне услуге у питању, 
највећи број пружалаца услуга је у јавном сектору, тачније ради се о самим ЦСР који непосредно 
пружају услуге или у оквиру својих посебних организационих јединица. 
 

Саветодавно-терапијске услуге према броју корисника и пружаоцима услуга 

                                                                                                                             
Врста услуге 

Број дневних 
услуга у 

заједници 
које 

финансира 
локална 

самоуправа 

Број 
корисника 
које је на 

услугу 
упутио 

ЦСР 

Пружаоци услуга 

ЦСР 
непосредно 

Организациона 
јединица ЦСР 

Установа коју 
је основала 

локална 
самоуправа 

НВО Други 
пружа

оци 

Саветовалиште 17 2521 12 5 0 0 0 

СОС телефон 2 637 2 0 0 0 1 
Друго 4 118 3 1 1 0 0 

Укупно 23 3.276 17 6 1 0 1 
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8. 0. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
Предмет овог извештаја је анализа рада центара за социјални рад за 2011. годину у АП Војводини. 
Анализирани су структурни капацитети ЦСР као пружалаца услуга по питању расположивог 
простора, опреме, организације и људских ресурса, као и обим послова које ЦСР обављају у 
остваривању права, спровођењу мера и обезбеђивању услуга социјалне заштите. Анализиране су и 
карактеристике корисника ЦСР према основним обележјима и положај група корисника (корисничких 
група и посебно осетљивих група) у систему социјалне заштите. 
 
Структурни капацитети ЦСР као пружалаца услуга 
 

 Мрежу ЦСР у АП Војводини чини укупно 41 општински и међуопштински ЦСР 
 

 На дан 31. децембра 2011. године у ЦСР је било запослено укупно 910 радника. У протеклом 
трогодишњем периоду број запослених је растао, и у поређењу са крајем 2009. године овај 
пораст износи 10%. Поред запослених на одређено или неодређено време, у току 2011. године 
ЦСР су ангажовали још 21% радника (по уговору и волонтера) који су радили на пословима 
обезбеђивања услуга у заједници 
 

 На територији АП Војводине однос броја радника у ЦСР и броја становника износи 2.233 
становника по једном запосленом, што је нешто повољније у односу на исти показатељ 
доступности социјалне заштите за друга подручја Србије (2.389 становника по једном запосленом 
у централној Србији и 2.815 у Београду) 
 

 Учешће локалних самоуправа у финансирању кадра ЦСР је повећано у односу на претходну 
годину, а најчешће су финансирани радници на осталим пословима (у ову групу радника убрајају 
се радници који не раде на пословима стручног рада већ су ангажовани на пружању локалних 
услуга, затим возачи, спремачице и друго техничко особље) 
 

 На пословима социјалног рада ради 476 запослених или 52% од укупног броја запослених 
 

 Од укупног броја стручних радника у ЦСР, 68% је едуковано кроз неки програм који је 
акредитован у систему социјалне заштите 
   

 У току 2011. године корисници су поднели укупно 98 притужби на рад запослених, што би у 
просеку било 2 притужбе по једном ЦСР, а укупно само 2 су резултирале покретањем 
дисциплинског поступка против запослених 
 

 У погледу простора, услови за рад су у складу са захтевима посла код мање од 30% ЦСР, а 30% 
ЦСР је изјавило да има тешкоћа и око текућег одржавања простора. Физичка приступачност 
објеката је обезбеђена код мање од трећине ЦСР, а приступачност информација особама са 
инвалидитетом је у овом моменту на изузетно ниском нивоу  
 

 ЦСР у Војводини располажу са 1,2 рачунара по стручном раднику. ЦСР су изјавили потребу за 
набавком још 32 рачунара, као и обуком за рад на рачунарима која је неопходна за 117 радника 
(значајно би било утврдити за каквим обукама постоји потреба, имајући у виду да је познавање 
рада на рачунару знање и вештина којом треба да владају сви запослени стручни и 
административни радници). Возни парк чини 59 возила, што је у просеку једно возило по ЦСР 

 
Карактеристике корисника ЦСР према основним обележјима 
 

 Током 2011. године у ЦСР у Војводини је евидентирано укупно 168.447 корисника, што је 
смањење од 11% или 20.988 корисника мање у односу на 2010. годину 
  

 У старосној структури највеће учешће имају корисници у одраслом добу који чине 47% укупног 
броја корисника ЦСР евидентираних током 2011. године. Затим следе деца са учешћем од 29%, 
старије особе 15% и млади као најмања групација од 9% у укупном броју корисника 
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 У родној структури укупног броја корисника учешће жена је нешто мало веће и износи 51%. 

Ипак, веће учешће жена је одлика само у групацијама одраслих и старијих корисника или можемо 
рећи да су у овом добу жене чешће корисници социјалне заштите, док је код деце и младих 
карактеристично веће учешће мушке популације 
 

 Према националној/етничкој припадности највећи удео од 38% чине корисници за које није 
позната национална/етничка припадност. Затим, најбројнија је групација корисника који су се 
изјаснили као Срби (21%), следе Роми (14%), они који нису желели да се изјасне (13%) и 
Мађари (9%). Проценат припадника других националних/етничких група је значајно мањи и 
креће се око 1% и мање по националној или етничкој групацији 
 

 Образовни ниво корисника ЦСР је доста низак. Најбројнији су корисници са основном школом 
(20%), затим одмах следе корисници без школе (18%), средње образовање има 13% корисника, 
непотпуну основну школу 13% и непотпуно средње образовање 7%, а  најмање је оних који 
имају више или високо образовање (2%). За 27% корисника није познат податак о школској 
спреми 
 

 Више од половине корисника (53%) за које је евидентирано обележје радне способности припада 
радно способним. Међу корисницима који нису радно способни нешто је веће учешће жена (53%) 
 

 Број корисника са градског подручја је само нешто мало већи (51%) у односу на кориснике из 
сеоских средина, а било би значајно додатно анализирати којим правима и услугама су 
корисници из сеоских средина обухваћени 
 
 
 

Деца корисници ЦСР 
 

 У току 2011. године евидентирано је укупно 48.852 деце корисника ЦСР  
 

 Најбројнија су деца која су у систему социјалне заштите због социо–материјалне угрожености 
(61%), затим следи групација „остала деца“ у коју се сврставају сва деца  која су у систему 
социјалне заштите из различитих разлога који нису примарно садржани у дефинисаним 
корисничким групама деце – то су деца са развојним тешкоћама, када су развојне тешкоће 
примарни основ уласка у систем, деца страни држављани без пратње, деца у прекршајном 
поступку, деца жртве међународних отмица .... Удео ове деце је 14% у укупном броју деце. У 
уделу по корисничким групама следе затим деца чији се родитељи споре око начина вршења 
родитељског права (12%), деца са проблемима у понашању (8%), деца која су занемарена 
или у ризику од занемаривања (4%) и најмања групација деце жртава насиља (1%) 
 

 Према подацима о припадности деце посебно осетљивим групама може се закључити да највећи 
број деце у систему социјалне заштите јесу припадници Ромске националне заједнице (58%), а 
затим следе деца са инвалидитетом/сметњама у развоју (41%). Број деце у другим групама је на 
нивоу појединачних случајева 
 

 У току 2011. године 746 или 1,5% деце односно њихових родитеља било је обухваћено мерама 
надзора над вршењем родитељског права, а под старатељском заштитом је било 3.008 деце или 
6% укупног броја деце на евиденцији ЦСР. Усвојено је 42 деце, што је више него у претходној 
2010. години (30 деце усвојено је током 2010. године, али 42 деце током 2009. и 40 деце током  
2008. године) 
 

 У току 2011. године на смештају у установама, прихватилиштима и породичном смештају било 
је укупно 2.634 деце. Од тог броја већи је удео на смештају у породицама (71%), у односу на 
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установе, прихватилишта и друге врсте смештаја. Смештај је у току године прекинут за 15% 
од укупног броја деце која су боравила на смештају  
 

Пунолетни корисници ЦСР – млади, одрасли и старији 
 

 У току 2011. године на евиденцији ЦСР је било укупно 119.729 пунолетних корисника  
 

 Најбројнија групација пунолетних корисника ЦСР су особе са проблемом социо–материјалне 
угрожености, са учешћем од 63% у односу на укупан број пунолетних корисника 
 

 У посматраном периоду од 2008. до 2011. године је порастао укупан број лица која су обухваћена 
старатељском заштитом, и у односу на претходну 2010. годину овај пораст износи чак 21% 

 
 Током 2011. године на породичном смештају, установама социјалне заштите и 

прихватилиштима било је 7.028 пунолетних корисника. Породични смештај је значајно мање 
заступљен у односу на смештај у установе, на породичном смештају било је 6% корисника у 
односу 93% у установама и нешто мањи број корисника који су користили смештај у 
прихватилиштима (1%) 
 

 Значајан проценат одраслих лица (18% од укупног броја одраслих) налази се на смештају у 
геронтолошким центрима и домовима за смештај старих лица, што указује на проблем 
недовољних капацитета и смештаја у установама за  одрасле 
 

 Група посебно угрожених старијих особа (који живе у самачким, старачким домаћинствима и  
хронично оболели), чини скоро половину (48%) укупног броја старијих корисника ЦСР, а скоро 
две трећине (59%) живи у сеоским подручјима, што потврђује неопходност развоја услуга 
намењених старијим особама пре свега управо у овим срединама 

Карактеристике посебно осетљивих и корисничких група деце, младих, одраслих и старијих 

 Број деце која су у току 2011. године евидентирана у ЦСР по основу проблема у понашању је 
4.367, а скоро четвртина ове деце поново испољава исте проблеме, односно рецидивира 
  

 У току 2011. године је евидентирано 2.012 жтава насиља, највећи је удео одраслих (42%), затим 
деце (38%), младих (12%) и на крају старијих (8%). Место одвијања насиља је најчешће 
породица жртве, у чак 96% пријављених случајева, а забележено је и 12 случајева насиља у 
хранитељским породицама и 4 у установама за смештај (1 дете и 3 младе особе жртве насиља) 
 

 У току 2011. године укупно 75.556 корисника је остварило право на неку врсту новчане 
социјалне помоћи. Према врсти помоћи, највећи је број корисника права на једнократну 
новчану помоћ (37%), а потом на новчану социјалну помоћ (26%), и следе друге врсте 
новчане социјалне помоћи (временски ограничена НСП, увећана НСП) 
 

 У ЦСР у Војводини евидентирано је 23 случајева трговине људима. Посматрано према старости 
жртава, трговином људима најугроженија су деца која чине 56% забележених случајева,  затим 
млади (24%) и одрасли (20%), док жртава трговине људима међу старијима није било  
 

 У току 2011. године услуге ЦСР је користило 22.856 особа са инвалидитетом (деце, младих, 
одраслих и старијих). Одрасле особе са инвалидитетом су најбројнија групација према узрасту 
са учешћем од 44% у укупном броју, а одмах затим следе старији са 32%. Деца са 
инвалидитетом/сметњама у развоју чине 16%, а млади 8% укупног броја особа са инвалидитетом.  
 
Према оствареним правима, најбројнији су одрасли корисници права на увећани додатак за туђу 
негу и помоћ, док су старији нешто чешће корисници права на додатак за туђу негу и помоћ. 
Право на додатак за оспособљавање користе млади и нешто мањи број деце. Мерама породично 
правне заштите је у току 2011. године било обухваћено 9% особа са инвалидитетом корисника 
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ЦСР - најчешће старатељством, услугу смештаја је користило 9% особа са инвалидитетом, а 
најчешће смештај у установу 
  

 Као посебно осетљиве групе корисника анализиране су и следеће групе: припадници Ромске 
националне заједнице, бескућници, избеглице и интерно расељена лица и повратници по 
основу реадмисије. Припадници ових посебно осетљивих група у веома малом броју су 
обухваћени мерама породично правне заштите и заштите од насиља у породици, такође у 
малом броју користе услуге смештаја у социјалној заштити 
 

Послови ЦСР на остваривању права, спровођењу мера и обезбеђивању услуга 
 

 У оквиру стручних послова у ЦСР који се односе на процену потреба корисника и планирање 
заштите и услуга, реализовано је укупно 16.455 поступака почетне и 1.929 поступака 
усмерене процене. Урађено је 9.095 индивидуалних планова и 6.011 поновних прегледа и 
евалуација планова у току године 
  

 Специјализованим стручним пословима у ЦСР (индивидуалним саветовањем, саветодавним 
усмеравањем породице, поступком медијације и породичном терапијом) обухваћено је у току 
године укупно 7.950 случајева 
 

 Највећи број или 41% од укупно 1.430 услуга које ЦСР пружио у виду неодложних 
интервенција у току 2011. године се односио на заштиту деце, 34% на заштиту одраслих, 17% 
за старије и најмањи број предузетих интервенција у заштити младих, или 8% 
   

 Према достављеним подацима о реализованим управно-правним пословима у току 2011. 
године, донето је укупно 96.572 решења и закључака о правима корисника, што је у просеку 
1.583 ових аката по једном правнику у ЦСР 
 

 У току 2011. године изјављено је у просеку 23 жалбе по једном ЦСР, у највећем проценту 
случајева (75%) са исходом прихватања жалбе и достављања другостепеном органу. У 
случају прослеђених жалби другостепеном органу, највећи број или 57% жалби је одбачено 
 

 За потребе других инстутиција (изузимајући суд) сачињено је укупно 6.372 налаза и 
мишљења, или у просеку за сваког 26 корисника ЦСР. Највећи број за потребе других 
установа социјалне заштите и локалних самоуправа, и када су деца у питању за потребе 
образовних институција. За потребе суда је сачињено је још 10.625 налаза и мишљења  
 

 У току 2011. године 6.347 корисника је користило дневне услуге у заједници. У овом броју 
већим делом су заступљене старије особе – тачније, скоро 60% су корисници старије доби 
који користе услугу помоћи у кући и још 12% корисника дневних боравака за старије. Деца су 
била корисници локалних дневних услуга у уделу од свега 7% у укупном броју корисника 
дневних услуга. У структури пружалаца дневних услуга доминантан је јавни сектор 
 

 Укупни број услуга подршке за самостални живот/стамбених јединица у Војводини је 14, а 
пружаоци услуге су најчешће ЦСР. Ове услуге је у току 2011. године користило 22 младе 
особе које се осамостаљују и 6 особа са инвалидитетом 
 

 Укупан број корисника саветовалишта је 2.521, а као и када су друге услуге у питању, 
најчешће су пружаоци сами ЦСР 


