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1. УВОД 

 

 Информатор  о  раду  Покрајинског  завода  за  социјалну  заштиту (у  даљем  

тексту: Информатор) урађен je 2009. а ажуриран је октобра 2017. и јануара 2021. 

године., у складу са чланом 39.  Закона  о  слободном  приступу  информацијама  од  

јавног  значаја („Службени гласник   РС“   бр.   120/04,   54/07,   104/09   и   36/10)  и   

Упутством   за   израду и објављивање информатора   о   раду   државног   органа   

(„Службени   гласник   РС“   бр.  68/10  од 14. 09. 2010. године). 

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ И ПОКРАЈИНСКОМ ЗАВОДУ ЗА 

СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ  

 

2.1. Основни подаци о информатору: 

Информатор  о  раду  Покрајинског  завода  за  социјалну  заштиту  (у  даљем  

тексту: Завод), објављен је на веб сајту Завода: www.pzsz.gov.rs  дана 25. 01. 2020. 

године. 

 За тачност и потпуност података које садржи Информатор о раду одговорна је 

Маја Миљковић, в.д. директора. 

Информатор је доступан на веб сајту Завода: www.pzsz.gov.rs  а такође и у 

штампаном облику  у  службеним  просторијама  Завода  у  Новом  Саду,  улица  Булевар  

Михајла Пупина 25, сваког радног дана од 08:00 до 16:00 часова. 

 

  2.1. Основни подаци о Заводу: 

-      Назив: Покрајински завод за социјалну заштиту 

-      Адреса седишта: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25 

-      Матични број: 08860076 

-      Порески идентификациони број: 104466557 

-      Адреса електронске поште: office@pzsz.gov.rs 

-      Телефони: 021/425-836 и 021/425-854 

-      Факс: 021/425-836 и 021/425-854 

-      Веб сајт: www.pzsz.gov.rs 

-      Овлашћено лице: Mаја Миљковић, в.д. директора. 

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА 

 

Организациона   структура   Завода   је   уређена   Статутом   Покрајинског   завода   

за социјалну  заштиту  број:84/2013-1 од  дана  21. 11. 2014. године са изменама број: 

321/2017 од дана 20. 10. 2017. године (у даљем тексту Статут) и Правилником  о  

организацији  и  систематизацији послова радних  места  Покрајинског  завода  за 

социјалну заштиту број: 100/2018 од 22. 03. 2018. године. 

 

 

http://www.pzsz.gov.rs/
http://www.pzsz.gov.rs/
http://www.pzsz.gov.rs/
http://www.pzsz.gov.rs/
mailto:office@pzsz.gov.rs
http://www.pzsz.gov.rs/


ИНФОРМАТОР О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 
 

2 
 

Органи Завода су: управни одбор, надзорни одбор и 

директор. 

 

Унутрашња организација Завода се утврђује као јединствен процес рада у коме 

сваки запослени  у  Заводу,  по  налогу  директора  учествује  у  свим  пословима  и  

радним задацима из делатности Завода који одговарају његовој стручној спреми, без 

обзира на које послове и радне задатке је распоређен. 

 

За обављање делатности Завода у оквиру организације рада дефинисане су 

следеће групације послова: 

 

1. Послови руковођења и координације послова Завода; 

2. Аналитичко истраживачки послови; 

3. Послови професионалне обуке; 

4. Послови стручне подршке и процене стручног рада (супервизија); 

5. Послови информисања, промоције и подршке; 

 

 

 

Шематски приказ унутрашње организације Завода 
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Послови руковођења и координације рада унутар Завода, представљања Завода, 

стручни послови везани за рад управног и надзорног одбора Завода, као и послови сарадње 

Завода са државним и покрајинским органима, органима локалне самоуправе, установама   

социјалне   заштите   и   другим   установама   и   организацијама,   као   и 

административно-финансијски  и технички послови везани  за  функционисање Завода 

обавља директор.  

Аналитичко истраживачки послови обухватају следеће активности:  

 праћење и проучавање социјалних појава и проблема, израду анализа и 

извештаја о стању у области социјалне заштите и предлагање мера за 

унапређење заштите и извештавање у односу на примену и спровођење међународних 

конвенција и уговора ; 

 праћење и проучавање рада и организације служби социјалне заштите, 

старање о унапређењу квалитета њиховог рада и пружање стручне подршке; 

 израду стручних елабората за потребе државних и покрајинских органа или 

установа и на њихов захтев давање стручног мишљења о појединим питањима; 

 учешће у изради, праћењу и спровођењу и оцени ефеката одређених законских 

решења, стратегије развоја, програма или мера у одређеним областима социјалне 

заштите; 

 у сарадњи са пружаоцима услуга социјалне заштите, врши пилотирање иновативних 

приступа за пружање услуга социјалне заштите; 

 подстиче успостављање и развој нових услуга социјалне заштите у сарадњи са 

доносиоцима одлука и пружаоцима услуга;  

 развој и управљање базама података од значаја за социјалну заштиту; 

 обављање и других послова у складу са законом, односно уговором везаних за 

истраживачке пројекте у области социјалне заштите... 

 

(Опис послова је у Правилнику о организацији и систематизацији послова радних места 

Покрајинског завода за социјалну заштиту који се налази на веб сајту Завода 

www.pzsz.gov.rs ). 

 

На  пословима  Саветника  за  истраживачке  послове  запослене су: 

Марина  Вукотић, Самостални саветник за истраживачке послове 

       - имејл:   marina.vukotic@pzsz.gov.rs     

          - контакт телефон: 060/340-30-88 

 

Александра  Раичевић, Самостални саветник за истраживачке послове 

       - имејл:  aleksandra.raicevic@pzsz.gov.rs 

       - контакт телефон: 060/340-30-96 

 

Послови професионалне обуке обухватају следеће активности: 

 организовање  сталног  стручног  усавршавања  стручних  радника  у  области 

социјалне  заштите,  обављање  стручних  послова  који  се  односе  на  развој праћење  

и  осигурање  квалитета  рада  и  стручности  запослених  у  социјалној заштити,  

стандарде  знања,  вештине  и  способности  потребних  за  рад  у  овој области и за 

професионално напредовање; 

http://www.pzsz.gov.rs/
mailto:marina.vukotic@pzsz.gov.rs
mailto:aleksandra.raicevic@pzsz.gov.rs
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 израду  програма  обуке  за  стручне  раднике  у  области  социјалне  заштите  чија 

израда је у надлежности Завода, као и специфичне програме обуке које Завод уговори 

са другим установама односно организацијама ; 

 успостављање  кодекса  праксе  у  социјалној  заштити,  у  сарадњи  са  стручним 

радницима  односно  професионалцима,  пружаоцима  услуга,  корисницима  и другим 

релевантним социјалним актерима; 

 обављање и других послова у складу са законом, односно уговором везаних за 

професионалну обуку запослених у области социјалне заштите... 

 

(Опис послова је у Правилнику о организацији и систематизацији послова радних места 

Покрајинског завода за социјалну заштиту који се налази на веб сајту Завода 

www.pzsz.gov.rs ). 

 

На   пословима   Саветника   за   професионалну   обуку   запослена  је : 

Снежана Ђорић, Саветница за професионалну обуку 

-  имејл: s.djoric@pzsz.gov.rs 

- контакт телефон: 060-340-30-84       

 

Послови стручне подршке и процене стручног рада (супервизија) обухватају: 

 процену стручног рада установа социјалне заштите, других правних и физичких лица   

који   обављају   делатност,   односно   послове   социјалне   заштите   на територији 

за коју је основан; 

 учешће у изради критеријума за реализовање квалитета услуга социјалног рада и 

норматива и стандарда услуга социјалне заштите; 

 успостављање   механизама   који   обезбеђују   ефикасан   приступ   установа 

социјалне заштите истраживачким и развојним материјалима и материјалима за обуку,  

а  у  циљу  обезбеђивања  стручне  помоћи  установама  на  унапређењу квалитета 

рада; 

 обављање и других послова у складу са законом, односно уговором везаних за 

процену стручног рада запослених у области социјалне заштите... 

 

(Опис послова је у Правилнику о организацији и систематизацији послова радних места 

Покрајинског завода за социјалну заштиту који се налази на веб сајту Завода 

www.pzsz.gov.rs ). 

 

На пословима стручне подршке и процене стручног рада (супервизије) запослене су: 

 

Татијана Грнчарски, Саветница за социјалну заштиту 

- имејл: grncarski@pzsz.gov.rs, 

- контакт телефон: 060/340-30-90 

 

Маја Думнић, Саветница за социјалну заштиту 

- имејл: dumnic.m@pzsz.gov.rs 

- контакт телефон: 060/340-30-82 

 

http://www.pzsz.gov.rs/
mailto:s.djoric@pzsz.gov.rs
http://www.pzsz.gov.rs/
mailto:dumnic.m@pzsz.gov.rs
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Наташа Милић Теофиловић, Саветница за социјалну заштиту 

- имејл: milic.teofilovic@pzsz.gov.rs 

- контакт телефон: 060/340-30-87 

 

Весна Давидовић, Саветница за социјалну заштиту 

- имејл: vesna.davidovic@pzsz.gov.rs 

- контакт телефон: 060/ 340-30-97 

 

Сања Грмуша, Саветница за социјалну заштиту 

- имејл: grmusa@pzsz.gov.rs 

- контакт телефон: 060/ 340-30-85 

 

Марина Кнежевић, Саветница за социјалну заштиту 

-  имејл: marina.knezevic@pzsz.gov.rs 

- контакт телефон:060/340-30-81 

 

Лајчо Чабрић, Саветник за социјалну заштиту 

-  имејл: lajco.cabric@pzsz.gov.rs 

- контакт телефон:060/340-30-83 

 

 

Послови информисања, промоције и подршке обухватају: 

 

 обезбеђивање    менаџмента    електронских    и    интернет    технологија    (ИТ 

Менаџмент) и  развоја  базе  података  од  значаја  за  систем  социјалне  заштите, 

кроз  управљање  ИТ  системима  и  развој  и  управљање  базама  података  за 

подршку другим функцијама Завода; 

 формирање и вођење библиотеке тј. ресурс центра, који је доступан и стручној 

јавности са  материјалима  који покривају функције  Завода и  систем социјалне 

заштите уопште; 

 обезбеђивање  штампања  и  објављивања  резултата  рада  Завода,  редовног билтена 

и других публикација из делатности Завода; 

 организовање   семинара,   радионица,   округлих   столова   и   конференција   о 

питањима из делокруга рада Завода; 

 обезбеђивање медијске промоције делатности и резултата рада Завода; 

 обављање и других послова у складу са законом, односно уговором везаних за 

информисање, промоцију и подршку установама социјалне заштите... 

 

(Опис послова је у Правилнику о организацији и систематизацији послова радних места 

Покрајинског завода за социјалну заштиту који се налази на веб сајту Завода 

www.pzsz.gov.rs ). 

 

На пословима Саветника за информисање, промоцију и подршку запослена је: 

mailto:milic.teofilovic@pzsz.gov.rs
mailto:vesna.davidovic@pzsz.gov.rs
mailto:tatjana.lazor@pzsz.gov.rs
mailto:grmusa@pzsz.gov.rs
http://www.pzsz.gov.rs/
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Бојана Татовић Бојовић, Саветница за информисање, промоцију и подршку 

-  имејл: bojanatatovicbojovic@pzsz.gov.rs  

-  контакт телефон: 060/340-30-89 

 

Послови руководиоца финансијско–рачуноводствених послова обухватају: 

 oрганизовање, руковођење и праћење извршења финансијских и рачуноводствених 

послова Завода; 

 старање о уредном вођењу прописаних евиденција, измиривању финансијских 

обавеза Завода; 

 остваривање сарадње са надлежним органима, организацијама и институцијама 

везано за економско-финансијске послове Завода; 

 припремање документације за обрачун и исплату плата, накнада и других личних 

примања, припрадајућих пореза и доприноса; 

 праћење и усаглашавање прелазних рачуна и пренос средстава по уплатиним 

рачунима са надлежним државниморганима; 

 израђивање документације за подношење пореским службама и другим 

установљеним органима и службама; 

 обављање обрачуна и реализацију девизних плаћања; 

 припремање годишњег плана јавних набавки и план набавки; 

 учествовање у поступку јавних набавки; 

 препремање и подношење потребних информација о финансијским пословима Завода 

директору, Управном и Надзорном одбору; 

 израђивање финансијских планова и финансијских извештаја... 

 

(Опис послова је у Правилнику о организацији и систематизацији послова радних места 

Покрајинског завода за социјалну заштиту који се налази на веб сајту Завода 

www.pzsz.gov.rs ). 

 

На  пословима  Руководилац финансијско рачуноводствених послова запослен  је: 

Чедомир Жиловић, Руководилац финансијско-рачуноводствених послова 

- имејл: zilovic@pzsz.gov.rs 

- контакт телефон : 060/340-30-92 

 

Послови референта за финансијско–рачуноводствене послова обухватају: 

 припремање финансијске документације и израда завршног рачуна, у сарадњи и по 

упутству Руководиоца финансијско-рачуноводствених послова; 

 усаглашавање са главном књигом свих конта за обрачун зарада, накнада зарада и 

друга примања; 

 праћење и усаглашавање стања књига основних средстава и главне књиге; 

 ажурирање података у одговарајућим базама; 

 контирање извода и других књиховодствених исправа за трезор и друге рачуне и 

подрачуне; 

 састављање налога за књижење у главној књизи, 

 вршење обрачуна амортизације и отуђења основних средстава; 

 обављање ликвидације књиговодствених исправа; 

file:///C:/Users/Jelena/Desktop/Bojana%202021/Informator%202021/ bojanatatovicbojovic@pzsz.gov.rs
http://www.pzsz.gov.rs/
mailto:zilovic@pzsz.gov.rs
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 књижење финансијске документације... 

 

(Опис послова је у Правилнику о организацији и систематизацији послова радних места 

Покрајинског завода за социјалну заштиту који се налази на веб сајту Завода 

www.pzsz.gov.rs ). 

 

На пословима Референта за финансијско рачуноводствене послове запослена  је: 

Мирјана Милошевић, Референт за финансијско-рачуноводствене послове 

- имејл:  mirjana.milosevic@pzsz.gov.rs  

- контакт телефон : 060/340-30-91 

 

Послови возача обухватају: 

 управљање службеним возилима Завода и вршење превоза запослених и по потреби 

спољних сарадника по налогу директора; 

 вођење пратеће евиденције о службеним возилима, припремање документације за 

технички преглед и обављање регистрације возила; 

 вршење контроле техничке исправности службених возила и указивање на уочене 

недостатке и предузимање мера на исправљању техничких недостатака; 

 чување фабричке и друге техничке документације за службена возила; 

 старање о уредности и хигијени возила, прање аута, гаражирање и старање о 

набавци горива, уља, воде и осталог потребног за коришћење возила; 

 бављење текућим одржавањем гаражног простора Завода; 

 по потреби обављање курирских послова и послова набавке; 

 обавља и друге послове по налогу директора Завода... 

 

(Опис послова је у Правилнику о организацији и систематизацији послова радних места 

Покрајинског завода за социјалну заштиту који се налази на веб сајту Завода 

www.pzsz.gov.rs ). 

 

На пословима возача запослен је:  

Зоран Дукић, возач 

- имејл: zoran.dukic@pzsz.gov.rs 

- контакт телефон: 060/340-30-86 

 

ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА И БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

 За  обављање  послова  из  надлежности  Завода  систематизовано  је  укупно  14  

радних места: једно за именовано лице (директор) и тринаест за запослена лица. 

Редни 

број 

Назив радног места Предвиђен 

број 

запослених 

Стваран број 

запослених 

     1. Директор         1              1 

mailto:www.pzsz.gov.rs
mailto:mirjana.milosevic@pzsz.gov.rs
http://www.pzsz.gov.rs/
mailto:zoran.dukic@pzsz.gov.rs
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Број  и  структура  запослених  је  усклађена  са  Правилником  о  ближим  условима  

у погледу простора, опреме и потребних стручних и других радника за оснивање завода за 

социјалну заштиту (''Службени гласник РС'', број 38/2006-10). 

  4. ОПИС ФУНКЦИЈА РУКОВОЂЕЊА 

 

Органи Завода су: управни одбор, надзорни одбор и 

Директор. 

 

Управни одбор Завода има 5 чланова и доноси и усваја следећа документа: 

 доноси Статут; 

 доноси програм рада; 

 усваја финансијски план; 

 усваја извештај о пословању; 

 усваја завршни рачун; 

 доноси план јавних набавки; 

 доноси опште акте; 

 доноси пословник о раду; 

 обавља и друге послове утврђене законом, одлуком, актима Покрајине и 

Статутом. 

 

Надзорни одбор Завода има три члана и: 

 

 врши надзор над законитошћу рада Завода и над пословањем Завода; 

 прегледа годишњи извештај и завршни рачун и утврђује да ли су сачињени у складу 

са законом; 

 доноси пословник о раду; 

     2. Самостални саветник за 

истраживачке послове 

        2          2 

     3. Саветник за професионалну 

обуку 

        1          1 

     4. Саветник за социјалну 

заштиту 

        7          7 

     5.    Саветник за послове 

информисања, промоције и 

подршке 

        1          1 

     6.    Руководилац финансијско 

рачуноводствених послова  

        1          1 

     7.  Референт за финансијско 

рачуноводствене послове 

        1          1 

     8. Возач         1          1 

 Укупно        15         15 
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 указује   на   пропусте   у   раду   управног   одбора,   директора,   комисије   и   о 

резултатима надзора, у писаној форми обавештава управни одбор, директора и 

оснивача; 

 обавља друге послове утврђене Законом и Статутом. 

Директора, управни и надзорни одбор именује Покрајинска Влада. 

 

Чланице и чланови управног и надзорног одбора Завода: 

 

 

Директор  Завода:  

 организује и руководи радом Завода; 

 стара се о законитости рада Завода; 

 предлаже програм рада Завода; 

 предлаже акте које доноси управни одбор; 

 доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места; 

 извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење; 

 врши и друге послове утврђене законом и Статутом; 

 представља Завод пред свим другим субјектима и правним лицима... 

 

(Опис послова је у Правилнику о организацији и систематизацији послова радних места 

Покрајинског завода за социјалну заштиту који се налази на веб сајту Завода 

www.pzsz.gov.rs ). 

 

 

                       
                                                  УПРАВНИ ОДБОР: 

Представници/е оснивача: 

 Славко Имрић, дипломирани економиста-мастер из Новог Сада, председник 

 Жужана Станко, дипломирана економисткиња из Старе Моравице, чланица 

 Гордана Младић, дипломирана педагошкиња из Новог Сада, чланица 

Представници/е запослених: 

 Чедомир Жиловић, дипломирани економиста из Новог Сада  

 Александра Раичевић, дипломирана специјална педагошкиња из Новог Сада, 

чланица 

  

                                                                                    НАДЗОРНИ ОДБОР: 

Представници/е оснивача: 

 Светлана Рогач, дипломирана економисткиња из Новог Сада, председница 

 Ђорђе Ракочевић, дипломирани правник из Новог Сада, члан 

Представница запослених: 

 Марина Вукотић, мастер психолог из Новог Сада, чланица 

 

Директорка Завода je Маја Миљковић, дипломирана правница 

- Имејл: maja.miljkovic@pzsz.gov.rs 

- контакт телефон: 060/340-33-23 

http://www.pzsz.gov.rs/
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Директор може образовати  стручни  колегијум  као  своје  саветодавно тело, као 

и комисије и радне групе. Стручни колегијум чине сви стручни радници Завода. 

 

Комисије или радне групе су стална или повремена тела која припремају акте које 

доноси Управни одбор или директор. 

5. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

 

Статут  Покрајинског  завода  за  социјалну  заштиту  број:  84/2013-1  од  21. 11. 

2014. године, са изменама број: 321/2017 од дана 20. 10. 2017. године у члановима 8. и 34. 

прописује да је рад Завода јаван. 

Јавност  рада  Завода  остварује  се  јавношћу  одлука  и  рада  управног  и  надзорног 

одбора Завода, доношењем годишњег програма рада и подношењем извештаја о раду 

Завода,  објављивањем  општих  аката,  програма  и  одлука  и  стварањем  услова  да 

средства јавног информисања могу пратити рад Завода. 

Рад  Завода  се  приказује  на  интернету,  преко  веб  презентације, преко фејсбука  

и  путем  других информационо-телекомуникационих средстава. 

За остваривање јавности рада Завода одговоран је директор. Информисање јавности 

о раду и пословима из надлежности Завода врши директор или лице које он овласти. 

Грађевински прилаз службеним просторијама је доступан особама са инвалидитетом. 

Не  постоје   прописана  идентификациона  обележја  запослених  у  Заводу  нити   је 

предвиђен  поступак  за  добијање  идентификационих  обележја  за  праћење  рада  у 

установи. 

  Искључење  и  ограничавање  јавности  рада  врши  се  само  у  случајевима  који  

су   прописани Законом или на основу посебне одлуке управног одбора. 

6. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

У периоду од 2016. године до јануара 2021. године од Завода су затражене три 

информације од јавног значаја: 

1. У 2016. години, Институту за јавне набавке достављена је информација од јавног 

значаја - понуда за јавну набавку: број ЈНМБ 1/2016- набавка путничког возила.  

2. У 2018. Години, интернет сајту Истиномер је достављена информацију од јавног 

значаја о броју службених возила.  

3. У 2020. години, Независном друштву новинара Војводине, Редакција – VOICE, 

достављена је информацију од јавног значаја колико случајева насиља у породици 

су Центри за социјални рад имали у последњих годину дана.   

7. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА 

 

Завод је основан ради праћења,  унапређивања социјалне  заштите,  подстицања  

развоја  и  обављања  истраживачких  и  стручних послова у области социјалне заштите на 

територији АП Војводине. 

 

Чланом  164.  Закона  о  социјалној  заштити  („Службени  гласник  РС“  број:  

24/2011) 

утврђено је да Завод обавља следеће послове: 
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 прати квалитет стручног рада и услуга у установама социјалне заштите; 

 пружа   стручну   подршку   (у   даљем   тексту:   супервизијска   подршка)   

ради унапређења стручног рада и услуга социјалне заштите; 

 истражује социјалне појаве и проблеме, делатност и ефекте социјалне заштите, 

израђује анализе и извештаје у области социјалне заштите и предлаже мере за 

унапређење социјалне заштите; 

 развија  систем  квалитета  у  социјалној  заштити,  координира  развој  стандард 

услуга и предлаже надлежном министарству унапређење постојећих и увођење нових 

стандарда; 

 развија  и  реализује  моделе  супервизијске  подршке  у  установама  социјалне 

заштите и код пружалаца услуга социјалне заштите; 

 предлаже  план  развоја  кадрова  с  планом  приоритетних  програма  обуке  у 

социјалној заштити министарству надлежном за социјалну заштиту; 

 развија базе података од значаја за систем социјалне заштите; 

 учествује у изради, спровођењу, праћењу и оцени ефеката примене стратегија, 

акционих планова, закона и других прописа које се односе на развој делатности 

социјалне заштите; 

 иницира  и  учествује  у  креирању  и  увођењу  иновација  у  систем  социјалне 

заштите; 

 организује и учествује у стручном усавршавању и обучавању стручних радника и 

стручних сарадника; 

 сачињава  и  публикује  монографије,  часописе  и  зборнике  радова,  стручне 

приручнике, водиче, информаторе, студије и примере добре праксе; 

 иницира, учествује и организује научне и стручне скупове и сарађује с домаћим и 

међународним организацијама; 

 информише стручну и ширу јавност о спровођењу социјалне заштите, указује на 

потребе и проблеме корисника, а посебно корисника из осетљивих друштвених група; 

 обавља  друге  послове  у  складу  са  законом  и  другим  прописима  о  социјалној 

заштити. 

8. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА 

 

У  оквиру  надлежности,  обавеза  и  овлашћења,  а  у  складу  са  Законом  о  

социјалној заштити  („Службени  гласник  РС“  број:  24/2011)  и  Статутом  Покрајинског  

завода  за социјалну заштиту број: 84/2013-1 од 21. 11. 2014. године. 

 

Завод: 

 доноси годишњи програм рада и извештај о раду; 

 прати и проучава социјалне појаве и проблеме, израђује анализе и извештаје о стању 

у области социјалне заштите и предлаже мере за унапређивање социјалне заштите; 

 прати  и  проучава  рад  и  организацију  установа  социјалне  заштите,  стара  се  о 

унапређењу њиховог стручног рада и пружа стручну помоћ и подршку; 

 пружа и реализује подршку у покретању и развоју иновативних услуга у систему 

социјалне заштите; 

 учествује у изради критеријума  за  реализовање  квалитета  услуга  социјалног рада 

и норматива и стандарда услуга социјалне заштите; 

 врши мониторинг и евалуацију локалних услуга социјалне заштите; 

 организује  перманентно  стручно  усавршавање  стручних  радника,  обавља  стручне 

послове  који  се  односе  на  развој,  праћење  о  осигурање  квалитета  рада  и 

стручности  запослених  у социјалној  заштити,  стандарде  знања,  вештина  и 
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способности потребних за рад у овој области као и за јачање њихових 

професионалних капацитета и напредовање; 

 пружа  супервизорима  и  водитељима  случаја  из  центара  за  социјални  рад  са 

територије  АП  Војводине   стручну  подршку  на  следеће  начине:   организовањем 

округлих    столова,    кроз    групну    супервизију,    евалуацију    рада супервизора, 

индивидуални саветодавни рад и учешће на конференцијама случаја; 

 креира и реализује едукације без провере знања и акредитује програме обуке; 

 сарађује са одговарајућим установама у обављању одређених послова; 

 обавља  стручне  послове  који  се  односе  на  подстицај  развоја  и  квалитета заштите  

лица  којима  је  потребна  посебна  друштвена  подршка  и утиче на стварање 

позитивног јавног мњења и толеранције према овим лицима у АП Војводини; 

 сачињава и доставља извештај о статистичким подацима у вези пријава насиља 

Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност 

полова АП Војводине једном месечно. У оквиру праћења пријава насиља у породици 

и над женама у партнерским односима на основу података центара за социјални рад 

у АП Војводини, а на основу налога Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања број 551-00- 00385/2016-14 од 03. 08. 2016. године, центри за 

социјални рад  сваког 01. и 15. у месецу путем информационог програма „Аурора“ 

обавештавају  Завод о свим пријављеним случајевима насиља у породици и 

предузетим мерама интервенције; 

 на основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад са територије АП 

Војводине сваке године израђује обједињене извештаје  који су доступни на веб сајту 

Завода  www.pzsz.gov.rs; 

 на основу годишњих извештаја о раду установа за смештај корисника у АП Војводини 

за одрасле и старије, децу и младе и приватне пружаоце услуге смештаја  за сваку 

годину израђује обједињене извештаје који су доступни на веб сајту 

Завода  www.pzsz.gov.rs; 

 на основу годишњих извештаја о раду лиценцираних пружаоца локалних услуга 

социјалне заштите у АП Војводини за  сваку годину израђује обједињене извештаје 

који су доступни на веб сајту Завода  www.pzsz.gov.rs; 

 у циљу унапређења квалитета пружања услуга социјалне заштите израдио је следећа 

документа: Практикум за услугу предах за децу са сметњама у развоју, 

Практикум за услугу помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове 

породице, Смернице за интерни мониторинг и евалуацију, Анализу родне 

осетљивости услуге домског смештаја за одрасле и старије у АП Војводини, 

Саветовалишта за брак и породицу у АП Војводини – анализа стања и 

препоруке за унапређење праксе. Документа доступна на веб сајту 

Завода  www.pzsz.gov.rs; 

 објављује   резултате  свога  рада,  податке  и  публикације  из  оквира  своје 

делатности, континуирано  ажурира веб сајт и  припрема и објављује прилоге за 

стручне часописе; 

 објављује стручне текстове и чланке у публикацијама од значаја за систем социјалне 

заштите у Србији; 

 обавља  друге  послове  у  складу  са  законом и  Статутом  који су у функцији даљег 

развоја области социјалне заштите. 

 

 

 

http://www.pzsz.gov.rs/
http://www.pzsz.gov.rs/
http://www.pzsz.gov.rs/
http://www.pzsz.gov.rs/
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9. ПРОПИСИ КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У РАДУ 

 

Делокруг  рада  Завода дефинисан је  Законом  о социјалној заштити („Службени 

гласник РС“број: 24/2011). 

Завод  као  установа  социјалне  заштите  послује  у  складу  са  Законом  о  јавним 

службама („Службени гласник РС“број: 42/91, 71/94, 79/2005- др. закон, 81/2005 – испр. 

др. закона, 83/2005 и 83/2014- др. закон). 

Одлуком о оснивању Завода („Службени лист АП Војводине” број:  1/ 2006); 

 

Остали прописи које Завод примењује у раду: 

 

 Закон о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 

75/2014); 

 Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/05 и 

91/2015); 

 Закон  о  слободном  приступу  информацијама  од  јавног  значаја  („Службени гласник 

РС“ број 120/04, 54/07, 104/09, 36/10); 

 закон  о  заштити  података  о  личности  („Службени  гласник  РС“  број:  97/08, 

          104/2009- др. Закон, 68/2012-Одлука УС и 107/2012); 

 Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“ број: 36/10); 

 Закон о јавним  набавкама  („Службени гласник РС“  број: 124/2012, 14/2015 и 

68/2015); 

 Закон  о  буџетском  систему  („Службени  гласник  РС“  број:  54/2009,  73/2010, 

          101/2010,  101/2011,  93/2012,  62/2013,  63/2013  -  испр.,  108/2013,  142/2014, 

          68/2015 - др. закон и  103/2015 и 99/2016); 

 Закон  о  печату  државних  и  других  органа  („Службени  гласник  РС“  број: 

          101/2007); 

 Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне Покрајине Војводине   за 

           2017. годину (“Службени лист АП Војводине“  број:69/2016); 

 

Правилници, уредбе, упутства: 

 

 Правилник  о  ближим  условима  у  погледу  простора,  опреме  и  потребних стручних   

и   других   радника   за   оснивање   завода   за   социјалну   заштиту (''Службени 

гласник РС'', број 38/2006); 

 Правилник   о   организацији,   нормативима   и   стандардима   рада   центара   за 

социјални  рад  („Службени  гласник  РС“  бр.  59/2008,  37/2010,  39/2011-  др. 

правилник и 1/2012.- др. правилник); 

 Правилник   о   стандардном   класификационом   оквиру   и   контном   плану   за 

буџетски систем („Службени гласник РС”, брoj 16/2016, 49/2016  и 107/2016); 

 Уредба   о   канцеларијском   пословању   органа   државне   управе   („Службени 

гласник РС“ број: 80/92, 45/2016 и 98/2016); 

 Уредба  о  коефицијентима  за  обрачун  и  исплату  плата  запослених  у  јавним 

службама („Службени гласник РС“ број 44/2001, 15/2002 –др. Уредба, 30/2002, 

32/2002  -испр.,  69/2002,  78/2002,  61/2003,  121/2003,  130/2003,  67/2004, 

120/2004,  5/2005,  26/2005,  81/2005,  105/2005,  109/2005,  27/2006,  32/2006, 

58/2006,  82/2006,  106/2006,  10/2007,  40/2007,  60/2007,  91/2007,  106/2007, 

7/2008,   9/2008,   24/2008,   26/2008,   31/2008,   44/2008,   54/2008,  108/2008, 

113/2008,  79/2009,  25/2010,  91/2010,  20/2011,  65/2011,  100/2011,  11/2012, 
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124/2012, 8/2013, 4/2014   и 58/2014); 

 Уредба  о  буџетском  рачуноводству  („Службени  гласник  РС“  бр.  125/2003  и 

12/2006); 

 Правилник  о  стручним  пословима  у  социјалној  заштити  ("Службени гласник РС", 

број: 1/2012); 

 Правилник   о   правилима   понашања   послодаваца   и   запослених  у   вези   са 

превенцијом и заштитом од злостављања на раду („Службени гласник PC, број 

62/10). 

 

Акти Завода: 

  

 Статут Покрајинског завода за социјалну заштиту број: 84/2013-1 од 21. 11. 2014. 

године са изменама број: 321/2017 од дана 20. 10. 2017. године; 

 Правилник о раду број: 6/2006 од 27. 07. 2006. године; 

 Правилник о изменама и допунама Правилника о раду: број 10/2015 од 29. 01. 2015. 

године; 

 Правилник о изменама и допунама Правилника о раду: број 55/2018 од 23. 02. 2018. 

године; 

 Правилник о изменама и допунама Правилника о раду број: 282/2019 од 17. 07. 2019. 

године; 

 Правилник о допунама Правилника о раду број: 54/2020 од 07. 02. 2020. године; 

 Правилник о организацији и систематизацији послова радних места Покрајинског 

завода за социјалну заштиту број: 100/2018 од 22. 03. 2018. године; 

 Правилник о коришћењу службених возила и обавези вођења евиденције пређене 

километраже по путним налозима број: 110-83/2006 од 13. 12. 2006. године; 

 Правилник о канцеларијском пословању број: 110-1-13/2007 од 21. 03. 2007. године; 

 Правилник о радној дисциплини и понашању запослених у Покрајинском заводу за 

социјалну заштиту број: 56/2018 од 23. 02. 2018. године; 

 Правилника о награђивању за ауторска дела настала у радном односу у Покрајинском 

заводу за социјалну заштиту број: 117/2019 од дана 03. 04. 2019. године; 

 Правилник о буџетском рачуноводству Покрајинског завода за социјалну заштиту број: 

63/2019 од дана 25. 02. 2019. године; 

 Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Покрајинском заводу за социјалну 

заштиту број: 165/2015 од 12. 10. 2015. године; 

 Правилник о условима за остваривање права на накнаду трошкова превоза за долазак 

и одлазак са рада запослених у Покрајинском заводу за социјалну заштиту   17/2020 

од 17. 01. 2020. године; 

 Правилник о безбедности и здрављу на раду број: 110-2-13/2007 од 21. 03. 2007. 

године; 

 Правилник о поступку набавке у Покрајинском заводу за социјалну заштиту број: 

45/2014 од 27. 02. 2014. године; 

 Одлука о изменама Статута Покрајинског завода за социјалну заштиту број: 321/2017 

од 20. 10. 2017. године; 

 Одлука о креирању и реализацији стручних обука Покрајинског завода за социјалну 

заштиту број: 291/2018 од 22. 08. 2018. године; 

 Одлука о планирању и организацији процеса рада у Покрајинском заводу за социјалну 

заштиту током коришћења годишњих одмора и слободних дана запослених 

број:301/2018 од 28. 08. 2018. године; 

 Одлука о начину евидентирања и најаве слободних дана и годишњег одмора број: 

186/2018 од 21. 05. 2018. године; 
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 Одлука о условима и начину коришћења службених телефона број: 52/2017 од 24. 02. 

2017. године; 

 Одлука о радном времену број: 41/2018 од 08. 02. 2018. године; 

 Одлука о условима и начину коришћења службених возила, приватних возила и начину 

коришћења службених возила у службене сврхе и осталих превозних средстава број: 

106/2017 од 20.0 4. 2017. године; 

 Одлука о условима и начину учешћа запослених у пројектним активностима број: 

237/2017 од 14. 04. 2017. године; 

 Одлука о условима и начину коришћења службених возила, приватних возила у службене сврхе 

и осталих превозних средстава број: 222/2019 од дана 17. 06. 2019. године; 

 Одлука о организовању процеса рада у Покрајинском заводу за социјалну заштиту 

број: 406/2020 од 30. 12. 2020. године; 

 Процедура сарадње са медијским кућама и давање информација, изјава и гостовања у 

радијским, ТВ емисијама и писаним медијима број:285/2018 од 20. 08. 2018. године; 

 Процедура евиденције присутности на послу запослених у Покрајинском заводу за 

социјалну заштиту број: 284/2018 од 20. 08. 2018. године; 

 Процедура за израду финансијских планова, измену, контролу и извршење усвојених 

финансијских планова у Покрајинском заводу за социјалну заштиту број: 289/2018 од 

20. 08. 2018. године; 

 Процедура документовања одлука, спискова и евалуације учесника и извештаја са 

одржаних округлих столова, едукација без провере знања, трибина, конференција, 

обука и других стручних скупова који се шаљу Републичком заводу за социјалну 

заштиту и Комори социјалне заштите у Покрајинском заводу за социјалну заштиту број: 

287/2018 од 21. 08. 2018. године; 

 Процедуре за евидентирање, расподелу и извештавање о пружању стручне подршке 

на писмени захтев пружаоца услуге број: 288/2018 од 21. 08. 2018. године; 

 Процедура за коришћење и одржавање рачунара и рачунарске мреже у Покрајинском 

заводу за социјалну заштиту број: 286/2018 од 21. 08. 2018. године; 

 Процедура за вођење записника са Колегијума запослених у Покрајинском заводу за 

социјалну заштиту број: 290/2018 од 22. 08. 2018. године; 

 Процедура размене пословних информација између запослених у Покрајинском заводу 

за социјалну заштиту број: 292/2018 од 22. 08. 2018. године; 

 Процедура вођења евиденције и распоређивања службене поште Покрајинског завода 

за социјалну заштиту број: 293/2018 од 24. 08. 2018.  године; 

 Процедура за израду годишњег Извештаја о раду и Програма рада Покрајинског завода 

за социјалну заштиту број: 294/2018 од 24. 08. 2018. године; 

 Процедуре за вођење евиденције насиља у породици на основу података које 

достављају Центри за социјални рад са територије  АПВ број: 302/2018 од 29. 08. 2018. 

године; 

 Процедура за припрему службених путовања у иностранство и исплату трошкова 

службених путовања са аконтацијом запосленима број:88/2018 од 13. 03. 2018. 

године; 

 Процедура поступања у случају инцидентних догађаја у Покрајинском заводу за 

социјалну заштиту број: 295/2018 од 24. 08.2 018. године; 

 Процедура за коришћење и измену персоналних података запослених, чланова 

управног и надзорног одбора и ангажованих лица у Покрајинском заводу за социјалну 

заштиту број: 92/2018 од 13. 03. 2018. године; 

 Процедура за исплату плата запосленима у Покрајинском заводу за социјалну заштиту 

број: 87/2018 од 13. 03. 2018. године; 
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 Процедура подношења појединачне пореске пријаве за порез и доприносе који се 

плаћају по одбитку за исплате прихода запосленим члановима управног и надзорног 

одбора и лицима ангажованим  по основу уговора о делу и ауторском делу број: 

86/2018 од 13. 03. 2018. године; 

 Процедура за исплату трошкова службеног путовања без аконтације запосленом у 

Покрајинском заводу за социјалну заштиту број: 89/2018 од 13. 03. 2018. године ; 

 Процедура за попис имовина и обавезе Покрајинског завода за социјалну заштиту број: 

334/2017 од 07. 11. 2017. године; 

 Процедура измирења новчаних обавеза Покрајинског завода за социјалну заштиту 

број: 90/2018 од 13. 03. 2018. године; 

 Процедура израде финансијских извештаја у Покрајинском заводу за социјалну 

заштиту број: 91/2018 од 13. 03. 2018. године; 

 Процедура за израду решења о коришћењу годишњег одмора у Покрајинском заводу 

за социјалну заштиту број: 155/2017 од  29. 05. 2017. године; 

 Процедура за давање предлога запослених за похађање обука за које су 

заинтересовани број: 354/2018 од 29. 10. 2019. године; 

 Процедуре у случају грешке приликом књижења или плаћања обавеза Покрајинског 

завода за социјалну заштиту број: 70/2019 од дана 28. 02. 2019. године; 

 Процедуре за приступ и коришћење апликације за књижење у Покрајинском заводу, 

за социјалну заштиту број: 61/2019 од дана 21. 02. 2019. године; 

 Процедуре за рачуноводствени процес у Покрајинском заводу за социјалну заштиту 

број: 71/2019 од дана 28. 02. 2019. године; 

 Процедуре за сачињавање и реализацију уговора број: 38/2019 од дана 30. 01. 2019. 

године; 

 Правила заштите од пожара број: 206/2014 од 30. 12. 2014. године; 

 Пословник о раду управног одбора број:267/2017 од 10. 08. 2017. године; 

 Пословник о раду надзорног одбора Покрајинског завода за социјалну заштиту 

број:270/2017 од 18.08.2017. године. 

10. УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 
 

Завод  обавља   развојне,   саветодавне,  истраживачке   и   друге   стручне   послове   

у социјалној заштити у складу са Законом о социјалној заштити и Статутом установе. 

Корисници  услуга  Завода  су  пре  свега:  установе  социјалне  заштите  -  установе  

за смештај корисника и центри за социјални рад, као и други пружаоци услуга социјалне 

заштите (удружења грађана, приватна физичка и правна лица), локалне самоуправе као 

оснивачи и финансијери све већег броја услуга социјалне заштите. 

У   обављању   своје   делатности   Завод   непосредно   сарађује    са   Покрајинским 

секретаријатом   за   социјалну   политику,   демографију   и   равноправност   полова, 

Министарством    за  рад,  запошљавање,  борачка  и  социјална  питања,  Републичким 

заводом за социјалну заштиту и Комором социјалне заштите. 

11. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

Завод доноси годишњи програм рада и акциони план на основу кога реализује 

планиране активности. Поред акционог плана Завод пружа услуге на писмени захтев 

пружалаца услуга социјалне заштите, Покрајинског секретаријата  за  социјалну   политику,   

демографију   и   равноправност   полова, Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања и других актера у систему социјалне заштите. 
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У реализацији поступка пружања услуга Завод има установљене 

следеће процедуре: 

 Процедуре за евидентирање, расподелу и извештавање о пружању стручне 

подршке на писмени захтев пружалаца услуга. 

 Процедуре за евиденцију насиља у породици на основу података које 

достављају центри за социјални рад са територије АП Војводине. 

 Процедуре екстерне комуникације Покрајинског завода за социјалну заштиту. 

12. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

 

Извештаји о раду Завода за претходни период , закључно са 2020-ом годином, могу  

се преузети  на  линку: www.pzsz.gov.rs, и садрже  детаљне  податке  о  пруженим услугама. 

13. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ЗАВОДА  

 

Табеларни приказ података о приходима и расходима односи се на 2019. , 2020. и 

2021. годину. 

 

ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И  РАСХОДИМА 

конто фун

кц 

клас

иф. 

назив конта/извор Финансијски 

план 2019 

Извршење  

01.01. - 31.12 

2019 

Финансијски 

план 2020 

Извршење  

01.01. - 31.12 

2020 

Финансијски 

план 2021 

Извршење  

01.01. - 31.12 

2021 

0901 Покрајински завод за социјалну 

заштиту 

  

36.180.339,88 32.255.328,10 29.898.414,25 25.440.318,43 34.557.086,82 31.846.876,57 

    извор 

финансирања:01 00 

општи приходи и 

примања из буџета 

29.630.609,20 26.739.646,58 28.768.414,25 24.754.833,31 30.215.086,82 27.846.876,57 

    извор 

финансирања:07 00 

трансфери од других 

нивоа власти 

3.170.567,00 3.170.567,00   4.000.000,00 4.000.000,00 

    Извор финансирања: 

06 00 донације од 

међународних 

организација 

2.157.658,68 2.157.658,68     

    извор 

финансирања:03 00 

социјални 

доприноси 

300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00  

  извор финансирања 

:15 00 неутрошена 

средства донациа из 

ранијих година 

921.505,00 187.455,84 586.200,11 584.388,56   

  Извор финансирања 

56 00 финансијска 

помоћ ЕУ 

  243.799,89 101.096.47 42.000,00  

http://www.pzsz.gov.rs/
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  1019 Развој, истраживање 

и друге стручне услуге у 

социјалној заштитити  

29.630.609,20 26.739.646,58 28.768.414,25 24.754.833,31 30.215.086,82  

4111 90 Плате и додаци 

запослених 

14.641.845,19 13.565.383,71 16.021.693,78 14.371.387,11 16.754.467,92 16.260.232,80 

4121 90 Допринос за 

пензијско и 

инвалидско 

осигурање 

1.640.602,98 1.627.846,00 1.922.603,25 1.652.709,55 1.926.763,81 1.869.926,73 

4122 90 Допринос за 

здравствено 

осигурање 

900.473,48 698.617,24 825.117,22 740.126,39 862.855,09 837.401,93 

4131 90 Накнаде у натури 230.000,00 180.921,00 230.000,00 148.544,00 180.000,00 141.446,00 

4141 90 Исплата накнада за 

време одсуствовања 

с посла 

150.000,00 0,00  150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 

4141 90 извор 

финансирања:03 00 

социјални 

доприноси 

300.000,00 0,00  300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 

4143 90 Отпремнине и 

помоћи 

100.000,00 0,00  100.000,00 0,00 150.000,00 0,00 

4144 90 Помоћ у 

медицинском 

лечењу запосленог 

или члана уже 

породице 

120.000,00 0,00  120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 

4151 90 Накнаде за 

запослене 

260.000,00 243.567,67 500.000,00 390.182,09 600.000,00 424.912,40 

4161 90 Награде, бонуси и 

остали посебни 

расходи 

556.000,00 551.600,36 514.000,00 509.433,84 614.000,00 603.920,73 

4211 90 Трошкови платног 

промета и 

банкарских услуга 

60.000,00 49.045,22 60.000,00 41.264,84 80.000,00 43.574,73 

4212 90 Енергетске услуге 500.000,00 344.669,36 540.000,00 331.890,57 540.000,00 381.464,17 

4213 90 Комуналне услуге 150.000,00 108.593,64 200.000,00 109.785,31 200.000,00 125.014,17 

4214 90 Услуге комуникација 400.000,00 333.428,26 400.000,00 355.962,09 520.000,00 483.468,19 

4215 90 Трошкови 

осигурања 

460.000,00 369.534,00 370.000,00 283.152,00 400.000,00 275.181,00 

4216 90 Закуп имовине и 

опреме 

230.000,00 225.882,36 250.000,00 225.882,36 300.000,00 261.176,48 

4221 90 Трошкови 

службених путовања 

у земљи 

350.000,00  349.652,68  350.000,00 239.758,00 350.000,00 344.057,50 

4222 90 Трошкови 

службених путовања 

у иностранство 

200.000,00 51.641,10 150.000,00 0,00 100.000,00 0,00 

4231 90 Административне 

услуге 

200.000,00 100.000,00 200.000,00 0,00 150.000,00 0,00 

4232 90 Компјутерске услуге 496.000,00 492.960,00 580.000,00 571.086,19 500.000,00  496.460,00 
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4233 90 Услуге образовања и 

усавршавања 

запослених 

390.000,00 376.660,00 400.000,00 399.618,04 400.000,00 394.502,00 

4234 90 Услуге 

информисања 

100.000,00 100.000,00 150.000,00 149.900,00 250.000,00 250.000,00 

4235 90 Стручне услуге 1.000.000,00 975.379,80 995.000,00 924.528,24 997.000,00 969.528,24 

4236 90 Услуге домаћинства 

и угоститељства 

250.000,00 245.480,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 248.070,00 

4237 90 Репрезентација 250.000,00 249.996,00 250.000,00 249.980,00 250.000,00 249.440,00 

4239 90 Остале опште услуге 120.000,00 68.014,00 120.000,00 34.900,00 120.000,00 116.865,00 

4249 90 Oстале 

специјализоване 

услуге 

200.000,00 200.000,00 200.000,00 69.000,00 200.000,00 200.000,00 

4251 90 Текуће поправке и 

одржавање зграда и 

објеката 

950.000,00 898.258,84 1.000.000,00 926.123,38 1.100.000,00 1.031.130,64 

4252 90 Текуће поправке и 

одржавање опреме 

295.000,00 293.387,35 350.000,00 232.720,28 350.000,00 253.184,30 

4261 90 Административни 

материјал 

350.000,00 349.688,64 400.000,00 399.908,93 400.000,00 399.604,92 

4263 90 Материјали за 

образовање и 

усавршавање 

запослених 

200.000,00 151.490,00 200.000,00 192.232,00 200.000,00 197.325,05 

4264 90 Материјали за 

саобраћај 

310.000,00 310.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

4268 90 Материјал за 

одржавање хигијене 

и угоститељство 

150.000,00 149.622,88 220.000,00 218.170,90 250.000,00 221.775,52 

4269 90 Mатеријал за 

посебне намене  

80.000,00 76.751,71 80.000,00 49.795,20 150.000,00 32.400,00 

4651 90 Oстале текуће 

дотације и 

трансфери 

1.390.687,55 1.257.472,76      

4821 90 Остали порези 80.000,00 34.252,00 80.000,00 39.362,00 80.000,00 45.051,07 

4822 90 Обавезне таксе 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 6952,00 

4823 90 Новчане казне 

наметнуте од једног 

нивоа власти  

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 

5121 90 Oпрема за саобраћај 1.400.000,00 1.312.800,00 
 

   

5122 90 Административна 

опрема 

400.000,00 397.050,00 350.000,00 347.430,00 390.000,00 382.811,00 

14. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

Јавне набавке се реализују према Плану јавних набавки, у складу са Законом о 

јавним набавкама. 

Од оснивања Завода путем јавних набавки набављена су три аутомобила: 

 Шкода Октавија (набављена октобра 2006. године) 
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 Шкода Октавија (набављена фебруара 2017. године) и 

 Шкода Фабија (набављена маја 2019. године).      

15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 
 

Завод нема надлежност да додељује „државну помоћ“.  

16. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

 

Укупно утрошена средства за исплату плата и додатака за запослене у Заводу у  

периоду   јануар-децембар  у  2020.   години   износе 14.371.387,11 динара. 

Месечни  обрачун  плата  запослених  се  врши  у  складу  са  коефицијентима  који  

су прописани у члану 11а Уредбе о измени и допуни Уредбе коефицијентима за обрачун и 

исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС“ бр 32/2006, …) за 

радно место и утврђеном основицом за обрачун плате. 

У 2020. години су исплаћене накнаде за рад члановима управног и надзорног одбора 

у износу од 1.433.962,08 динара. Средства су исплаћена за рад председника и четири члана 

управног одбора Покрајинског завода за социјалну заштиту за период јануар – децембар 

2020. године, као и накнаде за рад надзорног одбора Покрајинског завода за социјалну 

заштиту за јануар – децембар 2020. године. 

17. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

 

Решењем Извршног већа АП Војводине - комисије за распоред и опремање службених 

зграда  и  пословних  просторија  број  06-00313/2006  од  16. 01. 2007.  године  Заводу  је 

додељен простор у згради Воде Војводине на адреси Булевар Михајла Пупина 25 у Новом 

Саду. Запосленима је уступљено на коришћење 7 канцеларија (6, 7, 8, 14, 15, 16 и 17) у 

приземљу крила А исте зграде. 

 

Имовину Завода чине: 

-    Рачунарска опрема: 15 рачунара, 11 лап топова, 1 сервер;      

- Биро техничка  опрема: 1 фото копир, 11 штампача, 1 скенер, 2 диктафона, 1 

калкулатор, 1 апарат за укоричавање;         

-    Средства  везе: 1  телефонска  централа, 16 стоних  телефона, 1  телефон  са 

факсом, 14 службених мобилних телефона; 

- Канцеларијски намештај: 9 радних столова, 43 столице, 14 канцеларијских 

ормана, 5  полица за библиотеку, 5 вешалица; 

- Остала опрема: 2 пројектора, 1 платно за пројектор, 1 телевизор, 2 фотоапарата, 

2 апарата за воду, 1 фрижидер, 1 клима уређај, 1 навигација за службена возила: 

-    Превозно средство:  3 путничка аутомобила марке: Шкода Октавија (набављена 

октобра 2006. године), Шкода Октавија (набављена фебруара 2017. године) и 

Шкода Фабија (набављена маја 2019. године);     

          

Средства  рада  која  представљају  имовину  Завода,  евидентиранa  су  у  

пописним листама. Последњи попис имовине извршен је са стањем на дан 31.12.2020. 

године. 
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Поред  наведене  имовине,  део  канцеларијског  намештаја  које  користи  Завод  

(радни столови,   столице,   ормани   и   вешалице)   припадају   оснивачу   и   добијени   су   

на коришћење приликом почетка рада установе. 

18. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

 

Завод поседује носаче информација: папир и електронску базу података који се 

чувају и   архивирају   у   службеним   просторијама   Завода,   а   у   складу   са   прописима   

о канцеларијском  пословању  -   Уредбом  о  канцеларијском  пословању  органа  државне 

управе  („Службени  гласник  РС“  број  80/92,  45/2016  и  98/2016)  и  Упутством  о 

канцеларијском  пословању  органа  државне  управе  („Службени  гласник  РС“  број:10/93, 

14/93- испр.  и  67/2016 и 3/2017). 

Сва  релевантна  документација  је  класификована  и  налази   се  у  фасциклама   

и регистраторима. 

Документа и подаци који се сматрају пословном тајном чувају се на посебан начин 

и на безбедном месту. 

19. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 

 

Информација које су настале у раду или у вези са радом Завода и које се налазе у 

поседу ове установе су: 

 

- записници са материјалима са седница Управног одбора, 

- записници са материјалима са седница Надзорног одбора, 

- одлуке донете на тим седницама, 

- уговори везани за пословање Завода, 

- финансијска документација, 

- поступци јавних набавки, 

- документација запослених, 

- уговори из радних односа, 

- програми рада Завода, 

- годишњи извештаји о раду Завода, 

- пројектна документација, 

- анализе, 

- извештаји. 

20. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА 

СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 

 

Приступ информацијама се у начелу омогућава без ограничења, осим за 

информације које представљају пословну тајну. 

Пословном тајном се према члану 36. Статута Завода сматрају подаци које надлежни 

орган  прогласи  пословном  тајном  и  подаци  које  управни  одбор  посебном  одлуком 

прогласи  пословном  тајном.  Пословном  тајном  могу  бити  проглашени  и  подаци 

прикупљени  за  израду  елабората,  анализа  и  извештаја,  планова  и  пројеката  до 

њиховог  завршетка  као  јавног  документа.  Ова  документа  се  не  могу  неовлашћено 

саопштавати и давати на увид. 
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Приступ одређеним информацијама може бити ускраћен и на основу Закона о 

заштити података о личности. 

21. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 

 

Тражилац информације може поднети писани захтев: 

 

Путем поште сваког радног дана од понедељка до 

петка од 07 : 00 до 15: 00 часова 

на адресу: Булевар 

Михајла Пупина 25, 21 000 

Нови Сад 

Путем електронске 

поште  

24 часа на имејл: 

office@pzsz.gov.rs 

непосредно предати сваког радног дана од 

понедељка до петка од 07 : 00 до 15: 

00 часова, у просторијама Завода, 

канцеларија број 16 у приземљу 

на адреси Булевар Михајла 

Пупина 25, Нови Сад 

 

Захтев треба да садржи прецизан опис информације која се тражи, назив органа или 

име, презиме и тачну адресу тражиоца. 

Тражилац не мора навести разлог тражења информације. 

Завод ће поступити по захтеву одмах, а најкасније у року од 15 дана, у зависности 

од врсте тражене информације. 

Завод  ће  у  сваком  конкретном  случају  извршити  процену  за  накнадом  нужних 

трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног 

значаја. 

Обрачун  нужних  трошкова  ће  се  извршити  у  складу  са  Уредбом  о  висини  

накнаде нужних трошкова за издавањенкопије докумената на којима се налазе информације 

од јавног значаја („Сл. гласник РС“  број 8/2006) и прописаним трошковником. 

Завод  ће  омогућити  приступ  информацији  или  ће  донети  решење  којим  се  

захтев одбија из разлога који су одређени Законом. 

Тражилац   информације   може   изјавити   жалбу   Поверенику   из   разлога   који   

су прописани чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

 

 

На следећој страници налази се пример захтева за приступ инфорацији од јавног 

значаја. 

mailto:office@pzsz.gov.rs
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ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ Булевар Михајла Пупина 25 Нови 

Сад 
 

 

 

  

 

 

 

                                                                           З А Х Т Е В 

за приступ информацији од јавног 

значаја 

 

 

На  основу  члана  15.  ст.  1.  Закона  о  слободном  приступу  информацијама  

од  јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 

36/2010), од горе наведеног органа захтевам: 
 

 обавештење да ли поседује тражену информацију;  
 увид у документ који садржи тражену информацију; 

 копију документа који садржи тражену информацију; 

 достављање копије документа који садржи тражену информацију: 

o    поштом 

o    електронском поштом 

o    факсом 

o    на други начин:   

 

 

 

Овај захтев се односи на следеће информације (навести што прецизнији опис 
информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене 
информације). 
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Место                                            Тражилац информације/име и презиме 

 

Датум                                                                    Aдреса 

                                                                           
Други подаци за контакт 

 

 

                                                                                    Потпис                  
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