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Центар за социјални рад 

 Установа која обавља послове социјалне заштите на
локалном - општинском нивоу

Оснива га јединица локалне самоуправе за територију једне
или више јединица локалне самоуправе о чему одлуку доносе
надлежни органи тих јединица локалне самоуправе

 У центру за социјални рад остварују се Законом утврђена
права и обезбеђује пружање услуга социјалне заштите у
складу са Законом

(чл.14 Закона о социјалној заштити)



 У вршењу јавних овлашћења центар као установа
социјалне заштите и орган старатељства, поступа у
складу са Законом и нормативима и стандардима
утврђеним Правилником о организацији,
нормативима и стандардима рада центра за
социјални рад

 У вршењу других послова утврђених Законом,
центар поступа по стандардима и нормативима које
утврђује надлежни орган јединице локалне
самоуправе



Историјат ....

Правни основ за оснивање центара за социјални рад   
први пут  је настао 1961.г.  по препоруци некадашње 
Савезне скупштине Југославије, јер су : 

 „ Центри за социјални рад допринели бољем сагледавању
и успешнијем решавању проблема, унапређењу стручног
рада и ефикаснијем деловању друштвено-политичких
снага у комуни и у њима је нађен одговарајући облик
организовања за даљи развој социјалног рада“



Историјат ...

Током 1960./61. у Р. Србији, без покрајина, било је
основано и радило је 13 ЦСР

Током 1966. г. када је донет и Закон о социјалној заштити и
служби социјалне заштите, био основан 31 ЦСР

Данас: добро развијена мрежа ЦСР у Србији, свака општина
има свој Центар или одељење центра за социјални рад



Стручна организација у ЦСР

 Заснива се на стандардима и етици социјалног рада, уз учешће 
стручњака различитих профила: 

 социјалних радника, 

 психолога, 

 педагога, 

 правника,  а по потреби и других



Центар за социјални рад

Као институција поливалентног типа коју оснива држава, има 
јавна овлашћења у области : 

 решавања о правима грађана из области социјалне и 
породично-правне заштите; 

Старатељске заштите , 

 превентивних делатности; 

 праћења и проучавања социјалних проблема



Старатељство

Као облик заштите примењује се

када особа није способна  да одлуке о свом животу 

доноси сама, већ то уместо ње мора да ради неко 

други – старатељ



Сврха старатељства... 

 заштита личности штићеника, пошто пословно неспособна 
особа не може да се стара сама о себи, својим потребама нити 
може да штити своја права и интересе

 заштита имовинских интереса штићеника уколико поседује 
имовину

Старањем о имовини, посредно се осигурава и заштита личности 
штићеника, јер се обезбеђују материјална средства за 
издржавање и предузимање свих мера ради заштите његове 
личности



Сврха старатељства ...

Старатељство над малолетницима - замена родитељског 
старања, у средишту пажње је личност малолетне особе, 
његово здравље, образовање и оспособљавање за 
самосталан живот и рад 

Старатељство над пунолетним, одраслим или старим 
лицима - заштита личности и интереса ових особа за 
лечењем и оспособљавањем за самосталан живот и рад



Под старатељство се стављају :

Дете без родитељског старања – малолетни штићеник и

 пунолетно лице које је лишено пословне способности -
пунолетни штићеник



Врсте старатеља 

 Стални старатељ

 Привремени старатељ

НЕПОСРЕДНИ СТАРАТЕЉ

 Старатељ више штићеника

 Колективни старатељ



Дужности старатеља

 Старање о личности штићеника,

 Заступање штићеника,

 Прибављање средстава за издржавање штићеника,

 Управљање имовином штићеника

 Располагање имовином  штићеника,

 Извештавање органа старатељста



Ко може бити старатељ?

 Првенствено може бити супружник, сродник или хранитељ
штићеника, осим ако интерес штићеника не налаже другачије

 Лице које има лична својства и способности да буде
старатељ,

 Лице које је пристало да буде старатељ,

 Лице чији интереси нису у супротности са интересима
штићеника,



Ко може...

 Лице које има квалитетне односе са штићеником и
његовим сродницима

 Лице које није делимично или потпуно лишено пословне
способности,

 Лице које није делимично или потпуно лишено
родитељског права



Ко не може бити старатељ ?

лице које је потпуно или делимично лишено пословне
способности;

лице које је потпуно или делимично лишено
родитељског права

лице чији су интереси у супротности са интересима
штићеника;



Ко не може бити старатељ ?

лице од кога се, с обзиром на његове личне односе са
штићеником и његовим родитељима или другим
сродницима, не може очекивати да ће правилно
обављати послове старатеља

 Лице осуђено за кривично дело из групе кр.дела
против брака и породице, полне слободе и против
живота и тела



Непосредно старатељство 

Орган старатељства има дискреционо право,
„ако је то у интересу штићеника“ - да лицу под
старатељством не постави старатеља већ да
дужност старатеља врши непосредно

Непосредно старатељство се у пракси понекад
појављује као неопходно и као једини “излаз из
ситуације”



Зашто и када непосредно 
старатељство ?

 Зато што је старатељска дужност потпуно добровољна 

 Зато што у  ситуацији када нико неће да се прихвати 
дужности старатеља или не испуњава услове – није 
подобан, не преостаје друга могућност већ да се дужност 
старатеља врши непосредно

И зато што се непосредно старатељство у неким 
случајевима јавља као пожељно – када је за успешну 
заштиту права штићеника потребно посебно стручно 
знање старатеља



Тешкоће у вршењу непосредне 
старатељске заштите 

Пасивност породице, неразумевање и неприхватање
болести члана породице: прикривање, страх од
одбацивања, стид, тражење кривца...

Неприхватање потребе да се члан породице заштити
старатељском заштитом

Изостанак или одбијање сарадње од стране сродника

Недовољна сарадња институција



Тешкоће ... дилеме ...

Материјална ситуација корисника и недостатак
средстава за вођење поступка за ЛПС, обустављање
поступака, различита пракса судова ...

Лишење пословне способности да или не ?

могућности/немогућности ЛЗ да штићеницима који
немају сопствене приходе или су приходи минимални
обезбеди неопходну материјалну подршку

Двојност у функционисању и финансирању ЦСР :
Република ... Општина



Тешкоће... Ризици 

Могућност злоупотребе личности, имовине и прихода

штићеника од стране сродника (пр.АН)

Недовољно развијене или неразвијене локалне услуге –
могућности за подршку штићенику и старатељу

Недостатак капацитета за збрињавање оних корисника
који немају услова за самосталан живот у отвореној
заштити,

Отпуст пацијената из НПБ иако не постоје породични и
средински услови за њихов боравак у ОЗ, а није
обезбеђено место у УСЗ (капацитети попуњени)



Тешкоће ... 

Останак штићеника у отвореној заштити без
организоване подршке

 непознавање и неразумевање процедура ЦСР и
института старатељства и отежана сарадња са
институцијама: дом здравља, психијатријске болнице,
банке, поштанска штедионица, НВО... грађани ...

Притисци јавности и тражење криваца – јавне и
медијске хајке – када се „нешто деси“



Тешкоће...

Недовољан број запослених стручних радника у
центрима за социјални рад

 Смањење радника - Актуелна забрана запошљавања

Оптерећеност стручних радника: бројем и сложеношћу
редовних послова; насиља у породици, извештавања ...
хитне интервенције; дежурства ... возачи...



Тешкоће ... Ризици ...

 ПОСЛОВИ СТАРАТЕЉА - обимност, сложеност старатељских
послова, професионална, кривична, материјална,
дисциплинска одговорност за вршење послова старатеља

 Потреба да се за штићеника реагује одмах или у кратком
року

 Управљање имовином и приходима - “агенција за
управљање и располагање некретнинама” ... финансијски
стручњаци

 У великом броју центара, стручни радници раде све послове
без обзира ко их плаћа - Министарство/општина....



Тешкоће

 Рад стручног радника који врши послове непосредног
старатеља није вреднован .... “у опису посла је “ ...

Неповољан материјални статус стручних радника:
Правилник искључује могућност награде за рад
старатеља који у име ОС непосредно обавља послове ,
надокнаде за дежурства припадају само за активно
дежурство ..... надокнаде за регрес и топли оброк
“утопиле “ су се у зараде – коефицијент ...

Незадовољство стручних радника статусом



8093

9976
9570

10789 10899
11576

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Пример 1 - Број евидентираних предмета 

у ЦСР Стара Пазова 2012 – 2017 

2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.



4895

4006
4353

4815 4917 4965

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Пример 2 - Број корисника ЦСР Стара 

Пазова 2012 - 2017

2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.



86
73

65
76

139

124

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Пример 3 - Број корисника под 
непосредним старатељством у ЦСР 

Стара Пазова

2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.



18 18 18 18 18

17

16.4

16.6

16.8

17

17.2

17.4

17.6

17.8

18

18.2

Пример 4 - Број запослених у ЦСР Стара 

Пазова које финансира Република

2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.



РАДНИЦИ  ИЗ 
ДРГИХ СЛУЖБИ 

ЦСР

15 
штићеника

ВС 1
12 штићеника

ВС 2
11 штићеника

ВС 3
11 штићеника

ВС 4
10 штићеника

ВС 5
8 штићеника

РАДНИЦИ 
СЛУЖБЕ ЗА 
ЗАШТИТУ 

ОДРАСЛИХ И 
СТАРИХ 

52 штићеника

Непосредна старатељства одраслих и 

старијих лица у ЦСР Стара Пазова

67 од 124 непосредна старатељства



Лакше је када  ...

Има мотивисаних и сарадљивих сродника у току
поступка заштите личности, имовине и интереса
штићеника

 Стамбена и материјална ситуација корисника није
угрожавајућа - услови су повољни

Постоји могућност за партиципацију од стране
корисника

 Развијене и доступне локалне услуге и ресурси у
заједници

ЛЗ подржава рад центра



Како превазићи тешкоће и 
смањити ризике...

 Укинути забрану запошљавања стручних радника у
центрима

Побољшати материјални положај запослених у
центрима

 Радити на подизању свести код сарадника о значају
и важности послова које стручни радници обављају
за штићенике



Како превазићи тешкоће и 
смањити ризике...

Послови стручних радника који у име ОС непосредно
врше послове старатеља треба да буду признати,
„видљиви“ и вредновани

Да нас у систему мање „разумеју“ а много више
подржавају

Обезбедити више слободних капацитета за
збрињавање у специјализованим установама



Како превазићи тешкоће и 
смањити ризике...

 Регулисати законску обавезу – обавезност подобних 
сродника за вршење стартељских послова  

Обезбедити услове да старатељске послове за особе 
које се налазе на смештају у установама не врше 
стручни радници центара који су од њих просторно 
удаљени 



Корисно... 

 Када не бисмо беспотребно чекали у реду, испред
шалтера и сл. када нас не би третирали као и све
остале странке / различита пракса, различита искуства

 Системски радити на подстицању породичног смештаја
за одрасле и старе



Искуства ЦСР Стара Пазова 

Добра подршка локалне самоуправе - препознају значај
и улогу ЦСР у обезбеђивању социјалне сигурности
грађана

 Континуирана финансијска подршка за потребе
корисника и функционисање Центра

Подршка у запошљавању стручних радника у Центру

Подстиче на развој услуга... Подржава постојеће услуге



Искуства ЦСР Стара Пазова 

 на локалном нивоу развијена је сарадња са месним
заједницама, другим установама, удружењима
грађана, грађанима ... прате се потребе грађана,
посебно осетљивих група и иницирају се заједничке
акције

 Размена искустава међу професионалцима је 
континуирана: интерне и регионалне стручне 
едукације, стручни скупови, заједнички пројекти и 
др.... 

 Значајна је подршка медија



Осврт на међународну конференцију
„Центар за социјални рад данас – изазови и 

могућности“Стара Пазова 03.11.2017.

 Бројно присустсво запослених из система социјалне 
заштите - око 250 

Излагачи - представници социјалне заштите из
Словеније, Македоније, Републике Српске, Црне Горе и
Србије

 Теме : Улога центра за социјални рад као органа
старатељства

 Улога центра за социјални рад у развоју дневних
услуга у заједници

 Етичке дилеме и стандарди стручног рада





Покренута питања ...

 каква је судбина и који је начин пружања помоћи
лицима са развојним проблемима и ментално заосталим
особама, нарочито душевно оболелим младим лицима
која могу да буду на смештају до 26. године, шта радити
по истеку овог периода и како избећи институт лишења, 
а лице заштитити од ризика

 пракса у Р. Македонији , у ЦСР Битољ је да се именује
старатељ за посебне случајеве, да таквих случајева има у 
просеку око 600 годишње и да рад ових старатеља финансира
локална самоуправа



Покренута питања  .....

 обављања дужности привремених или сталних старатеља
од стране стручних радника у Центрима за лица која се
налазе у институцијама

 Обављање старатељских послова за лица која се налазе у
институцијама, стручним радницима у Центрима представља
изузетну тешкоћу и проблем јер су просторно удаљени од
штићеника који се налазе у институцијама, комуникацију са
њима успостављају најчешће посредно преко стручних радника
из установа и повремено у директним контактима са
корисницима,

Могуће решење : да вршење старатељских дужности преузму
лица која су у непосредном контакту са штићеницима



Покренута питања ... 

 подршке младима који излазе из хранитељских
породица у погледу запошљавања и решавања
стамбеног питања

 у већини Центара се решава у договору са локалном
самоуправом и у складу са Одлуком о локалном правима -
могућностима локалне заједнице

 Новчана подршка се најчешће односи на период од три
месеца до године дана у износима који се разликују - део
општинских одлука о проширеним правима,



 помоћ се пружа и на начин да се овим лицима призна право на
сталну новчану социјалну помоћ док не нађу запослење

 Будући да општине углавном не располажу стамбеним
објектима који би служили за стамбено збрињавање, млади се
углавном задржавају у хранитељским породицама до
осамостаљивања

Могуће решење: Системско решавање пружања подршке
младима који се осамостаљују по престанку смештаја и
решавање овог питања на државном нивоу, тако неће бити
разлика у дефинисању и решавању, већ ће се јединствено
решавати за све младе у Р.Србији



Искуства из региона 

Р. Македонија 

 по изласку са смештаја , Центри младима обезбеђују 
првенствено материјалну помоћ

 Једнократна новчана помоћ у значајно високом износу се
додељује свакој младој особи пре изласка са смештаја

 Уколико је особа на редовном школовању, има право на
накнаду од око 80 евра месечно, док не наврши 26 година

 Ако се не школује, месечна накнада коју остварује до 26. 
године износи око 100 евра



Искуства из региона 

 Уколико студира, остварује право на 400 евра месечно, а 
ако му је током студирања обезбеђено и становање, 
накнада износи 200 уместо 400 евра

 На запослење се у просеку чека око 2 године, а држава
обезбеђује субвенције за запошљавање. У свакој општини
постоје станови које се додељују младима на трајније
коришћење

Р.Словенија 

 центри у Словенији не обезбеђују новчане помоћи за ову
намену, изузев непосредно по окончању хранитељског
смештаја, али реализују пројекат непрофитних станова



Покренуто питање ...

 Душевно оболела лица имају различите способности и
капацитете, међу њима има и оних које према процени
стручних радника није потребно лишити пословне
способности ...

 Трошкови вештачења су високи и најчешће падају на терет
породице

 на који начин овој групи корисника, која је веома често
друштвено невидљива, пружити подршку , будући да
услуге за подршку ове циљне групе нису развијене



Искуства из региона

 Р.Македонија - заштита лица старијих од 18 година - решена
на нивоу министарства, а не општина

 постоји старатељство за посебан случај у оквиру кога се без
лишења пословне способности и процедуре које оно са собом
носи, одраслом лицу (када је то у његовом интересу) поставља
старатељ и оно може бити смештено у установу

 Такође, постоје и центри за лица без дома у готово свим
општинама, чији су капацитети до осам корисника.

 Р. Словенија - према одредбама новог закона о социјалној
заштити који треба 2019. године да ступи на снагу у 
Словенији ће суд имати надлежност да без лишења пословне
способности ставља лица под старатељство и одреди обим
старатељске заштите.



Могуће решење :

 Јасно дефинисати поступања ОС у случајевима када је могуће
без покретања поступака за лишење пословне способности
заштити права и интересе корисника

 Дефинисати изворе и начин плаћања трошкова вештачења
уколико је неопходно да се поступак лишења спроведе, тако
да се ови трошкови смање, те да се неопходна средства
обезбеде из буџету, а не да падају на терет породице или ЦСР



Уместо закључка

 Задатак професионалаца у свим поступцима треба да буде
заштита најбољих интереса корисника, па је

 потребно постићи равнотежу између права корисника и
обавезе државе да заштити њихове најбоље интересе,

 успостављање ове равнотеже није увек једноставно и лако,
али се може постићи



Зато што : 

 Социјални радници и други стручни радници савесно 
раде свој посао, и старају се о штићеницима “као о 
својим најближима” 

 Стрпљиво чекају да дође до промена које ће утицати на 
побољшање свеукупног положаја радника у социјалној 
заштити

Још увек воле свој посао и нису одустали 
... 



Хвала Вам на пажњи!


