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1. УВОДНИ ДЕО 

 

• ПРЕДМЕТ ИЗВЕШТАЈА 

 

Предмет извештаја је делатност Центра за социјални рад општине Стара Пазова 

у периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године. Извештај садржи 

интерпретацију, коментаре и критички осврт на постојеће стање, уочене тенденције и 

промене у раду, указује на проблеме и тешкоће у реализацији заштите и пружању 

помоћи грађанима, представља податке о недостајућим услугама и обрађује друга 

значајна питања. 

 

• ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА 

 

Основ за израду извештаја представљају подаци из електронске евиденције 

Центра за социјални рад која се води у програму „Интеграл“, друга електронска, 

штампана и писана евиденција, аналитички материјал (месечни, периодични и 

годишњи извештаји о раду), извештаји о реализованим пројектима и прописи у области 

социјалне заштите. У извештају су коришћени и подаци добијени из евиденције 

Општинске управе Општине Стара Пазова, Основног суда у Старој Пазови, 

Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање – испостава Стара Пазова, 

Националне службе за запошљавање – испостава Стара Пазова, као и званични подаци 

Републичког завода за статистику и Општине Стара Пазова. 

 

• КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН ИЗВЕШТАЈ И КО ЋЕ ГА РАЗМАТРАТИ 

 

Извештај је намењен: 

‒ Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; 

‒ Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и 

равноправност полова; 

‒ Републичком заводу за социјалну заштиту; 

‒ Покрајинском заводу за социјалну заштиту; 

‒ управном одбору; 

‒ надзорном одбору; 

‒ локалној самоуправи; 

‒ медијима; 

‒ стручној и широј јавности. 

 

• ОСНОВНА СОЦИО-ЕКОНОМСКА ОБЕЛЕЖЈА ОПШТИНЕ 
 

СТАНОВНИШТВО 
 

Према резултатима Пописа становништва Републичког завода за статистику из 

2011. године, у општини Стара Пазова живи укупно 65792 становника. Становништво 

живи у 10 насеља, од којих су два градског типа (Стара Пазова – 18602 становника и 

Нова Пазова – 17105 становника), једно мешовитог типа (Нови Бановци са насељем 

Бановци Дунав – 9443 становника) и шест сеоског типа (Стари Бановци – 5954 

становника, Војка – 4752 становника, Голубинци – 4721 становника, Белегиш –2973 

становника, Сурдук – 1397 становника и Крњешевци – 845 становника). Број 

становника по насељима у општини Стара Пазова приказан је у Графикону 1. 
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Графикон 1 – Број становника по насељима у општини Стара Пазова 

 

Становништво општине карактерише готово подједнак удео мушкараца – 32332 

(49%) и жена – 33460 (51%) у укупној популацији. Полна структура становништва 

општине приказана је у Графикону 2. 

 

 
Графикон 2 – Полна структура становништва општине Стара Пазова 

 

Према старосној структури становника доминирају лица старости 40-59 година – 

19240 (29%) и старости 20-39 година – 18528 (28%), док је нешто мање особа у 

старосним групама 0-19 година – 13416 (20%) и 60-79 година – 12890 (20%). Старијих 

од 80 година има укупно 1718 (3%). Старосна структура становништва општине 

представљена је у Графикону 3. 

 

 
Графикон 3 – Старосна структура становништва општине Стара Пазова 

 

Посматрано у односу на укупан број становника настањених у општини Стара 

Пазова, удео особа старијих од 60 година износи 22,2% (14608), што општину сврстава 

у локалитете у којима се становништво налази у стадијуму дубоке демографске  

старости. О старењу становништва општине сведоче подаци да је учешће грађана 

старијих од 60 година у укупној популацији износило 1953. године 9,1% (33352 

становника – 3062 стара лица), 1961. – 9,6% (41036 становника – 3950 старих лица), 

1971. – 13% (43477 становника – 5665 старих лица), 1981. – 13,6% (52461 становника – 

7120 старих људи), 1991. – 14,34% (57620 становника – 8263 старих људи), 2002. – 

18,75% (67576 становника – 12736 старих људи) 2011. – 22,2% (65792 становника – 

14608 старих људи).  
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Општину Стара Пазова карактерише негативан природни прираштај, а стопа 

природног прираштаја, посматрана у десетогодишњим временским интервалима, након 

првобитног раста у периоду од 1970. до 1980. године, бележи константно опадање до 

2010. године. Приказ кретања стопе природног прираштаја становника општине дат је у 

Графикону 4. 

 

 
Графикон 4 – Кретање стопе природног прираштаја становника општине  

Стара Пазова од 1970. до 2010. године 

 

Када је у питању кретање броја становника општине, може се увидети значајан 

пораст броја становника у периоду између пописа 1991. године и 2002. године, који је 

узрокован механичким увећавањем популације. Приказ кретања броја становника у 

општини и појединачним насељима општине дат је у Табели 1. 

 
 

НАСЕЉЕ 

 

1991. 

 

2002. 

 

2011. 

Индекс кретања 

броја стан. између 

1991. и 2002. год. 

Индекс кретања броја 

стан. између 2002. 

и2011. год. 

Стара Пазова 17138 18628 18602 108,7 99,9 

Нова Пазова 16120 18220 17105 113 93,9 

Нови Бановци и 

Бановци Дунав 

6542 9354 9443 143 100,9 

Стари Бановци 4046 5442 5954 134,5 109,4 

Војка 4625 5075 4752 109,3 93,6 

Голубинци 4494 5112 4721 113,7 92,3 

Белегиш 2622 3119 2973 118,9 95,3 

Сурдук 1252 1603 1397 128 87,1 

Крњешевци 781 1023 845 131 82,6 

УКУПНО 57620 67576 65792 117,3 97,4 

Табела 1 – Кретање броја становника општине од 1991. до 2011. године по насељима 

 

У општини Стара Пазова има укупно 20917 домаћинстава, од којих је највише 

двочланих – 4823 (23%), четворочланих – 4561 (22%) и трочланих – 4237 (20%), док је 

нешто мањи број једночланих – 3466 (17%), петочланих – 2151 (10%) и домаћинстава 

са 6 или више чланова – 1679 (8%). Приказ домаћинстава према броју чланова у 

општини Стара Пазова дат је у Графикону 5. 
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Графикон 5 – Домаћинства према броју чланова у општини Стара Пазова 

 

У општини је настањено укупно 14306 породица. Према броју деце, доминирају 

породице са једним дететом – 7095 (50%) и два детета – 6032 (42%), док је знатно мањи 

број породица са три – 1017 (7%), четири – 120 (0,8%) и петоро и више деце – 42 (0,2%). 

Просечан број деце у породици износи 1,60. Према типу породице, највише је брачних 

парова са децом – 10415 (73%), а знатно је мање породица у којима живи мајка са 

децом – 2637 (18%), отац са децом – 676 (5%) и ванбрачни парови са децом – 578 (4%). 

У Графиконима 6 и 7 приказане су породице према броју деце и типу у општини Стара 

Пазова. 

 

Графикон 6 – Породице према броју деце у општини Стара Пазова 

 

 
Графикон 7 – Породице према типу у општини Стара Пазова 

 

Општинска управа општине Стара Пазова располаже податком да је у 2018. 

години на територији општине закључено 449 бракова, а број склопљених бракова у 

односу на претходну (2017.) годину када је било склопљено 455 бракова приближно је 
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исти. Број бракоразводних парница у извештајном периоду, према подацима Основног 

суда у Старој Пазови, износио је 127 и увећан је за 12% у односу на 2017. годину у којој 

је било покренуто 113 бракоразводних парница. 

Општину Стара Пазова карактерише мешовит национални и етнички састав, па 

су тако, поред припадника већинске српске (54516 становника/83%), у значајном уделу 

заступљени припадници словачке (5212 становника/8%) и хрватске (1336 

становника/2%) националности и ромске популације (1193 становника/2%). Приказ 

становништва општине према националном и етничком саставу дат је у Графикону 8. 

 

 
Графикон 8 – Становништво општине Стара Пазова према националном и етничком 

саставу 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКЕ СТРУКТУРЕ ОПШТИНЕ 
 

Општина Стара Пазова налази се у Аутономној покрајини Војводина, припада 

региону Срема и спада у ред развијених општина Србије. Територија општине обухвата 

површину од 351 km² земљишта равничарског типа. Удаљена је 30 km од Београда и 45 

km од Новог Сада са којима је, као и са свим дестинацијама Европе, повезана путевима 

међународног ранга, железничким саобраћајем и пловним током Дунава који у дужини 

од 24 км протиче њеном територијом. 

Општину Стара Пазова карактерише постојање четири инфраструктурно 

опремљене индустријске зоне које се простиру површином од око 1500 ha и захватају 

територије три насеља – Старе Пазове, Нове Пазове и Крњешеваца. У наведеним 

индустријским зонама своја постројења су изградиле неке успешне светске компаније, 

као што су “Mercedes-Benz“, “Nestle”, “Volvo”, „Husqvarna“, “Gorenje”, „DHL“, 

„Muhlbauer“, “Alumil”, “Milšped”, “Grubin”, „Greiner i JP Packaging“, “Artinvest”.Са 

циљем омогућавања даљег привредног развоја општине, у наредном периоду планира 

се проширење постојећих и развој нових индустријских зона. 

Општина Стара Пазова једна је од првих и најуспешнијих у области мале 

привреде у бившој Југославији. О развијеном приватном предузетништву сведочи 

податак да данас у општини постоји преко 1000 приватних предузећа и преко 3000 

предузетничких радњи. Од индустријских делатности нарочито су заступљене 

металопрерађивачка, металска, пластичарска, гумарска и дрвнопрерађивачка 

индустрија и грађевинарство. 

Погодности које пружа плодно равничарско тло (30000 ha) и повољни климатски 

услови допринеле су развоју ратарства у општини, при чему доминирају узгој пшенице, 

кукуруза, сунцокрета, јечама, соје, шећерне репе и др. Поред ратарства, заступљено је и 

сточарство, нарочито узгој говеда, крава и свиња. 
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Према подацима Националне службе за запошљавање, у 2018. години просечан 

број незапослених лица на месечном нивоу у општини Стара Пазова износио је 1711. 

Просечан број незапослених лица смањен је за 26% у односу на претходну, 2017. 

годину, када је на евиденцији НСЗ било просечно 2323 незапослених лица. 

Незапослених жена је у просеку било 976, а у структури укупног броја незапослених 

лица жене су учествовале уделом од 57%. 

Према званичним подацима Републичког завода за статистику, просечна месечна 

зарада по запосленом у општини Стара Пазова у 2018. години износила је 61.854 РСД, а 

просечна зарада без пореза и доприноса била је 44.776 РСД.  

РФ ПИО располаже податком да је у 2018. години у општини било укупно 

11.969 корисника пензија. Пензионисана лица чине 18% укупног броја становника 

општине (65792). У структури корисника пензија преовлађују корисници старосне 

пензије – 7.471, док је нешто мањи број корисника породичне пензије – 2.658 и 

инвалидске пензије – 1.840.  

 

2. КАПАЦИТЕТИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

 

2.1 СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ И НЕДОСТАЈУЋИХ РАДНИКА 

 

Структура запослених радника у Центру за социјални рад према статусу 

ангажовања на дан 31.12.2018. године је следећа: 

- 28 радника који су засновали радни однос на неодређено време 

- 14 радника који су засновали радни однос на одређено време 

- 4 приправника. 

 На дан 31.12.2018. године једна запослена радница користила је трудничко 

боловање. Током извештајног периода радник ангажован на обављању техничких 

послова (возач) који је био ангажован уговором о раду на одређено време засновао је 

радни однос на неодређено време. 

 Према профилу занимања, у Центру за социјални рад је запослено: 

- 13 социјалних радника 

- 4 психолога 

- 3 специјална педагога 

- 1 педагог 

- 4 правника 

- 2 социолога 

- 2 економиста 

- 13 радника других стручних профила. 

Према радном месту, у Центру за социјални рад на дан 31.12.2018. године 

запослени су: 

- директор установе – 1 извршилац 

- руководилац служби – 1 извршилац 

- стручни радници ангажовани на пословима социјалног рада – 18 извршилаца 

- стручни радници ангажовани на управно-правним пословима – 3 извршиоца 

- стручни радници ангажовани на пословима планирања и развоја – 2 извршиоца 

- радници ангажовани на административно-финансијским пословима – 5 

извршилаца 

- радници ангажовани на техничким пословима – 2 извршиоца 

- радници ангажовани на пружању локалних услуга (помоћ у кући, Клуб за 

одрасла и старија лица) – 8 извршилаца 
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- радници ангажовани у пројекту Саветовалиште за брак и породицу – 2 

извршиоца. 

Структура финансирања радних места свих запослених радника у Центру за 

социјални рад (42) према извору финансирања (искључиво Република или искључиво 

Општина Стара Пазова) је следећа: из буџета Републике финансира се рад 17 

запослених, а у буџету Општине Стара Пазова обезбеђују се средства за рад 25 

запослених. У Центру за социјални рад нема радног места које истовремено 

финансирају оба извора. 

Радници који у Центру за социјални рад обављају више послова су: 

- социјални радник ангажован као супервизор и породични психотерапеут у 

Саветовалишту за брак и породицу 

- специјални педагог ангажован као водитељ случаја у Служби за заштиту деце и 

младих и породични психотерапеут у Саветовалишту за брак и породицу 

- социјални радник ангажован као супервизор и руководилац Службе за заштиту 

одраслих и старих 

- правник ангажован као правник и руководилац Службе за правне послове 

- социјални радник ангажован као социјални радник и руководилац Службе за 

помоћ у кући и Клуба за одрасла и старија лица. 

Када су у питању недостајући кадрови, истиче се потреба за ангажовањем три 

социјална радника у циљу усклађивања броја извршилаца у Центру за социјални рад са 

Решењем Министарства рада и социјалне политике бр. 121-01-151/116/2008-09 од 

01.12.2008. године. Такође, за потребе развоја локалних услуга социјалне заштите 

(прихватилиште, дневни боравак за одрасле особе са инвалидитетом), потребно је 

планирати ангажовање радника различитих стручних профила, у складу са 

Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите. 

 

2.2 ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

 

Запослени у Центру распоређени су унутар следећих организационих јединица:  

1. Служба заправне послове; 

2. Служба за заштиту деце и младих; 

3. Служба за заштиту одраслих и старих; 

4. Служба за финансијско-административне послове; 

5. Служба за помоћ у кући; 

6. Клуб за одрасла и старија лица; 

7. Техничка служба. 

Центар за социјални рад у оквиру посебне организационе јединице – Службе за 

помоћ у кући, пружа услуге помоћи у кући за одрасле особе са инвалидитетом и 

старија лица. У Служби су запослени руководилац – социјални радник, пет домаћица-

неговатељица и возач. Наведено особље ради искључиво на пословима пружања услуга 

у заједници, а њихов рад у целости финансира локална самоуправа. Центру за 

социјални рад је од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања издата лиценца за пружање услуга помоћи у кући.  

Клуб за одрасла и старија лица је организациона јединица Центра за социјални 

рад у оквиру које се пружају дневне услуге за одрасле особе са инвалидитетом и 

старија лица. У Клубу је ангажована домаћица клуба, чије радно место финансира 

локална самоуправа. Ова услуга не подлеже лиценцирању. 

Општина Стара Пазова од 2003. године континуирано финансира рад пројекта 

“Саветовалиште за брак и породицу”. У пројекту су ангажована два стручна радника 

– психолог и правник, запослена на одређено време. Због целисходније организације 
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рада и недостатка одговарајућих професионалних кадрова, психолог и правник су 

распоређени на послове јавних овлашћења, а саветодавно-терапијске услуге у 

Саветовалишту пружају два стручна радника – социјални радник и специјални педагог, 

који су стекли звања породичног психотерапеута. Радна места ових стручних радника 

финансира Република, с обзиром на то да поред пружања услуга у Саветовалишту 

обављају и послове јавних овлашћења (супервизор и водитељ случаја). Проценат 

ангажовања ових стручних радника на различитим пословима условљен је потребама и 

приоритетима у раду и није прецизно утврђен, узимајући у обзир настојање Центра за 

социјални рад да у наредном периоду на трајан начин регулише статус Саветовалишта 

кроз оснивање организационе јединице и уређивање структуре и финансирања ових 

радних места. 

 

2.3 УСЛОВИ РАДА 

 

Рад Центра се одвија у згради која је у власништву локалне самоуправе, а рад 

Клуба у његовом саставу је организован на оближњој локацији – у градском парку, у 

објекту уступљеном на коришћење од стране Општинског удружења пензионера. 

Објекти задовољавају критеријуме приступачности особама са инвалидитетом, која се 

огледа у постојању рампи, рукохвата, приступачног приземља и тоалета. 

Током извештајног периода, захваљујући средствима обезбеђеним из буџета 

локалне самоуправе, окречена је спољашњост зграде у којој се одвија рад Центра за 

социјални рад и замењени су прозори на другом спрату зграде. 

Центар за социјални рад располаже потребном опремом за рад која обухвата 4 

путничка возила и комби возило специјализовано за превоз особа са инвалидитетом, 35 

рачунара, 2 преносива рачунара, 20 штампача, 4 скенера, пројектор, 8 камера, 2 

телевизора, 12 клима уређаја, 2 фотокопир апарата, веш машину, 2 гасна котла, 

канцеларијски намештај за 18 канцеларије и две сале са пратећим канцеларијским 

материјалом, кухињске елементе и апарате за 3 кухиње, столове и столице и гарнитуре 

за седење, медицинске апарате за мерење ТА и ШУК и др. 

Од опреме за рад у 2018. години су набављени штампач и канцеларијски 

намештај (столови, столице), као и један клима уређај. 

Центар за социјални рад располаже паник тастерима који су инсталирани у 

просторијама зграде у циљу повећања нивоа безбедности корисника и запослених. 

Паник тастери су набављени у  2017. години захваљујући подршци Координационог 

тела за родну равноправност и Општине Стара Пазова. Ниво безбедности је повећан и 

постојањем 8 камера, телевизора и монитора за видео надзор. 

За одржавање ресурса којима располаже Центар за социјални рад обезбеђена је 

подршка различитих сервиса. 

 

2.4 ОБУКА И УСАВРШАВАЊЕ РАДНИКА 

 

Центар за социјални рад општине Стара Пазова је у извештајном периоду био 

организатор и домаћин стручних скупова и запосленима је омогућио похађање 

акредитованих програма обуке и присуство семинарима, конференцијама, округлим 

столовима и другим стручним скуповима. Стручни скупови у којима су радници 

Центра за социјални рад узели активно и пасивно учешће су следећи: 

1) 28.01.2018. Сусрет министра са директорима Центара за социјални рад; 

организатор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; 

Београд;  
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2) 29.01.2018. Стручни скуп “Људи који чекају – положај угрожених група из 

неразвијених подручја“; организатор: Удружење стручних радника социјалне 

заштите Србије; Ниш;  

3) 21.02.2018. Трибина „Превенција зависности од интернета“; организатор: 

Црвени Крст Стара Пазова; Стара Пазова;  

4) 26.02.2018. Стручни скуп „Представљање предлога протокола на локалном 

нивоу за спречавање осипања ученика из образовања“; организатор: Центар 

за социјалну политику; Београд;  

5) 15-16.03.2018. Обука „Мобилни тимови и увод у оперативно планирање“; 

организатори: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 

Канцеларија за људска и мањинска права; Ковилово;  

6) 15.03.2018. Едукација без провере знања „Сарадња центра за социјални рад 

и судова у поступцима поверавања деце“; организатор: Покрајински завод за 

социјалну заштиту, Центар за  социјални рад Ириг; Ириг;  

7) 27.03.2018. Конференција „Место, улога и перспективе лиценцираног 

породичног психотерапеута/породичног саветника у систему социјалне 

заштите Србије“; организатор: Комора социјалне заштите; Београд; 

8) 29.03.2018. Годишња скупштина Геронтолошког друштва Србије; 

организатор: Геронтолошко друштво Србије; Београд;  

9) 30-31.03.2018. Едукација „Превентивни рад на партнерским односима“; 

организатор: Центар за подршку раном развоју и породичним односима 

„Хармонија“; Нови Сад;  

10) 20.04.2018. Састанак директора центара за социјални рад Сремског округа; 

организатор: ЦСР Рума; Рума;  

11) 24.04.2018. Међународна конференција „Реформом до унапређења система 

социјалне заштите – Искуства Републике Пољске и Републике Србије“; 

организатори: Комора социјалне заштите, Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања, Амбасада Републике Пољске; 

Београд;  

12) 27.04.2018. Едукација „Поступање професионалаца/ки у раду са женама из 

маргинализованих група са искуством насиља и заштита жена жртава 

специфичних облика насиља“; организатори: Агенција Уједињених нација, 

Влада Републике Србије, Координационо тело за родну равноправност; Стара 

Пазова;  

13) 15.05.2018. Међународна конференција „Хранитељство као подршка раном 

развоју“; организатори: Центар за породични смештај и усвојење, Покрајински 

секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, 

Филозофски факултет, Центар за подршку раном развоју и породичним 

односима „Хармонија“; Нови Сад;  

14) 15.05.2018. Округли сто „Програми и услуге подршке жртвама насиља у 

породици“; организатор: Покрајински завод за социјалну заштиту; Нови Сад; 

15) 16-17.05.2018. Трибина „Зависност од интернета“; организатор: Црвени крст 

Стара Пазова; Стара Пазова; 
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16) 18-19.05.2018. Међународни геронтолошки конгрес „Старење и људска 

права“; организатор: Геронтолошко друштво Србије; Београд;  

17) 22-23.05.2018. Стручни скуп „Актуелни тренутак у развоју социјалне 

заштите“; организатори: Асоцијација центара за социјални рад Србије, 

Удружење стручних радника социјалне заштите Србије, Комора социјалне 

заштите; Врњачка Бања;  

18) 30.05.2018. Обука за практично писање пројеката и актуелне донације за 

установе социјалне заштите; организатор: Центар за едукацију и управљање 

пројектима; Београд;  

19) 01.06.2018. Едукација без провере знања „Значај дефинисања циљева 

сталности у заштити деце и младих у систему социјалне заштите“; 

организатори: Покрајински завод за социјалну заштиту, Центар за социјални 

рад општине Стара Пазова; Стара Пазова;  

20) 05.06.2018. Трибина „Превенција вршњачког насиља“; организатори: 

Центар за социјални рад општине Стара Пазова и ОШ „Бошко Палковљевић – 

Пинки“; Стара Пазова;  

21) 07.06.2018. Округли сто за супервизоре „Боља и свеобухватна припрема 

младих за излазак из система социјалне заштите“; организатори: Покрајински 

завод за социјалну заштиту, Центар за социјални рад „Сава“ Сремска 

Митровица; Сремска Митровица;  

22) 12.06.2018. Округли сто „Место и улога породичних саветовалишта у 

оквиру центара за социјални рад у лепези услуга локалне заједнице“; 

организатор: Геронтолошки центар у Вршцу; Вршац;  

23) 12.06.2018. Трибина „Превенција вршњачког насиља“; организатор: Центар 

за социјални рад општине Стара Пазова; Стара Пазова;  

24) 13.06.2018. Обуке „Напредне технике управљања стресом“ и „Унапређење 

менталних способности“; организатор: Центар за социјални рад „Сава“ 

Сремска Митровица; Сремска Митровица;  

25) 28-29.06.2018. Обука „Преговарање у социјалном раду са тешко сарадљивим 

корисницима“; организатор: Републички завод за социјалну заштиту, Центар 

за социјални рад општине Стара Пазова; Стара Пазова;  

26) 13.07.2018. Састанак директора центара за социјални рад Сремског округа; 

организатор: Центар за социјални рад „Сава“ Сремска Митровица; Сремска 

Митровица;  

27) 12.09.2018. Трибина „Заштита од насиља у породици у светлу Закона о 

спречавању насиља у породици и права жртава“; организатор: Центар за 

социјални рад општине Стара Пазова; Бановци Дунав;  

28) 19.09.2018. Трибина „Заштита од насиља у породици у светлу Закона о 

спречавању насиља у породици и права жртава“; организатор: Центар за 

социјални рад општине Стара Пазова; Сурдук;  

29) 22-27.09.2018. Састанак директора, обука „Мотивација за рад и технике 

мотивисања запослених“, округли сто „Закон о социјалној заштити – 

измене и допуне“, едукација без провере знања „Управљање временом“; 

организатори: Удружење послодаваца установа социјалне заштите, 
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Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и 

равноправност полова, Покрајински завод за социјалну заштиту и помажући 

чланови – спонзори; Чањ;  

30) 03.10.2018. Трибина „Заштита од насиља у породици у светлу Закона о 

спречавању насиља у породици и права жртава“; организатор: Центар за 

социјални рад општине Стара Пазова; Нови Бановци;  

31) 05.10.2018. Стручни скуп са међународним учешћем „34. Симпозијум 

болести зависности“; организатор: Заједница клубова лечених алкохоличара 

Србије; Краљево;  

32) 12.10.2018. Састанак директора центара за социјални рад Сремског округа; 

организатор: Центар за социјални рад Ириг; Ириг;  

33) 15.10.2018. Округли сто са представницима центара за социјални рад; 

организатори: Центар за породични смештај и усвојење, Дечије село „Др 

Милорад Павловић“; Сремска Каменица;  

34) 16.10.2018. Конференција „Представљање процене утицаја обука на 

пружаоце услуга у поступању са женама жртвама насиља“; организатори: 

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и 

равноправност полова, Агенција Уједињених нација за родну равноправност и 

оснаживање жена; Нови Сад; 

35) 17.10.2018. Трибина „Оснаживање жртава по изласку из насиља и 

сарадника за пружање помоћи жртвама“; организатор: Центар за социјални 

рад општине Стара Пазова; Стара Пазова;  

36) 16-19.10.2018. Обука „Вођење случаја у центрима за социјални рад“; 

организатор: Републички завод за социјалну заштиту; Београд;  

37) 18-19.10.2018. 24. Октобарски сусрети у социјалној заштити - стручни скуп 

„Родитељство – дар, тешкоћа, шанса“; организатор: Центар за социјални рад 

„Свети Сава“ Ниш; Ниш;  

38) 22.10.2018. 63. Међународни београдски сајам књига - округли сто „Улога 

социјалне заштите у савременом друштву у Републици Србији“; 

организатор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; 

Београд;  

39) 23.10.2018. 63. Међународни београдски сајам књига – стручни скуп 

„Промоција приручника за супервизоре у центрима за социјални рад“; 

организатор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; 

Београд;  

40) 25.10.2018. Трибина „Оснаживање жртава по изласку из насиља и 

сарадника за пружање помоћи жртвама“; организатор: Центар за социјални 

рад општине Стара Пазова; Нова Пазова;  

41) 25.10.2018. 63. Међународни београдски сајам књига – трибина „Промоција 

етичког кодекса стручних радника запослених у социјалној заштити“; 

организатор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; 

Београд;  

42) 25.10.2018. Тренинг „Оперативни планови мобилних тимова за 2019. годину 

кроз размену добрих пракси и научених лекција“; организатор: 
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Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Канцеларија за 

људска и мањинска права; Нови Сад;  

43) 26.10.2018. Трибина за родитеље „Превенција наркоманије“; организатори: 

Тим за борбу против наркоманије, Економско-трговинска школа „Вук 

Караџић“; Стара Пазова;  

44) 05-06.11.2018. Обука „Становање уз подршку за младе у систему социјалне 

заштите“; организатори: Установа за децу и младе „Др Милорад Павловић“, 

Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад; Сремска Каменица;  

45) 07.11.2018. Трибина „Оснаживање жртава по изласку из насиља и 

сарадника за пружање помоћи жртвама“; организатор: Центар за социјални 

рад општине Стара Пазова; Војка;  

46) 10-11.11.2018. Семинар „Примена теорије афективне везаности у раду са 

децом са трауматским искуствима: ефекти трауме на развој детета“; 

организатор: Центар за подршку раном развоју и породичним односима 

„Хармонија“; Нови Сад; 

47) 14.11.2018. Трибина „Оснаживање жртава по изласку из насиља и 

сарадника за пружање помоћи жртвама“; организатор: Центар за социјални 

рад општине Стара Пазова; Голубинци;  

48) 15.11.2018. Обука „Мотивација за рад у центрима за социјални рад“; 

организатор: Покрајински завод за социјалну заштиту; Стара Пазова;  

49) 15-16.11.2018. Обука за поступање у ванредним ситуацијама; организатор: 

Центар крст Војводине; Вршац;  

50) 22-23.11.2018. Међународни научни скуп „Социјална политика у Србији на 

раскршћу векова“; организатори: Висока школа социјалног рада, Комора 

социјалне заштите; Београд;  

51) 23.11.2018. Едукација без провере знања „Зависност од интернета и утицај 

дигиталних технологија на развој, емоције и понашање деце“; организатор: 

Центар за социјални рад општине Стара Пазова; Стара Пазова;  

52) 23-25.11.2018. Обука „Примена старатељства у центрима за социјални рад – 

улога, обавезе и одговорности водитеља случаја и правника“; организатор: 

Комора социјалне заштите; Стара Пазова;  

53) 27.11.2018. Обука „Поступање центра за социјални рад у организовању 

помоћи и подршке породици у случајевима постојања ризика од измештања 

деце“; организатори: Удружење струних радника социјалне заштите Србије, 

Центар за социјални рад општине Стара Пазова; Стара Пазова;  

54) 28.11.2018. Трибина „Оснаживање жртава по изласку из насиља и 

сарадника за пружање помоћи жртвама“; организатор: Центар за социјални 

рад општине Стара Пазова; Стари Бановци;  

55) 29.11.2018. Округли сто „Саветовалишта у социјалној заштити – 

стандардизација услуге саветодавно-терапијског рада“; организатори: 

Саветовалиште за брак и породицу Центра за социјални рад Града Новог Сада 

и Покрајински завод за социјалну заштиту; Нови Сад; 



 

 

15 

56) 30.11.2018. Округли сто „Значај међусекторске сарадње у превенцији 

зависности од интернета“; организатор: Центар за социјални рад општине 

Стара Пазова; Стара Пазова;  

57) 05.12.2018. Округли сто „Етичка пракса и супервизија специјализованих 

послова у социјалној заштити“; организатор: Дом Бежанијска коса; Београд; 

58) 07.12.2018. Годишња конференција Мреже „Живот без насиља“; 

организатор: Покрајински заштитник грађана – омбудсман; Нови Сад;  

59) 11.12.2018. Састанак директора центара за социјални рад са територије АП 

Војводине; организатор: Покрајински завод за социјалну заштиту; Нови Сад;  

60) 11.12.2018. Конференција „Системи подршке и заштите усмерени према 

опоравку – прилика за развој сарадње и јачање заједнице у борби против 

злоупотребе дрога“; организатори: Удружење „Излазак“ и Канцеларија за 

борбу против дрога Владе Републике Србије;  

61) 17.12.2018. Завршна конференција пројекта „Заустави–заштити–помози – 

Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у АП 

Војводини“; организатор: Покрајински секретаријат за здравство; Нови Сад;  

62) 17.12.2018. Фокус група у оквиру истраживања „Професионални идентитет 

социјалних радника у Србији“; организатори: Актив социјалних радника, ЦСР 

Пећинци; Пећинци;  

Центар за социјални рад је у извештајном периоду омогућио свим стручним 

радницима да похађају програме обуке и присуствују другим стручним скуповима, у 

складу са потребама и исказаним интересовањима за професионални развој. Посебан 

фокус био је на едукацији стручних радника који су у претходном периоду остварили 

мање бодова за обнављање лиценце за рад. 

Едукације су финансиране од средстава локалне самоуправе и Министарства за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања.  

Центар за социјални рад општине Стара Пазова је у 2018. години реализовао 

обуке за хранитеље и усвојитеље, као и трибине за грађане и сараднике. 

Пренос знања и информација у Центру за социјални рад одвија се и интерно 

кроз: 

• организовање обука новозапослених и других стручних радника/волонтера; 

• координацију, усмеравање, обучавање, подстицање и евалуирање развоја 

стручних компетенција водитеља случаја од стране супервизора; 

• пружање консултантске правне подршке водитељима случаја; 

• обезбеђивање неопходног едукативног материјала; 

• рад сталних и повремених стручних и саветодавних тела (колегијум 

руководиоца, колегијуми служби, стручни тимови). 

Неке од области едукације и усавршавања за које су стручни радници изразили 

потребу и интересовање су: 

• „Превладавање стреса на послу и превенција професионалног изгарања – 

основни ниво“ 

• „Покретање судских поступака од стране органа старатељства“ 

• „Деца са траумом – од препознавања до помоћи“ 

• „Медијација у породичним односима“ 

• „Заштита деце од злостављања и занемаривања: примена општег протокола“ 
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• „Програм обуке стручних радника и сарадника у социјалној заштити из области 

деменције“ 

• „Услуга смештај у другу породицу за одрасле и старе“ 

• „Примена старатељства у ЦСР – улога, обавезе и одговорности водитеља случаја 

и правника“ 

• „Знања и вештине у приступу корисницима са менталним поремећајем у 

систему социјалне заштите“ 

• „Вођење случаја у центру за социјални рад“. 

 

2.5 ПРИТУЖБЕ НА РАД ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

 

Током 2018. године поднето је 17 притужби на рад Центра за социјални рад 

општине Стара Пазова.  

Притужбе су се односиле на рад: 

• Службе за заштиту деце и младих – 15 притужби; 

• Службе за заштиту одраслих и старих – 1 притужба; 

• Службе за правне послове – 1 притужба. 

Притужбе су подношене: 

• Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и 

равноправност полова – 14 притужби;  

• Центру за социјални рад општине Стара Пазова – 2 притужбе;  

• Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – 1 притужба. 

Поводом притужби поднетих Покрајинском секретаријату за социјалну 

политику, демографију и равноправност полова и Министарству за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања овим органима су достављени извештаји са подацима о 

раду на предметима и прослеђена стручна документација. Поводом притужби 

разматраних у 2018. години утврђено је да је Центар за социјални рад у раду на 

предметима поступао у складу са прописаним стручним процедурама. 

Поводом притужби поднетих директору Центра за социјални рад општине Стара 

Пазова, након детаљног разматрања садржаја притужби, увида у службену 

документацију и обављених разговора и консултација, констатовано је да су стручни 

радници у раду на предметима поступали у складу са законом и Правилником о 

организацији, нормативима и стандардима рада центара за социјални рад, а 

подносиоцима притужби су достављени одговори. 

 

3. КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

 

3.1 АНАЛИЗА ЗАСТУПЉЕНОСТИ КОРИСНИЧКИХ ГРУПА, ПРОБЛЕМА И 

ПОЈАВА 

 

На евиденцији Центра за социјални рад је у 2018. години било укупно 5379 

корисника – 1407 деце (26%), 433 младих (8%), 2507 одраслих лица (47%) и 1032 

старија лица (19%). 
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Графикон 9  – Старосна структура корисника ЦСР у 2018.години 

 

У структури корисника Центра за социјални рад преовлађују корисници пренети 

из претходног периода – 4036 (75%). Корисника који су реактивирани у 2018. години је 

било 831 (15%), а током извештајног периода евидентирано је 512 (10%) нових 

корисника који до тада нису били у систему социјалне заштите. Током извештајног 

периода у пасиву је стављено 719 корисника, па је на дан 31.12.2018. године на 

евиденцији Центра за социјални рад било 4660 корисника. 

 

 
Графикон 10 – Флуктуација корисника ЦСР у 2018. години 

 

Структура малолетних корисника (деце) према заступљености корисничких 

група је следећа: 

• деца чије су породице корисници новчане социјалне помоћи и других видова 

материјалних давања – 663 

• деца чији се родитељи споре око начина вршења родитељског права – 221 

• деца са проблемима у понашању и сукобу са законом – 70 

• деца са инвалидитетом – 94 

• деца под старатељством – 81 

• деца са неадекватним родитељским старањем – 67 

• деца жртве насиља и занемаривања – 34 

• деца у поступцима располагања имовином – 34 

• деца у поступцима одређивања личног имена – 7  

• остала деца – 136. 

У структури малолетних корисника у односу на претходни извештајни период 

уочава се смањење броја деце са проблемима у понашању и сукобу са законом на 

евиденцији Центра за социјални рад за 33%, као и смањење броја деце која су жртве 

насиља и занемаривања за 25%. У односу на 2017. годину смањен је и број деце чије су 

породице корисници новчане социјалне помоћи и других видова материјалних давања. 

Деца - 1407

Млади - 433Одрасли - 2507

Старији - 1032

Старосна структура корисника ЦСР у 2018. години

Пренети - 4036

Нови - 512

Реактивирани - 831

Флуктуација корисника ЦСР у 2018. години
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Структура пунолетних корисника (млади, одрасли и старији) према 

заступљености корисничких група је следећа: 

• материјално угрожене особе – 2006 

• особе које имају потребе за домским смештајем и другим услугама социјалне 

заштите у локалној заједници – 763 

• особе са инвалидитетом – 674 

• особе које се споре око вршења родитељског права – 442 

• жртве насиља, занемарене особе и у ризику од занемаривања – 112 

• особе са друштвено неприхватљивим понашањем – 106 

• бескућници – 1 

• остали – 12. 

У структури пунолетних корисника у односу на претходни извештајни период 

може се уочити пораст броја особа са инвалидитетом на евиденцији Центра за 

социјални рад за 16%, као и пораст броја особа које се споре око вршења родитељског 

права за 18%. 

На основу анализе корисничких група малолетних и пунолетних корисника 

увиђа се да је материјална угроженост најчешћи проблем због којег је су се грађани 

нашли у систему социјалне заштите. У односу на укупан број корисника Центра за 

социјални рад (5379) њих 50% је материјално угрожено, а посматрано у односу на 

укупан број становника општине Стара Пазова (65792), материјално угрожених грађана 

у систему социјалне заштите има 4%. 

 

3.2 ТЕШКОЋЕ У РАДУ У ОДНОСУ НА ПОСЕБНЕ КОРИСНИЧКЕ ГРУПЕ 

 

Неке од идентификованих тешкоћа у раду у односу на посебне корисничке 

групе односе се на: 

- рад са мултипроблемским породицама у погледу мотивисања родитеља за 

доласке на саветодавне и едукативне радионице са циљем јачања родитељских 

вештина и компетенција; 

- заштиту малолетних лица која се налазе у скитњи, односно заснивају 

ванбрачне заједнице, у погледу тешкоћа у мотивисању за породични смештај 

када се утврди да родитељи не поседују капацитете за одговорно родитељство; 

- збрињавање душевно оболелих лица лишених пословне способности у установе 

социјалне заштите због попуњености смештајних капацитета и недостатка 

ресурса, а са друге стране немогућност њиховог збрињавања у отвореној 

заштити; као нарочит проблем се издваја отпуст психијатријских болесника 

који су под непосредним старатељством Органа старатељства из здравствених 

установа без претходног договора са Центром за социјални рад у погледу 

обезбеђивања адекватног смештаја; 

- када је у питању рад са старијим лицима и одраслим особама са инвалидитетом 

које користе услуге помоћи у кући, специфичне тешкоће у раду односе се на 

немогућност задовољавања потреба за већим обимом услуга код одговарајућег 

броја корисника услед недовољних капацитета Службе, па се као последица 

таквог стања може уочити појава „рада у сивој зони“ у смислу приватног 

ангажовања лица за негу и помоћ; 

- неразвијеност сродних локалних услуга које би имале за циљ олакшавање 

живота у природној средини за следеће корисничке групе: 1) тешко оболела 

лица код којих је лечење окончано; 2) душевно оболела лица; 3) лица која живе у 

условима екстремног сиромаштва; 

- недостатак услуге прихватилишта на регионалном нивоу; 
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- недостатак услуге дневног боравка за одрасле особе са инвалидитетом; 

- неразвијеност услуга подршке за самосталан живот; 

- недостатак услуге породичног сарадника. 

 

4. ПОСЛОВИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НА ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА, 

ПРИМЕНИ МЕРА И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УСЛУГА 

 

4.1 ПРАВА, МЕРЕ И УСЛУГЕ КОЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ РЕПУБЛИКА 

 

• Новчана социјална помоћ 

 

У извештајном периоду је на евиденцији Центра за социјални рад било 1026 

породица и појединаца који остварују право на новчану социјалну помоћ. У односу на 

претходни извештајни период када је право остваривало 1095 породица и појединаца, 

дошло је до смањења броја корисника за 6%. 

Према врсти права, 133 корисника остварило је право на новчану социјалну 

помоћ, 432 корисника остварило је право на увећану новчану социјалну помоћ, а 

ограничену новчану помоћ добио је 461 корисник. 

 

         
Графикон 3 – Корисници новчане социјалне помоћи у 2018. години 

 

Правом на новчану социјалну помоћ обухваћено је укупно 1952 грађана 

(носилаца права и чланова њихових породица), од којих је 564 деце, 138 младих, 1054 

одраслих и 196 старијих лица. 

 

• Додатак за помоћ и негу другог лица 

 

У 2018. години 229 лице било је корисник додатка за помоћ и негу другог лица, 

а право на увећан додатак за помоћ и негу другог лица остваривало је 349 лица (укупно 

– 578 лица). 
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Графикон 4 – Корисници додатка за помоћ и негу другог лица у 2018. години 

 

Право на додатак и увећан додатак за помоћ и негу другог лица користило је 86 

деце, 29 младих, 222 одраслих и 241 старијих особа са инвалидитетом. 

Број корисника додатка и увећаног додатка за помоћ и негу другог лица није 

значајно измењен у односу на 2017. годину, када је право користило укупно 568 лица. 

 

• Услуге смештаја 

 

На смештају у установама социјалне заштите се у извештајном периоду 

налазило 7 деце, 10 младих, 44 одраслих и 64 старијих лица са територије општине 

Стара Пазова (укупно – 125 лица). Нових корисника услуга домског смештаја у 2018. 

години било је 36. Смештај у установи престао је за 23 лица.  

Услуге породичног смештаја је у 2018. години користило 77 деце, 16 младих, 16 

одраслих и 7 старијих лица (укупно – 116 лица). У извештајном периоду обезбеђен је 

породични смештај за 26 лица. Смештај у хранитељској породици престао је за 22 лица. 

 Услуге прихватилишта је у 2018. години користило једно малолетно и два 

старија лица. 

 

• Усвојење 

 

У извештајном периоду су заснована два усвојења. Усвојења су реализована за 

децу узраста 7 и 9 година, од којих је једно дете са сметњама у развоју. 

 

• Старатељство 

 

У 2018. години под старатељством се налазило 84 деце, 25 младих, 113 одрасла и 

56 старијих лица са територије општине Стара Пазова (укупно – 278 лица). Под 

сталним старатељством налазило се 163 лица, а на 115 лица биле су примењене мере 

привременог старатељства. Под непосредним старатељством центра за социјални рад 

налазило се 128 лица, а остала лица (150) била су под старатељством сродника или 

хранитеља. Током извештајног периода нових корисника мера старатељске заштите 

било је 45, а старатељство је престало за 35 лица. 

 

• Надзор над вршењем родитељског права 
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 У извештајном периоду је донето 7 решења о мерама превентивног надзора над 

вршењем родитељског права, као и 10 решења о мерама корективног надзора над 

вршењем родитељског права у оквиру којих су изречена упозорења родитељима о 

недостацима у вршењу родитељског права, а поједини родитељи су упућени на 

коришћење услуга саветовалишта за брак и породицу и здравствених установа. 

  

• Налази и мишљења по захтеву суда и других институција 

 

У 2018. години стручни радници Центра за социјални рад израдили су 228 

налаза и мишљења по захтеву суда, као и 84 налаза и мишљења за потребе других 

институција (установе социјалне заштите, полиција, здравствене установе, школе и 

др.). 

• Издавање потврда и уверења 

 

У Центру за социјални рад је у извештајном периоду издато укупно 1084 

потврда и уверења грађанима која обухватају уверења за родитељски додатак, уверења 

за прво дете, уверења о пословној способности, уверења за заштиту од насиља, уверења 

за кориснике новчане социјалне помоћи и др. 

 

• Неодложне интервенције 

 

Током двадесетчетворочасовних дежурстава стручних радника у извештајном 

периоду je предузето 59 неодложних интервенција. У оквиру неодложних интервенција 

ургентно је збринуто 31 дете, 2 младих, 14 одраслих и 12 старијих лица.  

 

4.2 ПРАВА, УСЛУГЕ И ОЛАКШИЦЕ КОЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 

 

• Једнократна новчана помоћ 

  

Право на једнократну новчану помоћ је у извештајном периоду остварило 1582 

грађана општине Стара Пазова. Грађанима је додељено 2011 једнократних помоћи у 

укупном износу од 21.450.912 РСД. 

Број грађана који су остварили право на једнократну новчану помоћ благо је 

смањен у односу на претходни извештајни период, као и број датих помоћи. Међутим, 

износ једнокраних новчаних помоћи грађанима обезбеђен из буџета локалне 

самоуправе је у извештајном периоду био изразито висок, а у односу на 2017. годину 

већи је за око 2 милиона динара, што сведочи о потребама грађана за подршком у 

нешто вишим новчаним износима. 

У графикону 5 дат је упорени приказ броја корисника и броја једнократних 

помоћи претходних 5 година. 



 

 

22 

 
Графикон 5 – Број корисника и број једнократних помоћи у периоду 2014-2018. 

године 

 

У графикону 6 дат је упоредни приказ износа једнократних новчаних помоћи у 

претходних 5 година. 

 

 
Графикон 6 – Износ једнократних новчаних помоћи 

 

Према намени једнократних новчаних помоћи у 2018. години, највише средстава 

је издвојено за помоћ у вези лечења – 10.364.986 РСД, помоћ у задовољавању основних 

животних потреба – 4.473.202 РСД, помоћ у плаћању режијских трошкова или 

станарине – 3.838.003 РСД и погребне трошкове – 1.439.815 РСД. Преостала средства 

(1.334.906 РСД) обезбеђена су за регулисање личне документације, набавку одеће, 

обуће, огрева и хране, превоз, набавку школског прибора, трошкове екскурзија, матура 

и џепарац. 
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Графикон 7 – Износ једнократних помоћи према намени у 2018. години 

 

• Бесплатан огрев 

 

Локална самоуправа је за грејну сезону 2018/2019 обезбедила бесплатан угаљ за 

материјално угрожене породице и појединце у старопазовачкој општини. Право на 

бесплатан угаљ остварило је 1084 материјално угрожених породица и појединаца из 

система социјалне заштите. Подела огрева биће започета у јануару 2019. године. 

 

• Бесплатан превоз ученика који се налазе на редовном школовању ван 

места пребивалишта 

 

Право на бесплатан превоз ученика који се налазе на редовном школовању ван 

места пребивалишта је у 2018. години остварило 181 дете из материјално угрожених 

породица. 

 

• Стипендија за студенте без родитељског старања који се налазе на 

породичном или домском смештају 

 

У 2018. години није било корисника којима су додељене стипендије за студенте 

без родитељског старања који се налазе на породичном или домском смештају. 

 

• Помоћ у осамостаљивању младих по изласку из установе социјалне 

заштите или хранитељске породице 

 

За седморо младих којима је престао породични или домски смештај локална 

самоуправа је у извештајном периоду обезбедила помоћ у осамостаљивању, а укупан 

износ помоћи исплаћене за ову намену је 330.000,00 РСД. 

 

• Право на бесплатан оброк у Народној кухињи 

 

У 2018. години право на бесплатан оброк у Народној кухињи користило је 658 

материјално угрожених породица и појединаца.  

 

• Помоћ у кући 

 

Услуге помоћи у кући је у извештајном периоду користило укупно 110 лица. 

Корисници услуга су старија лица (94) и одрасле особе са инвалидитетом (16). У 2018. 
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години евидентирано је 24 нових корисника услуга, а услуге су престале за 19 

корисника услед смрти или смештаја у дом. 

 

• Клуб за одрасла и старија лица 

 

Клуб за одрасла и старија лица био је отворен радним данима (понедељак – 

петак) од 09 до 15 часова, а корисницима је обезбеђивао боравак у организованом 

окружењу, коришћење његових садржаја и учешће у пригодним активностима. 

У Клубу за одрасла и старија лица је у 2018. години реализовано укупно 173 

активности: 

- 48 медицинских саветовалишта за мерење крвног притиска и шећера у крви; 

- 9 саветовалишта за лица са оштећеним слухом; 

- 46 радионица секције за израду ручних радова; 

- 15 активности (едукације, семинари, манифестације) у организацији Центра за 

социјални рад; 

- 45 активности у организацији локалних партнера; 

- 10 изнајмљивања просторија Клуба од стране грађана. 

 

• Саветовалиште за брак и породицу 

 

Рад Саветовалишта за брак и породицу одвијао се од 8 до 15 часова три радна 

дана у недељи и од 12 до 19 часова два радна дана у недељи. Саветодавно-терапијске 

услуге пружала су два стручна радника са лиценцом психотерапеута и завршеним 

обукама за водитеље социо-едукативних и психо-едукативних радионица: 

• дипл. социјални радник – породични терапеут системског породичног приступа 

• дипл. специјални педагог – породични психотерапеут системског породичног 

приступа. 

У оквиру рада Саветовалишта грађанима су биле доступне услуге саветовања, 

психотерапије, групног социо-едукативног рада, групног психо-едукативног рада, 

медијације, едукације и превентивни програми за децу, младе и родитеље. Услуге 

Саветовалишта је у 2018. години користило 116 грађана. Корисници услуга 

Саветовалишта су били деца и млади са проблемима у понашању, родитељи деце и 

младих са проблемима у понашању, партнери у бракоразводном спору, породице са 

нерешеним виђањем деце са другим родитељем након развода брака родитеља, одрасли 

и стари са тешкоћама у породичном или социјалном функционисању, жртве насиља 

(жене, деца, млади) и починиоци насиља.  

Рад се одвијао у следећим формама: индивидуално – кроз рад са појединцем, 

кроз рад са брачним и ванбрачним партнерима, кроз рад са родитељима и децом, као и 

кроз рад са целом породицом. У Саветовалишту је у извештајном периоду одржано 

укупно 397 сеанси. 

Најчешће теме у психотерапијском и саветодавном раду током 2018. године 

биле су: 

- решавање партнерске кризе – предразводне, разводне и постразводне, 

успостављање ненеасилних начина решавања сукоба, заштита од породичног насиља – 

рад са жртвама и починиоцима насиља; 

- кризе родитељства – неслагање родитеља у погледу начина вршења 

родитељског права, несугласице око начина остваривања виђења родитеља са дететом 

после развода брака, спорна питања у начину васпитања деце, потешкоће у вези 

родитељског ауторитета, недостатак родитељских вештина и стратегија потребних у 

васпитању деце, потешкоће у комуникацији са децом; 
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- рад са родитељима чија су деца у сукобу са законом или остварују слабији 

успех у школи, злоупотребљавају психоактивне супстанце, врше и/или трпе вршњачко 

насиље и испољавају разне врсте развојних и неразвојних потешкоћа; 

- превазилажење других животних, развојних и неразвојних криза – суочавање 

са депресијом, биполарно-афективним поремећајем, анорексијом, смањеном контролом 

импулса и емоција, алкохолизмом, кризом старења; 

- превазилажење психолошко-емоционалног стреса и др. 

Рад Саветовалишта за брак и породицу допринео је побољшању квалитета 

живота грађана, унапређењу менталног здравља и психолошког развоја, олакшавању 

социјалног прилагођавања, повећању самоостварења и радне ефикасности, као и 

повећању самопоуздања и осећаја личне среће и задовољства. 

 

• Бесплатна правна помоћ  

 

У извештајном периоду је поднет 171 захтев за бесплатну правну помоћ, по 

основу којих су грађанима пружене услуге правног саветовања у области породичне и 

социјалне заштите, као и помоћ у писању поднесака. 

 

• Субвенције за плаћање воде и канализације 

 

У извештајном периоду је 13 домаћинстава поднело захтев за остваривање 

попуста у плаћању комуналних услуга код ЈКП „Водовод и канализација“ Стара 

Пазова, који обезбеђују локална самоуправа и јавно-комунално предузеће. 

 

• Новогодишњи пакетићи 

 

Локална самоуправа је у извештајном периоду издвојила средства за 452 

новогодишња пакетића за децу чије су породице корисници новчане социјалне помоћи 

и децу из других материјално угрожених породица из система социјалне заштите. 

Такође, Општина Стара Пазова је донирала средства за новогодишње пакетиће и 

џепарац за децу која се налазе у хранитељским и старатељским породицама и 

установама социјалне заштите, која су прикупљена у сарадњи са старопазовачким 

привредницима. У хуманитарној акцији су учествовали Лив Пласт Стара Пазова, 

Баскет Голубинци, Институт Мол Стара Пазова, Дрина Пластика Нова Пазова, 

Reisswolf Стара Пазова, Вељко Комерц Нови Бановци, Umprom Стара Пазова, Ковпласт 

КБ Голубинци, Bayer Београд, Г.М.П. д.о.о. Стара Пазова, Delmax Стара Пазова, 

Маестро Никола Голубинци и Max Dionis д.о.о. Стара Пазова. На овај начин су 

обезбеђени новогодишњи поклони за 125 деце без родитељског старања. 

 

4.3 ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ У СТРУЧНОМ РАДУ 

 

Као пример добре праксе у стручном раду може се навести добра координација и 

сарадња организационих јединица Центра за социјални рад у организовању и пружању 

подршке различитим корисничким групама. Развијеност локалних услуга које у оквиру 

рада установе пружају Служба за помоћ у кући, Клуб за одрасла и старија лица и 

Саветовалиште за брак и породицу, додатно проширује делатност Центра као установе 

социјалне заштите, олакшава и унапређује рад других организационих јединица и 

пружа подршку, како директним корисницима услуга, тако и другим грађанима у 

локалној заједници који се налазе у систему социјалне заштите. У том смислу, неке од 

индиректних предности постојања ових локалних услуга, које су у Центру за социјални 
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рад општине Стара Пазова јасно препознате и максимално искоришћене у циљу 

унапређења свеукупног стручног рада, биће представљене у даљем тексту. 

1) Служба за помоћ у кући, кроз рад домаћица – неговатељица, социјалног 

радника и возача, са комби возилом које је због постојања механичке рампе адаптирано 

за превоз лица која се крећу помоћу инвалидских колица, пружа подршку у раду 

другим организационим јединицама Центра за социјални рад. Нарочито је значајна 

сарадња са Службом за заштиту одраслих и старих, узимајући у обзир исту старосну 

структуру корисника. 

Допринос Службе за помоћ у кући се нарочито огледа у пружању подршке у 

вођењу случаја која се манифестује кроз: 

- негу корисника и хигијенско-здравствено збрињавање; 

- припрему документације за смештај у установу (заказивање и обављање 

лекарских прегледа); 

- превоз корисника до установа здравствене и социјалне заштите и на преглед 

органа вештачења у Нови Сад или Сремску Митровицу код остваривања права 

на додатак и увећан додатак за помоћ и негу другог лица; 

- формалну социјалну контролу уз пружање услуга по затварању случаја, односно 

до реализације породичног или домског смештаја; 

- пратњу од стране медицинског особља до здравствених установа или установа 

социјалне заштите која се обезбеђује корисницима са високим здравственим 

ризиком. 

2) Клуб за одрасла и старија лица пружа могућност друштвене активације 

корисника Центра за социјални рад укључивањем у садржаје који се у њему реализују. 

У оквиру рада Клуба корисницима је омогућено да бораве у просторијама Клуба 

сваким радним даном у периоду од 09 до 15 часова уз читање дневне штампе, играње 

друштвених игара и припрему топлих напитака и безалкохолних пића, доступне су им 

услуге медицинског саветовалишта за мерење ТА и ШУК, испитивање слуха и 

испоруку слушних апарата, омогућено им је да учествују у раду Секције ручних радова 

и присуствују дружењима, културно-забавним манифестацијама, изложбама, 

предавањима и другим пригодним садржајима који се у њему организују.  

3) Саветовалиште за брак и породицу, поред рада са грађанима који 

самоиницијативно поднесу захтев за коришћење услуга, обезбеђује и могућност 

упућивања корисника који се налазе у систему социјалне заштите на саветодавно-

терапијске сеансе у ситуацијама када водитељи случаја процене да би услуге породичне 

терапије биле целисходне за појединачног корисника, односно породицу. Постојање 

Саветовалишта олакшава рад водитеља случаја у погледу саветодавног усмеравања и 

обезбеђује додатну стручну потпору њиховом раду са различитим корисничким 

групама у случајевима када постоји мотивисаност за рад на отклањању проблема и 

унапређењу породичног или личног функционисања. Нарочито значајан допринос 

Саветовалишта у односу на корисничке групе огледа се у пружању психосоцијалне 

подршке жртвама насиља у породици у циљу опоравка и оснаживања. 

У раду Службе за заштиту деце и младих се као добра пракса нарочито истиче 

успешност у организовању породичних конференција и конференција случаја у 

сарадњи са школама и Домом здравља и њихова ефикасност у пружању подршке 

родитељима и малолетној деци у превазилажењу развојних тешкоћа и обезбеђивању 

правилног одрастања и сазревања деце. 

Добра пракса у раду Службе за заштиту одраслих и старих односи се, како на 

унутрашњи аспект функционисања у погледу сарадње и тимског рада, тако и на 

успешну комуникацију и сарадњу са представницима институција и организација у 

локалној заједници (Црвени крст, Дом здравља, Полиција, месне заједнице и др.) у 
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посредовању за потребе корисника, обезбеђивању ресурса, прикупљању документације 

и др. У неколицини случајева се као добра пракса показала и доследна примена Закона 

о заштити лица са менталним сметњама у погледу сарадње представника различитих 

система у поступцима за задржавање без пристанка и смештај без пристанка лица са 

менталним сметњама. 

 

4.4 ОРГАНИЗАЦИОНИ И КАДРОВСКИ ПРОБЛЕМИ У ВОЂЕЊУ СЛУЧАЈА 

И СУПЕРВИЗИЈИ 

 

Немогућност ангажовања стручних радника – водитеља случаја на неодређено 

време и ограничење рока за ангажовање запослених на одређено време доводи до смене 

стручних радника и потребе за учесталијим интерним обукама неискуснијих кадрова. 

Потешкоће су нарочито изражене приликом рада на сложенијим предметима који се 

неретко додељују стручним радницима са вишегодишњим искуством па се јавља 

преоптерећеност, како водитеља случаја, тако и супервизора/руководиоца, услед 

интензивног индивидуалног рада са водитељима случаја. Такође, повремено се јављају 

тешкоће код праћења и евалуација планова услуга због недостатка континуитета у раду 

услед промене водитеља случаја, којима се отежава увид у целину предмета којима су 

задужени. 

И поред наведених тешкоћа, рад на предметима у извештајном периоду вршио 

се уз поштовање прописаних рокова. 

 

4.5 УЛОГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ПЛАНИРАЊУ СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ У ЛОКАЛНОЈ СРЕДИНИ – САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ 

САМОУПРАВОМ 

 

У праћењу актуелног стања, планирању и унапређењу социјалне заштите у 

локалној заједници Центар за социјални рад активно сарађује са Општином Стара 

Пазова, којој доставља извештаје о раду, резултате реализованих пројеката и 

истраживања и други аналитички материјал којим се евалуирају учинци постојећих 

права и услуга и указује на могуће незадовољене потребе и проблеме грађана, за које 

представници локалне власти показују нарочиту сензибилисаност. 

Центар за социјални рад општине Стара Пазова је укључен у израду стратешких 

аката, локалних акционих планова и друге значајне документације коју припрема и 

доноси локална самоуправа кроз учешће својих представника у раду радних група и 

давање података, мишљења, предлога и сугестија у усменој или писаној форми. 

 

4.6 ДОСТУПНОСТ И РАСПРОСТРАЊЕНОСТ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА У 

ЗАЈЕДНИЦИ 

 

Грађанима општине Стара Пазова доступне су следеће локалне услуге које 

обезбеђује локална самоуправа: 

1. Помоћ у кући 

Пружалац услуга је Центар за социјални рад, а услуге се пружају у оквиру 

посебне организационе јединице која је основана Одлуком Општине Стара Пазова 

2009. године и финансира се из локалног буџета. Корисници услуга су пунолетни 

грађани од навршених 26 до 65 година живота (одрасли) и грађани старији од 65 година 

(старији) који имају ограничења физичких и/или психичких способности због којих 

нису у стању да живе независно у својим домовима без редовне помоћи у активностима 

дневног живота, неге и надзора, при чему је породична и срединска подршка 
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недовољна или није расположива. Капацитет службе је такав да обухвата 80 корисника 

услуга помоћ у кући. Услуге пружа 7 запослених лица. Центру за социјални рад је од 

стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања издата 

лиценца за пружање услуга помоћи у кући.  

2. Клуб за одрасла и старија лица 

Пружалац услуга је Центар за социјални рад, а услуге се пружају у оквиру 

посебне организационе јединице која је основана Одлуком Општине Стара Пазова 

2009. године и финансира се из локалног буџета. Корисници услуга су пунолетни 

грађани од навршених 26 до 65 година живота (одрасли) и грађани старији од 65 година 

(старији). Капацитет клуба је такав да пружа услуге за 70 корисника/чланова. Услуге 

пружа једно запослено лице. Ова услуга социјалне заштите не подлеже лиценцирању. 

3.Саветовалиште за брак и породицу 

Пружалац услугаје Центар за социјални рад, а услуге се у оквиру пројекта 

пружају од 2003. године. Саветодавно-терапијске услуге на годишњем нивоу користи 

око 100 грађана. Услуге пружају социјални радник и специјални педагог који су стекли 

звање породичног терапеута, а њихов рад финансира Република, будући да су 

ангажовани и на пословима јавних овлашћења. Психолог и правник који су од стране 

локалне самоуправе ангажовани у пројекту су због целисходније организације рада и 

недостатка одговарајућих кадрова распоређени на послове јавних овлашћења. У 

наредном периоду потребно је регулисати статус Саветовалишта кроз оснивање 

организационе јединице и уредити финансирање радних места радника ангажованих у 

пројекту и пружању услуга. 

4. Дневни боравак за младе са сметњама у развоју „Искорак“ 

Услуге се пружају у оквиру посебне организационе јединице ШОСО „Антон 

Скала“ у Старој Пазови која је основана Одлуком Општине Стара Пазова 2010. године 

и финансира се из локалног буџета. Корисници услуга су млади са сметњама у развоју 

узраста од 18 до 26 година. Капацитет боравка је 15 корисника. Услуге пружају 2 

запослена лица. Након навршене 26. године живота особе са инвалидитетом немају 

доступне услуге дневног боравка, иако се показују као потребне, па је рад на развоју 

услуге планиран у наредном периоду. 

На територији општине се реализују и следеће социјално-заштитне активности 

пројектног и др. карактера чији рад не финансира локална самоуправа: 

 Кућна нега и помоћ у кући за стара лица; пружалац услуга - Ехуменска 

организација из Новог Сада у сарадњи са Словачком Евангеличком црквом; 

помоћ у кући пружа 1 неговатељица/медицинска сестра за 10 сталних и 5 

повремених корисника; 

 Социјална задруга у руралној средини – организовање живота и становања уз 

подршку за особе са инвалидитетом и друге рањиве групе у ризику; пружалац 

услуга – Удружење за помоћ особама са сметњама у развоју Стари Град 

''Живимо заједно'', Студентски трг 18, Београд; услуге се пружају на територији 

општине Стара Пазова - село Голубинци, у наменски купљеним сеоским кућама; 

капацитет за (трајно, повремено и привремено) становање је 15 особа, које 

користе услуге по принципу самофинансирања. 

Од недостајућих локалних услуга социјалне заштите, нарочито се издваја 

проблем недостатка: 

1. Прихватилишта и прихватне станице 

У локалној заједници и региону се уочава недостатак прихватилишта/прихватне 

станице чије би услуге користила лица која се нађу у скитњи, просјачењу или другим 

околностима у којима је хитно потребно обезбедити прихват и привремени смештај. За 
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ургентни смештај корисника актуелно се користе ресурси прихватилишта у ширем 

окружењу, а поједини корисници ургентно се збрињавају у хранитељске породице. 

2. Дневног боравка за одрасла лица ометена у психофизичком развоју 

Након навршене 26. године живота особама са инвалидитетом у локалној 

заједници нису доступне услуге дневног боравка. Услед недостатка садржаја 

свакодневне активације у локалној средини, ова група је изложена вишеструким 

ризицима – од друштвене изолације, искључености, маргинализације и ниског 

квалитета свакодневног живота. 

 

 4.7 АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И ПРОЈЕКТИ 

 

Поред пројекта „Саветовалиште за брак и породицу“ који финансира локална 

самоуправа од 2003. године, у Центру за социјални рад су у извештајном периоду 

реализовани пројекти „Превенција вршњачког насиља“ (финансијер: Општина Стара 

Пазова) и „Имам право на заштиту 2“ (финансијер: Покрајински секретаријат за 

социјалну политику, демографију и равноправност полова). Кроз реализацију пројекта 

одвијао се и аналитичко-истраживачки рад у смислу евалуације пројектних активности 

и испитивања потреба грађана за услугама социјалне заштите у локалној средини. 

 

Пројекат „Превенција вршњачког насиља“ 

 

Пројекат „Превенција вршњачког насиља“ реализован је у првој половини 2018. 

године, у периоду од 1. марта до 30. јуна, уз финансијску подршку Општине Стара 

Пазова. Циљ пројекта је био унапређење капацитета институција у раду на спречавању 

вршњачког насиља кроз реализовање активности које промовишу нетолерантан став 

према вршњачком насиљу у општини Стара Пазова.  

У оквиру пројекта спроведено је истраживање у ОШ „Бошко Палковљевић – 

Пинки“ у којем је учествовало 193 ученика петог и шестог разреда. Истраживањем је 

утврђена присутност различитих облика вршњачког насиља и препозната су деца која 

се налазе у ризику или актуелно трпе вршњачко насиље. Такође, испитани су ставови 

ученика о насиљу, као и њихова слика о себи. 

Током месеца априла и маја одржане су радионице са ученицима петог и шестог 

разреда ОШ „Бошко Палковљевић – Пинки“. Радионице су обрађивале теме које се 

тичу самог појма вршњачког насиља, сензибилисаности на жртве насиља, спремности 

да се насиље пријави и стратегија за ненасилно решавање конфликата. Одржано је 

укупно 24 радионица – по 3 радионице са ученицима сваког одељења. Према 

резултатима тестирања, након учешћа у радионицама чак 98% ученика изражава 

нетолерантан став према насиљу кроз спремност да пријави насиље уколико би истом 

било изложено. 

Током месеца јуна одржане су две трибине на тему превенције вршњачког 

насиља – трибина за родитеље ученика који су учествовали у пројекту, као и трибина 

за грађане и сараднике. Трибина за грађане и сараднике одржана је у сарадњи са 

представницима локалне самоуправе, основне школе, радио-телевизије, полиције и 

тужилаштва, а специјална гошћа била је проф. др Драгана Ћорић, ауторка „Алексиног 

закона“.  

За потребе пројекта израђен је краткометражни филм и снимљени су 

промотивни спотови у којима су учествовале познате личности. Такође, израђен је и 

дистрибуиран промотивни штампани материјал (плакати, лифлети, мајице). У оквиру 

пројекта израђена је анализа у којој су утврђене потребе деце, родитеља, наставног 

особља и образовних институција за организовањем превентивних програма. 
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Укупна вредност средстава за реализацију пројекта додељених од стране 

Општине Стара Пазова износила је 981.000,000 РСД. 

 

Пројекат „Имам право на заштиту 2“ 

 

У 2018. години, захваљујући подршци Покрајинског секретаријата за социјалну 

политику, демографију и равноправност полова, реализована је друга фаза пројекта 

„Имам право на заштиту“. Пројекат је реализован у периоду од 01. јула до 31. децембра 

2018. године. Циљеви пројекта су били стварање услова за превенцију насиља у 

породици, односно за препознавање насиља и ефикасно реаговање у пружању заштите 

и оснаживању жртава у општини Стара Пазова. У пројекту су учествовали стручни 

радници Центра за социјални рад и представници Полиције, Основног јавног 

тужилаштва, Основног суда, Дома здравља „Др Јован Јовановић – Змај“, Радио-

телевизије Стара Пазова и основних школа на територији општине Стара Пазова.   

У оквиру пројекта су у свим насељима општине одржане информативне трибине 

за грађане и сараднике, при чему је први круг трибина под називом „Заштита од 

насиља у породици у светлу Закона о спречавању насиља у породици и права жртава“ 

био намењен грађанима оних насеља која нису била обухваћена пројектним 

активностима у 2017. години (Бановци Дунав, Сурдук, Белегиш, Нови Бановци, 

Крњешевци). Други круг трибина на тему „Оснаживање жртава по изласку из насиља 

и сарадника за пружање помоћи жртвама“ одржан је у насељима Стара Пазова, Нова 

Пазова, Војка, Голубинци и Стари Бановци. 

Трибине у Новим Бановцима и Старој Пазови су биле пријављене Комори 

социјалне заштите, што је стручним радницима у социјалној заштити омогућило 

остваривање бодова потребних приликом обнављања лиценце за рад.  

Трибинама је присуствовало око 300 грађана, сарадника и стручних радника. 

Према резултатима евалуације, учесници трибина су усвојили и проширили знања о 

поступању државних органа и установа у случајевима насиља у породици у складу са 

Законом о спречавању насиља у породици, као и о правима, ресурсима и поступцима за 

остваривање права који су доступни жртвама насиља у породици. Грађани су оценили 

да ће им стечене информације бити корисне у пракси, а присустни стручњаци изразили 

су став да ће им информације помоћи да унапреде своје стручне компетенције у раду са 

починиоцима и жртама насиља у породици. Реализацијом пројекта грађани и сарадници 

из других институција и организација су оснажени да препознају насиље у породици и 

пруже помоћ жртвама. 

У оквиру пројекта у 2018. години спроведен је литерарни/ликовни конкурс на 

тему „Имам право на заштиту“ у основним школама на територији општине Стара 

Пазова. На конкурсу су учествовали ученици шестих и седмих разреда који су 

аплицирали прозним и поетским радовима, односно ликовним радовима у ШОСО 

„Антон Скала“. Радове су вредновали чланови комисије коју су сачињавали наставници 

– по један представник из сваке школе. По основу конкурса је награђено 20 ученика, а 

њихови радови су објављени у брошури пројекта коју је публиковао Центар за 

социјални рад. Примерци брошуре су дистрибуирани школама и месним заједницама. 

За награђене ученике и наставнике који су сачињавали конкурсну комисију 

организован је пригодан излет у Сремске Карловце. 

Укупна вредност средстава додељених од стране Покрајинског секретаријата за 

социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију пројекта 

„Имам право на заштиту 2“ по основу Јавног конкурса за финансирање, односно 

суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2018. 

години била је 1.400.000,00 РСД. 
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5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 

Током извештајног периода Центар за социјални рад општине Стара Пазова је 

обављао послове у вршењу јавних овлашћења и обезбеђивању права, услуга и 

субвенција које су у надлежности локалне самоуправе. 

Број и структура корисника Центра за социјални рад нису значајно измењени у 

односу на претходни извештајни период, а у структури корисника доминира група 

материјално угрожених лица. Број корисника различитих врста материјалних давања 

сличан је у односу на претходни извештајни период, са изузетком једнократних 

новчаних помоћи за које су у извештајном периоду издвојена нешто већа средства. У 

2018. години смањен је број малолетника са проблемима у понашању на евиденцији 

Центра за социјални рад, као и број деце које су жртве насиља и занемаривања.  

Послове у Центру за социјални рад су обављали радници различитих профила – 

социјални радници, психолози, специјални педагози, педагози, правници, социолози, 

економисти. Стручним радницима запосленим у Центру за социјални рад омогућено је 

похађање акредитованих програма обуке и присуствовање семинарима, округлим 

столовима, конференцијама и другим стручним скуповима са различитим тематским 

садржајима. У извештајном периоду Центар за социјални рад општине Стара Пазова 

био је домаћин и организатор више стручних скупова и едукација. 

Услови рада су у извештајном периоду побољшани кречењем спољашњости 

зграде, заменом прозора на другом спрату зграде и набавком потребне опреме за рад.  

Центар за социјални рад је у 2018 години био пружалац локалних услуга – 

помоћи у кући, Клуба за одрасла и старија лица и Саветовалишта за брак и породицу и 

реализовао је пројекте усмерена на превенцију вршњачког насиља и насиља у 

породици.  

Током извештајног периода је настављена успешна сарадња са локалном 

самоуправом и институцијама и организацијама у локалној и широј средини и 

организована су дружења и манифестације са локалним партнерима. 

Видљивост рада Центра за социјални рад била је обезбеђена кроз извештавање 

надлежних органа и институција, информисање јавности путем средстава јавног 

информисања и званичне интернет презентације установе, публиковање 

информативног материјала и учешће на стручним скуповима. 
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