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1. УВОДНИ ДЕО 

 

• ПРЕДМЕТ ИЗВЕШТАЈА 

 

Предмет извештаја је делатност Центра за социјални рад општине Стара Пазова 

у периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. 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 Табели 1. 
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Насеља у општини Стара 

Пазова 

Број стан. % 

Стара Пазова 18.602 28 

Нова Пазова 17.105 26 

Нови Бановци са насељем 

Бановци Дунав 

9.443 15 

Стари Бановци 5.954 9 

Војка 4.752 7 

Голубинци 4.721 7 

Белегиш 2.973 5 

Сурдук 1.397 2 

Крњешевци 845 1 

УКУПНО 65.792 100 

Табела 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 1. 

 

Графикон 1 – 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 Табели 2. 

 

Старосне групе Број стан. % 

0-19 година 13.416 20 

20-39 година 18.528 28 

40-59 година 19.240 29 

60-79 година 12.890 20 

80 и више година 1.718 3 

УКУПНО 65.792 100 

Табела 2 – Старосна структура становништва општине Стара Пазова 
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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).  

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 2. 

 

 
Графикон 2 – 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 3. 

 

 

НАСЕЉЕ 

 

1991. 

год. 

 

2002. 

год. 

 

2011. 

год. 

Индекс кретања 

броја стан. 

између 1991. и 

2002. год. 

Индекс кретања 

броја стан. између 

2002. и 2011. 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 
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Кретање стопе природног прираштаја становника општине 

Стара Пазова
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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 3 – 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 Табели 4. 

 

Врста домаћинства Број % 

Једночлано 3.466 17 

Двочлано 4.823 23 

Трочлано 4.237 20 

Четворочлано 4.561 22 

Петочлано 2.151 10 

Домаћинство са 6 или 

више чланова 

1.679 8 

УКУПНО 20.917 100 

Табела 4 – 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 табелама 5 и 6 приказане су породице према броју деце и типу у општини Стара 

Пазова. 

 

Врста породице Број % 

Једно дете 7.095 50 

Двоје деце 6.032 42 

Троје деце 1.017 7 

Четворо деце 120 0,8 

Петоро и више деце 42 0,2 

УКУПНО 14.306 100 

Табела 5 – Породице према броју деце у општини Стара Пазова 

 

Тип породице Број % 

Брачни пар са децом 10.415 73 

Мајка са децом 2.637 18 

Отац са децом 676 5 

Ванбрачни пар са децом 578 4 

УКУПНО 14.306 100 

Табела 6 – Породице према типу у општини Стара Пазова 
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Општинска управа општине Стара Пазова располаже податком да је у 2019. 

години на територији општине закључено 423 бракова, а број склопљених бракова у 

односу на претходну (2018.) годину када је било склопљено 449 бракова благо је 

смањен. Према подацима Основног суда у Старој Пазови, број бракоразводних парница 

је у извештајном периоду износио 121 и приближан је броју у 2018. години када је било 

покренуто 127 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 Табели 7. 

 

Националност Број стан. % 

Срби 54.516 83 

Словаци 5.212 8 

Хрвати 1.336 2 

Роми  1.193 2 

Остали 1.697 2 

Неизјашњени 1.838 3 

УКУПНО 65.972 100 

Табела 7 – 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, просечан број 

незапослених лица на месечном нивоу у општини Стара Пазова је у 2019. години 

износио 1.539, а у односу на 2018. годину када је износио 1711 смањен је за 10%. На 

евиденцији Националне службе за запошљавање на месечном нивоу се просечно 

налазило око 880 жена које су у структури незапослених учествовале уделом од 57%. 

Према званичним подацима Републичког завода за статистику, просечна месечна 

зарада по запосленом у општини Стара Пазова је у 2019. години износила 67.821 РСД, а 

просечна зарада без пореза и доприноса била је 49.044 РСД. Просечна зарада по 

запосленом у општини Стара Пазова је у односу на 2018. годину повећана за 5.967 РСД, 

односно за 4.268 РСД (без пореза и доприноса). 

РФ ПИО располаже податком да је у 2019. години у општини Стара Пазова било 

укупно 12.094 корисника пензија. Пензионисана лица чине 18% укупног броја 

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

старосне пензије – 7.639, док је мањи број корисника породичне пензије – 2.656 и 

инвалидске пензије – 1.799.  

 

 

2. КАПАЦИТЕТИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

 

2.1 СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ И НЕДОСТАЈУЋИХ РАДНИКА 

 

Структура запослених радника у Центру за социјални рад према врсти радног 

односа на дан 31.12.2019. године је следећа: 

- 27 радника који су засновали радни однос на неодређено време 

- 15 радника који су засновали радни однос на одређено време 

- 4 приправника – волонтера. 

 На дан 31.12.2019. године једна запослена радница користила је породиљско 

одсуство.  

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

- 13 социјалних радника 

- 5 психолога 

- 2 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 31.12.2019. године 

запослени су: 

- директор установе – 1 извршилац 

- руководилац служби – 1 извршилац 

- стручни радници ангажовани на пословима социјалног рада – 17 извршилаца 

- стручни радници ангажовани на управно-правним пословима – 4 извршиоца 

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

- радници ангажовани на административно-финансијским пословима – 4 

извршиоца 

- радници ангажовани на техничким пословима – 3 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 16 

запослених, а у буџету Општине Стара Пазова обезбеђују се средства за рад 26 

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: 

- два дипл. психолога ангажована у својству водитеља случаја и психотерапеута 

у Саветовалишту за брак и породицу; 

- социјални радник ангажован као руководилац и супервизор Службе за заштиту 

одраслих и старих; 

- правник ангажован као руководилац Службе за правне послове и правник у 

Служби за заштиту одраслих и старих; 

- социјални радник ангажован као руководилац и социјални радник Службе за 

помоћ у кући и Клуба за одрасла и старија лица. 

Од недостајућих стручних кадрова у Центру за социјални рад општине Стара 

Пазова потребно је обезбедити:  

- два стручна радника за рад у Саветовалишту за брак и породицу; 

- раднике различитих стручних профила за потребе развоја услуга социјалне 

заштите (прихватилиште, дневни боравак за особе са инвалидитетом), 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”. Услуге у Саветовалишту актуелно пружају два 

стручна радника – дипл. психолог – психотерапеут и дипл. психолог – саветник у 
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психотерапији, који су ангажовани и на пословима вођења случаја у Служби за заштиту 

деце и младих. Ова услуга не подлеже лиценцирању. 

 

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. 

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

- возила (ком. 4) марке „Fiat“ (2 возила), „Dacia“ (једно возило) и „Opel“ (комби 

возило специјализовано за превоз особа са инвалидитетом); 

- рачунаре (ком. 36); 

- преносиве рачунаре (ком. 2); 

- штампаче (ком. 20); 

- скенере (ком. 4); 

- пројектор (ком. 1); 

- камере (ком. 8); 

- фотоапарат (ком. 1); 

- телевизоре (ком. 2); 

- клима уређаје (ком. 12); 

- фотокопир апарате (ком. 2); 

- веш машину (ком. 1); 

- гасне котлове (ком. 2); 

- канцеларијски намештај за 18 канцеларија 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 су у 2019. години набављени рачунар (1 ком.), фотоапарат (1 

ком.) и канцеларијски намештај (2 столице). 

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. Скупови и обуке у којима су радници Центра 

за социјални рад узели активно и пасивно учешће су следећи: 

1) 22.01.2019. Завршна конференција пројекта „Подршка деци са сметњама у развоју 

и њиховим породицама у општини Инђија“; организатори: Општина Инђија и ЦСР 

„Дунав“ Инђија; Инђија; 
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2) 28.01.2019. – 01.02.2019. Обука за супервизоре у центрима за социјални рад; 

организатор: Покрајински завод за социјалну заштиту; Нови Сад;  

3) 04.02.2019. Едукација за системске породичне психотерапеуте „Колаборативна 

терапија из угла системског породичног психотерапеута у контексту рада у 

породичном саветовалишту у центру за социјални рад“; организатор: ЦСР Стара 

Пазова; Стара Пазова;  

4) 08.02.2019. Састанак директора ЦСР Сремског округа; организатор: ЦСР „Дунав“ 

Инђија; Инђија;  

5) 13.02.2019. и 14.02.2019. Семинар „Медијска писменост и борба против тероризма 

и онлајн радикализације и тероризма“; организатор: Организација за европску 

безбедност и сарадњу (ОЕБС) уз подршку Британске амбасаде и SHARE Фондације; 

Зрењанин;  

6) 22.02.2019. Први састанак радне групе за унапређење друштвених делатности 

поводом израде Стратегије одрживог развоја општине Стара Пазова за период 

2021. – 2031. године; организатор: Општина Стара Пазова; Стара Пазова;  

7) 04.03.2019. Инструктажа о коришћењу програма „АУРОРА“ за извештавање о 

насиљу у породици; организатор: Покрајински завод за социјалну заштиту; Нови Сад;  

8) 12.03.2019. Други састанак радне групе за унапређење друштвених делатности 

поводом израде Стратегије одрживог развоја општине Стара Пазова за период 

2021. – 2031. године; организатор: Општина Стара Пазова; Стара Пазова;  

9) 13.03.2019. – 15.03.2019. 5. Међународна конференција „Балкански форум 

социјалне заштите – „Сарадња правосудног система и система социјалне заштите 

у остваривању основних права грађана“; организатори: Асоцијација социјалних 

радника, Републички завод за социјалну заштиту и Комора социјалне заштите.; 

Крагујевац;  

10) 28.03.2019. – 29.03.2019. Радионица „Пословање установа социјалне заштите у 

информационом систему извршења буџета – ИСИБ“; организатор: Образовни 

информатор; Врњачка Бања;  

11) 03.04.2019. Јавна расправа о  Нацрту Закона о заштити права лица са 

менталним сметњама, корисника услуга смештаја у социјалној заштити; 

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

Организација за европску безбедност и сарадњу – Мисија у Србији; Нови Сад;  

12) 17.04.2019. Едукација „Поступање професионалаца/ки у раду са женама из 

маргинализованих група са искуством насиља и заштита жена жртава 

специфичних облика насиља“; организатор: Покрајински секретаријат за социјалну 

политику, демографију и равноправност полова; Стара Пазова;  

13) 10.05.2019. Међународна конференција „Ујединимо снаге да бисмо створили 

алтернативу институцији“; организатори: Комора социјалне заштите и Caritas Шабац; 

Богатић;  

14) 13.05.2019. Трибина „Украдена безбедност“; организатор: Фондација „Тијана 

Јурић“ и ОШ „Симеон Араницки“; Стара Пазова;  

15) 14.05.2019. Едукација без провере знања „Перцепција конфликата и понашање у 

конфликтним ситуацијама“; организатор: Покрајински завод за социјалну заштиту; 

Нови Сад;  

16) 15.05.2019. Састанак представника центара за социјални рад Сремског округа 

и установе за смештај корисника у Руми; организатори: Геронтолошки центар 

„Срем“ Рума и ЦСР Рума; Рума;  

17) 21.05.2019. Конференција „Потенцијали и искуства породичног смештаја у 

подршци биолошкој породици и превенцији институционализације“; 

организатори: Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад, Покрајински 
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секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова и УНИЦЕФ-

а; суорганизатори: СОС Дечија села Србија и Новосадске мреже за децу „НСМЕДЕ“; 

Нови Сад;  

18) 23.05.2019. – 24.05.2019. Тренинг „Оперативно планирање мобилних тимова за 

социјалну инклузију Рома у пракси“; организатори: Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре и Канцеларија за људска и мањинска права; Ковачица;  

19) 30.05.2019. Трибина за родитеље „Превенција вршњачког насиља – Насиље није 

кул, насилник није друг“ – представљање резултата пројекта; организатор: ЦСР Стара 

Пазова и ОШ „Слободан Савковић“; Стари Бановци;  

20) 07.06.2019. Радни састанак са министром за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања г. Зораном Ђорђевић у оквиру званичне посете општини Стара 

Пазова; Стара Пазова;  

21) 10.06.2019. и 11.06.2019. Национална конференција „Заједно у заштити од насиља 

у породици“; организатор: Асоцијација центара за социјални рад Србије, Удружање 

стручних радника социјалне заштите Србије и Комора социјалне заштите; Врњачка 

Бања;  

22) 21.06.2019. Јавна расправа о Нацрту закона о социјалној карти; организатор: 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Нови Сад;  

23) 23.06.2019. – 25.06.2019. Семинар „Нормативно регулисање правно-економског 

пословања установа социјалне заштите (интегрисани приступ) и припрема за 

израду финансијског плана за 2020. годину“; организатор: „Образовни информатор“; 

Врњачка Бања;  

24) 01.07.2019. Шести састанак Сталне конференције градова и општина – Савез 

градова и општина Србије (СКГО) – Мреже за социјалну заштиту; организатор: 

СКГО; Београд;  

25) 05.07.2019. Консултативни састанак након израде извештаја о усвојеним 

примедбама и предлозима институција на Нацрт закона о изменама и допунама 

Закона о социјалној заштити; организатор: Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања; Београд;  

26) 05.07.2019. Округли сто „Могућности унапређења сарадње система у локалној 

заједници на превенцији занемаривања деце“; организатор: Центар за социјални рад 

општине Стара Пазова; Стара Пазова;  

27) 09.07.2019. Конференција „Град пријатељ старих“; организатори: Институт за 

јавну политику и PALGO smart; Београд;  

28) 25.07.2019. Састанак у вези припреме предлога финансијског плана установа 

социјалне заштите за 2020. годину; организатор: Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања; Београд;  

29) 27.08.2019. Трибина „Социјални радник у школи“; организатор: Центар за 

социјални рад општине Стара Пазова; Стара Пазова;  

30) 29.08.2019. Трибина „Живимо под истим кровом – промоција и афирмација 

услуге породичног смештаја за одрасла и старија лица и лица са менталним 

сметњама и инвалидитетом“; организатор: Центар за социјални рад општине Стара 

Пазова; Стара Пазова;  

31) септембар и октобар 2019. године Обука за геронтодомаћице; организатори: 

Народни универзитет Ниш и ЦСР Стара Пазова; Стара Пазова;  

32) 02.09.2019. – 04.09.2019. Семинар „Тара 2019“; организатор: Црвени крст 

Војводине; Тара;  

33) 10.09.2019. Завршна конференција пројекта „Техничка помоћ за унапређење 

животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима“; 
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организатори: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 

Канцеларија за људска и мањинска права; Београд;  

34) 18.09.2019. Састанак представника Националне службе за запошљавање и 

центара за социјални рад Сремског округа; организатор: НСЗ Сремска Митровица; 

Сремска Митровица;   

35) 19.09.2019. Конститутивна седница Управног одбора Асоцијације Центара за 

социјални рад Србије; Врњачка Бања;  

36) 01.10.2019. Радни састанак са покрајинским секретаром за социјалну 

политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић и 

представницима Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе 

Републике Србије (СИПРУ тим); Нови Сад;  

37) 01.10.2019. – 04.10.2019. Семинар XXI Сусрети установа; организатор: „Образовни 

информатор“; Златибор;  

38) 03.10.2019., 17.10.2019., 31.10.2019. и 07.11.2019. Едукација „Рационално-

емотивно и когнитивно-бихејвиорална терапија у раду са децом и адолесцентима 

– напредни ниво“; организатор: Тим центар; Београд;  

39) 04.10.2019. Округли сто „Вештине доношења одлука у стручном раду 

супервизора и водитеља случаја“; организатор: ЦСР Стара Пазова; Стара Пазова;  

40) 08.10.2019. Тематско вече о насиљу и дискриминацији према старијима (у 

оквиру манифестације „10. Октобарски дани солидарности са старијим људима – 

„Старима с љубављу“); ЦСР Стара Пазова; Стара Пазова;  

41) 11.10.2019. Регионални састанак са представницима центара за социјални рад 

јужнобачког, сремског и средњобанатског округа; организатор: Центар за 

породични смештај и усвојење Нови Сад; Сремска Каменица;  

42) 12.10.2019. – 15.10.2019. Обука „Вођење случаја у центрима за социјални рад“; 

организатор: Републичком заводу за социјалну заштиту; Београд;  

43) 17.10.2019. Трибина за стручне раднике и сараднике „Превенција вршњачког 

насиља – Насиље није кул, насилник није друг“ – представљање резултата пројекта; 

организатор: Центар за социјални рад општине Стара Пазова; Стара Пазова;  

44) 23.10.2019. Округли сто „Сарадња институција у спречавању насиља у 

породици“; организатори: ЦСР „Дунав“ Инђија и Удружење жртава насиља „ХАЈ’Р“ 

из Београда; Инђија;  

45) 24.10.2019. – 25.10.2019. Конференција „Унапређење људских ресурса у систему 

социјалне и дечије заштите“; организатори: Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања, Републички завод за социјалну заштиту и УНИЦЕФ; 

Београд;  

46) 25.10.2019. Округли сто „Унапређење праксе стручних радника органа 

старатељства приликом реализације неодложних интервенција“; организатор: ЦСР 

Стара Пазова; Стара Пазова;  

47) 26.10.2019. Тренинг „Лавиринтом ума – технике за развој вештина неопходних 

за успешно учење“; организатор: Центар за развој потенцијала деце и младих „Play“; 

Нови Сад;  

48) 28.10.2019. – 04.12.2019. Обука за будуће хранитеље „Сигурним кораком до 

хранитељства“; организатор: Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад; 

Стара Пазова;  

49) 07.11.2019. Радни састанак са представником Асоцијације „ДУГА“ у циљу 

представљања пројекта развоја outreach програма у Србији; Стара Пазова;  

50) 14.11.2019. Скупштина Центра за медијацију Асоцијације медијатора Србије 

(АмС); Београд;  
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51) 15.11.2019. Стручни скуп „Лишење родитељског права“; организатори: 

Покрајински завод за социјалну заштиту, ЦСР Пећинци; Пећинци;  

52) 19.11.2019. Округли сто „Могућности унапређења сарадње система у локалној 

заједници на превенцији занемаривања деце“; организатор: Дом здравља „Др Јован 

Јовановић – Змај“ Стара Пазова; Стара Пазова;  

53) 19.11.2019. Округли сто „Значај бриге о здрављу за живот одраслих и старијих 

лица и лица са менталним сметњама и инвалидитетом – превенција, рано 

откривање промена на физичком и психичком плану, правовремена реакција и 

деловање, редовне лекарске контроле“; организатор: ЦСР Стара Пазова; Стара 

Пазова;  

54) 22.11.2019. Свечана академија поводом 60 година од оснивања ЦСР Чачак; 

организатор: ЦСР Чачак; Чачак; 

55) 23.11.2019.  Хуманитарна акција „Велики раде а мали се сладе“ (пројекат 

„Социјални радник у школи“); организатори: ЦСР Стара Пазова и ОШ „Симеон 

Араницки“; Стара Пазова;  

56) 26.11.2019. Округли сто „Неговање здравих стилова живота – значај исхране и 

физичких активности у превенцији и рехабилитацији одраслих и старијих лица и 

лица са менталним сметњама и инвалидитетом“; организатор: ЦСР Стара Пазова; 

Стара Пазова;  

57) 25.11.2019. – 26.11.2019. Семинар „Припрема установа социјалне заштите за 

финансијско пословање у 2020. години“; организатор: Образовни информатор; 

Врњачка Бања; 

58) 26.11.2019. Трибина „Алкохолизам код младих и социјалне последице“; 

организатор: Црвени крст Стара Пазова; Стара Пазова;  

59) 02.12.2019. Конференција „Заједно против насиља – напредак, препреке и 

изазови“; организатор: Мрежа „Живот без насиља“; Нови Сад;  

60) 04.12.2019. Састанак директора центара за социјални рад Сремског округа и 

Бачке Паланке; организатор: ЦСР Стара Пазова; Стара Пазова;  

61) 05.12.2019. – 06.12.2019. Међународна конференција ”Перспективе развоја 

социјалне заштите у Србији” у оквиру седмог Сабора стручних радника социјалне 

заштите Србије; организатор: Удружење стручних радника социјалне заштите Србије; 

Крагујевац;  

62) 06.12.2019. Округли сто „Дефинисање надлежности институција локалне 

заједнице у реализацији неодложних интервенција“; организатор: ЦСР Стара 

Пазова; Стара Пазова;  

63) 12.12.2019. Стручни скуп ”Информисање грађана и грађанки из рањивих 

категорија о правима и услугама у систему социјалне заштите”; организатори: 

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, 

Покрајински завод за социјалну заштиту из Новог Сада и Тим за социјално укључивање 

и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (СИПРУ) из Београда; Нови Сад;  

64) 12.12.2019. Округли сто „Војводино – деца ти се рађала“ „Стара Пазово – деца 

ти се рађала“; организатор: Удружење „Корак сигурности“ из Суботице; Стара Пазова;  

65) 13.12.2019. Национална конференција „Породични смештај за одрасла и старија 

лица, лица са менталним сметњама и инвалидитетом – изазови и могућности“; 

организатор: ЦСР Стара Пазова; Стара Пазова;  

66) 17.12.2019. Едукација без провере знања „Утицај емоција на понашање деце“; 

организатор: Покрајински завод за социјалну заштиту; Нови Сад;  

67) 23.12.2019. Национална конференција „Социјални радник у школи – ефекти 

пројекта и могућност развоја“; организатор: ЦСР Стара Пазова; Стара Пазова;  
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Центар за социјални рад је у извештајном периоду омогућио свим стручним 

радницима да похађају обуке и присуствују стручним скуповима, у складу са потребама 

и исказаним интересовањима за професионални развој. Сви стручни радници којима је 

у извештајном периоду истекао период важења лиценце за рад испунили су услове за 

њено обнављање.  

Едукације су финансиране средствима локалне самоуправе и Министарства за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања.  

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 професионалног стреса“  

• „Процена стања и потреба особа са инвалидитетом у Центру за социјални рад“ 

• „Медијација у породичним споровима“  

• „Основна обука за медијацију (посредовање)“  

• „Превладавање стреса на послу и превенција професионалног изгарања – 

основни ниво“  

• „Деца са траумом: од препознавања до помоћи“  

• „Преговарање као начин решавања спорова“  

• „Подстицање просоцијалног и превенција агресивног понашања младих“  

• „Заштита детета од злостављања и занемаривања: примена општег протокола“  

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

систему социјалне заштите“. 

 

2.5 ПРИТУЖБЕ НА РАД ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

 

Током 2019. године поднето је 16 притужби на рад Центра за социјални рад 

општине Стара Пазова.  

Притужбе су се односиле на рад: 

• Службе за заштиту деце и младих – 12 притужби; 

• Службе за заштиту одраслих и старих – 4 притужбе. 

Притужбе су подношене: 

• Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и 

равноправност полова – 7 притужби;  

• Заштитнику грађана – 1 притужба; 

• Генералном секретаријату председника Републике Србије – 1 притужба 

• директору Центра за социјални рад Општине Стара Пазова – 7 притужби.  

Поводом притужби поднетих Покрајинском секретаријату за социјалну 

политику, демографију и равноправност полова, Заштитнику грађана и Генералном 
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секретаријату Републике Србије, овим органима су достављени извештаји са подацима 

о раду на предметима и прослеђена је стручна документација. Поводом притужби 

разматраних у 2019. 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 2019. години било укупно 4912 

корисника – 1241 деце (25%), 342 младих (7%), 2277 одраслих лица (46%) и 1052 

старија лица (22%). 

 

Старосна структура 

корисника ЦСР 

број корисника % 

Деца (0-17) 1241 25 

Млади (18-25) 342 7 

Одрасли (26-64) 2277 46 

Старији (65+) 1052 22 

УКУПНО 4912 100 

Табела 8 – Старосна структура корисника ЦСР у 2019. години 

 

У укупној структури корисника преовлађују корисници пренети из претходног 

периода – 3702 (75%). Корисника који су реактивирани у 2019. години било је 473 

(10%). Током извештајног периода евидентирано је 737 (15%) нових корисника који се 

раније нису налазили у систему социјалне заштите. Током извештајног периода у 

пасиву је стављено 694 корисника (14%), па је на дан 31.12.2019. године на евиденцији 

Центра за социјални рад било 4218 корисника. 

 

Флуктуација корисника 

ЦСР у 2019. години 

број корисника % 

Пренети 3702 75 

Реактивирани 473 10 

Нови 737 15 

Укупно 4912 100 

У пасиву 694 14 

Стање на дан 31.12.2019. 

године 

4218 86 

Табела 9 – Флуктуација корисника ЦСР у 2019. години 

 



 

 

17 

Структура малолетних корисника (деце) према заступљености корисничких 

група је следећа: 

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

материјалних давања – 521 

• деца чији се родитељи споре око начина вршења родитељског права – 194 

• деца са инвалидитетом – 105 

• деца под старатељством – 77 

• деца са неадекватним родитељским старањем – 60 

• деца са проблемима у понашању и сукобу са законом – 49 

• деца жртве насиља и занемаривања – 34 

• деца у поступцима располагања имовином – 19 

• деца у поступцима давања сагласности за малолетнички брак – 8  

• деца у поступцима одређивања личног имена – 6 

• остала деца – 171. 

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 30%, као и смањење броја деце чије су породице 

корисници новчане социјалне помоћи и других видова материјалних давања за 21%. У 

односу на 2018. годину смањен је и број деце чији се родитељи споре око начина 

вршења родитељског права (за 12%). 

Структура пунолетних корисника (млади, одрасли и старији) према 

заступљености корисничких група је следећа: 

• материјално угрожене особе – 2091 

• особе са инвалидитетом – 644 

• особе које се споре око вршења родитељског права – 388 

• особе које имају потребу за домским или породичним смештајем – 168 

• жртве насиља, занемарене особе и у ризику од занемаривања – 118 

• особе са друштвено неприхватљивим понашањем – 91 

• остали корисници – 246. 

У структури пунолетних корисника у односу на претходни извештајни период 

може се уочити пораст броја грађана који су у Центру за социјални рад евидентирани 

као материјално угрожени за 85 (4%), као и смањење броја особа које се споре око 

вршења родитељског права (за 12%).  

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 (4912) њих 53% 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; 
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- 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 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; 

- 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 927 

породица које остварују право на новчану социјалну помоћ. У односу на претходни 

извештајни период када је право остварило 1026 породица, дошло је до смањења броја 

корисника за 10%. 

Према врсти права, 114 породица остварило је право на новчану социјалну 

помоћ, 415 породица остварило је право на увећану новчану социјалну помоћ, а новчану 

социјалну помоћ у ограниченом трајању добило је 398 породица. 

 

Врста социјалне помоћи број породица % 

НСП 114 12 

Увећана НСП  415 45 

Ограничена нсп 398 43 

УКУПНО 927 100 

Табела 3 – Корисници новчане социјалне помоћи у 2019. години 

 

Право на новчану социјалну помоћ користило је укупно 1694 грађана (носилаца 

права и чланова њихових породица), од којих је 474 деце, 118 младих, 900 одраслих и 

202 старија лица. 

 

• Додатак за помоћ и негу другог лица 
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У 2019. години на евиденцији Центра за социјални рад је било 218 корисника 

права на додатак за помоћ и негу другог лица и 357 корисника права на увећан додатак 

за помоћ и негу другог лица (укупно – 575 корисника). 

 

Врста додатка за помоћ и 

негу другог лица 

број корисника % 

Додатак за помоћ и негу 

другог лица 

218 38 

Увећан додатак за помоћ и 

негу другог лица  

357 62 

УКУПНО 575 100 

Табела 4 – Корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица у 2019. години 

 

Право на додатак и увећан додатак за помоћ и негу другог лица користило је 99 

деце, 28 младих, 221 одраслих и 227 старијих особа са инвалидитетом. 

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

значајно измењен у односу на 2018. годину, када је право користило укупно 578 лица. 

 

• Услуге смештаја 

 

На смештају у установама социјалне заштите се у извештајном периоду 

налазило 9 деце, 7 младих, 42 одраслих и 68 старијих лица са територије општине Стара 

Пазова (укупно – 126 лица). Нових корисника услуга домског смештаја у 2019. години 

било је 21. Смештај у установи престао је за 25 лица.  

Услуге породичног смештаја је у 2019. години користило 71 дете, 19 младих, 21 

одраслих и 11 старијих лица (укупно – 122 лица). У извештајном периоду обезбеђен је 

породични смештај за 37 лица. Смештај у хранитељској породици престао је за 23 лица.  

 Услуге прихватилишта је у 2019. години користило једно малолетно лице. 

 

• Усвојење 

 

У извештајном периоду засновано је једно усвојење детета од стране држављана 

Републике Србије. 

 

• Старатељство 

 

У 2019. години под старатељством се налазило 77 деце, 26 младих, 125 одраслих 

и 73 старијих лица са територије општине Стара Пазова (укупно – 301 лице). Под 

сталним старатељством налазило се 147 лица, а на 154 лица биле су примењене мере 

привременог старатељства. Под непосредним старатељством центра за социјални рад 

налазило се 120 лица, а остала лица (181) 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 

 

 У извештајном периоду су предузимане мере превентивног надзора над 

вршењем родитељског права за 25 деце, а родитељима двоје деце су изречене мере 

корективног надзора над вршењем родитељског права. 
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• Налази и мишљења по захтеву суда и других институција 

 

У 2019. години стручни радници Центра за социјални рад израдили су 179 

налаза и мишљења по захтеву суда, као и 97 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 1037 

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 165 неодложних интервенција за 51 дете, 6 младих, 89 одраслих и 

19 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 1355 

грађана општине Стара Пазова. Грађанима је додељено 1569 једнократних помоћи у 

укупном износу од 19.235.240 РСД. Скоро половина ових новчаних средстава додељена 

је грађанима као помоћ у вези лечења.  

 

Врста права/разлог Бр. носилаца Бр. решења Износ 

Погребни трошкови 57 58 1.814.225 

Помоћ у вези лечења 740 905 9.595.724 

Помоћ у вези набавке хране 6 7 25.757 

Помоћ у вези набавке огрева 7 7 37.000 

Помоћ у вези набавке одеће и обуће 19 21 160.700 

Помоћ у вези плаћања режијских 

трошкова или станарине 

151 163 2.771.847 

Помоћ у вези регулисања личне 

документације 

16 17 150.280 

Помоћ у вези превоза/путовања 6 6 38.000 

Школски прибор, екскурзије, матуре... 46 47 1.099.820 

Џепарац 23 25 380.579 

Помоћ за обезбеђивање одеће, обуће и 

путних трошкова  

2 2 13.137 

Помоћ за задовољавање основних 

животних потреба 

282 311 3.148.171 

ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ 1355 1569 19.235.240 

Табела 5 – Право на једнократну новчану помоћ 
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Право на једнократну помоћ је у 2019. години користило 227 грађана мање у 

односу на 2018. годину, а број једнократних помоћи се смањио за 442 у односу на 

претходни извештајни период. У складу са наведеним, износ једнократних новчаних 

помоћи грађанима обезбеђен из буџета локалне самоуправе смањен је за 2.215.672 РСД 

у односу на 2018. годину. 

У графикону 1 дат је упорени приказ броја корисника и броја једнократних 

помоћи у претходних 5 година. 

 
Графикон 1 – Број корисника и број једнократних помоћи у периоду 2015-2019. 

године 

У графикону 2 дат је упоредни приказ износа једнократних новчаних помоћи у 

претходних 5 година. 

 

 
Графикон 2 – Износ једнократних новчаних помоћи 
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• Бесплатан огрев 

 

Локална самоуправа је за грејну сезону 2019/2020 обезбедила бесплатан угаљ за 

кориснике услуга Центра за социјални рад. Бесплатан угаљ обезбеђен је за 1150 

појединаца и породица – корисника новчане социјалне помоћи и других социјално 

угрожених грађана са евиденције Центра за социјални рад. 

 

• 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 2019. години остварило 182 деце из материјално угрожених 

породица. 

 

• Стипендија за студенте без родитељског старања који се налазе на 

породичном или домском смештају 

 

У 2019. 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 шесторо 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 180.000,00 РСД. 

 

• Право на бесплатан оброк у Народној кухињи 

 

У 2019. години право на бесплатан оброк у Народној кухињи је користило 696 

материјално угрожених породица и појединаца.  

 

• Помоћ у кући 

 

Услуге помоћи у кући је у извештајном периоду користило укупно 106 лица. 

Корисници услуга су старија лица (87) и одрасле особе са инвалидитетом (19). У 2019. 

години евидентирано је 17 нових корисника услуга, а услуге су престале за 22 

корисника услед смрти или смештаја у дом. 

 

• Клуб за одрасла и старија лица 

 

Клуб за одрасла и старија лица је отворен радним данима (понедељак – петак) од 

09 до 15 часова, а корисницима обезбеђује боравак у организованом окружењу, 

коришћење његових садржаја и учешће у пригодним активностима. 

У Клубу за одрасла и старија лица је у 2019. години реализовано укупно 145 

активности: 

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

- 38 радионица секције за израду ручних радова; 

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

социјални рад; 
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- 47 активности у организацији локалних партнера; 

- 1 изнајмљивање 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 2019. години користило 57 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 190 сеанси. 

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 163 захтевa 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 28 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 409 

новогодишњих пакетића за децу из материјално угрожених породица које су корисници 

новчане социјалне помоћи. Новогодишњи пакетићи и џепарци су средствима Општине 

Стара Пазова обезбеђени и за укупно 125 деце и младих са територије општине Стара 

Пазова који се налазе у хранитељским и старатељским породицама и на домском 

смештају. У обезбеђивању донација за новогодишње поклоне учествовали су и 
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старопазовачки привредници – Умпром Стара Пазова, Вељко Комерц Нови Бановци, 

Грубин Стара Пазова, Дрина пластика – 86 Нова Пазова, Г.М.П. Стара Пазова, Баскет 

Голубинци, Ковпласт КБ Голубинци, Reisswolf Стара Пазова, Фронери Адриатик Стара 

Пазова, Мишконе пластика Стара Пазова, ОШ „Симеон Араницки“ Стара Пазова, Max 

Dionis Стара Пазова и Институт Мол Стара Пазова. 

 

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 социјалне 

заштите – помоћ у кући, Клуб за одрасла и старија лица и Саветовалиште за брак и 

породицу, додатно проширује делатност Центра за социјални рад, олакшава и 

унапређује рад других организационих јединица и пружа подршку корисницима из 

система социјалне заштите са територије општине Стара Пазова. У том смислу, неке од 

индиректних предности постојања ових локалних услуга које су у Центру за социјални 

рад општине Стара Пазова препознају и користе 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 услуга 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 где могу да читају дневну 

штампу, играју друштвене игре, разговарају уз испијање топлих напитака, користе 

услуге медицинског саветовалишта за мерење крвног притиска и шећера у крви и 

испитивање слуха уз испоруку слушних апарата, учествују у раду секције ручних 

радова и присуствују дружењима, културно-забавним манифестацијама, изложбама, 

предавањима и другим пригодним садржајима који се у њему организују.  

3) Постојање Саветовалишта за брак и породицу при Центру за социјални рад 

обезбеђује могућност упућивања корисника из система социјалне заштите на 

коришћење саветодавно-терапијских услуга у ситуацијама када водитељи случаја 

процене да би ове услуге биле целисходне за појединца, односно породицу и када 
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постоји мотивисаност појединаца и породица за доласке у Саветовалиште. Услуге 

Саветовалишта користе странке са потребом за унапређењем брачних и породичних 

односа и родитељских вештина, малолетници са развојним проблемима, жртве 

вршњачког насиља, жртве насиља у породици и друге корисничке групе Центра за 

социјални рад.  

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 

пружању услуга интервенције и посредовања код других институција, прикупљању 

документације, упућивању на коришћење ресурса у заједници 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 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 
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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 општине Стара Пазова, 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 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 општине Стара Пазова, 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 општине Стара Пазова, а услуге се у 

оквиру пројекта пружају од 2003. године. Саветодавно-терапијске услуге на годишњем 

нивоу користи око 100 грађана. Услуге пружају 2 запослена лица – дипл. психолог - 

психотерапеут и дипл. психолог – саветник у психотерапији. Ова услуга социјалне 

заштите не подлеже лиценцирању. 

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. 

Од недостајућих локалних услуга социјалне заштите, нарочито се издваја 

проблем недостатка: 

1. Прихватилишта и прихватне станице 

У општини Стара Пазова и на подручју Сремског региона 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 ургентни смештај корисника актуелно се користе 

ресурси прихватилишта у ширем окружењу, а поједини корисници се ургентно 

збрињавају у хранитељске породице. 

2. Дневног боравка за одрасла лица ометена у психофизичком развоју 
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Након навршене 26. године живота особама са инвалидитетом у општини Стара 

Пазова 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 – 2. фаза“ (финансијер: 

Општина Стара Пазова), „Социјални радник у школи“ (финансијер: Општина Стара 

Пазова) и „Живимо под истим кровом“ (финансијер: Покрајински секретаријат за 

социјалну политику, демографију и равноправност полова), као и обука за 

геронтодомаћице у оквиру пројекта реализованом у сарадњи са Народним 

универзитетом Ниш (финансијер: Национална служба за запошљавање). Током 

извештајног периода настављена је и реализација пројекта „Информисање грађана о 

правима“ који заједнички реализују Центар за социјални рад и месне заједнице са 

територије општине Стара Пазова. У оквиру пројеката одвијао се и аналитичко-

истраживачки рад. 

 

Пројекат „Превенција вршњачког насиља – Насиље није кул, насилник није 

друг“ – 2. фаза 

 

Пројекат „Превенција вршњачког насиља“ реализован је у првој половини 2019. 

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

Пазова. Носилац пројекта је Центар за социјални рад општине Стара Пазова, а у 

реализацији пројекта у својству партнера/сарадника учествовали су представници 

Основне школе „Слободан Савковић“ Стари Бановци, Полицијске станице у Старој 

Пазови, Основног јавног тужилаштва у Старој Пазови и Радио-телевизије 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 „Слободан Савковић“ 

Стари Бановци у којем је учествовало 133 ученика трећег и четвртог разреда. 

Истраживањем је утврђена присутност различитих облика вршњачког насиља међу 

ученицима и препозната су деца која се налазе у ризику или актуелно трпе вршњачко 

насиље. Такође, испитани су ставови ученика о насиљу и њихова спремност да насиље 

пријаве, као и њихова слика о себи и свету који их окружује.  

Резултати истраживања су показали да је 1-22% ученика бар једном претрпело 

неке од облика физичког, психичког, електронског и социјалног насиља, а да је неким 

од ових облика насиља 1-5% ученика изложено учестало или готово сваког дана. 

Негативну слику о себи има 30% ученика који изражавају и већу толеранцију на 

насиље у односу на ученике са позитивном сликом о себи и свету око себе.  

У истраживању је учествовало и 47 родитеља ученика трећег и четвртог разреда 

ОШ „Слободан Савковић“, а у оквиру анкете су испитана сазнања родитеља о томе да 

ли је њихово дете трпело или вршило неке од облика вршњачког насиља, начини 

њихове реакције на сазнање о вршњачком насиљу, као и процена поступања и 

поверење у институције. 
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Током месеца априла и маја одржане су по три социо-едукативне радионице са 

ученицима сваког одељења трећег и четвртог разреда ОШ „Слободан Савковић“ 

Стари Бановци. На радионицама су обрађене теме које се односе на упознавање са 

појмом вршњачког насиља, сензибилисање за препознавање различитих облика насиља, 

мотивисање ученика да пријаве насиље ако би истом били изложени и упознавање са 

стратегијама за ненасилно решавање конфликата. Према резултатима тестирања, након 

учешћа у радионицама проценат ученика који изражавају нулту толеранцију на насиље 

повећан је са 25% на 50%, а чак 100% ученика изражава нетолерантан став према 

насиљу кроз спремност да пријави насиље уколико би истом било изложено.  

Током месеца априла и маја одржане су по три социо-едукативне радионице са 

4 групе родитеља ученика трећег и четвртог разреда ОШ „Слободан Савковић“ Стари 

Бановци. Радионице са родитељима представљају новину пројекта „Превенција 

вршњачког насиља“ у 2019. години. На радионицама су обрађене теме које се односе на 

улогу родитељског стила у комуникацији при решавању проблема са дететом, 

усмеравање родитеља да препознају насилничко понашање и његове врсте, упућивање 

родитеља да пронађу прихватљиве начине реаговања на насиље и развој позитивног 

става о значају реаговања на насилничко понашање. Према резултатима тестирања, 

након учешћа у радионицама проценат родитеља који изражавају нулту толеранцију на 

насиље повећан је са 11% на 40%. 

Дана 30.05.2019. године у Старим Бановцима одржана је трибина за родитеље 

ученика ОШ „Слободан Савковић“. Учесници трибине су били родитељи који су 

учествовали у радионицама и други родитељи заинтересовани за тему вршњачког 

насиља, као и наставно особље старобановачке школе (укупно – 31 учесник). На скупу 

су представљене пројектне активности, сврха, циљеви и ефекти пројекта. Родитељи су 

упознати са резултатима истраживања присутности вршњачког насиља у групи ученика 

основне школе и резултатима радионица које су похађали ученици 3. и 4. разреда и 

њихови родитељи. Говорници на трибини су били представници Центра за социјални 

рад, ОШ „Слободан Савковић“ и Полицијске станице у Старој Пазови, а скуп је 

медијски пропраћен од стране Радио-телевизије Стара Пазова.  

Дана 17.10.2019. године у Белој згради у Старој Пазови одржана је трибина за 

сараднике и грађане. Трибина је отворена приказом краткометражног промотивно-

едукативног филма Радио-телевизије Стара Пазова на тему вршњачког насиља у оквиру 

којег су представљене главне активности пројекта „Превенција вршњачког насиља – 

Насиље није кул, насилник није друг“ које су реализоване у 2019. години. На трибини 

су од стране координатора и чланова пројектног тима представљени резултати 

пројекта, а о теми вршњачког насиља су говорили и представници Полицијске станице, 

Основног јавног тужилаштва и Радио-телевизије Стара Пазова. Специјални гост 

трибине је био глумац и водитељ Милан Калинић. Трибини је присуствовало око 100 

учесника међу којима су били стручни радници установа социјалне заштите са 

територије сремског и јужнобанатског округа – Инђије, Руме, Сремске Митровице, 

Ирига, Старе Пазове и Алибунара, као и представници локалне самоуправе, васпитно-

образовних и других установа, невладиног сектора и медија. Скуп био је пријављен 

Комори социјалне заштите и присутним стручним радницима из система социјалне 

заштите је омогућио стицање бодова значајних у поступку обнављања лиценце за рад.  

За потребе пројекта израђен је краткометражни филм и снимљени су 

промотивни спотови у којима су учествовале медијске личности – глумци Андрија 

Милошевић, Александар Радојичић, Неда Арнерић и др. Такође, израђен је и 

дистрибуиран промотивни штампани материјал (плакати, лифлети).  

Укупна вредност средстава за реализацију пројекта додељених од стране 

Општине Стара Пазова износила је 1.340.000,000 РСД.   
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Пројекат „Социјални радник у школи“ 

 

Пројекат „Социјални радник у школи“ реализован је у периоду од 1. јула до 31. 

децембра 2019. године уз финансијску подршку Општине Стара Пазова. Носилац 

пројекта је Центар за социјални рад општине Стара Пазова, а учесници су основне 

школе „Бошко Палковљевић – Пинки“, „Симеон Араницки“ и „Херој Јанко Чмелик“ из 

Старе Пазове, Основна школа „Милан Хаџић“ из Војке и Радио-телевизија Стара 

Пазова.  

У оквиру пројекта „Социјални радник у школи“ дана 27.08.2019. године одржана 

је трибина „Социјални радник у школи“ у Белој згради у Старој Пазови на којој је 

пројекат представљен представницима локалне самоуправе, васпитно-образовних 

установа, стручним радницима из система социјалне заштите, сарадницима из других 

установа и организација и заинтересованим грађанима. Трибини је присуствовало 85 

лица. Скуп је био пријављен Комори социјалне заштите. 

Током месеца септембра, октобра и новембра организован је рад по једног 

социјалног радника у основним школама „Бошко Палковљевић – Пинки“, „Симеон 

Араницки“ и „Херој Јанко Чмелик“ у Старој Пазови и „Милан Хаџић“ у Војки који се 

одвијао по два, односно по три пута недељно. Социјални радници у школама обављали 

су задатке који се односе на:  

- идентификовање и праћење ученика који се налазе у стању социјалне потребе и 

предузимање одговарајућих мера 

- рад са ученицима са проблемима у породици 

- упознавање наставника и одељенских старешина са социо-економским условима 

живота појединих ученика ради адекватног приступа и односа према тим 

ученицима 

- остваривање сарадње са родитељима у циљу санирања последица потешкоћа у 

функционисању породице по дете 

- обављање теренских посета породицама 

- организовање тематских трибина и предавања за ученике и родитеље 

- организовање и подстицање ученика на друштвено корисне и хуманитарне 

активности 

- остваривање сарадње са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

локалном самоуправом  

- истраживачко-аналитички рад и документовање.  

Поред пружених услуга ученицима и породицама, друге значајне активности 

социјалних радника односиле су се на:  

- одржавање тематског родитељског састанка са циљем упознавања родитеља са 

потребама деце, родитељским правом и овлашћењима Центра за социјални рад;  

- одржавање интерне обуке за учитеље и наставнике ради упознавања са методом 

процене потреба деце и родитељских капацитета који социјални радници 

спроводе у раду са породицама ради уједначавања начина прикупљања и 

разумевања података до којих дођу у директном контакту са ученицима и 

родитељима.  

Дана 23. новембра 2019. године у периоду од 11 до 16 часова у ОШ „Симеон 

Араницки“ у Старој Пазови одржана је хуманитарна акција под називом „Велики 

раде а мали се сладе“ као једна од активности пројекта „Социјални радник у школи“. 

У оквиру акције организована је продаја слаткиша – мафина које су украшавали тимови 

ученика виших разреда основних школа које учествују у пројекту уз подршку 

професионалних посластичара фирме „Стамевски – Мој слаткиш“ која је била 
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 покровитељ акције. На овај начин прикупљено је око 40.000,00 динара које су 

утрошене за набавку материјала и опреме у складу са потребама школа и идејама 

ученика. Хуманитарној акцији су се одазвали представници школа са територије 

општине, родитељи и ученици, представници удружења грађана и Радио-телевизије 

Стара Пазова који су медијски пропратили догађај. 

У оквиру пројекта, током месеца новембра и децембра, обављен је 

истраживачко-аналитички рад у форми израде мини социјалних карти ученика 4 

основне школе. Социјалне карте израђене су за укупно 1.632 ученика. Подаци су 

прикупљени коришћењем анкетних упитника које су попунили родитељи ученика, а 

који су се састојали од 11 питања затвореног типа. Подаци прикупљени израдом 

социјалних карти омогућили су стицање увида у породичне, економске и стамбене 

услове живота ученика, коришћење услуга Центра за социјални рад и потребу за 

услугама социјалног радника у школи.  

Током месеца децембра спроведена је анкета у циљу евалуације пројекта у 

којој су учествовале 3 групе испитаника:  

• стручни радници Центра за социјални рад општине Стара Пазова - 22 

испитаника 

• наставни кадар основних школа у којима је реализован пројекат - 43 испитаника  

• чланови Савета родитеља у основним школама у којима је реализован пројекат - 

46 испитаника.  

Значај пројекта „Социјални радник у школи“ оцењен је високим оценама, а све три 

групе испитаника су изразиле став да постоји потреба за наставком реализације 

пројекта, као и потреба за трајним ангажовањем социјалних радника као сарадника у 

систему образовања. 

Током читавог трајања реализације пројекта (јул – децембар) пројектне 

активности су промовисане у медијима (Радио-телевизија Стара Пазова и Радио-

телевизија Војводина, штампани медији) и на званичним интернет презентацијама 

основних школа и Центра за социјални рад општине Стара Пазова (www.csr-

starapazova.org). У оквиру промотивних активности пројекта штампан је промотивни 

материјал – лифлети (2.000 ком.), плакати, мајице, роковници. 

23. децембра 2019. године у Белој згради у Старој Пазови одржана је завршна 

конференција пројекта под називом „Социјални радник у школи – ефекти 

пројекта и могућност развоја“. На конференцији су представљени резултати пројекта 

„Социјални радник у школи“ – пројектне активности, ефекти, истраживање, евалуација, 

добробити рада социјалног радника у школи са аспекта васпитно-образовних установа, 

могућности за афирмацију професије социјалног рада у образовном систему и за 

ангажовање већег броја социјалних радника у школама у АП Војводини, као и потребе 

васпитно-образовних установа са територије општине Стара Пазова за ангажовањем 

социјалних радника и укључивањем у пројекат „Социјални радник у школи“. 

Конференцији су присуствовали представници локалне самоуправе, више од 30 

стручних радника из система социјалне заштите из центара за социјални рад Стара 

Пазова, Пећинци и Нови Сад, Покрајинског завода за социјалну заштиту и приватних и 

државних установа за смештај корисника, око 20 представника васпитно-образовних 

установа са територије општине Стара Пазова, као и представници дома здравља, 

полицијске станице, Црвеног крста и медија. Скуп је био пријављен Комори социјалне 

заштите. 

Циљеви пројекта „Социјални радник у школи“ који су се односили на 

ефикасније повезивање система социјалне заштите и образовања и пружање подршке 

социјално угроженим породицама са децом школског узраста су остварени на тај 

начин што је/су:  

http://www.csr-starapazova.org/
http://www.csr-starapazova.org/
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- остварена интензивнија сарадња између наставног особља и социјалних радника 

из система социјалне заштите у пружању подршке деци и породицама; 

- идентификованим породицама у стању социјалне потребе пружена подршка 

социјалног радника и обезбеђено коришћење ресурса у заједници; 

- спроведене превентивне активности са децом и родитељима.  

Укупна вредност средстава за реализацију пројекта „Социјални радник у школи“ 

која су додељена од стране Општине Стара Пазова износила је 1.500.000,00 РСД.  

 

Пројекат „Живимо под истим кровом“ 

 

Пројекат „Живимо под истим кровом“ намењен промоцији и афирмацији услуге 

породичног смештаја за одрасла и старија лица, лица са менталним сметњама и 

инвалидитетом реализован је у периоду од 01.07.2019. до 31.12.2019. године уз 

подршку Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и 

равноправност полова обезбеђену кроз учешће на Јавном конкурсу за финансирање, 

односно суфинансирање мера, активности и програма из области социјалне заштите у 

2019. години. Носилац пројекта је Центар за социјални рад општине Стара Пазова. У 

реализацији пројектних активности, осим стручњака Центра за социјални рад, учешће 

су узели сарадници из дома здравља, образовних установа и установе социјалне 

заштите – дома за стара лица. 

Циљ пројекта је био стварање услова за унапређење услуге породичног смештаја 

у општини Стара Пазова и развој прихватилишта за ургентни смештај корисника на 

територији Срема.  

 У оквиру пројекта „Живимо под истим кровом“ дана 29. августа 2019. године 

одржана је трибина на којој је пројекат представљен стручним радницима, 

сарадницима, корисницима и пружаоцима услуге породичног смештаја за одрасла и 

старија лица. Трибини је присуствовало око 50 лица.  

Током августа, септембра и октобра месеца, реализовано је укупно 12 социо-

едукативних радионица, и то 6 радионица са корисницима и 6 радионица са 

актуелним и потенцијалним пружаоцима услуге породичног смештаја за одрасла и 

старија лица са територије општине Стара Пазова:  

- „Чврст темељ – добар кров“ – одржана је 22.08.2019. године;  

- „Бринући о себи и другима, постајемо бољи људи“ – одржана је 05.09.2019. године;  

- „Значај комуникације - лепа реч и гвоздена врата отвара“ – одржана је 12.09.2019. 

године;  

- „Слободно време – окрени се себи“ – одржана је 19.09.2019. године; 

-  „Емоције и њихов значај у нашем животу“ – одржана је 26.09.2019. године; 

- „Здравље, исхрана и физичке активности“ – одржана је 03.10.2019. године.  

Радионице је похађало 12 корисника и 15 пружалаца услуга породичног смештаја за 

одрасла и старија лица. 

Први округли сто, на тему „Значај бриге о здрављу за живот одраслих и 

старијих лица и лица са менталним сметњама и инвалидитетом – превенција, рано 

откривање промена на физичком и психичком плану, правовремена реакција и 

деловање, редовне лекарске контроле“, одржан је 19.11.2019. године. О теми су 

говорили психолог из специјалне школе „Антон Скала“ из Старе Пазове и лекар дома 

здравља „Др Јован Јовановић – Змај“ из Старе Пазове.  

  Други округли сто на тему „Неговање здравих стилова живота – значај исхране 

и физичких активности у превенцији и рехабилитацији одраслих и старијих лица и лица 

са менталним сметњама и инвалидитетом“ одржан је 26.11.2019. године. О теми су 

говорили струковни нутрициониста и дијететичар из предшколске установе 
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„Полетарац“ у Старој Пазови и виши струковни терапеут из дома за старе „Златна нега“ 

у Старим Бановцима.  

Округлим столовима је присуствовало више од 40 стручних радника, сарадника, 

корисника и пружалаца услуге. Скупови су били пријављени Комори социјалне 

заштите. 

У оквиру пројекта „Живимо под истим кровом“ спроведена је процена потреба 

пружалаца и корисника услуга породичног смештаја за одрасла и старија лица са 

територије општине Стара Пазова. Циљ испитивања је био да се испита задовољство 

услугом породичног смештаја, идентификују незадовољене потребе пружалаца и 

корисника и утврде потребни и пожељни правци за развој програма и услуга у систему 

социјалне заштите. За процену је коришћен полуструктурисани интервју који је 

садржао 15 питања – 14 отвореног и 1 затвореног типа. У испитивању је учествовало: 

 14 пружалаца услуге породичног смештаја за одрасла и старија лица (сродничко 

– 7, несродничко – 7) 

 17 корисника услуге породичног смештаја за одрасла и старија лица (сродничко 

– 7, несродничко – 10).  

У оквиру истражовања процењене су потребе корисника и пружалаца у 

следећим областима: опште задовољство услугом породичног смештаја, стамбени 

простор и опрема, исхрана, здравље, опремање одећом и обућом, друштвени и 

културни живот, одмор и рекреација и недостајуће и пожељне активности и услуге 

социјалне заштите.  

У оквиру пројекта „Живимо под истим кровом“ спроведена је процена потреба 

за развојем услуге породичног смештаја и оснивањем прихватилишта на 

територији Сремског региона. Испитивање је спроведено коришћењем упитника који 

се састојао од укупно 9 питања – 5 затвореног, 3 полуотвореног и 1 отвореног типа. 

Анкетом је испитан број одраслих и старијих корисника услуга смештаја (домског, 

породичног и смештаја у прихватилиште), подаци о реализованим ургентним 

збрињавањима одраслих и старијих корисника, коришћење ресурса социјалне заштите 

у ужој и широј средини, тешкоће у обезбеђивању смештаја за одрасла и старија лица и 

потребе за развојем услуга социјалне заштите. У испитивању су учествовали сви 

центри за социјални рад Сремског региона – Центар за социјални рад „Сава“ Сремска 

Митровица, Центар за социјални рад општине Ириг, Центар за социјални рад општине 

Рума, Центар за социјални рад „Дунав“ Инђија, Центар за социјални рад Пећинци, 

Центар за социјални рад Шид и Центар за социјални рад општине Стара Пазова. У 

оквиру истраживања представници свих центара за социјални рад са територије Срема 

су се сагласили да постојећи ресурси социјалне заштите у ужем и ширем окружењу 

нису довољни за ургентна збрињавања одраслих и старијих лица са територије 

Сремског региона, да је на нивоу свих општина потребно предузимати активности на 

промовисању, афирмацији и даљем развоју услуге породичног смештаја и да је на 

подручју Срема потребно основати прихвалилиште за одрасла и старија лица. Такође, 

сагласили су се да је општина Стара Пазова адекватна локација за развој 

прихватилишта.  

Активности пројекта „Живимо под истим кровом“ су промовисане у медијима 

(Радио-телевизија Стара Пазова и Радио-телевизија Војводина, штампани медији), 

стручним часописима (Актуелности, Глас центара) и на званичној интернет 

презентацији Центра за социјални рад општине Стара Пазова (www.csr-starapazova.org). 

У оквиру промотивних активности пројекта штампан је промотивни материјал – 

лифлети, брошуре, плакати и др.  

Завршне активности пројекта „Живимо под истим кровом“ реализоване су 

одржавањем националне конференције под називом „Породични смештај за 

http://www.csr-starapazova.org/
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одрасла и старија лица и лица са менталним сметњама и инвалидитетом – изазови 

и могућности“ у Старој Пазови 13.12.2019. године. На конференцији су представљена 

искуства Центра за социјални рад општине Стара Пазова у области породичног 

смештаја за одрасла и старија лица, лица са менталним сметњама и инвалидитетом, 

нормативни оквири и перспективе даљег развоја услуге, актуелности у овој области, 

примери добре праксе у региону и резултати пројекта „Живимо под истим кровом“. 

Поред стручних радника Центра за социјални рад општине Стара Пазова, предавачи на 

конференцији су били представник Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања, Центра за породични смештај и усвојење из Новог Сада и Центра за 

социјални рад Србобран. Националној конференцији је присуствовало више од 100 

стручних радника из центара за социјални рад са територије АП Војводине и Републике 

Србије (Бачка Паланка, Бачки Петровац, Ваљево, Врање, Врбас, Инђија, Ириг, Кладово, 

Кула, Лесковац, Мајданпек, Нови Сад, Пећинци, Рума, Србобран, Сремска Митровица, 

Стара Пазова, Темерин, Ћуприја, Ужице, Шабац), државних и приватних домова за 

смештај одраслих и старијих лица из ужег и ширег окружења и удружења грађана. 

Скуп је био пријављен Комори социјалне заштите.  

Пројекат „Живимо под истим кровом“ омогућио је свим заинтересованим 

лицима да се детаљније информишу о услузи породичног смештаја одраслих и старијих 

лица, лица са менталним сметњама и инвалидитетом и на најбољи начин препознао је 

потребе свих оних који у систему користе услуге породичног смештаја. 

 Од стране учесника тематских скупова, социоедукативних радионица, сарадника 

и стручних радника пројекат „Живимо под истим кровом“ оцењен је као веома значајан 

за унапређење породичног смештаја за одрасла и старија лица у општини Стара Пазова 

и изражен је став да је оправдано да се пројектне активности наставе и развијају услуге 

у локалној заједници уз подршку надлежних институција.  

Оснивање дневног боравка – клуба препознато је као један од начина 

унапређења квалитета живота корисника услуге породичног смештаја за одрасла и 

старија лица и лица са менталним сметњама и инвалидитетом, као и за друге кориснике 

из система социјалне заштите.  

Укупна вредност средстава за реализацију пројекта „Живимо под истим кровом“ 

која су додељена од стране Општине Стара Пазова износила је 1.500.000,00 РСД.  

 

Обука за геронтодомаћице  

 

Током септембра и октобра 2019. године, у просторијама Центра за социјални 

рад општине Стара Пазова реализована је обука за геронтодомаћице. Обуку су 

реализовали Народни универзитет из Ниша – установа која се бави пружањем услуга 

неформалног образовања и стручног усавршавања, у партнерству са Центром за 

социјални рад општине Стара Пазова који је био задужен за извођење теоријске и 

практичне наставе стручне обуке. Средства за реализацију ове обуке Универзитет је 

обезбедио од Националне службе за запошљавање за извођење обуке незапослених 

лица за потребе тржишта рада у 2019. години. 

Обука за геронтодомаћице укључила је теоријски и практични део, при чему су 

и теорија и пракса реализоване у трајању од по двадесет дана, четири сата дневно. 

Обуку је похађало пет жена са територије општине Стара Пазова које се налазе на 

евиденцији незапослених лица код Националне службе за запошљавање. Након 

стицања одговарајућих теоријских знања потребних за бављење послом 

геронтодомаћице, полазнице су се у практичном делу обуке упознале са радом Службе 

за помоћ у кући – организационе јединице Центра за социјални рад општине Стара 

Пазова, који је лиценцирани пружалац ове услуге. Полазнице су на терену, уз подршку 
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именованог ментора, стекле конкретна знања и вештине у пружању различитих услуга 

старијим лицима – обезбеђивању помоћи у исхрани, одржавању хигијене, загревању 

просторија, поправкама, набавци и надгледању узимања лекова, санирању и нези 

мањих повреда, контроли виталних функција, као и у остваривању права, 

задовољавању друштвених и културно-забавних потреба и обезбеђивању 

психосоцијалне и саветодавне подршке. Након обуке и реализације завршног испита 

полазнице стичу сертификат за бављење послом геронтодомаћице. 

Значај овог пројекта огледа се, са једне стране, у побољшању капацитета за 

пружање помоћи старијим лицима у локалној средини, а са друге стране, у стварању 

услова за запошљавање теже запошљивих група грађана са територије општине Стара 

Пазова.  

 

Информисање грађана о правима 

 

Центар за социјални рад општине Стара Пазова у сарадњи са месним 

заједницама у старопазовачкој општини реализује пилот пројекат чији је циљ повећање 

нивоа информисаности локалног становништва о правима, мерама и услугама у области 

социјалне заштите. 

У оквиру пројекта тим стручних радника Центра за социјални рад борави у 

просторијама месних заједница где обавља информативне разговоре са грађанима 

заинтересованим за коришћење права, при чему им обезбеђује увид у садржај права, 

услове, критеријуме и процедуре за коришћење, начин подношења захтева и потребну 

документацију и пружа друге информације из свог делокруга. Радне посете месним 

заједницама обављане су једном или неколико пута годишње, у складу са исказаним 

потребама. 

Овај пројекат је започет 2017. године, када је обављено по неколико посета 

месним заједницама. У пилот пројекту су учествовале месне заједнице Стара Пазова, 

Нова Пазова, Нови Бановци, Бановци-Дунав, Стари Бановци, Војка, Крњешевци и 

Сурдук које су изразиле потребу за радом стручног тима у њиховим местима. 

Информативне услуге је користило око 100 грађана ових насеља који су изразили висок 

степен задовољства пруженим услугама, оценивши их просечном оценом 9,9 на скали 

од 1 до 10. 

Новина у 2019. години је укључивање месних заједница Голубинци и Белегиш у 

пилот пројекат. На овај начин је грађанима свих насеља у општини обезбеђена већа 

доступност информација из области социјалне заштите. Нарочит значај пројекта огледа 

се у успостављању ефикасног модела сарадње између Центра за социјални рад и 

месних заједница у пружању подршке грађанима и обезбеђивању веће 

транспарентности рада ових установа. 

 

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 корисника Центра за социјални рад није значајно измењен у односу на 

претходни извештајни период, а у његовој структури су најбројнији материјално 

угрожени грађани који чине 53% укупног броја корисника. У 2019. години је број 

корисника новчане социјалне помоћи и једнократне новчане помоћи смањен за 10-15% 

у односу на претходни извештајни период, а дошло је и до смањења броја малолетника 
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са проблемима у понашању и сукобу са законом (за 30%), као и особа које се споре око 

вршења родитељског права (за 12%). 

Послове у Центру за социјални рад су обављали радници различитих стручних 

профила – социјални радници, психолози, специјални педагози, педагози, правници, 

социолози, економисти и други запослени радници. Стручним радницима запосленим у 

Центру за социјални рад је омогућено 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 набавком мањих количина 

рачунарске и фотографске опреме и канцеларијског намештаја.  

Центар за социјални рад је у 2019. години био лиценцирани пружалац услуге 

помоћ у кући, као и пружалац локалних услуга социјалне заштите које не подлежу 

лиценцирању – Клуба за одрасла и старија лица и Саветовалишта за брак и породицу.  

Центар за социјални рад је у 2019. години реализовао више пројеката усмерених 

ка унапређењу социјалне заштите у општини Стара Пазова – „Превенција вршњачког 

насиља – Насиље није кул, насилник није друг“ (финансијер: Општина Стара Пазова), 

„Социјални радник у школи“ (финансијер: Општина Стара Пазова), „Живимо под 

истим кровом“ (финансијер: Покрајински секретаријат за социјалну политику, 

демографију и равноправност полова), Обука за геронтодомаћице (партнер: Народни 

универзитет у Нишу; финансијер: НСЗ) и Информисање грађана о правима у сарадњи 

са месним заједницама. 

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 општине Стара Пазова је била 

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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