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Центар за социјални рад Вршац 

Директор Мирјана Кнежевић, дипл. спец. педагог 

Oпштина ( и округ ) Вршац Јужнобанатски Војводина 

е-маил vrsac.csr@minrzs.gov.rs     

Адреса и поштански број 26300  ВРШАЦ, Жарка Зрењанина бр. 13 

Телефони 
факс 

013/839-696,   013/833-368,    
013/839-689 

Година оснивања ЦСР 1960. 
 

Извештај представља приказ укупног броја и кретања броја корисника социјалне и 
породично-правне заштите и  других области које су у надлежности Центра за социјални рад и 
опис пружених услуга  које је Центар обављао у току 2018. године. На основу наведених података 
прати се стање у области социјалне заштите на подручју Града Вршца.

1. ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА 

 

Број запослених које финансира Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања РС, а који се односи  на  број становника не одговара потребама, пошто је по Одлуци о 
максималном броју запослених  Центру за социјални рад Града Вршца одобрено финансирање  
17 радника из Буџета Републике Србије.   

Након одласка  3 радника у пензију смањен је број запослених у периоду од  2014. до 
половине 2017. године од када смо добили сагласност за пријем једног  дипломираног правника 
који је и засновао радни однос. Уредбе  о поступку за прибављање сгласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. Гл. РС бр. 
113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015.), односно, Уредба о забрани пријема 
радника у јавном сектору и даље је на снази.   
 Такође је смањен број радника које финансира локална самоуправа у односу на 
претходни период када је финансирала  21 радника. Приметан је отежан рад Центра због  
повећаног обима послова, (ширење услуга на локалном нивоу),  а  смањеног броја радника. 
 

Број свих запослених и ангажованих радника у ЦСР 31.12.2018. године према статусу 
  запослених и извору финансирања радног  места 

Статус запосленог Финансира 
Република 

Финансира 
локална 

самоуправа 

Укупно радника 

Радни однос заснован на неодређено 
време       

 
 14 

 
 10 

 
 24 

Радни однос заснован на одређено време 
 

 0 
 

 1 
 

 1 

Ангажовање на обављању привремених и 
повремених послова 

 
 0 

 
 2 

 
 2 

Ангажовање на основу уговора о делу и 
ауторском делу 

 
 0 

 
 0 

 
 0 

Приправници и волонтери 
 

 0 
 

 0 
 

 0 

У К У П Н О  
 

 14 
 

 13 
 

 27 

mailto:vrsac.csr@minrzs.gov.rs
mailto:vrsac.csr@minrzs.gov.rs


2 

 

2. БРОЈ КОРИСНИКА ЦСР 
 

1. Укупан број корисника у регистру ЦСР на активној евиденцији у 2018. према старости и полу  

Корисници по узрасту Број корисника на активној евиденцији у току 
извештајног периода (01.01.2018. - 31.12.2018.) 

Број корисника на активној евиденцији 
31.12.2018. 

М Ж Укупно М Ж Укупно 

Деца (0-17) 1202 1223 2425 832 899 1731 

Млади (18-25) 348 397 745 275 327 602 

Одрасли (26-64) 1542 1745 3287 1117 1411 2528 

Старији (65 и више) 300 538 838 286 506 792 

УКУПНО 3392 3903 7295 2510 3143 5653 

 

Током 2018. године у Центру за социјални рад Града Вршца  посматрајући кретање 
укупног броја корисника по старосним структурама уочавамо благо повећање у свим 
категоријама у односу на претходну годину. Ово повећање настало је  због појачаног 
саветодавног рада са жртвама насиља и групног рада са починиоцима насиља, као и због 
повећаног броја услуга које се пружају на локалном нивоу. 

Увећане су  и потребе грађана због тешке социо-материјалне ситуације.  
Број  корисника у категорји без школске  спреме, је приближан као и претходне године,  

што указује на смањено  запошљавање људи без квалификације и  њихову потребу за добијањем 
НСП-а.  

Смањен је број корисника у категорји вишег и високог образовања јер је  један број  
младих људи добио прилику да се  запосли  путем привремених и повремених послова, стручне 
праксе и јавних радова.  

 

2. Корисници на активној евиденцији ЦСР у 2018. години према пребивалишту корисника, полу и старости  

Старосне групе Градско Остало  Укупно    
М 

Укупно      
Ж 

Укупно 

М Ж Укупно М Ж Укупно 

Деца              (0-17) 721 733 1454 481 490 971 1202 1223 2425 

Млади          (18-25) 208 238 446 140 159 299 348 397 745 

Одрасли      (26-64) 925 1047 1972 617 698 1315 1542 1745 3287 

Старији      (65 и више) 180 323 503 120 215 335 300 538 838 

УКУПНО 2034 2341 4375 1358 1562 2920 3392 3903 7295 

 
 Према пребивалишту корисника број корисника из градског подручја је нешто виши због 
веће доступности услуга социјалног рада у градској средини и већим степеном развијености 
услуга у односу на сеоску средину.  

Повећан је  број деце школског узраста због  боље сарадње са основним школама. На 
месечном нивоу одржавају се састанци са стручним сарадницима  свих основних школа на 
територији Града, како би се спречило осипање ученика и  брзо решавали проблеми у њиховим 
породицама.  
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БРОЈ КОРИСНИКА ПРАВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ 
 

СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Број корисника  смештених  у установу социјалне заштите  

 М Ж УКУПНО 

Старосна група  

Деца  2 8 10 

Млади 1 1 2 

Одрасла лица  22 28 50 

Остарела лица  28 46 74 

УКУПНО 53 83 134 

 

Број деце и омладине  у односу на претходну годину је смањен из разлога збрињавања 
истих у хранитељске породице. 

Број старих и занемарених особа и особа у ризику од занемаривања који се налазе у 
категорији старијих лица је  смањен због смртности, а и  помоћи  и разумевања локалне 
заједнице и одвајању материјалних средстава у задовољавању њихових потреба (исхрана, огрев 
и лекови), као и чешћим обиласком таквих корисника на терену нарочито у зимском периоду. 
Приметна је и добра сарадња са представницима месних заједница који су обавештавали  
Центар за социјални рад о свим случајевима где постоји ризик од занемаривања и одсуства 
адекватног породичног старања. Из истог разлога повећан је број захтева старијих корисника за 
домским смештајем, који су већином и реализовани. 
 

СМЕШТАЈ У ДРУГУ ПОРОДИЦУ  
 

Број корисника  смештаја у другу породицу -  2018. 

  
М 

 
Ж 

 
УКУПНО Старосна група  

Деца  25 27 52 

Млади 2 1 3 

Одрасла лица  6 13 19 

Остарела лица  3 2 5 

УКУПНО 36 43 79 

 

 Број корисника смештаја у другу породицу у свим категоријама је у смањењу  због  рада 
на оснаживању биолошких породица, како би корисници остајали у свом микро окружењу, а 
самим тим се смањили трошкови смештаја. 
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ТУЂА НЕГА И ПОМОЋ 
Број корисника  додатка за помоћ и негу  2018. 

Старосна група М Ж Укупно 

Деца  19 23 42 

Млади 44 54 98 

Одрасла лица  29 42 71 

Остарела лица  11 18 29 

УКУПНО 103 137 240 

 

Број корисника  увећаног додатка за помоћ и негу 2018. 

Старосна група  М Ж Укупно 

Деца  5 6 11 

Млади 4 4 8 

Одрасла лица  54 94 148 

Остарела лица  42 83 125 

УКУПНО 105 187 292 

 

У овом делу Центар пружа услугу оним лицима којa право на додатак за помоћ и негу 
другог лица, као и право на увећан додатак за помоћ и негу другог лица  не могу остварити преко 
пензионог фонда. Ова групација обухвата све узрасне периоде. Поступак се покреће пред 
Центром за социјални рад, подношењем захтева, затим се предмет прослеђује надлежном ПИО 
фонду, где се заказују вештачења. Након вештачења предмети се прослеђују ревизијској 
комисији која потврђује или одбија  став првостепеног органа – филијале у Вршцу. На основу 
налаза, оцене и мишљења доноси се одлука у сваком појединачном предмету и одлучује о оба 
права.  Право на увећан додатак остварују и пензионери, уколико испуњавају услове предвиђене 

Додатак за негу и помоћ другог лица и увећан додатак за негу и помоћ другог лица (табела 3 + 4) 

Месец  Број корисника Износ  

Јануар 430 7.787.691,70 

Фебруар  426 7.234.610,70 

Март  422 7.595.384,10 

Април  431 7.782.134,30 

Мај  425 7.677.467,90 

Јун  422 7.609.828,10 

Јул  422 7.619.098,20 

Август  422 7.619.098,20 

Септембар  436 8.262.066,00 

Октобар  434 7.643.517,80 

Новембар  439 8.083.523,40 

Децембар  432 7.654.616,00 
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Законом о социјалној заштити, а да су пре тога остварили основно право преко своје филијале. 
Ова права финансирају се из Буџета РС.  

 

НОВЧАНА СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Незнатно је смањен број корисника  НСП-а, а  повећан је број обима посла  због 
системског породичног приступа у решавању проблема корисника и повећаног броја услуга које 
се кориснику или његовој породици пружа у Центру за социјални рад.   
 

Број породица са оствареним правом на  новчану социјалну помоћ  

Месец  2018.  

Јануар 1.594 

Фебруар  1.618 

Март  1.597 

Април  1.566 

Мај  1.575 

Јун  1.558 

Јул  1.428 

Авгус  942 

Септембар  995 

Октобар  1.177 

Новембар  1.430 

Децембар  1.513 

 
 

              Број породица НСП  са ограниченим правом у задњем кварталу 2018. године се смањује 
због решавања захтева (право се прекида у току летњег периода), такође број породица са 
неограниченим правом је у благом смањењу, што показује да  је на крају извештајног периода на 
нашој евиденцији број корисничких породица  1.513, што је за 62 породице мање у односу на 
2017. годину. 
 
 
 
 
 
 
 

Број корисника  Новчана социјална помоћ (НСП)    -  2018.  

Старосна група  М Ж Укупно 

Деца  925 965 1890 

Млади 253 287 549 

Одрасла лица  1149 1426 2565 

Остарела лица  136 251 387 

УКУПНО 2463 2929 5392 



6 

 

Број породица са оствареним правом на новчану социјалну помоћу 2018. години   
према члановима породице  

Чланови породице Број породица Укупно чланова породице  

Један члан 698 698 

Два члана 381 762 

Три члана 194 582 

Четири члана 190 760 

Пет и више чланова  243 1389 

УКУПНО 1.706 4.191 

 

 
Укупан број породица које су користиле право на новчану социјалну помоћ у току 

2018. године разликује се од броја породица закључно са децембром исте године из 
разлога што је већем броју породица истекло право, али се доста њих није појавило са 
подношењем захтева за обнову јер се нису јављали НСЗ или су из других разлога скинути 
са евиденције. Такође је доста корисника преминуло због тога је створена разлика од 193 
корисника. 

 
СТАРАТЕЉСТВО ДЕЦЕ  

 
 

Број деце без родитељског старања  која су користила мере и облике заштите  који 
се финансирају из буџета Републике  - 2018. 

  
М 

 
Ж 

 
УКУПНО Мере/ облик заштите  

Старатељство  31 32 63 

Привремено старатељство 16 8 24 

Смештај у хранитељску породицу 25 27 52 

Смештај у установу социјалне заштите 2 8 10 

УКУПНО 74 75 149 

 

У односу на извештај из претходне године,  уочава се благо смањење броја деце која су 
под старатељством и која су на породичном смештају због њиховог одрастања и промене 
старосне структуре и изласка из категорије деце у категорију младих. Већи број корисника из 
категорије деце која су била под старатељством на породичном смештају због   здравственог 
стања  и менталних сметњи лишена су пословне способности и смештена у адекватне установе 
социјалне заштите.  
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СТАРАТЕЉСТВО ОДРАСЛИХ 
 

Број одраслих и остарелих лица која  су корисници мера и облика заштите који се  
финансирају из буџета Републике    - 2018. 

 М Ж УКУПНО 

Мере/ облик заштите     

Старатељство  75 92 167 

Привремено старатељство 47 36 83 

Додатак за помоћ и негу 84 114 198 

Увећани додатак за помоћ и негу 100 181 281 

Новчана социјална помоћ 1538 1964 3502 

Смештај у хранитељску породицу 8 16 24 

Смештај у установу социјалне заштите 50 74 124 

УКУПНО 1902 2477 4379 

 

                  Повећан је број лица стављених под привремено старатељство, због већег броја  
судских поступака са захтевом за реституцију и потребе проглашења тих лица умрлим. Такође је 
повећан број из разлога изрицања мера обавезног лечења, лицима која су или починиоци 
насиља у породици или  лица која ремете јавни ред и мир, а душевно су оболели или су 
корисници ПАС-а (психоактивних супстанци), алкохола и др. 
                  Број лица под сталним старатељством је нешто мањи у односу на прошлу годину због 
повећане смртности ове категорије корисника.  Број одраслих и старих корисника који су на 
смештају у хранитељским породицама је незнатно већи , јер је један број деце постао пунолетан, 
а они се налазе већ на смештају. Повећана је заинтересованост старијих  корисника за смештај у 
установу социјалне заштите, нарочито у Геротнолошки центар Вршац, због смањених могућности 
породица да брину о овим члановима своје породице.  
 

УСВОЈЕЊЕ  
 

Број деце за коју су донета решења о заснивању усвојења у 2018. години према 
узрасту и полу 

Узраст Пол УКУПНО 

М Ж 

   0 - 2 0 1 1 

   3 -  5 0 0 0 

 6 -  14 0 0 0 

15 - 17 0 0 0 

УКУПНО 0 1 1 

 
Током 2018. године реализовано је једно усвојење  на територији РС. У протекле четири 

године овакав комплексан и дуготрајан процес  који  захтева  укљученост свих чланова Стручног 
тима за децу и младе у сарадњи са надлежним Министарством знатно је интензивиран. Овакав 
облик трајног збрињавања деце без родитељског старања један је од најхуманијих и 
најадекватнијих  видова помоћи  у надлежности  Центра за социјални рад.  
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ВРШЕЊЕ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА  
 

Број спроведених поступака у породичним односима и број деце у току  2018. године 

Врста поступка Број 
поступака 

Број деце 

 М Ж Укупно 

Мирење  103 50 57 107 

Нагодба 5 3 2 5 

Процена за вршење родитељског права 157 53 64 117 

Процена споразумног предлога родитеља 5 3 2 5 

УКУПНО 109 125 234 

 

 Број поступака који се воде пред судом, а у вези су вршења родитељског права, 
одржавања личних родитељских односа, поверавање деце и измена одлука о поверавању деце у 
порасту је у односу на  протеклу годину.  
 

МАЛОЛЕТНИЦИ СА ПРОБЛЕМИМА У ПОНАШАЊУ 
 

Малолетници са проблемима у понашању на евиденцији ЦСР у 2018. ходини 

 Деца Млади  

М Ж М Ж Укупно 

Укупан број малолетника са проблемима у понашању на евиденцији ЦСР 
(асоцијално понашање, прекршајни и кривични поступци) 

85 19 6 2 112 

Број малолетника са рецидивом у 2018. години у односу на претходне године 15 8 2 2 27 

УКУПНО 100 27 8 4 139 

 

 Број малолетника у  кривичном поступку  годинама уназад нема неких већих осцилација.  
 У делу прекршајних поступака примећује се благо смањење у односу на претходну годину, 
због промене закона и промене начина полагања возачког испита, који је захтевнији и 
обухватнији у односу на претходни период.  

 
ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 
Особе са инвалидитетом на евиденцији ЦСР у 2018. години, према старости и полу 

Старост Мушки Женски Укупно 

Деца 35 25 60 

Млади 58 41 99 

Одрасли 108 111 219 

Старији 46 108 154 

УКУПНО 247 285 532 
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БРОЈ КОРИСНИКА ПРАВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА                      
ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

СЛУЖБА ЗА ПОМОЋ У КУЋИ И КЛУБОВИ ЗА СТАРЕ 
Број корисника помоћи у кући          2018. 

Старосна група  мушко женско Укупно  

Одрасла лица  1 1 2 

Остарела лица  22 59 81 

УКУПНО 23 60 83 

Служба за помоћ и негу у кући, као посебна служба у Центру за социјални рад Града 
Вршца постоји од 1994. године. Основана је међу првим у Републици Србији и успешно пружа 
услуге  за одрасла и остарела лица на територији Града Вршца.  У Служби је запослено 5 геронто 
домаћица, које су завршиле акредитовану обуку за обављање ових послова и координатор 
службе – социјални радник, а њихов  рад се финансира из буџета Града Вршца.  
Ова Служба пружа услуге за 83 корисника, што је више за 22 корисника у односу на претходну 
годину, а због још увек важеће Уредбе о забрани запошљавања нисмо могли да организујемо 
рад геронто домаћица у селима Шушара, Загајица, Павлиш, Гудурица, где постоји стална потреба 
остарелог становништва.  
 Посебно истичемо, да је Центар за социјални рад Вршац априла месеца 2016. године 
добио лиценцу за рад службе, у трајању од 6 година, па је тиме међу првим  Центрима  у Србији 
са оваквом лиценцом. 
  

Број корисника клубова за старе       2018. 

Старосна група  мушко женско Укупно  

Одрасла лица  22 49 71 

Остарела лица  69 141 210 

УКУПНО 91 190 281 

 

 Број корисника услуге Клубова  за старе је приближно исти у односу на претходну годину. 
 

МОБИЛНИ ТИМ ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
1. Број пријављених случајева породичног насиља у току 2018. године (према подацима   
         интерног тима ЦСР)    према доминантној врсти насиља, старости и полу жртве насиља  

                                                                                                                                                                                                                                                           
Доминантна врста 
насиља 

Старост жртве насиља 

Деца Млади Одрасли Старији УКУПНО 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж Ук. 

Физичко насиље 2 2 3 2 13 77 3 6 21 87 108 

Сексуално насиље 0 1 0 1 0 0 0 0 
 

2 2 

Психичко насиље 2 1 0 3 12 15 4 5 18 24 42 

Занемаривање 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 

Економско насиље 0 0 0 0 0 7 2 2 2 9 11 

УКУПНО 4 5 3 6 25 99 10 13 42 123 165 
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Мобилни тим за хитне интервенције ЦСР финансира се из Буџета Града Вршца и у њега су 
укључени сви стручни радници Центра. Овом услугом корисницима је доступна помоћ 24 часа, 
нарочито у хитним случајевима (смештај у сигурне куће и прихватне станице), док се исти 
процесуирају и у редовним пословима у оквиру служби Центра где им се пружа психосоцијална 
помоћ, правна помоћ и ради се на оснаживању особа која су претрпеле насиља како би изашле 
из њега. 

Мобилни тим ЦСР у извештајном периоду  имао је пријављено 165 насиља, што је у 
односу на прошлу годину  смањен број због законских промена и самог приступа у 
евидентирању, обавештавању и ефикасном решавању проблема насиља у породици.  

Ступањем на снагу Закона о спречавању насиља у породици Центар за социјални рад 
Града Вршца је у складу са Протоколом  о поступању Центара у случају насиља у породици 
формирао и Интерни тим за насиље у породици и одредио два лица која присуствују састанцима 
Групе за подршку и координацију при  Основном јавном тужилаштву и на петнаестодневном 
нивоу разматра приспеле пријаве насиља у породици, поновно процењивање и ревидирање 
планова. 

Сарадња  између Полиције, Основног јавног тужилаштва и Центра за социјални рад 
резултирало је брзим и ефикасним измештањем насилника из породице у ситуацијама високог 
ризика по безбедност жртве, што до сада није била пракса, јер се у ранијим периодима чешће 
измештала жртва од насилника. 

Број лица која су била на привременом смештају у прихватилишту или  прихватној станици  2018. 

Старосна група  мушко женско Укупо  

Деца  2 4 6 

Младе    

Одрасла лица  2 4 6 

Остарела лица  3 2 5 

УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА 7 10 17 

Корисници  који се нађу у стању хитног збрињавања смештају се у прихватну станицу или 
прихватилиште. Трошкови привременог смештаја финансирају се такође из Буџета Града Вршца.  
У 2018. години  привремено је смештено у прихватилиште и прихватну станицу 17 корисник, што 
је незнатно мање у односу на претходну годину.  
 

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ПРЕДБРАЧНЕ, БРАЧНЕ И ПОРОДИЧНЕ ОДНОСЕ 
Број упута које је ЦСР издао у току 2018. године за коришћење саветодавно терапијских и социо едукативних 
услуга које су реализоване изван ЦСР или у посебној јединици ЦСР према старости упућених корисника 

Врста услуге Узраст корисника УКУПНО 

Деца Млади Одрасли Старији 

 м ж Укуп м ж Ук. м ж Ук. м ж Ук м ж Уку
п. 

Породична терапија 7 19 26 27 31 58 138 187 325 31 43 74 203 280 483 

Медијација 
 

 0 1 1 2 17 17 34 
 

 0 18 18 36 

Друге саветодавне и 
едукативне усл. и акт. 

 
 0 4 7 11 92 89 181 13 20 33 109 116 225 

УКУПНО 7 19 26 32 39 71 247 293 540 44 63 107 330 414 744 
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 Саветовалиште за предбачне, брачне и породичне односе је служба при ЦСР Вршац, 
финансира се из Буџета Града Вршца са једним запосленим ородичним терапеутом. 
Специјализацију  за породичног терапеута  и  Групни рад са починиоцима насиља, по Норвешком 
програму, завршило је још 3 стручна радника, који се такође укључују у рад Саветовалишта, 
поред свог редовног посла, што  им представља додатно оптерећење.   
 
 

ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ  
 

Број породица којима је  једном или више пута   додељена једнократна  новчана помоћ  

Статус породице   Број породица  (2018. ) 
 

мушко женско укупно 

Породица је корисник новчане социјалне помоћи 715 1526 2241 

Породица  није корисник новчана социјалне помоћи  21 57 78 

    

 

Једнократне новчане помоћи додељују се породицама и лицима које се нађу у стању  
социјалне потребе без могућности да сами превазиђу  изненадни или тренутни проблем, 
односно да им се помогне за набавку лекова, одласке по упутима ван територије Вршца. Услуга 
се финансира из Буџета града Вршца.  У 2018. години број корисника који су користили право на 
једнократну новчану помоћ, а нису корисници новчане социјалне помоћи углавном су лица 
тешко оболела, а немају средстава за лечење. Висина једнократне новчане помоћи опредељена 
је проблемом у коме се налази породица.  

Материјално угроженим породицама и њиховим члановима у протеклом периоду 
пружена је већа новчана помоћ кроз једнократне новчане помоћи, а нарочито за лечење и 
куповину лекова, јер је уочена повећана потреба ових корисника за овом врстом услуге. 
Средства за ову намену обезбеђена су  у сарадњи са локалном самоуправом која је препознала и 
адекватно одговорила на потребе наших грађана. 

Исплаћене једнократне новчане помоћи у 2018. години 

По врсти потребе  Број решења 

Прибављање личне документације   93 

Основне животне потребе  4.164 

Лекови, лечење и медицинска помагала 586 

Уџбеници и школски прибор 504 

За жртве насиља 18 

У другим ситуацијама 178 

Адаптација куће 22 

Увећана здравствена заштита 327 

Постпенална заштита  32 

Опремање корисника за смештај/на смештају 7 
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У извештајном периоду  свим породицама корисницима новчане социјалне помоћи  
додељене су два пута у току године једнократне новчане помоћи у износу од 3.000,00 динара 
(Ускршњи и новогодишњи празници). Такође смо  успели да деци школског узраста која се 
налазе у стању социјалне потребе обезбедимо  средства  за свеске и школски прибор (749 деце 
основна школа по 1.500,00 динара,  187 средња школа – 2.000,00 динара  и 4  факултете – 
3.000,00 динара). Деци  матурантима основних школа из породица слабијег материјалног стања, 
а одлични ученици, (11 деце из градских и сеоских школа), додељене  су једнократне новчане 
помоћи у износу од 10.000,00 динара за  матурско опремање. 

Такође и свој деци без адекватног родитељског старања која се налазе  на породичном  и 
домском смештају  обезбеђени су новогодишњи пакетићи, а такође и деци која су у програму 
Народне кухиње у Црвеном крсту.   
 

ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ 
Погребни трошкови  у 2018. години  Број корисника 

мушко женско Укупно  

Погребни трошкови социјално угрожених лица  38 32 70 

УКУПНО  38 32 70 

Средства за погребне трошкове издвајају се за лица која  су била корисници Центра и који 
су  користили неку од услуга  (новчана социјална помоћ, домски смештај, смештај у хранитељску 
породицу и др.). 
 

ОПРЕМАЊЕ КОРИСНИКА ЗА СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  
ИЛИ ДРУГУ ПОРОДИЦУ 

Број корисника  права на опрему за смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу  

Старосна група  2018.  
 

мушко женско Укупно  

Деца и омладина 3 3 6 

Одрасла и стара лица   2 2 4 

УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА  5 5 10 

У односу на претходну годину незнатно је повећан број корисника који су користили 
право на опремање приликом смештаја у установе социјалне заштите или у другу породицу. За 
овом услугом потреба постоји, али је током 2018. године примењен програм надлежног 
Министараства деинституционализације, где Установе не примају кориснике.  
 

МЕРЕ И ОБЛИЦИ ЗАШТИТЕ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
 

Број деце  која су користила мере и облике заштите који се финансирају из буджета града 

Мера/облик 2018.  

Једнократна новчана помоћ  940 

Једнократна помоћ у натури  - 

Покривање трошкова превоза  - 

Смештај у прихватилиште/прихв. Станицу  6 

УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА  946 
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Деца која су се нашла у ситуацији хитног збрињавања (6)  такође су користили  средства  

из буџета Града Вршца. Месечно за једног корисника у просеку смештај износи 35.338,00 динара. 
Овој групи деце припадају деца која су у пратњи родитеља, односно мајке били на смештају, али 
као жртве породичног насиља.  
 

Број одраслих и остарелих лица која су користила мере и облике заштите који се финансирају из буџета  
локалне заједнице    

Мера/облик  2018.  

Помоћ у кући   83 

Клуб за старе „Чокот“ Гудурица  87 

Клуб за старе „Божур“ Шушара 54 

Клуб за старе „Наш дом“ Избиште 102 

Клуб за старе „ Точик“ Марковац 38 

Смештај у прихватилиште/прихв. Станицу 8  

Једнократна новчана помоћ -  

Једнократна помоћ у натури  - 

УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА  372 

 

 Осим Службе за помоћ у кући, постоје и четири Клуба за старе у сеоским срединама 
Гудурица, Шушара, Избиште и Марковац која броје 281 корисника. Рад ових клубова финансира 
се из буџета Града Вршца, а средства се користе за  активности  које се рализују према програму 
рада (здравствено просвећивање, мерење шећера, обележавање значајних догађаја, 
међуклубски сусрети на нивоу Општина и Републике, обележавање рођендана, организовање 
турнирских такмичења у шаху и пикаду, организовање ученичке геронтолошке мреже…), 
опредељена старосном групом корисника. Градско веће је донело одлуку да се оснује Клуб за 
старе у Марковцу, а исти послови су поверени Центру за социјални рад. Током 2018. године  Клуб 
у Марковцу је стављен у функцију. 

Број старих и занемарених особа и особа у ризику од занемаривања који се налазе у 
категорији старијих лица је  смањен због помоћи  и разумевања локалне заједнице и одвајању 
материјалних средстава у задовољавању њихових потреба (исхрана, огрев и лекови), као и 
чешћим обиласком таквих корисника на терену нарочито у зимском периоду. 
 

ОСТАЛИ ВИДОВИ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА 
 

Број корисника осталих видова локалних услуга    

Остали видови проширене заштите  2018.  

мушко женско Укупно  

Клуб Хранитеља Центра за социјални рад Вршац 2 51 53 

Становање уз подршку  1 0 1 

Лични пратилац деце са инвалидитетом (јавни рад) 2 11 13 

Персонална асистенција  1 1 2 

УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА  5 64 69 
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Клуб хранитеља основан је 2010. и броји 53 хранитеља.  Услугу финансира Град Вршац, а 
Клуб се бави окупљањем хранитеља ради размене искустава, стицања нових сазнања путем 
едукација  и пружања помоћи у савладавању развојних проблема деце на смештају као и 
организовања обилазака других клубова ради размене искустава. 
 Становање уз подршку за младе који се осамостаљују и за младе са сметњама у развоју, 
такође је услуга локалне самоуправе. Један корисник тренутно користи ову услугу. Услуга је 
развијена од 2011. године, а до сада је користило 5 корисника.   Због Уредбе о забрани пријема, 
послове ових услуга обављају стручни радници Центра, поред  редовних послова, па је 
неопходно обезбедити финансирање једног координатора и једног саветника за 
остамостаљивање. За услугу Становање уз подршку за младе који се осамостаљују и за младе са 
сметњама у развоју прибављена је сва потребна документација која је  прослеђена 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Београду ради лиценцирања. 

У оквиру проширених права  и у сарадњи са локалном заједницом, пружале су се услуге  
особама са инвалидитетом (ОСИ) и то 13  личних пратиоца за деце и  две персоналне  
асистенције за одрасло лице у трајању од 9 месеци.  

 
 

Број корисника локалних услуга   по родној равноправности  у 2018. 
 

 

мушко женско Укупно  

УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА  1256 2419 3675 
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
 

 

У свим категоријама  број корисникакао је незнатно повећан у односу на претходну 

годину, као и број пружених услуга због боље информисаности грађана и доступности услуга (24 

часа).  

   Да би се адекватно спровеле све до сада наведене активности, али и многе планиране,  

које би унапредиле  рад ове установе и бриге о корисницима,  неопходна су  већа финансијска 

средства од оних која су до сада обезбеђена. 

➢ Постоји одлична сарадња са другим институцијама у локалној самоуправи и 

другим институцијама у Републици, постоје потписани споразуми о међусекторској сарадњи 

(Споразум о сарадњи у спровођењу заштите жртава насиља у породици, жена у партнерским 

односима и жртвама сексуалног насиља на подручју Града Вршца), примена Општег 

протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања и посебан Протокол о поступању 

центара за социјални рад у случајевима насиља у породици и женама у партнерским 

односима.  Такође је интензивиран рад са основним школама због нередовног похађања 

наставе, где се једном месечно у нашим просторијама одржавају састанци са стручним 

радницима школа, праве се планови, теренски се обилазе породице и деца се успешно 

враћају у школу.  

➢ Међусекторска и мултидисциплинарна сарадња омогућава бољу и бржу размену 

информација, лакше усаглашавање принципа и критеријума за процену и поступање у 

конкретним ситуацијама, компатибилне акције, правовремене и свеобухватне интервенције, 

као и повећање одговорности  сваког у систему.   

➢ Постоји редовно извештавање путем доставе статистичких и наративних извештаја 

Министарству за рад запошљавање, борачка и социјална питања Београд,  Покрајинском 

секретаријату за  социјалну политику, демографију и равноправност полова,  Републичком и 

Покрајинском заводу  за социјалну  заштиту, Покрајинском омбудсману и Локалној 

самоуправи. 
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ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ВРШЦА ЗА 2018.ГОДИНУ 
 
 
ПРИХОДИ: 
 

 
 

Економска 
класиф. 

 
 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

 
 

ИЗНОС У 
ДИНАРИМА 

 
 

 
 
733157 

 
 
Текући трансфери од градова у корист нивоа општина-приходи из 
буџета Града Вршца 

 
 

37.725.000,00 

 
744141 

 
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова-донације 

 
10.000.000,00 

 
745129 

 
Приходи које остварују установе социјалне заштите-геронто услуге 

 
1.108.653,00 

 
745141 

 
Остали приходи у корист нивоа градова-пренос из претходне 
године, разне рефундације и сл. 

 
433.483,01 

 
781111 

 
Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 

 
147.540,00 

 
744-781 

 
УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 

 
11.689.676,01 

 
791111 

 
Приходи из буџета-буџет РС 

 
31.458.436,58 

 
700000 

 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2018.ГОДИНИ 

 
80.873.112,59 
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РАСХОДИ: 
 

 
Економска 

класиф. 

 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

 
ИЗНОС У 

ДИНАРИМА 

 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ВРШЦА:  

411111 Плате, додаци и накнаде запослених, плате по основу цене рада 8.440.145,75 

412111 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.012.557,39 

412211 Допринос за здравствено осигурање 434.556,00 
412311 Допринос за незапосленост 63.284,90 

412000 УКУПНО СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1.510.398,29 
411-412 УКУПНО ЗА ПЛАТЕ 9.950.544,04 

414311 Отпремнина приликом одласка у пензију 232.367,25 

414411 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 38.370,00 
414000 УКУПНО СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 270.737,25 

415112 Накнада трошкова за запослене за превоз на посао и са посла  1.540.106,82 
415119 Остале накнаде трошкова запослених 134.290,00 

415000 УКУПНЕ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.674.396,82 
416111 Јубиларне награде 34.674,67 

416000 УКУПНЕ НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 34.674,67 

421121 Трошкови банкарских услуга 97.478,10 
421211 Енергетске услуге-електрична енергија 164.151,36 

421221 Енергетске услуге-природни гас 248.993,97 
421311 Услуге водовода и канализације 100.947,08 

421411 Телефон, телефакс 59.380,93 

421414 Услуге мобилног телефона 29.796,41 
421421 Пошта  123.645,67 

421512 Осигурање возила 23.483,00 
421519 Осигурање остале дугорочне имовине 76.728,00 

421521 Осигурање запослених у случају несреће на раду 37.421,00 
421522 Здравствено осигурање запослених 29.025,00 

421000 УКУПНИ СТАЛНИ ТРОШКОВИ 991.050,52 

423111 Услуге превођења 50.400,00 
423191 Остале административне услуге-безбедност и заштита на раду, 

услуге процене  
560.300,00 

423212 Услуге одржавања софтвера 210.881,00 

423221 Услуге одржавања рачунара 6.029,00 
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423291 Остале компјутерске услуге 5.700,00 
423311 Услуге образовања и усавршавања запослених 180.250,00 

423321 Котизација за семинаре 293.784,12 
423399 Остали издаци за стручно образовање-чланарине у асоцијацијама и 

коморама социјалне заштите 
46.000,00 

423419 Остале услуге штампања 143.037,20 

423441 Медијске услуге радија и телевизије 4.000,00 
423531 Услуге вештачења 1.497.758,83 

423599 Остале стручне услуге –јавни радови, привремени и повремени 
послови, лични пратиоци  

5.522.779,37 

423000 УКУПНЕ УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 8.520.919,52 

424351 Остале медицинске услуге-санитарни, лекарски прегледи 19.183,60 
424911 Остале специјализоване услуге-обезбеђење 655.200,00 

424000 УКУПНЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 674.383,60 
425119 Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда 713.308,67 

425219 Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај 194.350,00 
425229 Остале поправке и одржавање административне опреме 365.371,20 

425000 УКУПНЕ ТЕКУЋЕ ПОРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.273.029,87 

426111 Канцеларијски материјал 379.713,74 
426129 Остали расходи за одећу, обућу и униформе 40.995,00 

426311 Стручна литература за редовне потребе запослених 126.962,50 
426411 Материјал за саобраћај-бензин 850.000,00 

426919 Остали материјали за посебне намене-рукавице геронто службе, 
хигијенски материјал 

441.933,56 

426000 УКУПНО МАТЕРИЈАЛ 1.839.604,80 

472611 Накнаде из буџета у случају смрти 2.121.967,81 
472811 Накнаде из буџета за становање и живот-становање уз подршку 33.550,02 

472931 Једнократне помоћи 9.233.393,50 
472935 Прихватне станице 494.118,20 

472937 Клубови за стара лица 445.990,69 
472939 Геронто служба 51.312,69 

472000 УКУПНО НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 12.380.332,91 

482131 Регистрација возила 9.816,00 
482231 Градске таксе 5.600,00 

482000 УКУПНИ ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 15.416,00 
512212 Уградна опрема 39.930,00 

512221 Рачунарска опрема 59.980,00 
512000 УКУПНО МАШИНЕ И ОПРЕМА 99.910,00 

  
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ВРШЦА 

 



19 

 

 37.725.000,00 
 

  

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА: 
 

414411 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 38.370,00 

414000 УКУПНО СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 38.370,00 

421111 Трошкови платног промета 3.068,95 
421512 Осигурање возила 14.211,00 

421000 УКУПНИ СТАЛНИ ТРОШКОВИ 17.279,95 
423599 Остале стручне услуге-јавни радови, остале стручне услуге 988.729,30 

423711 Репрезентација 8.410,79 

423000 УКУПНЕ УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 997.140,09 
425119 Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда 27.569,62 

425000 УКУПНЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 27.569,62 
426919 Остали материјали за посебне намене 220.295,52 

426000 УКУПНО МАТЕРИЈАЛ 220.295,52 
472931 Једнократне помоћи 10.000.000,00 

472000 УКУПНО НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 10.000.000,00 

482131 Регистрација возила 12.871,00 
482231 Градске таксе 700,00 

482000 УКУПНИ ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 13.571,00 
512241 Електронска опрема 34.990,00 

512000 УКУПНО МАШИНЕ И ОПРЕМА 34.990,00 

 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 11.349.216,18 
 НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ 

ГОДИНУ 
340.459,83 

 

  

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ: 
 

411111 Плате, додаци и накнаде запослених, плате по основу цене рада 13.132.323,34 

412111 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.575.878,82 
412211 Допринос за здравствено осигурање 676.314,66 

412311 Допринос за незапосленост 98.492,43 
412000 УКУПНО СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 2.350.685,91 

411-412 УКУПНЕ ПЛАТЕ 15.483.009,25 

416111 Јубиларне награде 144.285,89 
416000 УКУПНЕ НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 144.285,89 

421111 Трошкови платног промета 175.284,49 
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421211 Енергетске услуге-електрична енергија 52.105,44 
421221 Енергетске услуге – природни гас 150.314,31 

421311 Услуге водовода и канализације 35.301,17 
421411 Телефон, телефакс 25.653,34 

421412 Интернет и слично 5.560,00 
421414 Услуге мобилног телефона 336.392,26 

421421 Пошта 93.323,54 

421000 УКУПНИ СТАЛНИ ТРОШКОВИ 873.934,55 
422111 Трошкови дневница (исхране) на службеном путу 480.286,00 

422199 Остали трошкови за пословна путовања у земљи (гаража, путарине и 
сл.) 

21.498,62 

422000 УКУПНИ ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 501.784,62 

423322 Котизација за стручна саветовања 36.907,00 

423711 Репрезентација  121.494,88 

423911 Остале опште услуге-накнада за рад хранитеља 13.848.418,24 
423000 УКУПНЕ УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 14.006.820,12 

426111 Канцеларијски материјал 35.506,73 
426919 Материјал за посебне намене  240.233,66 

426000 УКУПНО МАТЕРИЈАЛ 275.740,39 
472311 Накнаде из буџета за децу и породицу-матуре и екскурзије 172.861,76 

472000 УКУПНО НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 172.861,76 

 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ 31.458.436,58 
 

 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗАЈЕДНО ПО 
СВИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА: 

 

411111 Плате, додаци и накнаде запослених, плате по основу цене рада 21.572.469,09 

412111 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 2.588.436,21 

412211 Допринос за здравствено осигурање 1.110.870,66 
412311 Допринос за незапосленост 161.777,33 

412000 УКУПНО СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 3.861.084,20 
411-412 УКУПНО ЗА ПЛАТЕ 25.433.553,29 

414311 Отпремнина приликом одласка у пензију 232.367,25 

414411 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 76.740,00 
414000 УКУПНО СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 309.107,25 

415112 Накнада трошкова за запослене за превоз на посао и са посла 1.540.106,82 
415119 Остале накнаде трошкова запослених 134.290,00 

415000 УКУПНЕ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.674.396,82 
416111 Јубиларне награде  178.960,56 
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416000 УКУПНЕ НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 178.960,56 
421111 Трошкови платног промета 178.353,44 

421121 Трошкови банкарских услуга 97.478,10 
421211 Енергетске услуге-електрична енергија 216.256,80 

421221 Енергетске услуге-природни гас 399.308,28 
421311 Услуге водовода и канализације 136.248,25 

421411 Телефон, телефакс 85.034,27 

421412 Интернет и слично 5.560,00 
421414 Услуге мобилног телефона 366.188,67 

421421 Пошта 216.969,21 
421512 Осигурање возила 37.694,00 

421519 Осигурање остале дугорочне имовине 76.728,00 

421521 Осигурање запослених у случају несреће на раду 37.421,00 
421522 Здравствено осигурање запослених 29.025,00 

421000 УКУПНИ СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.882.265,02 
422111 Трошкови дневница (исхране) на службеном путу 480.286,00 

422199 Остали трошкови за пословна путовања у земљи – путарине, гаража  21.498,62 
422000 УКУПНИ ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 501.784,62 

423111 Услуге превођења 50.400,00 

423191 Остале административне услуге-безбедност и заштита на раду, 
услуге процене 

560.300,00 

423212 Услуге одржавања софтвера 210.881,00 
423221 Услуге одржавања рачунара 6.029,00 

423291 Остале компјутерске услуге 5.700,00 
423311 Услуге образовања и усавршавања запослених 180.250,00 

423321 Котизација за семинаре 293.784,12 
423322 Котизација за стручна саветовања 36.907,00 

423399 Остали издаци за стручно образовање-чланарине у асоцијацијама и 
коморама социјалне заштите 

46.000,00 

423419 Остале услуге штампања 143.037,20 

423441 Медијске услуге радија и телевизије 4.000,00 
423531 Услуге вештачења 1.497.758,83 

423599 Остале стручне услуге-јавни радови, привремени и повремени 
послови, лични пратиоци и сл. 

6.511.508,67 

423711 Репрезентација 129.905,67 
423911 Остале опште услуге-накнада за рад хранитеља 13.848.418,24 

423000 УКУПНЕ УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 23.524.879,73 
424351 Остале медицинске услуге-санитарни, лекарски прегледи 19.183,60 

424911 Остале специјализоване услуге-обезбеђење 655.200,00 
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424000 УКУПНЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 674.383,60 
425119 Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда 740.878,29 

425219 Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај 194.350,00 
425229 Остале поправке и одржавање административне опреме 365.371,20 

425000 УКУПНЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.300.599,49 
426111 Канцеларијски материјал 415.220,47 

426129 Остали расходи за одећу, обућу и униформе 40.995,00 

426311 Стручна литература за редовне потребе запослених 126.962,50 
426411 Материјал за саобраћај-бензин 850.000,00 

426919 Остали материјали за посебне намене-рукавице геронто службе, 
хигијенски материјал и сл. 

902.462,74 

426000 УКУПНО МАТЕРИЈАЛ 2.335.640,71 

472311 Накнаде из буџета за децу и породицу-матуре и екскурзије 172.861,76 

472611 Накнаде из буџета у случају смрти 2.121.967,81 

472811 Накнаде из буџета за становање и живот-становање уз подршку 33.550,02 
472931 Једнократне помоћи 19.233.393,50 

472935 Прихватне станице 494.118,20 
472937 Клубови за стара лица 445.990,69 

472939 Геронто служба 51.312,69 
472000 УКУПНО НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 22.553.194,67 

482131 Регистрација возила 22.687,00 

482211 Градске таксе 6.300,00 
482000 УКУПНИ ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 28.987,00 

512212 Уградна опрема 39.930,00 
512221 Рачунарска опрема 59.980,00 

512241 Електронска опрема 34.990,00 
512000 УКУПНО МАШИНЕ И ОПРЕМА 134.900,00 

 УКУПНИ РАСХОДИ ПО СВИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА 80.532.652,76 

 НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ 340.459,83 
 

                                                                                              
 
      
                                                                                         Директор Центра,    

                                                                                                        Мирјана Кнежевић, дипл.спец.педагог 
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