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Према Закону о социјалној заштити који се још увек примењује, Центар за 
социјални рад је установа социјалне заштите чији оснивач је Скупштина Града 
Вршца  и обавља делатност, односно послове којима се обезбеђује остваривање 
права грађана, односно задовољавање њихових потреба утврђених законом у 
области социјалне заштите, породично правне заштите и других делатности у 
складу са законом.   

Центар за социјални рад Града Вршца, као основна институција социјалне 
заштите има за циљ откривање лица која се налазе у стању социјалне потребе и 
задовољења њихових потреба, поштујући стандарде  стручног рада и принципе 
развоја социјалне заштите утврђене  законом.  

Центар у оквиру јавних овлашћења као законом поверене послове из 
домена РС: 

1. Спроводи поступке и одлучује о правима на  материјална давања: 
•   Новчану социјалну помоћ; 
•   Додатак за помоћ и негу другог лица; 
•   Право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица; 
•   Помоћ за оспособљавање за рад; 
•   Једнократне новчане помоћи; 
•   Опремање и превоз корисника у установу социјалне заштите или   
     породични смештај; 
•   Помоћ у натури и  
•   Други облици материјалне подршке. 
И о коришћењу услуга социјалне заштите: 
•   Услуге процене и планирања; 

• Дневне услуге у заједници (дневни боравак, помоћ у кући, 
саветовалиште и друге услуге које подржавају боравак корисника у 
породици и непосредном окружењу): 

• Услуге подршке за самосталан живот: становање уз подршку, лични 
пратилац за децу  и персонална асистенција у припреми (евидентирање 
корисника, евидентирање полазника за обуку, извршење обуке за 
личног пратиоца и припрема нормативне документације). 

• Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге; 

• Услуге смештаја. 
 

2. Води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника  

Центар за социјални рад врши и друге послове  

• Процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира 
пружање услуга социјалне заштите. 



3 
 

• Предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим 
поступцима. 

• Иницира и развија превентивне и друге програме који доприносе 
задовољавању индивидуалних и заједничких потреба грађана у 
области социјалне заштите на територији јединице локалне 
самоуправе за коју је основан. 

• Иницира и развија и друге програме који доприносе спречавању и 
сузбијању социјалних проблема и обавља друге послове у области 
социјалне заштите у складу са законом и другим прописима. 

 
Центар у складу са Породичним законом, одлучује и о: 

• Хранитељству, 

• Усвојењу, 

• Старатељству, 

• Вршењу родитељског права, 

• Одређивању личног имена детета, 

• Мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права, 

• Мерама корективног надзора над вршењем родитељског права. 
 
Сви поверени послови и даље ће се обављати у складу са Законом о 

социјалној заштити, Породичним законом и Правилником о организацији, 
нормативима и стандардима рада Центра за социјални рад.  

Сви наведени поверени послови распоређени су и организовани кроз три 
службе: Служба за заштиту деце и младих, Служба за заштиту одраслих и старих 
лица и Служба за правне послове. 

 

У НАРЕДНОЈ 2020. ГОДИНИ  ПЛАНИРАМО: 

➢ И даље постоји потреба за лиценцирањем услуга  персоналне асистенције, 
личног пратиоца детета и становања уз подршку које су у току (елаборати 
предати чека се одлука Министарства). Ове услуге за сада се пружају у оквиру 
Службе за помоћ у кући и Клубови за стара и одрасла лица, у сарадњи са 
локалном самоуправом, што и даље планирамо кроз отварање Центра за 
развој социјалних услуга на локалном нивоу. 

➢ Унапређење рада у оквиру служби и усклађивање са новим законским 
прописима из области социјалне заштите. 

➢ Превентивни рад у  превазилажењу насиља у породици и партнерским 
односима  у складу са Законом о спречавању насиља у породици који је ступио 
на снагу и примењује се од  01.06.2017. године. 
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➢ Уколико се у наредној години усвоји нови Закон о социјалној заштити којим 

се предвиђа одвајање локалних услуга од послова поверених од стране 

Министарства, Центар ће своје послове  реорганизовати у складу са Законом. 

➢ Планирана је и изградња новог Центра за социјални рад на другој локацији, а 

постојеће просторије се планирају за Центар за пружање локалних услуга. 

 

 У Служби за заштиту деце и младих   

-   Радити редовне и  превентивне програме, кроз пројектне активности за 
оснаживање биолошке породице ради  боље заштите права и интереса деце. 

- Подстицање хранитељства кроз програме ради развијања нових 
компетенција у смислу пружања најадекватнијег облика збрињавања деце без 
родитељског старања. Такође подржати  активности Клуба за хранитељство за 
децу и одрасле.  

- Наставити са најадекватнијим обликом збрињавања деце без 
родитељског старања путем института  усвојења за децу до осамнаесте године 
(без обзира на пол, верску и националну припадност). 

-  За децу која напуштају систем социјалне заштите и даље радити на 
реализацији ове услуге, јер постоји  евидентна потреба за  њиховим даљим 
збрињавањем (заштићено становање). 

-   Код деце без родитељског старања радити на подстицању сродника и 
хранитеља на прихватању старатељске улоге ради заштите и најбољег интереса 
детета. 

-   Радити на услугама за очување и повратак деце у примарну породицу, 
услуге за подршку породици и јачање капацитета биолошке породице.  

-    Наставити са обележавањем: Светског дана породице (15 – 21 маја), 
Светског дана детета (20. новембар) и Међународног дана борбе против насиља 
над женама (у трајању од 16 дана почев од  25 новембра). 

 

 У Служби за заштиту одраслих и старих лица  

-   Да се кроз већ постојећу  организацију унапреди старатељска заштита 
одраслих и старих лица, а нарочито заштита имовине лица која су лишена 
пословне способности.  

-    У оквиру Службе помоћ у кући , планирамо да у наредном периоду 
поново активирамо геронто услугу у селима Шушара, Загајица, Павлиш и 
Гудурица (путем пројеката,  јавних радова и праћењем законских прописа), због 
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повећаног броја остарелих домаћинстава којима је нега и помоћ у кућама 
неопходна.  

-   Подржати програмске активности у оквиру 4 клуба за старе (Шушара, 
Избиште, Гудурица и Марковац). 

-   Наставити са  радом на пружању услуга личног пратиоца (за децу) и 
персоналне асистенције (за одрасла и стара лица), у складу са Одлуком о правима 
и услугама у социјалној заштити  Града Вршца. Због увећаних потреба ове услуге 
организовати акредитоване обуке за личне пратиоце и пероналну асистенцију. 

- Развијати услугу збрињавања одраслих лица у хранитељским 
породицама и утврдити учешће сродника у збрињавању истих. 

 

 У Служби за правне послове  

-   И даље је у плану  отварање Канцеларије за радну активизацију, због 
великог броја корисника, како корисника НСП-а  (новчана социјална помоћ) тако 
и корисника ТНП-а (туђа нега и помоћ), а ради ефикаснијег рада ове службе.  

-  Такође, радити на смањењу броја корисника кроз програмске активности 
запошљавања у сарадњи са НСЗ и аплицирање са пилот пројектима ради 
изналажења методологије у складу са принципом помоћи до самопомоћи.  

-   У оквиру општих послова наставити са  решењем архивирања и одлагања 
предмета, извршити измену нормативних аката у складу са Законом и уређење 
радног простора запослених. 

-   У сарадњи са локалном самоуправом радити на развијању програма у 
циљу смањења сиромаштва и  броја корисника НСП. 

- Од стране Покрајинског секретаријата за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова одобрен је пројекат за ангажовање једног 
ромског координатора у трајању од 6 месеци чиме би се олакшао рад ове службе 
која је преоптерећена пословима материјалних давања. Његовим ангажовањем 
припадници ромске припадности имали би свог представника како би лакше и 
брже  остваривали своја права, као и добијали друге потребне информације. 

 

 У окриву Мобилног тима за хитне интервенције  

-  И даље одржавати постојећи ниво и јачати сарадњу са другим 
умреженим институцијама ради постизања боље социјалне сигурности грађана. 

- Због повећаног броја пријава насиља у породици као облик 
међусекторске сарадње формирана је Група за координацију и сарадњу на 
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локалном нивоу,  која је предвиђена Законом о спречавању насиља у породици, 
а чине је представници: Основног јавног тужилаштва, Полицијске станице Вршац, 
Центра за социјални рад и по потреби представници других система 
(здравствених, образовних, правосуђа и др.). Група ће се и даље састајати два 
пута месечно, где ће се разматрати сваки случај пријаве насиља у породици и 
доносиће се индивидуални планови заштите и третмана, са роковима 
реализације предвиђених активности. 

 

 У Међуопштинском саветовалишту за предбрачне, брачне и 
породичне односе  

-  Омогућити популаризацију и доступност овог облика услуга ради 
афирмације здравијих породичних односа и повећања функционалности 
породице.  

-   Поштујући обавезе које произилазе из Закона о спречавању насиља у 
породици, уведен је нови облик рада – групни рад са насилницима по 
предложеним мерама Основног јавног тужилаштва у Вршцу, који планирамо 
наставити и у наредној години.  

У циљу унапређења и боље организације рада актуелни проблеми 
разматраће се и даље  на стручном колегијуму и састанцима стручних служби, 
како  би се разменила  мишљења стручних радника ради ефикаснијег рада 
установе. Уз континуирано праћење законских прописа и промена омогућити  
стручно оспособљавање (едукације) стручних радника (водитеља случаја), ради 
обнављања лиценци и пружања услуга корисницима, које прате европске 
стандарде и популаризацију истих. 

Највећи проблем који  тренутно постоји, а очекујемо га и у наредном 
периоду је повећани број пријава насиља у породици, партнерским односима и 
вршњачком насиљу,  као и хитности у решавању истих, где се јавља 
преоптерећеност постојећих стручних радника, који поред ових послова раде и 
поверене послове од стране Републике Србије, АП Војводине и локалне 
самоуправе Града Вршца. 

Ради превазилажења овог проблема  неопходан је већи број стручних 
радника, односно у оквиру Центра, формирање Тима за спречавање насиља у 
породици са руководиоцем, супервизором и 4 стручна радника (психолог, 
социјални радник, педагог и правник), који би професионално и благовремено 
одговарали на захтеве прописане Законом о спречавању насиља у породици, који 
садржи одредбе за формирање интерног тима. 
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Обзиром да је Уредба о забрани пријема радника још увек на снази, а ради 
успешног реализовања План и програм рада, потребно је разумевање локалне 
самоуправе која би нам, према својим могућностима, омогућила пријем нових 
радника ради ефикаснијег рада установе. 

Надамо се да ће се досадашња успешна сарадња и подршка од стране 
Локалне самоуправе наставити и у наредном периоду као пример добре праксе. 

 

 

                                                                        В.д. директора Центра, 

                                                                                       Мирјана Кнежевић, дипл.спец. педагог 


