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1.Основни подаци о Центру за социјални рад и информатору 

Основни подаци о ЦСР општина Петровац и Жагубица 

 Датум оснивања: 22.12.1979. године, акт о оснивању, почетак рада 1980.г. 

 Оснивач: Општина Петровац на Млави и Oпштина Жагубица; 

 Пун назив: Центар за социјални рад општинa Петровац и Жагубица; 

 Адреса седишта: 12300 Петровац на Млави, Српских владара, број 284; 

Адреса Одељења у Жагубици: 12320 Жагубица, Каменички пут бр. 2; 

 Телефон/факс: Седиште 012/ 331-473   /  012/332-841 и Одељење 012/ 7643-313;  

 E-mail: за Седиште у Петровцу на Млави petrovac.csr@minrzs.gov.rs; 

              за Одељење у Жагубици zagubica.pcsr@minrzs.gov.rs; 

 Веб презентација: на веб презентацијама оснивача www.petrovacnamlavi.rs и 

www.zagubica.org.rs 

 Матични број: 07287194; ПИБ: 101585418; 

 Директор: Јасминка Николић, дипл.економиста; 

 Шифра делатности: 8899;  

 Назив делатности: Остала непоменута социјална заштита без смештаја; 

-ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ И ЖАГУБИЦА 

           На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја („Службени гласник РС“, број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутства за 
израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени  гласник 
РС“, број 68/10), Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица је израдио је 
Информатор о раду Центра за социјални рад општина Петровац и Жагубица (у даљем 
тексту: Информатор). 
         За тачност и потпуност података у Информатору и његово редовно ажурирање, 
сагласно тачки 8) Упутства за израду и објављивање  информатора  о раду државног 
органа, одговорна је Јасминка Николић, директор ЦСР. 
        Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ 
информацијама од јавног значаја је Драгољуб Милосављевић, запослени на управно- 
правним пословима, телефон: 012/331-473,  E-mail:  petrovac.csr@minrzs.gov.rs. 
        Информатор је израђен и објављен 18. јануара 2021. године и биће према 
потреби редовно  ажуриран. 
         Информатор је објављен на веб - презентацији Општине Петровац на Млави 
www.petrovacnamlavi.rs и Општине Жагубица www.zagubica.org.rs, а на захтев 
заинтересованог лица омогућиће се увид у штампану верзију Информатора у  
просторијама  седишта Центра за социјални рад општина Петровац и Жагубица у 

mailto:petrovac.csr@minrzs.gov.rs
http://www.petrovacnamlavi.rs/
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Петровцу на Млави, односно бити послат мејлом на електронску адресу 
заинтересованог лица без накнаде, односно одштампати примерак Информатора или 
његовог дела уз накнаду нужних трошкова. 
         Информатор је први пут објављен дана 18.01.2021. године.                    
         Информатор је у физичком ( штампаном) облику доступан сваког радног дана у 
времену од 7 до 14,30  часова у Центру за социјални рад општине Петровац и 
Жагубица у Петровцу на Млави, Ул. Српских владара бр. 284  на огласној табли 
Центра испред пријемне канцеларије. 

  Центар за социјални рад ће благовремено ажурирати податке у Информатору  
након промена података или састављања нових извештаја. 
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           У Центру је на дан 31.12.2020. године ангажовано 15 радника на привремено- 
повременим пословима и уговору о делу- локалне услуге и 52 хранитеља по уговору 
ван радног односа, док се на стручном оспособљавању и усавршавању налази 1 лицe. 

 

Наративни приказ организационе структуре  

НАЗИВ, ПРЕГЛЕД, ОДНОСНО КРАЋИ ОПИС ПОСЛОВА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, ИМЕНА, ЗВАЊА И КОНТАКТ ПОДАЦИ РУКОВОДСТВА 

 
-Органи Центра су:  Управни одбор, Надзорни одбор и Директор; 

Управни одбор - доноси Статут Центра, одлучује о пословању Центра, усваја извештај 
о пословању и годишњи обрачун, усваја годишњи извештај о раду и доноси програм 
рада Центра, именује и разрешава чланове сталних и повремених комисија, чије је 
именовање у његовој надлежности и одређује делокруг рада, стара се о истинитом, 
потпуном и благовременом обавештавању радника о проблематици рада и 
пословања. Именована лица за Управни одбор су: 
  
 1. Станко Кокотовић, председник УО ( представник Оснивача );  

 2. Драгиша Јовић, заменик председника ( представник Оснивача ); 

 3. Данијела Милић, члан( представник Оснивача ); 

 4. Светлана Јанковић , члан ( представник запослених ); 

 5. Жарко Туфегџић, члан ( представник запослених ). 

Контакт E-mail:  petrovac.csr@minrzs.gov.rs са назнаком „За Управни одбор“ 

 Надзорни одбор -  врши надзор над радом и пословањем Центра, преглед годишњег 
извештаја о финансијском пословању и обрачуну средстава и указује на пропусте у 
раду Управног одбора, директора и комисија. О резултатима надзора по потреби 
обавештава у писаном облику директора Центра и оснивача. Именована лица за 
Надзорни одбор су: 
 
 1. Игор Шабановић, председник НО(представник Оснивача); 

 2. Моника Новевски Перић, члан (представник Оснивача); 

 3. Марија Јовановић, члан (представник запослених). 

Контакт E-mail:  petrovac.csr@minrzs.gov.rs са назнаком „За Надзорни одбор“ 

  Директор Центра - заступа и представља ЦСР, без ограничења, овлашћен да у име 
Центра закључује уговоре и врши друге правне радње, као и да заступа Центар пред 
судовима и другим органима.  Организује и руководи процесом рада и пословања, 
заступа и представља установу према трећим лицима и одговоран је за законитост 
рада Центра. Директор је за законитост свог рада непосредно одговоран оснивачу, 

mailto:petrovac.csr@minrzs.gov.rs
mailto:petrovac.csr@minrzs.gov.rs
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Управном одбору и запосленима у Центру. У погледу овлашћења, директор у 
остваривању права, обавеза и одговорности запослених примењује одредбе Закона о 
јавним службама и Закона о раду. Директор одлучује по приговорима запослених о 
правима и обавезама из радног односа доносећи коначне одлуке, против којих 
запослени имају право покретања спорова пред редовним судовима. 

Директор Центра за социјални рад општина Петровац и Жагубица  је Јасминка 
Николић, дипл. економиста,  E-mail:  petrovac.csr@minrzs.gov.rs, тел. 012/331-347 
локал 11. 
 
  -   Правилником о организацији и систематизацији послова Центра за социјални 
рад утврђена је организација стручног рада и осталих послова у Центру 
     
 Груписање послова у Центру врши се у оквиру следећих организационих јединица:  
 
1. Служба  стручног рада на пословима социјалног рада и управно-правним 
пословима  у седишту у Петровцу; 
2. Одељење у Жагубици; 
3. Служба за финансијско административне и техничке послове; 
4. Служба за пружање услуга у заједници у седишту у Петровцу; 
 
         У вршењу јавних овлашћења у Центру се образују стална и повремена стручна и 
саветодавна тела. Стална тела Центра су: Колегијум руководилаца, Колегијум службе 
и Стална комисија органа старатељствa. 
         Повремена тела која се образују у Центру су стручни тимови.  

 
Назив, преглед, односно краћи опис послова, које обављају организационе 

јединице, имена и звања руководилаца и контакт подаци 
  

 
Служба  стручног рада на пословима социјалног рада и управно-правним 

пословима  у седишту у Петровцу и Одељењу  у Жагубици 

 - Врши пријем грађана који се први пут обраћају Центру, врши процену да ли је 
решавање проблема у надлежности Центра и у складу са тим врши упућивање на 
одговарајућу канцеларију Центра или на остваривање права у другим институцијама; 
  - Бави се пословима везаним за остваривање права на материјално обезбеђење и 
друге видове новчаних давања; 
  - Заштита интереса и права деце и омладине са поремећајима у понашању, деце 
ометене у психофизичком развоју, деце без родитељског старања и деце из 
породица са поремећеним породичним односима родитеља; 
   - Заштита одраслих лица са поремећајима у понашању, одраслим и остарелим 
психички и физички угроженим лицима, материјално угроженим и незбринутим 
лицима, лицима са породичним проблемима; 
  - Брачни спорови, помоћ и подршка породици, поремећени породични односи, 
насиље у породици, породична медијација; 

mailto:petrovac.csr@minrzs.gov.rs
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- Специјализовани послови стручног социјалног рада; 
- Саветодавни и терапијски стручни социјални рад; 
- Врши смештај у установу социјалне заштите, смештај у хранитељску породицу, 
усвојење и старатељство; 
  - Управно-правни послови за грађане у поступцима остваривања права из области 
социјалне заштите и надлежности органа старатељства; 
  - послове сипервизије, који обезбеђују планирање и управљање посла унутар 
служби, унутрашњу координацију, поштовање стандарда стручног рада, законитост 
рада и поштовање рокова и процедура, обезбеђују поштовање стандарда стручног 
рада кроз координацију, усмеравање, подстицање и евалуирање стручног рада 
водитеља случаја и помажу им да постигну оптималне ефекте у задовољавању 
потреба корисника, као и да развију потребна знања и вештине; 
        Рад је организован по принципу вођења случаја, где се водитељ случаја задужује 
конкретним случајем, процењује и координира, води поступак процене потреба 
корисника, предузима мере у циљу заштите и подршке кориснику, користећи 
потенцијале Центра и ресурса у локалној заједници. 
 
Руководилац Службе  стручног рада на пословима социјалног рада и управно -
правним пословима  у седишту у Петровцу је Милица Шошић дипл. социјални радник 
E-mail:  petrovac.csr@minrzs.gov.rs, тел. 012/331-347 локал 10. 
Руководилац Одељења у Жагубици је Добрила Пауљевић дипл. правник E-mail:  
zagubica.pcsr@minrzs.gov.rs, тел. 012/ 7643-313. 
 

Служба за финансијско административне и техничке послове 
 

-Обављање административних и техничких послова (административни 

послови, одржавање хигијене, вожња службених возила);  

-Обављање рачуноводствено-финансијских послова; 

           Руководилац Службе за финансијско административне и техничке послове је 

Кристина Кртинић, дипл.економиста радник, E-mail:  petrovac.csr@minrzs.gov.rs, тел. 

012/331-347 локал 16. 

Служба за пружање услуга у заједници у седишту у Петровцу 

- организује процес рада услуга Помоћ у кући и Лични пратилац;   
- предлаже циљеве и активности у односу на развој услуге, проширење броја 
корисника и увођење нових садржаја;  
- спроводи интерну евалуацију квалитета пружених услуга;  
- израђује месечне планове рада и извештаје о реализацији месечних и годишњег 
плана рада;  
- води и устројава евиденције о запосленима у служби, корисницима и сродницима;  
- стара се о информисању и упознавању корисника и јавности са садржајем услуга, 
правима и обавезама; 
- заступа интересе корисника; 
- стара се о евиденцији и документацији корисника и услуга; 
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- Израђује индивидуалне планове услуга и њихов поновни преглед; 
- Води и ажурира листе чекања; 
- Посредује за потребе корисника код служби центра и других институција ради 
обезбеђења подршке других профила стручњака (правник, психолог, педагог), 
остваривања законских права и коришћења бенефита; 
- Разматра захтева грађана, препорука стручних радника Центра, тријаже, стручних 
тимова и екипа, пријава сарадника, локалних партнера, волонтера; 
- Прати ток пружања услуга помоћи у кући и личног пратиоца детета са сметњама у 
развоју; (квалитет, динамика, сврсисходност, прихватљивост од стране корисника), 
промена код корисника, планира даљи ток, динамику, врсту услуга (промена услуга, 
увођење нових...); 
- Ради признавању материјалних, давања у натури и услуга која су у надлежности 
локалне самоуправе, а у сарадњи са водитељима случаја доноси закључке које 
предаје правнику на израду решења. 
Руководилац Службе за пружање услуга у заједници у седишту у Петровцу је Јелена 
Поповић дипл. дефектолог- специјални педагог,  E-mail:  petrovac.csr@minrzs.gov.rs, 
тел. 012/331-347 локал 19. 
 

Запослени 

Укупан број запослених у Центру на дан 31. Децембар 2020. године 

Број запослених Стање на дан 31.12.2020.године Максималан број 

На одређено време 4 - 

На неодређено 
време 

12 19 

УКУПНО 16 19 

   
Структура запослених према извору финансирања(стање на дан 31.12.2020. године) 

Извор финансирања Број радника  

Републички буџет                                             13 

Општински буџет –Петровац на Млави         
           

 2 

Општински буџет – Жагубица  1 

УКУПНО 16 

   
Врста послова на којима раде запослени (стање 31.12.2020.) 

Врста послова Број запослених Максималан број  

Руководећи (директор, руководилац 
одељења)                                             

2 2 

Стручни  (управно-правни и из области 
социјалнопг рада)          

11 14 
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Технички (возач, портир и сл.)                          
                   

1 1 

Административно-финансијски                       
                     

2 2 

УКУПНО 16 19 

Структура особља запосленог на неодређено и одређено време (31.12.2020.г.) 
 

 
3.Опис функција старешина 

ДИРЕКТОР - заступа и представља ЦСР , без ограничења, овлашћен да у име Центра 
закључује уговоре и врши друге правне радње, као и да заступа Центар пред 
судовима и другим органима.  Организује и руководи процесом рада и пословања, 
заступа и представља установу према трећим лицима и одговоран је за законитост 
рада Центра. Директор је за законитост свог рада непосредно одговоран оснивачу, 
Управном одбору и запосленима у Центру. У погледу овлашћења, директор у 
остваривању права, обавеза и одговорности запослених примењује одредбе  Закона 
о јавним службама и Закона о раду. Директор одлучује по приговорима запослених о 
правима и обавезама из радног односа доносећи коначне одлуке, против којих 
запослени имају право покретања спорова пред редовним судовима. 
 

4.  ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

 Адресе за електронску пошту и контакт телефони : 
 

 
Директор    Контакт: тел. 012/331-473 
Јасминка Николић                факс: 012/332-841 
                                               Одељење Жагубица: 012/ 7643-313 

e-mail: petrovac.csr@minrzs.gov.rs 
            zagubica.pcsr@minrzs.gov 

Образовни профил Број  

Социјални радник 5 

Правник  3 

Психолог  2 

Специјални педагог 2 

Дипломирани економиста 2 

Благајник- Административни радник 1 

Возач- технички радник 1 

УКУПНО: 16 

mailto:petrovac.csr@minrzs.gov.rs
mailto:zagubica.pcsr@minrzs.gov
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 Матични бр. органа: 07287194;.  

 Порески идентификациони: 101585418; 

 Седиште органа – 12300 Петровац на Млави, Српских владара, број 284;  

 Адреса за пријем поште: 12300 Петровац на Млави, Српских владара, број 284 за 
седиште у Петровцу на Млави и 12320 Жагубица, Каменички пут бр. 2 за одељење 
у Жагубици. 

 Радно време: Радним данима од 7.00 до 14.30 часова. Дежурство за неодложне 
интервенције 24 сата. 

 Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама: 
Лице које је овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од 
јавног значаја је Милосабљевић Драгољуб, запослени на управно-правним 
пословима. 

 Рад са странкама је сваког радног дана између 7 и 12 часова.  

 Прилаз лицима са инвалидитетом, у инвалидским колицима није 
обезбеђен, али обављамо теренске посете према указаној потреби.  

 Аудио и видео снимање у Центру  није дозвољено, а на захтев, који 
садржи одређени повод, се може дозволити након прибављања сагласности од 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а уколико се 
ради о информацијама везаним за локалне услуге или материјална давања  уз  
сагласност оснивача. 

 Присуство грађана свакодневним активностима Центра, који нису 
корисници услуга, које се одвијају у просторијама органа је могуће у мери у којој 
то не омета рад запослених. Како би се обезбедило да праћење активности не 
омета рад, лице које жели да такву посету изврши би требало да се пре 
намераване посете  обрати Директору након чега ће, истог или најкасније у року 
од 2-3 дана бити обавештено да ли је посету могуће организовати и у које време. 

 Идентификациона обележја: Овлашћена лица за вршење јавних 
овлашћења тренутно немају идетификациона обележја, она су у изради од стране 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

 Седнице: У Центру за социјални рад се одржавају седнице Управног и 
Надзорног одбора; 

 Изглед и опис поступка за добијање идентификационих обележја за праћење 
рада органа: није примењиво. 

 искључење и ограничавање јавности рада државног органа, регулисана је 
следећим прописима:  
ЗАКОНОМ О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА- 
применом одредаба чланова 9, 10, 13. и 14.  
Тако: 
 Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 
информацијама од јавног значаја, ако би тиме: 
1) угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица; 
2) угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, 
оптужење за кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског 
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поступка, извршење пресуде или спровођење казне, или који други правно 
уређени поступак, или фер поступање и правично суђење; 
3) озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност, или 
међународне односе; 
4) битно умањио способност државе да управља економским процесима у земљи, 
или битно отежао остварење оправданих економских интереса; 
5) учинио доступним информацију или документ за који је прописима или 
службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, 
службена, пословна или друга тајна, односно који је доступан само одређеном 
кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге 
последице по интересе заштићене законом који претежу над интересом за 
приступ информацији. 
 Орган власти не мора тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 
информацијама од јавног значаја, ако се ради о информацији која је већ 
објављена и доступна у земљи или на интернету. 
 У овом случају орган власти ће у одговору на захтев означити носач 
информације (број службеног гласила, назив публикације и сл.), где је и када 
тражена информација објављена, осим ако је то општепознато. 
 Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 
информацијама од јавног значаја ако би тиме повредио право на приватност, 
право на углед или које друго право лица на које се тражена информација лично 
односи, осим: 
1) ако је лице на то пристало; 
2) ако се ради о личности, појави или догађају од интереса за јавност, а нарочито 
ако се ради о носиоцу државне и политичке функције и ако је информација важна 
с обзиром на функцију коју то лице врши; 
3) ако се ради о лицу које је својим понашањем, нарочито у вези са приватним 
животом, дало повода за тражење информације. 
  Злоупотреба слободног приступа информацијама од јавног значаја: Орган власти 
неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од 
јавног значаја ако тражилац злоупотребљава права на приступ информацијама од 
јавног значаја, нарочито ако је тражење неразумно, често, када се понавља захтев 
за истим или већ добијеним информацијама или када се тражи превелики број 
информација. 
 

ПОРОДИЧНИМ ЗАКОНОМ („Сл.Гласник РС” 18/05, 72/2011 - др. закон и 6/2015):  
-Искључивање јавности чл. 206. (1) У поступку у вези са породичним односима 

јавност је искључена. (2) Подаци из судских списа спадају у службену тајну и 

њу су дужни да чувају сви учесници у поступку којима су ти подаци доступни.  

-Искључивање јавности чл. 323. (1) У поступку заснивања усвојења јавност је 

искључена. (2) Подаци из евиденције и документације о усвојењу спадају у 

службену тајну и њу су дужни да чувају сви учесници у поступку којима су ти 

подаци доступни.  
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-Искључивање јавности, чл. 331. (1) У поступку стављања под старатељство 

јавност је искључена. (2) Подаци из евиденције и документације о стављању 

под старатељство спадају у службену тајну и њу су дужни да чувају сви 

учесници у поступку којима су ти подаци доступни.  

-Права детета/Порекло/чл. 59 ст.3. Дете које је навршило 15. годину живота и 

које је способно за расуђивање може извршити увид у матичну књигу рођених 

и у другу документацију која се односи на његово порекло.  

ЗАКОНОМ О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 
95/2018-аутентично тумачење)   

-Право на разгледање списа и обавештавање  

Члан 64. 

(1) Право на разгледање списа састоји се од права странке да разгледа списе у 

присуству службеног лица, да о свом трошку умножи или добије копију списа 

и да јој се копија списа, о њеном трошку, достави преко поште или на други 

погодан начин. Списи се разгледају у просторијама органа који чува списе. У 

оправданим случајевима, списи могу да се разгледају у просторијама другог 

органа или дипломатскоконзуларном представништву Републике Србије.  

(2) Ако се документи чувају у електронском облику, орган омогућава 

разгледање и преузимање докумената у електронском или штампаном 

облику.  

(3) Не смеју да се разгледају записници о већању и гласању и нацрти решења.  

(4) Са списима који садрже тајне податке или податке о личности поступа се у 

складу са законом којим се уређује заштита тајних података, односно заштита 

података о личности.  

(5) Податке о личности са којима се упозна у складу са законом, странка може 

да користи само ради остваривања права, обавеза или правног интереса у том 

управном поступку, као и права, обавеза или правног интереса на који може 

да утиче исход тог управног поступка.  

(6) Право на разгледање списа у складу са одредбама овог члана има и 

заинтересовано лице које докаже свој правни интерес.  

(7) Износ трошкова остваривања права на разгледање списа не може прећи 

износ неопходних трошкова органа за израду и достављање копије списа.  

(8) Странка, заинтересовани орган и заинтересовано лице које докаже свој 

правни интерес, имају право на обавештавање о току поступка.  

(9) Одредбама овог члана не дира се у остваривање права на приступ 

информацијама од јавног значаја садржаним у документима који чине списе.  

 Захтев за разгледање списа и обавештавање о току поступка  

Члан 65. 
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(1) Захтев за разгледање списа, као и захтев за обавештавање о току поступка, 

подноси се у писаном облику или усмено. Орган може од заинтересованог 

лица да затражи да у писаном облику или усмено образложи свој правни 

интерес.  

(2) Орган је дужан да у року од осам дана од пријема захтева обавести странку 

или заинтересовано лице о томе како могу да разгледају и умноже списе и 

добију копију списа, или да решењем одбије захтев.  

(3) Ако орган у наведеном року ништа не предузме, или одбаци, односно 

одбије захтев решењем, подносилац захтева може да поднесе жалбу 

другостепеном органу у року од осам дана.  

Појам и начин обавештавања 

 Члан 66.  

(1) Обавештавање је радња којом орган на погодан начин извештава странку и 

другог учесника о поступању у управној ствари.  

(2) На обавештавање других учесника у поступку примењују се одредбе овог 

закона о обавештавању странке, ако законом није друкчије прописано.  

(3) Ако друкчије није прописано, орган бира начин обавештавања, водећи 

рачуна о правној заштити странке, јавности обавештавања, економичном 

трошењу средстава и једноставности у поступку.  

(4) Странка се обавештава електронским путем, путем поште, достављањем 

или на други погодан начин, или усмено – ако је присутна.  

(5) Кратка и хитна обавештења могу да се дају телефоном, електронским 

путем или на други погодан начин, о чему се ставља забелешка у спису која 

садржи лично име лица које даје и прима обавештења.  

(6) Орган обавештава саму странку, изузев ако она има законског заступника, 

пуномоћника или пуномоћника за пријем обавештења, када се они 

обавештавају.  

(7) Кад је при обавештавању начињена очигледна грешка, сматра се да је 

обавештавање извршено на дан када је стварно извршено.  

  

ПРАВИЛНИКОМ О ОРГАНИЗАЦИЈИ, НОРМАТИВИМА И СТАНДАРДИМА РАДА ЦЕНТРА 
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ( „Службени гласник РС“ број 59/08, 37/2010, 39/2011 – др. 
правилник и 1/2012 – др. Правилник, 51/19 и 12/2020 )  

«Јавност рада, чл. 5.:  

(1)Центар је дужан да обезбеди јавност свог рада и да извештава 

надлежни орган државне управе, односно покрајински орган управе и 

надлежни орган јединице локалне самоуправе о свом раду, у складу са 

законом и овим правилником. 
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(2) Центар обавештава грађане своје општине, односно града о својим 

законским обавезама и овлашћењима као и услугама и програмима које 

нуди, путем средстава јавног информисања, јавних предавања, 

презентација и на друге погодне начине.  

 „Поверљивост“ чл. 14.:  

(1) Све информације о личним и породичним приликама корисника које 

запослени у центру сазнају јесу поверљиве информације.  

Поверљивим информацијама сматрају се и:  

- имена и адресе корисника и врста пружене услуге поједином кориснику;  

- подаци који стоје у захтеву корисника;  

- подаци који стоје у извештајима здравствених установа за корисника;  

- садржај преписке са другим установама или организацијама, ако та 

преписка садржи информације о кориснику или другим особама које су са 

њим повезане.  

(3) Не сматрају се поверљивим опште информације које нису повезане са 

корисником, као што су: трошкови администрације, трошкови појединих 

услуга, број и структура корисника, број и врста пружених услуга, 

статистички подаци добијени из истраживања и евалуације рада центра и 

др.  

(4) Приступ досијеима корисника, осим запосленима у центру, обезбедиће 

се и надлежном надзорном органу, правосудним органима и полицији, 

кориснику на кога се подаци односе, као и његовом законском заступнику, 

односно пуномоћнику.  

(5) Волонтерима који по уговору обављају приправнички стаж и 

студентима на пракси може се обезбедити приступ досијеима корисника 

по претходном одобрењу ментора и уз упозорење о обавези да су дужни 

да чувају поверљивост података на исти начин као и запослени у центру.  

(6) Поједини подаци из досијеа корисника могу се давати другим 

службама као што су здравствене или образовне установе, служба 

запошљавања и друге, само ако се за то обезбеди пристанак корисника на 

кога се ти подаци односе, осим ако друкчије није прописано законом.  

(7) Име корисника неће бити откривено групама или појединцима који 

спонзоришу хуманитарне и друге јавне акције без претходне сагласности 

корисника или чланова  његове породице или без претходно усвојеног 

протокола поступања којим ће се гарантовати поверљивост података.  

(8) Донације у натури или новцу биће уручене кориснику на начин који не 

нарушава његово достојанство и приватност.» 
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5.СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ  ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

- Статистички подаци о корисницима и услугама за одређени период; 

- Подаци из финансијског пословања установе. 

 
6.ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА 

Центар за социјални рад општине Петровац и Жагубица има овлашћења и 
обавезу спровођења социјалне и породично-правне заштите грађана на територији 
општине Петровац и општине Жагубица и то: 

- Центар доноси одлуке о остваривању права корисника и пружа услуге 

корисницима у складу са законом и прописима донетим на основу закона. 

-  У вршењу јавних овлашћења, центар, као установа социјалне заштите и као 

орган старатељства поступа у складу са нормативима и стандардима 

утврђеним правилником. 

- У вршењу других послова утврђених законом, центар поступа по 

стандардима и нормативима које утврђује надлежни орган јединице локалне 

самоуправе. 

 

У вршењу јавних овлашћења, центар, у складу са законом, одлучује о: 

1. остваривању права на материјално обезбеђење; 

2. остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица; 

3. остваривању права на помоћ за оспособљавање за рад; 

4. остваривању права на смештај у установу социјалне заштите; 

5. остваривању права на смештај одраслог лица у другу породицу; 

6. хранитељству; 

7. усвојењу; 

8. старатељству; 

9. одређивању и промени личног имена детета; 

10. мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права; 

11. мерама корективног надзора над вршењем родитељског права. 

 

- У вршењу јавних овлашћења, центар, у складу са законом, обавља следеће послове:  

1. доставља налаз и стручно мишљење, на захтев суда, у парницама у којима се 

одлучује о заштити права детета или о вршењу, односно лишењу родитељског права; 

2. доставља, на захтев суда, мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у 

породици коју је тражио други овлашћени тужилац; 
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3. пружа помоћ у прибављању  потребних доказа суду пред којим се води поступак у 

спору за заштиту од насиља у породици; 

4. спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља, старатеља; 

5. врши попис и процену имовине лица под старатељством; 

6.  сарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору и 

примени васпитних налога; 

7.  спроводи медијацију између малолетног учиниоца и жртве кривичног дела; 

8. подноси извештај о испуњењу васпитног налога  јавном тужиоцу, односно судији 

за малолетнике; 

9. присуствује, по одобрењу суда, радњама у припремном поступку против  

малолетног учиниоца кривичног дела ( саслушање малолетмог учиниоца кривичног 

дела, саслушање других лица), ставља предлоге и упућује питања лицима која се 

саслушавају; 

10. доставља мишљење суду пред којим се води  кривични поступак против 

малолетника у погледу чињеница које се односе на узраст малолетника, чињеница 

потребних за оцену његове зрелости, испитује средину у којој и прилике под којима 

малолетник живи и друге околности које се тичу његове личности и понашања; 

11. присуствује седници већа  за малолетнике и главном претресу у кривичном 

поступку против малолетног учиниоца кривичног дела; 

12. обавештава суд надлежан за извршење заводске васпитне мере и орган 

унутрашњих послова када извршење мере не може да започне или  да се настави 

због одбијања или бекства малолетника; 

13. стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза; 

14.  проверава извршење васпитне мере појачаног надзора од стране родитеља, 

усвојитеља или старатеља и указује им помоћ у извршењу мере; 

15. проверава извршење васпитне мере појачаног надзора у другој породици и 

указује помоћ породици у коју је малолетник смештен; 

16. спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако 

што се брине о школовању малолетника, његовом запослењу, одвајању из средине 

која на њега штетно утиче, потребном лечењу и сређивању прилика у којима живи; 
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17. стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу дневног 

боравка у установи за васпитавање и образовање малолетника; 

18. доставља суду и јавном тужиоцу за малолетнике извештај о току извршења 

васпитних мера о чијем се извршењу стара; 

19. предлаже суду доношење одлуке о трошковима извршења васпитних мера; 

20. обавља друге послове утврђене законом. 

- Ценатр у вршењу јавних овлашћења пружа услуге социјалног рада и покреће судске 

поступке када је законом на то овлашћен. 

- процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружање услуга 
социјалне заштите; 
-  води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника;  
- иницира и развија превентивне и друге програме који доприносе спречавању и 
сузбијању социјалних проблема и обавља и друге послове у области социјалне 
заштите, у складу са законом и другим прописима. 
 
 

8.ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА 

              Центар за социјални рад решава у првом степену уз примену одредаба Закона 
о општем управном поступку по захтевима грађана за остваривање права из области 
социјалне заштите, а у складу са Породичним законом, као орган старатељства врши 
послове заштите породице, помоћи породици и старатељства. 
 
ПРИМЕР ПОСТУПАЊА: 
 

Центру за социјални рад општина Петровац и Жагубица се обратила дана 
24.6.2010. год. писаним захтевом  Е.М. из Петровца на Млави, за признавање права 
на додатак за помоћ и негу другог лица. У захтеву  је  навела да је тешко болесна и да 
сматра да испуњава услове за признавање  наведеног права. Уз захтев је приложила 
и сву релеватну документацију (фотокопија личне карте, извештаји и налази лекара 
специјалиста). Захтев  је предала у пријемној канцеларији Центра где је формиран 
досије. По завођењу захтева у основну евиденцију  акта по материји, стручни радник-
руководилац  је кроз интерну доставну књигу предметом Е.М. задужио правника. 
Правник је, након што је утврдио да именована Е.М. не може ово право остварити по 
другом правном основу, дана 30.06.2010. године предмет уз допис проследио 
Првостепеном органу вештачења Фонда ПИО запослених Београд - Филијала  
Пожаревац ради давања  налаза, оцене и мишљења о потреби за туђом негом и 
помоћи. ПОВ је позвао Е.М. да се дана 24.05.2011. год. јави ради прегледа. ПОВ је 
истог дана донео налаз, мишљење и оцену  да Е.М. из Петровца на Млави не 
испуњава услове за признавање права на додатак за помоћ и негу другог лица. 
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 Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица је на основу напред 
изнетог  дана 28.06.2011. године, донео Решење у складу са ЗУП- ом којим је захтев 
Е.М. из Петровца на Млави за признавање права наведеног права одбио као  
неоснован.  

Е.М. је дана 12.08.2011. год. уложила жалбу на решење Центра. Жалбу је  
предала преко Центра за социјални рад, Министарству за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања.  

Пошто је утврђено да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од 
овлашћеног лица, комплетни списи предмета прослеђени су другостепеном органу. 
Другостепени орган вештачења је потврдио НОМ и списе предмета проследио 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на одлучивање по 
жалби. Министар ресорног министарства  доноси  дана 22.11.2012. године Решење 
којим одбија жалбу Е.М. из Петровца на Млави и списе предмета враћа Центру за 
социјални рад општина Петровац и Жагубица, који један примерак Решења доставља 
Е.М. 

Против наведеног Решења Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, E.M. може тужбом покренути управни спор пред Управним судом  Србије.   

 
 

8.СПИСАК ПРОПИСА КОЈЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НАЈЧЕШЋЕ КОРИСТИ  

ЗАКОНИ 
- Закон о запосленима у јавним службама («Службени гласник РС» број 113/17, 
95/18, 86/19  и 157/20);  
-  Закон о социјалној заштити («Сл. гласник РС» бр. 24/11);    
-  Породични закон («Сл. гласник РС» број 18/05, 72/11- др.закон и 6/15);   
- Закон о општем управном поступку («Службени гласник РС 18/16 и 95/18-
аутентично тумачење); 
- Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити 
малолетних лица ( «Службени гласник РС» број 85/05);  
- Закон о раду («Службени гласник РС» број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – 
одлука УС, 113/17 i 95/18 – аутентично тумачење)  
- Закон о потврђивању Конвенције о заштити деце и сарадњи у области 
међународног усвојења («Службени гласник Републике Србије» - Међународни 
уговори, број 12 од 31. октобра 2013. године);  
- Закон о друштвеној бризи о деци ( «Службени гласник РС», број 49/92, 29/93, 
53/93, 67/93,  28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02-др. закон, 62/03-др.закон, 
64/03-испр.др.закона, 101/05-др.закон и 18/10-др.закон и 113/17 – др.закон); 
- Закон о забрани дискриминације («Службени гласник РС», број 22/09); 
-Закон о инспекцијском надзору («Службени гласник РС», број 36/15, 44/18 – 
др.закон и 95/18) 
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени 
гласник РС» број 120/04, 54/07, 104/09, 36/10);      
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- Закон о безбедности и здрављу на раду («Сл. гласник РС» број 101/05, 91/15 и 
113/17- др.закон);  
- Закон о порезу на доходак грађана («Службени гласник РС», број 24/01, 80/02, 
80/02 – др. закон, 135/04,  62/06, 65/06 – испр., 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – 
одлука УС, 7/12 – усклађени дин.изн.,  93/12, 114/12 – одлука УС, 8/13 – усклађени 
дин.изн., 47/13, 48/13 – испр., 108/13, 6/14 – усклађени дин.изн.,  57/14, 68/14 – 
др.закон, 5/15 – усклађени дин.изн., 112/15, 5/16 – усклађени дин.изн., 7/17 – 
усклађени дин.изн., и 113/17, 7/18 – усклађени дин.изн.,95/18,4/19-усклађени дин. 
Изн., 86/19,5/20-усклађени дин.изн., 153/20 и 156/20 – усклађени дин. изн.); 
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање («Службени гласник РС», 
бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12 - усклађени дин.изн., 8/13 – 
усклађени дин.изн.,, 47/13 108/13, 6/14 – усклађени дин.изн., 57/14, 68/14 – др.закон, 
5/15 – усклађени дин.изн., 112/15, 5/16 – усклађени дин. изн., 7/17 – усклађени дин. 
изн., 113/2017, 7/18 – усклађени дин. изн., 95/18, 4/19 – усклађени дин.изн., 86/19, 
5/20 – усклађени дин. изн. и 153/20;    
- Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ број 87/18);  
- Закон о равноправности полова из области рада («Сл.гласник РС» бр. 104/09);  
- Закон о посредовању – медијацији („Службени гласник РС“ бр. 18/05); 
- Закон о спречавању злостављања на раду  („Службени гласник РС“ бр. 36/10);  
- Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени 
гласник РС“ бр. 30/10); 
- Закон о заштитнику грађана ("Службени гласник РС", бр. 79/05 и 54/07); 
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/19);  
- Закон о финансијској подршци породици са децом («Сл. гласник РС» број 113/17 и 
50/18); 
- Закон о буџетском систему («Службени гласник РС» бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) 
- Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину («Службени гласник РС», бр. 
149/20); 
 
ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ: 
- Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним 
службама(«Службени гласник РС», бр. 44/01, 15/02 - др. уредба*, 30/02, 32/02 - 
испр., 69/02, 78/02, 61/03,121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 
109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 
9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 
65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13, 4/14, 58/14, 113/17 - др. закон и 95/18 - др.закон, 
86/19 - др. закон и 157/20 - др. закон); 
- Уредба о мрежи установа социјалне заштите («Службени гласник РС», број 16/12 и 
12/13); 
- Уредба о мерама социјалне укључености корисника новчане социјалне помоћи 
(«Службенигласник РС», број 112/14); 
- Уредба о буџетском рачуноводству («Службени гласник РС», број 125/03, 12/06 и 
27/20); 
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- Правилник о стандардима и поступку акредитације програма обуке за стручне 
раднике и стручне сараднике у социјалној заштити («Службени гласник РС», број 
31/14); 
- Правилник о условима за накнаду трошкова и награду старатељу («Службени 
гласник РС», број 83/2013); 
- Правилник о начину рада, саставу и финансирању сталне комисије органа 
старатељства за попис и процену имовине штићеника («Службени гласник РС», број 
131/14); 
- Правилник о начину подношења извештаја и полагању рачуна старатеља 
(«Службени гласник РС», број 83/2013); 
- Правилник о лиценцирању организација социјалне заштите («Сл. гласник РС», бр. 
42/13) 
- Правилник о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити («Сл. гласник 
РС», бр. 42/13 и 53/13-исправка); 
- Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне 
заштите («Сл. гласник РС», бр. 42/13, 89/18 и 73/19); 
- Правилник о хранитељству («Сл. гл. РС» бр. 36/08); 
- Правилник о приправничком стажу и испиту за лиценцу у социјалној заштити («Сл. 
гласник РС» бр. 84/16) 
- Правилник о социјалној помоћи за лица која траже, односно којима је одобрен 
азил («Сл. Гласник РС», број 12/20). 
- Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску 
подршку породици са децом («Службени гласник РС», број 58/18); 
- Инструкција центрима за социјални рад о начину издавања уверења органа 
старатељства о чињеницама од значаја за остваривање права на финансијску 
подршку породици са децом (Инструкција Министарства број: 011-00-414/2011-13 
од 28.06.2011. године); 
- Инструкција општинским-градским управама (службама дечије заштите) о 
спровођењу Закона о финансијској подршци породици са децом (Инструкција 
Министарства 011-00-413/2011-13 од 23.05.2011. године); 
- Правилник о вршењу надзора над стручним радом у установама социјалне 
заштите («Службени гласник РС», број 15/92 и 144/14 – др.правилник); 
- Правилник о забрањеним поступањима запослених у социјалној заштити 
(«Службени гласник РС», број 8/12); 
- Правилник о минимуму процеса рада за време штрајка у установама социјалне 
заштите чији је оснивач Република Србија («Службени гласник РС», број 2/12); 
- Правилник о обрасцу и садржају службене легитимације стручних радника центра 
за социјални рад («Службени гласник РС», број 1/20); 
- Правилник о стручним пословима у социјалној заштити («Службени гласник РС», 
број 1/12); 
- Правилник о изменама и допунама Правилника о стручним пословима у 
социјалној заштити («Службени гласник РС», број 42/13) 
- Правилник о изгледу и садржини индивидуалног плана активације («Службени 
гласник РС», број 118/14); 
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-Правилник о намирењу потраживања по основу исплаћене новчане социјалне 
помоћи(«Службени гласник РС», број 58/11); 
- Правилник о обрасцима у поступку остваривања права на новчану социјалну 
помоћ («Службени гласник РС»,, број 39/11); 
- Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга у области 
социјалне заштите које финансира Република («Службени гласник РС», број 15/92, 
100/93, 12/94, 51/97, 70/03, 97/03, 99/04, 100/04, 25/05, 77/05, 60/06 и 8/11 ); 
- Правилник о критеријумима за доделу средстава за изградњу, одржавање и 
опремање установа социјалне заштите («Службени гласник РС», број 42/18 и 
102/20); 
- Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални 
рад(«Службени гласник РС», број 59/08, 37/10, 39/11-др. правилник, 1/12-др. 
правилник, 51/19 и 12/20); 
- Правилник о вођењу евиденције о корисницима и документације о стручном раду 
у установама социјалне заштите («Службени гласник РС», број 63/93, 10/06, 36/08 – 
др.правилник и 59/08 – др.правилник); 
- Правилник о евиденцији и документацији о лицима према којима је извршено 
насиље у породици и о лицима против којих је одређена мера заштите од насиља у 
породици («Службени гласник РС», број 56/05); 
- Правилник о програму припреме за усвојење («Службени гласник РС», број 60/05); 
- Правилник о начину вођења јединственог личног регистра усвојења («Службени 
гласник РС», број 63/05); 
- Правилник о начину вођења евиденције и документације о усвојеној деци 
(«Службени гласник РС» број 63/05); 
- Правилник о учешћу сродника у издржавању корисника у социјалној заштити 
(«Службени гласник РС» број 36/93, 88/93, 20/94, 35/97; 61/01, 99/04, 10/06); 
- Правилник о евиденцији и документацији о издржаваним лицима («Службени 
гласник РС» број 56/05); 
- Правилник о евиденцији и документацији о штићеницима («Службени гласник РС» 
број 97/05); 
- Правилник о извршењу васпитних мера посебних обавеза («Службени гласник РС» 
бр. 94/06); 
- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту 
(„Службени гласник РС“ број 21/09 и 1/19); 
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 
систем(„Службени гласник РС“ бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 
93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19 и 151/20); 
- Приручник о поступању при одабиру и примени облика заштите, Министарство 
рада, запошљавања и социјалне политике, Сектор за социјалну заштиту од 21.9.2006; 
- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе («Службени гласник 
РС» број 80/92, 45/16 и 98/16); 
- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе («Службени гласник 
РС» број 10/93, 14/93 – испр., 67/16 и 3/17); 
- Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе 
(«Службени гласник РС» број 40/10 и 42/17); 
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- Уредба о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату 
плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 58/14); 
- Уредба о примени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор 
(«Службени гласник РС» бр. 63/16); 
- Општи протокол за заштиту деце у установама социјалне заштите од злостављања 
и занемаривања, Министарство рада и социјалне политике , 5.09.2005. године; 
- Мере за отклањање неправилности у вршењу послова смештаја деце и омладине 
у установе социјалне заштите Министарства рада, запошљавања и социјалне 
политике, бр. 560-03-619/2006- 14, 03.11.2006. године. 
 
АКТА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА 
 

1. Одлука о социјалној заштити Општине Петровац на Млави, број: 020-

114/2017-02 од 27.04.2017. године, Скупштина Општине Петровац на Млави и 

Одлука о изменама и допунама одлуке о социјалној заштити, број: 020-

160/2018-02 од 29.10.2018. године, Скупштина општине Петровац на Млави. 

2. Одлука о правима и услугама у социјалној заштити у општини Жагубица, 

број:  I-01-020-1172/11 од 26.12.2011. године, Скупштина општине Жагубица. 

 Правилници Општине Петровац на Млави: 
      - Правилник о праву на бесплатан оброк у народној кухињи у Општини Петровац 
на Млави, број: 06-19/2017-02-10 од 20.06.2017.године, Веће Скупштине Општине 
Петровац на Млави; 
      - Правилник о потпуном или делимичном ослобађању од плаћања трошкова 
боравка деце у предшколској установи у општини Петровац на Млави, број: 06-
19/2017-02-9 од 20.06.2017.године, Веће Скупштине Општине Петровац на Млави; 
      - Правилник о финансијској подршци породици за новорођено дете у општини 
Петровац на Млави, број: 06-19/2017-02-8 од 20.06.2017. године, Веће Скупштине 
Општине Петровац на Млави; 
      - Правилник о ванредној/увећаној новчаној помоћи у Општини Петровац на 
Млави, број: 06-17/2017-02-9 од 30.05.2017. г., Веће Скупштине Општине Петровац и 
Жагубица, и Измена Правилника о ванредној/увећаној новчаној помоћи у Општини 
Петровац на Млави, број: 06-31/2017-02-19 од 11.12.2017. године; 
       - Правилник о условима обезбеђивања и пружања услуге лични пратилац 
детета и методологије формирања економске цене, број: 06-17/2017-02-12 од 
30.05.2017.године, Веће Скупштине Општине Петровац на Млави; 
       - Правилник о условима обезбеђивања и признања услуге помоћ у кући, о 
утврђивању критеријума за учешће корисника у цени услуге помоћ у кући и 
методологија формирања економске цене услуге, број: 06-17/2017-02-10 од 
30.05.2017.године, Веће Скупштине Општине Петровац на Млави; 
       -  Правилник о субвенционисању цена комуналних услуга, број: 06-6/2019-01-9 
од 22.02.2019.г. и Измене и допуне Правилника о субвенционисању цена 
комуналних услуга, број: 06-8/2019-01-31 од 21.03.2019. године, Веће Скупштине 
Општине Петровац на Млави;    
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       - Правилник о платама, накнадама и другим примањима изабраних, 
постављених и именованих лица од скупштине Општине Петровац на Млави, број: 
110-18/2020-20 од 20.10.2020. године, Скупштина Општине Петровац на Млави; 
 

 Правилници Центра за социјални рад за општина Петровац и Жагубица:  
       - Правилник о канцеларијском и архивском пословању, број: 551-10-1785/2019 
од 20.09.2019. године и Сагласност Архива Пожаревац број: 1468/3-1732 од 
20.11.2019. године, Потписи Председник Управног Одбора Станко Кокотовић и 
Јасмина Николић, Директор Архива Пожаревац, ступио на снагу 20.09.2019.године, а 
примењује од 20.11.2019.године; 
       -  Правилник о раду Центра за социјални рад општина Петровац и Жагубица, 
донео Управни одбор Центра, потписао Станко Кокотовић председник, усвојен на 
седници 20.09.2019.године, број: 551-10-1785/2019-6; 
       - Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Центру 
за социјални рад општина Петровац и Жагубица, број: 551-10-2224/2019 од 
27.11.2019. године; 
         - Правилници о управљању информацијама у Центру за социјални рад 
општина Петровац и Жагубица, број 551-10-2055/2019 од 27.11.2019. године; 
          - Правилник о управљању сукобом интереса у Центру за социјални рад 
општина Петровац и Жагубица, број: 551-10-2054/2019 од 27.11.2019. године; 
          - Правилник о критеријумима за избор хранитељске породице када постоји 
више породица које испуњавању услове за заснивање хранитељства, број: 551-10-
2052/2019 од 27.11.2019. године; 
          - Правилник о критеријумима за одређивање непосредног старатеља, број: 
551-10-2050/2019 од 27.11.2019. године; 
          - Правилник о критеријумима за избор усвојитељске породице када постоји 
више породица које испуњавању услове за заснивање усвојења, број: 551-10-
2051/2019 од 27.11.2019. године; 
          - Правилник о накнади трошкова за долазак и одлазак са рада запослених у 
Центру за социјални рад општина Петровац и Жагубица, број: 551-10-2226/2019 од 
27.11.2019. године; 
          - Правилник о поступању по притужби грађана на рад у Центру за социјални 
рад општина Петровац и Жагубица, број:  551-10-896/2020-3 од 21.05.2020. године; 
          - Правилник о организацији и систематизацији послова Центра за социјални 
рад општина Петровац и Жагубица, број: 551-10-361/2018 од 08.03.2018. године;  
          - Правилник о начину остваривања права на једнократну новчану помоћ, 
број:551-10-840/2017 од 26.05.2017. године -Општине Петровац на Млави;  
           - Правилник о начину остваривања права на помоћ за школовање, број: 551-
10-842/2017 од 26.05.2017. године, Прва измена и допуна Правилника о начину 
остваривања права на помоћ за школовање, број: 553-90-1517/2018 од 18.09.2018. 
године, Друга измена Правилника о начину остваривању права на помоћ за 
школовање, број: 551-10-1360/2020 од 29.07.2020. године -Општине Петровац на 
Млави; 
            - Правилник о начину остваривања права на обезбеђивању огрева, број: 551-
10-1872/2017 од 23.11.2017. године и Прва измена и допуна Правилника о начину 
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остваривања права на обезбеђивању огрева, број: 551-10-2115/2019 од 08.11.2019. 
године -Општине Петровац на Млави; 
             - Правилник о личном пратиоцу детета, број:551-10-841/2017 од 26.05.2017. 
године -Општине Петровац на Млави; 
             - Правилник о начину остваривања права на новчану помоћ за накнаду 
трошкова превоза деце предшколског, основношколског и средњошколског 
узраста са сметњама у развоју и њихових пратилаца, број: 551-10-845/2017 од 
26.05.2017. године и његова Прва измена и допуна, број: 551-10-1749/2017 од 
03.11.2017. године- Општине Петровац на Млави; 
              - Правилник о начину остваривања права на накнаду трошкова сахране, 
број: 551-10-844/2017 од 26.05.2017. године -Општине Петровац на Млави;  
             -  Правилник о помоћи у кући, број: 551-10-839/2017 од 26.05.2017. године- 
Општине Петровац на Млави; 
             - Правилник о условима и начину остваривања права на услугу социјално 
становање у заштићеним условима, број: 551-10-1766/2019 од 18.09.2019. године- 
Општине Петровац на Млави; 
              - Правилник о унутрашњем узбуњивању, број: 551-10-234/2016 од 
04.02.2016. године. 
              - Правилник о начину коришћења службених возила Центра за социјални 
рад општина Петровац и Жагубица, број: 110-10-1001/2015 од 24.04.2015. године. 
             - Правилник о набавкама, број: 551-10-1766/2019 од 18.09.2019. године. 
            - Правилник о буџетском рачуноводству Центра за социјални рад општина 
Петровац и Жагубица, број: 110-10-3-1002/2015 од 24.04.2015. године. 
 

9.УСЛУГЕ КОЈЕ УСТАНОВА ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

У складу са Породичним законом, Центар обавља послове: 
-помоћи породици и појединцима;  
-заштите породице и појединаца;  
-старатељства, хранитељства, усвојења. 
 
У складу са Законом о социјалној заштити Центар обезбеђује грађанима 

права од општег интереса које финансира буџет републике Србије и то:  
- право на новчану социјалну помоћ;  
-додатак за помоћ и негу другог лица и увећани додатак за негу и помоћ 

другог лица;  
-помоћ за оспособљавање за рад;  
-смештај у установу социјалне заштите;  
-смештај у другу породицу;  
-друге услуге социјалног рада;  
-право родитеља на посебну новчану накнаду. 
 

 Поред наведених права које финансира буџет Републике Србије, из буџета 
локалне самоуправе Петровац на Млави и Жагубица, финансира се: 
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            -право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу;  
            -право на једнократну новчану помоћ;  
            -право на накнаду трошкова сахране;  
            -социјално становање у заштићеним условима;  
            -право на бесплатан оброк ( Народна кухиња );   
            -право на привремени смештај у прихватилиштима и објектима за збрињавање 
жртава породичног насиља (сигурне куће ). 
 
   Категорије лица која могу користити ове услуге су:  
             -лица материјално необезбеђена и неспособна за рад и привређивање,  
             -способни за рад и привређивање који су се нашли у стању тренутне социјалне 
потребе,  
             -стара, изнемогла, хронично оболела лица и без адекватног породичног 
старања,   
             -лица са сметњама у развоју и други.  
 
 Наведене услуге могу се добити у виду новчаних средстава, помоћи у натури 
или обезбеђења адекватног смештаја. 
 Услови и рокови за пружање ових услуга предвиђени су одредбама горе 
наведеног Закона, Закона о општем управном поступку и Одлуком  о правима у 
социјалној заштити општина Петровац на Млави и Жагубица . 
 
Права и услуге из области социјалне заштите 

             • Новчана социјална помоћ и увећана новчана социјална помоћ                                                 

            Право на новчану социјалну помоћ остварују појединци, односно породице 
које својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход 
мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног Законом о социјалној заштити. 
Право на увећану новчану социјалну помоћ остварују појединци који су неспособни 
за рад, односно породице чији су сви чланови неспособни за рад и једнородитељске 
породице.  

            • Додатак за помоћ и негу другог лица и увећани додатак за помоћ и негу 
другог лица  

           Право на додатак за помоћ и негу другог лица остварује лице коме је због 
телесног или сензорног оштећења, интелектуалних тешкоћа или промена у 
здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило основне 
животне потребе. Право на увећан додатак за помоћ и негу другог лица има лице 
које остварује право на туђу негу и помоћ, а за које је, на основу прописа о 
пензијском и инвалидском осигурању, утврђено да има телесно оштећење од 100% 
по једном основу или да има  органски трајни поремећај неуролошког или психичког 
типа или да има више оштећења, с тим да ниво оштећења износи по 70% и више 
процената по најмање два основа. 
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                • Смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу 

- Домским смештајем кориснику се обезбеђује становање и задовољавање основних 
животних потреба, као и здравствена заштита. Домским смештајем детета поред 
овога обезбеђује се и приступ образовању. Домски смештај обезбеђује се кориснику 
коме се не могу обезбедити или није у његовом најбољем интересу останак у 
породици, услуге у заједници или породични смештај.  

-Пружањем услуга породичног смештаја деци и младима се привремено, до 
завршетка редовног школовања, односно до навршене 26.године живота, обезбеђују 
нега, заштита и услови за оптималан развој у породичном окружењу. Породични 
смештај за децу и младе обухвата и припрему за повратак родитељима, други стални 
животни аранжман и припрему за самосталан живот. Породичним смештајем 
одраслим и старијим особама омогућава се одржавање или побољшање квалитета 
живота. 

               • Помоћ за оспособљавање за рад  

            Право на помоћ за оспособљавање признаје се деци и младима са сметњама у 
развоју и одраслим особама са инвалидитетом, које се према психофизичким 
способностима и годинама живота могу оспособити за рад, а то право не могу да 
остваре по другом правном основу. Право се признаје у виду трошкова 
оспособљавања за рад, трошкова смештаја у дом ученика, односно студената или 
интернат, као и у виду накнаде трошкова превоза. 

Породично-правна заштита         

                     •Усвојење 
                                                                                                                                                                                                                                                                              
Усвојење представља најпотпунији облик заштите деце без родитељског старања. 
Заснивањем усвојења дете наставља развој у породици усвојитеља који преузимају 
улогу родитеља и врше сва права и дужности која чине садржину родитељског права. 

                  • Хранитељство    

          Хранитељство је облик заштите којим се детету обезбеђује замена за примарну 
породицу. Заснивањем хранитељства се не успоставља однос родитељства. У 
хранитељској породици детету се пружа сигурност, подршка, као и брига о здрављу, 
школовању и васпитању.  

                  • Старатељство      

           Старатељство као облик заштите подразумева постављање старатеља за 
одрасла лица која су лишена пословне способности и децу која нису под 
родитељским старањем, стручни надзор над вршењем старатељске функције, 
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састављање извештаја и планова старатељске дужности у вези располагања 
имовином штићеника, сталну бригу о здравственом стању, школовању штићеника 
итд. Уколико ова лица немају сроднике или друга лица која би прихватила 
старатељску дужност, Центар за социјални рад, као орган старатељства, непосредно 
врши дужност старатеља, а послове старатеља у име органа старатељства обавља 
неко од стручних радника.  

                     • Заштита од насиља у породици     

            Насиље (физичко, психичко, сексуално и др.)  представља један од најтежих 
проблема са којим се суочавају чланови породице. Последице насиља у породици 
најчешће трпе незаштићени чланови (деца, жене и остарела лица).                                                                                                                                         
Орган старатељства у поступцима за заштиту од насиља у породици може да има 
улогу странке када покреће поступак за заштиту од насиља у породици или се јавља 
као помоћни орган суда уколико је поступак покренуо неки други овлашћени субјект 
или суд ( путем прибављања доказа и давања мишљења о сврсисходности мере 
заштите од насиља у породици). Такође Центар у поступцима за заштиту од насиља 
предузима и мере старатељске заштите (ургентно збрињавање, покретање поступка 
за лишавање родитељског права и др). 

           Насиље у породици је дефинисано Породичним законом, као понашање којим 
један члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље или спокојство 
другог члана породице. 

           Видови насиља по Породичном закону су:                                                                                                                             
• наношење или покушај наношења телесне повреде;                                                                                                   
• изазивање страха претњом убиства или наношење телесне повреде члану 
породице или њему блиском лицу;                                                                                                                                                                            
• присиљавање на сексуални однос;                                                                                                                                                
• навођење на сексуални однос или сексуални однос са лицем које није навршило 14 
годину живота или немоћним лицем;                                                                                                                                             
• ограничавање слободе кретања или комуницирања са трећим лицима вређање, 
као и свако друго дрско,безобзирно и злонамерно понашање. 

           Против члана породице који је извршио насиље суд може изрећи једну или 
више мера заштите од насиља у породици.   

Мере заштите су:                                                                                                                                                                          
• издавање налога за исељење из породичног стана или куће, без обзира на право 
својине односно закупа непокретности;                                                                                                                                             
• издавање налога за усељење из породичног стана или куће, без обзира на право 
својине односно закупа непокретности ;                                                                                                                                            
• забрана приближавања члану породице на одређеној удаљености;                                                                      
• забрана приступа у простор око места становања или места рада члана породице;                                           
• забрана даљег узнемиравања члана породице;                                                                                                          
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 Заштита деце и омладине са поремећајима у понашању      

           Заштита деце и омладине са поремећајима у понашању подразумева рад на 
откривању, спровођењу заштите и третману свих облика делинкветног понашања 
деце и младих. Центар врши процену и реализацију најадекватнијих мера у циљу 
ресоцијализације. Центар доставља суду мишљење и предлог одређене мере, а по 
доношењу судске одлуке организује и спроводи мере отворене заштите и прати 
резултате мера затворене заштите и врши прихват малолетника из установа у циљу 
њиховог што безболнијег интегрисања у локалну заједницу. 

Неодложне интервенције 

             Услуге социјалне заштите могу се пружати у виду неодложних интервенција 
ради осигурања безбедности у ситуацијама које угрожавају живот, здравље и развој 
корисника и обезбеђује се 24 сата дневно. Наведену услугу пружа центар за 
социјални рад уз обавезну сарадњу са другим надлежним органима и службама. 

Права и услуге утврђене општинском Одлуком о правима социјалне 
заштите 

А) Права и услуге утврђене ОДЛУКОМ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

Општина Петровац на Млави обезбеђује следеће групе услуга социјалне заштите:  

1. Дневне услуге у заједници; 

2. Услуге смештаја; 

3. Услуге подршке за самосталан живот. 

1. Дневне услуге у заједници 
 
Општина Петровац на Млави обезбеђује право на следеће дневне услуге у заједници:  

 лични пратилац за децу са сметњама у развоју 

 помоћ у кући за одрасла инвалидна и старија лица  

Помоћ у кући за одрасла и старија лица 
        Помоћ у кући пружа се одраслим инвалидним и старијим особама које услед 

немоћи или смањених функционалних способности нису у стању да живе без помоћи 
других лица у случајевима када је породична подршка недовољна или није 
расположива. Услуга помоћи у кући се пружа корисницима у урбаном и руралном 
подручју Општине Петровац на Млави. 

  
Лични пратилац детета са сметњама у развоју 
     Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету одговарајуће 

индивидуалне практичне подршке ради укључивања у редовно школовање, и 
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активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа самосталности. Услугу 
непосредно пружа лични пратилац детета. Услуга се може користити до краја 
редовног школовања укључујући завршетак средње школе. 

 
2.Услуге смештаја 

 
Привремени смештај за жртве насиља у породици (Сигурне куће) 

          Привремени смештај за жртве насиља у пордици обезбеђује се у ситуацијама 
акутног стања насиља у породици. Обезбеђује се деци и ненасилном родитељу, 
жртвама породичног злостављања и занемаривања, над којима се насиље врши. 

 
 

3.Услуге подршке за самосталан живот  
 
Социјално становање у заштићеним условима 

             Сврха услуге становања у заштићеним условима је трајно збрињавање 
социјално угроженог становништва, услуга је намењена избеглим и интерно 
расељеним лицима као и локалном становништву у стању изузетно тешке 
материјалне ситуације, укључујући и кориснике који имају пребивалиште на 
територији Општине Петровац на Млави. 

 
 

Материјална подршка 
 

Општина Петровац на Млави обезбеђује право на следеће врсте материјалне 
помоћи: 

 
1. Материјална подршка у новцу: 

 

 једнократна новчана помоћ;  

 ванредна / увећана новчана помоћ; 

 новчана помоћ за опремање корисника за смештај у установу социјалне 
заштите или другу породицу;  

 новчана помоћ за накнаду трошкова сахране;новчана помоћ за накнаду 
трошковa превоза деце предшколског, основношколског и средњошколског 
узраста са сметњама у развоју и њихових пратилаца;  

 обезбеђење огрева за кориснике новчане социјалне помоћи. 
 

2. Материјална подршка у натури  
 

 бесплатан оброк у народној кухињи  
 

3. Остале врсте материјалне подршке  

 помоћ за школовање 
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1. Материјална подршка у новцу 
 

Једнократна новчана помоћ  
 

        Право на једнократну новчану помоћ остварујe појединац или породица који се 
изненада нађу у стању социјалне потребе. Може се признати за задовољење 
основних животних потреба (набавку животних намирница, средстава за хигијену и 
сл.), обезбеђивање задовољења основних животних потреба у случају елементарних 
непогода, набавку лекова, медицинских помагала и плаћање трошкова лечења, 
прихват корисника по престанку смештаја у установи, као и у другим ванредним 
приликама које не могу самостално превазићи. Право на једнократну новчану помоћ 
угрожено лице може да оствари највише три пута у току године, а укупан износ не 
може бити већи од просечне  зараде по запосленом у општини Петровац на Млави у 
месецу који претходи месецу у коме се врши исплата. 
 

 Ванредна/увећана новчана помоћ   
 

           Право на ванредну новчану помоћ могу остварити лица или породице због 
смрти једног или више чланова породичног домаћинства, теже болести лица или 
чланова породице (ради набавке медицинских помагала и медикамената и др), 
санирања последица елементарних непогода као и у другим ванредним и изузетно 
тешким ситуацијама у којима се нађе појединац или породица. Ванредна новчана 
помоћ може се исплатити највише у износу до једне и по просечне нето зараде у 
Републици Србији према последњем објављеном податку у моменту подношења 
захтева. Изузетно, председник општине може одобрити и већи износ средстава. 

 Новчана помоћ за опремање корисника за смештај у установу социјалне 
заштите или другу породицу  

 
           Право на новчану помоћ за опремање има корисник који се упућује на смештај 
у установу социјалне заштите или у другу породицу, а који не може сам обезбедити 
опрему нити има сроднике који би били у обавези да му опрему обезбеде.  
 

Новчана помоћ за накнаду трошкова сахране 
 

          Накнада трошкова сахране признаје се корисницима права на новчану 
социјалну помоћ као и корисницима који су били на смештају  у установи социјалне 
заштите или другој породици, а нису имали сроднике који су по закону дужни да их 
издржавају. Изузетно, право се може признати и другим лицима у стању социјалне 
потребе на основу мишљења и закључка стручног радника Центра за социјални рад. 
Накнада трошкова сахране одређује се у висини нужних трошкова учињених за 
набавку најнеопходније погребне опреме (сандук, покров, крст и др. ), за превоз 
посмртних остатака и извршену сахрану. Износ накнаде за нужне трошкове сахране 
исплаћују се предузећу или лицу које је сахрану извршило.  
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Новчана помоћ за накнаду трошковa превоза деце предшколског, 
основношколског и средњошколског узраста са сметњама у развоју и њихових 
пратилаца  

 
Деци предшколског узраста и ученицима основношколског и средњошколског 

узраста са сметњама у развоју као и њиховим пратиоцима признају се трошкови 
превоза у висини стварног изноза трошкова путовања. Висина месечног износа 
трошкова превоза не може прелазити висину износа месечне аутобуске карте на 
релацији на којој дете путује. 
 

Обезбеђење огрева за кориснике новчане социјалне помоћи 
 

  Огрев за зиму се, као вид материјалне помоћи, обезбеђује одређеним 
групама корисника новчане социјалне помоћи.  
 
 
2. Материјална подршка у натури 

 
Бесплатан оброк у народној кухињи 

Право на бесплатан оброк има лице које је корисник права на новчану социјалну 
помоћ, као и друга лица у стању социјалне потребе, по стручној процени Центра за 
социјални рад.  
 

 
3. Остале врсте материјалне подршке 
 

Помоћ за школовање 
Право на помоћ за школовање имају деца из породица у стању социјалне потребе на 
редовном или ванредном школовању у основној и средњој школи за куповину 
уџбеника и школског прибора, за плаћање интерната, за плаћање школске кухиње, за 
плаћање трошкова превоза, за плаћање трошкова екскурзија и боравка деце на 
рекреативној настави уколико неко од наведених права нису остварили по неком 
другом основу. 
 
 
Б) Права и услуге утврђене ОДЛУКОМ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ  
ЖАГУБИЦА 
 
Општина Жагубица обезбеђује следећа права и услуге у  социјалној заштити:  

 

1.  Право на материјалну подршку; 

2. Услуге у  социјалној заштити; 
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1. Права на материјалну подршку  
 

 Права у социјалној заштити  представљају    различите облике материјалне 
подршке у циљу обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке социјалној 
интеграцији појединца и породице. 

Општина Жагубица обезбеђује право на следеће врсте материјалне помоћи 
утврђена одлуком: 

 

 једнократна новчана помоћ  

 новчана помоћ за опремање корисника за смештај у установу социјалне 
заштите или другу породицу  

 новчана помоћ за накнаду трошкова сахране 

 обезбеђење огрева за најугроженије кориснике новчане социјалне помоћи 
 

Једнократна новчана помоћ  
 

        Право на једнократну новчану помоћ остварујe појединац или породица који се 
изненада или тренутно нађу у стању социјалне потребе, коју не могу сами превазићи. 
Може се признати за задовољење основних животних потреба (набавку животних 
намирница, средстава за хигијену, огрева,  набавку лекова, медицинских помагала, 
плаћање трошкова лечења, прибављања личне  документације ради остваривања 
права у области социјалне заштите,  као и у другим ванредним приликама које не 
могу самостално превазићи. Право на једнократну новчану помоћ угрожено лице 
може да оствари највише три пута у току године, а укупан износ не може бити већи 
од просечне нето зараде остварене по запосленом у Републици, познатог у моменту 
одлучивања о праву. 
 

Новчана помоћ за опремање корисника за смештај у установу социјалне 
заштите или другу породицу  

 
           Право на новчану помоћ за опремање има корисника који се упућује на смештај 
у установу социјалне заштите или у другу породицу, а који не може сам обезбедити 
опрему нити има сроднике који би били у обавези да му опрему обезбеде. Опрема 
корисника обухвата набавку најнужније одеће, обуће,  организовање превоза  
корисника до установе , односно породице и др. 
 

Новчана помоћ за накнаду трошкова сахране 
 

          Накнада трошкова сахране признаје се корисницима права на новчану 
социјалну помоћ као и корисницима који су били на смештају  у установи социјалне 
заштите или другој породици, а нису имали сроднике који су по закону дужни да их 
издржавају. Изузетно, право се може признати и другим лицима у стању социјалне 
потребе по процени стручног радника Центра за социјални рад. Накнада трошкова 
сахране одређује се у висини нужних трошкова учињених за набавку најнеопходније 
погребне опреме (сандук, покров, крст и др. ), за превоз посмртних остатака и 
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извршену сахрану. Износ накнаде за нужне трошкове сахране исплаћују се предузећу 
или лицу које је сахрану извршило.  
 

Обезбеђење огрева за кориснике новчане социјалне помоћи 
 

  Огрев за зиму се, као вид материјалне помоћи, обезбеђује најугроженијим  
корисницима новчане социјалне помоћи.  
 

2. Услуге у  социјалној заштити; 

 

 помоћ у кући за одрасла инвалидна и старија лица  

Помоћ у кући за одрасла и старија лица 
       Услуга  Помоћ у кући за одрасла и старија лица  обезбеђује подршку у 

задовољавању свакодневних животних потреба у стану корисника, како би се 
унапредио квалитет живота  старијих лица и спречио одлазак у институцију. Помоћ у 
кући пружа се одраслим инвалидним и старијим особама које услед немоћи или 
смањених функционалних способности нису у стању да живе без помоћи других 
лица,а  породична подршка је  недовољна или није расположива. Услуга помоћи у 
кући се пружа корисницима у урбаном и руралном подручју Општине Жагубица. 
Центар доноси решења о признавању права на услугу. 

10.ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

Поступак за остваривање права, о којима у вршењу јавних овлашћења решава 
Центар за социјални рад, покреће се по службеној дужности или по захтеву странке. 
Захтеви за остваривање права подносе се у пријемној канцелерији Центра писменим 
или усменим путем.  

Уколико је у питању усмено обраћање подносиоца центру, пријемни радник 
обавештава подносиоца о надлежностима и процедури у центру, води 
стандардизован интервју са подносиоцем и на основу података из разговора и 
приложене документације попуњава Пријемни лист. 

Уколико је поднесак упућен писмено (путем поште, факса, електронском 
поштом), пријемни радник бележи приспеће поднеска, разматра информације које 
садржи и проверава да ли је случај раније био на евиденцији центра. 

На основу обављеног интервјуа са подносиоцем, односно на основу  
разматрања садржине информација из поднеска, те провере да ли је случај раније 
био на евиденцији центра, стручни радник на пријему доноси  одлуку о томе  да ли 
ће подносиоца упутити на друге надлежне службе у заједници или ће поднесак и 
Пријемни лист, заједно са отвореним Досијеом корисника, проследити руководиоцу 
службе, који преко интерне доставне књиге задужује водитеља случаја. 

Водитељ случаја, самостално или у сарадњи са супервизором, у складу са 
стандардима стручног рада у центрима за социјални рад прави план процене, 
спроводи процену стања и потреба корисника користећи методе и технике 
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социјалног рада и доноси закључак о потреби за признавањем одређеног права или 
услуге или о непостојању такве потребе.  

По завршеном поступку процене на основу закључка стручних радника из 
области социјалног рада, правник доноси правни акт (решење, закључак) којим се 
одлучује о поднетом захтеву. 

Рокови за одлучивање по захтеву су у складу са ЗУП-ом 30 односно 60 дана, а 
жалбе на донете правне акте Центра су у року од 15 од дана пријема акта преко 
Центра Минисатрству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

Поступак по службеној дужности покреће се у складу са прописима, а на 
иницијативу образовних, здравствених установа, државних органа, невладиног 
сектора или грађана. 
 
ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ЗА СВАКУ ОД УСЛУГА ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ 
 
I ЈАВНА ОВЛАШЋЕЊА 
Новчана социјална помоћ  

А) Докази о личном статусу                                                                                                                                                   
- Извод из матичне књиге рођених или венчаних или умрлих за преминуле чланове;                                                           
- Очитана лична карта за све пунолетне чланове породице; 

 Б) Докази о радном статусу                                                                                                                                                               
- Уверење о незапослености  Националне службе за запошљавање – филијала 
Петровац на Млави за све незапослене чланове породице;                                                                                 
 - Решење о заснивању или престанку радног односа, отварању-затварању радње и 
сл.;                                                   
  -  Документација о неспособности за рад или спречености за рад (најновији налази 
лекара о болести и трудноћи, отпусне листе, решење о категоризацији за децу 
ометену у развоју, решења-налази Фонда ПИО о утврђеној инвалидности, решења-
налази Националне службе за запошљавање о степену радне способности, решење о 
породиљском одсуству или одсуству са рада због неге детета и др.); 
 - Потврда о редовном школовању за децу старију од 15 година, или потврда о 
студирању за све чланове који се налазе на школовању, за текућу школску годину. 

 Ц) Докази о приходима                                                                                                                         
 - Потврда о примањима оствареним на име плате или накнаде зараде, повремених и 
привремених послова, пензије, инвалиднине, новчане надокнаде за време 
незапослености, отпремнина ( чекови, уплатнице, решења и друга документа на 
основу којих се врши исплата ових примања ) у претходна три месеца од месеца у 
коме је поднет захтев; 
 - Потврда Фонда ПИО да чланови породице нису корисници пензије; 
 - Доказ (тужба, пресуда са овереном правоснажношћу, позиви и сл.) да је пред 
надлежним судом покренут – окончан поступак за развод брака, поверавање деце и 
издржавање за чланове породице који су неспособни за рад, од сродника, који су по 
закону обавезни да учествују у издржавању ових лица, по одредбама Породичног 
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закона или извод из матичне књиге умрлих за преминуле сроднике обавезне на 
издржавање. 

 Д) Докази о покретној или непокретној имовини - из места у Републици Србији,  где 
корисник има пребивалиште или боравиште 
 - Уверење или поседовни лист Службе за катастар непокретности, односно извод из 
земљишне књиге која се води код надлежног Суда, ако је непокретност уписана у 
земљишним књигама;                            
- Уверење општинске управе -Одељење локалне пореске администрације о 
задужењу порезом;                        
 - Остали докази у вези са имовином (уговор о купопродаји, поклону, доживотном 
издржавању, решење о наслеђивању и др. Или докази да се поступак у вези са 
имовином води);                                         
- Доказ о поседовању возила (саобраћајна дозвола, полиса осигурања);                                                                                             
- Доказ о улозима датим на штедњу. 

Додатак за помоћ и негу другог лица  

- Захтев на одговарајућем обрасцу (добија се у Центру);                                                                                                
- Извод из матичне књиге рођених;  
-Очитана лична карта за сва пунолетна лица (за децу фотокопија личних карата 
родитеља);                                                         
 -Фотокопија здравствене књижице;                                                                                                                                                                
-Медицинска документација (налаз лекара специјалисте не старији од 6 месеци , 
отпусне листе и др.)  са мишљењем да постоји потреба за помоћи и негом другог 
лица; 
 - Потврда да странка на коју се захтев односи не прима пензију или додатак за туђу 
помоћ и негу преко Републичког фонда за ПИО запослених , као и да се поступак за 
остваривање поменутих права не води у Фонду;  
-Уверење  матичне евиденције о пријавама и одјавама са  осигурања по било ком 
основу; 
- За законске заступнике, стараоце или сроднике, који подносе захтев у име странке и 
на чије ће се име вршити исплата уколико се право призна потребна је очитана лична 
карта.                                                                                                    

Привремено старатељство за одрасла и остарела лица 

За привременог старатеља                                                                                                                                                                                        
Обавезно: 
• Фотокопија личне карте;                                                                                                                                                                  
• Извод из матичне књиге родјених или венчаних;                                                                                                           
• Уверење да није осуђиван (Суд);                                                                                                                                              
• Уверење да се против њега не води истрага(Суд);                                                                                                                
• Уверење да није лишен пословне способности(ЦСР);                                                                                                                       
• Уверење да није лишен родитељског права(Суд);                                                                                                              
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• Потврда да није на евиденцији лица против којих је одређена мера заштите од 
насиља у породици (Центар за социјални рад); 
 
 По потреби:                                                                                                                                                                                                       
• Уверење о имовном стању (власнички лист, поседовни лист и сл.);                                                                               
• Потврда о заради или уверење о незапослености;                                                                                                              
• Лекарско уверење:                                                                                                                                                                               
• Уверење о држављанству. 

 За штићеника                                                                                                                                                                  
Обавезно:                                                                                                                                                                                                    
• Фотокопија личне карте;                                                                                                                                                                               
• Извод из матичне књиге родјених или венчаних;                                                                                                                        
• Лекарски налази;                                                                                                                                                                      
• Уверење о имовном стању(власнички лист, поседовни лист и сл.);                                                                                  
• Друга документација у зависности од случаја. 

Стално старатељство за одрасла и стара лица 

За старатеља                                                                                                                                                                     
Обавезно:                                                                                                                                                                                                           
• Фотокопија личне карте;                                                                                                                                                        
• Извод из матичне књиге рођених или венчаних;                                                                                                                     
• Уверење да није осуђиван (Полицијска управа);                                                                                                                                                       
• Уверење да се против њега не води истрага односно да није подигнута 
оптужница(Суд);                                                                                                                                                    
• Уверење да није лишен пословне способности(ЦСР);                                                                                                               
• Уверење да није лишен родитељског права (Суд) ;                                                                                                                     
• Потврда да није на евиденцији лица против којих је одређена мера заштите од 
насиља у породици (Центар за социјални рад);                                                                                                                                             
• Уверење о имовном стању(власнички лист, поседовни лист и сл.);                                                                                               
• Потврда о заради или уверење о незапослености;                                                                                                                                  
• Лекарско уверење ;                                                                                                                                                                      
• Уверење о држављанству. 

 За штићеника                                                                                                                                                                      

Обавезно:                                                                                                                                                                                             
• Фотокопија личне карте;                                                                                                                                                          
• Извод из матичне књиге рођених или венчаних;                                                                                                                            
• Лекарски налази;                                                                                                                                                                                        
• Уверење о имовном стању(власнички лист, поседовни лист и сл.);                                                                                           
• Друга документација у зависности од случаја;  
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Домски смештај за одрасла и стара лица 

• Фотокопија личне карте - у два примерка;                                                                                                                              
• извод из матичне књиге рођених или венчаних- у два примерка;                                                                                        
• Фотокопија здравствене књижице- - у два примерка;                                                                                                                       
• Чек од пензије- - у два примерка;                                                                                                                                                          
• Потврда да не болује од заразних болести -  у два примерка;                                                                                                                               
• Уверење о имовном стању (власнички лист, поседовни лист и , решење о 
наслеђивању, уговор о доживотном издржавању);                                                                                                                                                            
• Налаз крви на васерман;                                                                                                                                                                                                     
• Лекарско уверење на прописаном обрасцу;                                                                                                                                            
• Налаз неуропсихијатра;                                                                                                                                                                  
• Прочитан снимак плућа. 

 Смештај у специјалистичку установу за одрасла и стара лица                                                                                                                     
• фотокопија личне карте - у два примерка;                                                                                                                                        
• извод из матичне књиге рођених или венчаних- у два примерка;                                                                                        
• Фотокопија здравствене књижице-  у два примерка;                                                                                                                                             
• Чек од пензије- у два примерка;                                                                                                                                                     
• Потврда да не болује од заразних болести - у два примерка;                                                                                                      
• Уверење о имовном стању(власнички лист, поседовни лист и , решење о 
наслеђивању, уговор о доживотном издржавању) . 

 Медицинска документација 

1.Лекарско уверење на прописаном обрасцу;                                                                                                                             
2. Општа лабораторија;                                                                                                                                                                             
3. ТРХА;                                                                                                                                                                                                                                         
4. Хбс Аг;                                                                                                                                                                                                                    
5. АнтиХЦВ;                                                                                                                                                                                                   
6. АнтиХИВ;                                                                                                                                                                                         
7. Копрокултура ;                                                                                                                                                                                                       
8. Брис грла и носа;                                                                                                                                                                                  
9. Налаз неуропсихијатра;                                                                                                                                                                      
10. Прочитан снимак плућа. 

 
Оспособљавање за рад 
• Потврда о упису у школу;                                                                                                                                                          
• Извод из матичне књиге рођених;                                                                                                                                      
• Мишљење интерресорне;                                                                                                                                             
• Фотокопије личне карте ( за родитеље );                                                                                                                                
• Потврде о висини прихода.  
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Хранитељство 
• Извод из матичне књиге рођених;                                                                                                                                    
• Фотокопија личне карте;                                                                                                                                                               
• Уверење да лице није лишено родитељског права – ( Суд) ;                                                                                           
• Уверење да лице није лишено пословне способности– ( ЦСР); 
• Уверење да није лишен родитељског права (Суд);  
• Уверење да лице није осуђивано за кривична дела из групе кривичних дела 
против брака и породице, против полне слободе и против живота и тела – 
ПУ;                                                                                     
 • Уверење да није под истрагом и да није осуђиван у кривичном поступку 
(Суд ) ;    
• Лекарско уверење на прописаном обрасцу;                                                                                                                          
• Докази о приходима ( потврда о висини зараде, уверење о имовном стању 
или уверење о незапослености од Службе за запошљавање);                                                                                                                            
• Докази о власништву куће – стана ( власнички лист или поседовни лист, 
уговор о купопродаји, уговор о откупу стана, решење о наслеђивању – један 
од докумената );                                            
• Уверење о држављанству. 
 
За хранитеље неопходна је и едукација.   
 
Утврђивање подобности за усвојење                                                                                                                                                                                                
• Фотокопија личних карата;                                                                                                                                                              
• Изводи из матичне књиге рођених;                                                                                                                                      
• Извод из матичне књиге венчаних;                                                                                                                            
• Уверење о држављанству – Матична служба по месту рођења;                                                                            
• Уверење да нису потпуно или делимично лишени родитељског права – Суд;                                           
• Уверење да нису потпуно или делимично лишени пословне способности –  
ЦСР;                                        
 • Уверење да нису осуђивани за кривична дела из групе кривичних дела 
против брака и породице, против полне слободе и против живота и тела – 
ПУ;                                                                                        
• Уверење да нису под истрагом - Суд;                                                                                                                         
• Лекарска уверења на прописаном обрасцу – Дом здравља Петровац на 
Млави; 
• Докази о приходима ( потврда о висини зараде, уверење о имовном стању 
или уверење о незапослености од Службе за запошљавање);                                                                                                                  
• Докази о власништву куће – стана ( власнички лист или поседовни лист, 
уговор о купопродаји, уговор о откупу стана, решење о наслеђивању – један 
од докумената );                                                                                                
• Потврда да нису на евиденцији лица против којих је одређена мера заштите 
од насиља у породици – издаје Центар за социјални рад;   
За потенцијалне усвојитеље, након обраде врши се и едукација. 
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   II ПРАВА И УСЛУГЕ У НАДЛЕЖНОСТИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Помоћ у кући 
 

 Очитана лична карта; 

 Доказ о редовним месечним примањима оствареним у три месеца која 
претходе месецу у коме је поднет захтев за све чланове домаћинства и сроднике 
који су по закону односно у складу са одредбама Одлуке о социјалној заштити 
општине Петровац на Млави дужни да учествују у издржавању. 
 
Лични пратилац 

-Очитана лична карта родитеља, старатеља или усвојитеља; 
   -Фотокопија извода из матичне књиге рођених за дете; 
   -Потврда из школе/предшколске установе да је дете уписано у установу; 
   -Лекарска документација.    

 

Социјално становање у заштићеним условима 

 

 Фотокопија личне карте подносиоца захтева и осталих чланове породице; 

 Извод из матичне књиге рођених за децу; 

 Пријава пребивалишта подносиоца захтева и осталих чланова породице; 

 Доказ о имовинском стању чланова породице; 

 Потврда о приходима породице; 

 Фотокопија решења Центра за социјални рад о признавању права на новчану 

социјалну помоћ; 

 Потврда о похађању школе; 

 Извод из матичне књиге умрлих за једног од родитеља или решење надлежног 

суда о проглашењу несталог лица за умрло; 

 Фотокопија решења центра за социјални рад о престанку права на смештај у 

хранитељску породицу; 

 Налаз и мишљење лекара специјалисте; 

 Налаз и мишљење комисије ПИО о неспособности за рад. 

 

Једнократна новчана помоћ 

 

 фотокопија личне карте подносиоца захтева; 

 извод из матичне књиге рођених за децу; 

 пријава пребивалишта за децу; 

 докази који се односе на разлоге подношења захтева; 



 

 

41 ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦСР ОШТИНА ПЕТРОВАЦ И ЖАГУБИЦА 

  

 уверење Националне службе за запошљавање за незапослене чланове 

породице; 

 доказ о имовном стању; 

 потврда о приходима; 

 фотокопија последњег чека пензије; 

 налаз и мишљење комисије ПИО о неспособности за рад; 

 фотокопија картице текућег рачуна на који треба исплатити износ по решењу. 

Ванредна/ увећана новчана помоћ 
Захтев за остваривање права за ванредну/увећану новчану помоћ се подноси се 
председнику Општине Петровац на Млави, преко писарнице Општинске управе. 

 
Новчана помоћ за опремање корисника за смештај у установу социјалне 
заштите или другу породицу 
 

 фотокопија личне карте подносиоца захтева; 

 фотокопија решења о признавању права на смештај у установу социјалне 

заштитте или другу породицу; 

 фотокопија личне карте корисника. 

Новчана помоћ за накнаду трошкова сахране 

 фотокопија личне карте подносиоца подносиоца захтева (лица које је 
извршило сахрану); 

 фотокопија извода из матичне књиге умрлих за корисника (као и оригинал на 
увид); 

 рачун/фактура, која садржи цену најнеопходније погребне опреме, трошкова 
превоза посмртних остатака и трошкова извршења сахране. 

 
Новчана помоћ за накнаду трошковa превоза деце предшколског, 
основношколског и средњошколског узраста са сметњама у развоју и њихових 
пратилаца  

 фотокопија личне карте подносиоца захтева; 

 извод из матичне књиге рођених за дете; 

 пријава пребивалишта за дете; 

 фотокопија личне карте пратиоца детета; 

 фотокопија потврде предшколске установе коју дете похађа, односно потврда 
основне или средње школе да дете у текућој години (радној години) похађа 
одређени разред конкретне школе;                

 потврда превозника о висини цене месечне карте за ученике на релацији за 
коју се тражи признавање права;  

 мишљење Интерресорне комисије;  

 фотокопију картице текућег рачуна родитеља, усвојитеља, старатеља, односно 
личног пратиоца детета.  
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Помоћ за школовање 

 фотокопија личне карте подносиоца захтева (родитеља, усвојитеља или 
старатеља детета); 

 извод из матичне књиге рођених за дете; 

 пријава пребивалишта за дете; 

 потврда о похађању школе; 

 доказ о имовном стању породице; 

 потврда о приходима породице; 

 потврда школе о висини цене интерната и Уговор између родитеља и школе 
којим се доказује да је ученик примљен у интернат; 

 потврда школе о висини цене школске кухиње; 

 потврда локалног превозника о висини цене месечне карте за ученике на 
релацији за коју се тражи признавање права; 

 потврда школе о висини цене екскурзије, односно, висини цене рекреативне 
наставе; 

 фотокопија картице текућег рачуна на који треба исплатити износ по решењу. 

          У складу са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно 
за одлучивање, Центар преко Е – управе прибавља документа уз претходно 
потписану изјаву сагласности странке да Центар за потребе поступка може извршити 
увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена 
евиднција, који су неопходни у поступку одлучивања. 
 

11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

Приказане табеле се односе на укупан број корисника по полу и старосним 
групама на дан 31.12.2019.г. посебно за седиште у Петровцу на Млави и Одељење у 
Жагубици. Детаљни статистички подаци се могу преузети са сајта  
www.petrovacnamlavi.rs, у делу презентације оснивача, која се односи на ЦСР 
општина Петровац и Жагубица у коме су објављени извештаји о раду установе. 
 

Корисници по узрасту –Седиште у 
Петровцу на Млави 

Број корисника на активној евиденцији 31.12.2019. 

Укупно M Ж  

Деца (0-17)  127 204 331 

Млади (18-25)  37 32 69 

Одрасли (26-64)  238 321 559 

Старији (65 и више)  102 174 276 

Укупно 504 731 1235 
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Корисници по узрасту-Одељење у 
Жагубици  

Број корисника на активној евиденцији 31.12.2019. 

Укупно M Ж  

Деца (0-17)  63 49 112 

Млади (18-25)  18 14 32 

Одрасли (26-64)  104 80 184 

Старији (65 и више)  51 91 142 

Укупно 236 234 470 
 

12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

- Преглед планираних средстава за 2020. годину ( у хиљадама динара) 

 Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица  

 Извoри финaнсирaњa – план прихода                                67.782 

01 Приходи из буџета 39.750 

07 Трансфери од других нивоа власти 27.730 

04 Сопствени приходи 200 

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 54 

15   Неутрошена средства из ранијих година 
                                     48 

 Одобрене апропријације- план расхода 67.782 

411 Плате, додаци и накнаде запослених ( зараде ) 19.039 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.238 

413 Нaкнaдe у нaтури 1 

414 Сoциjaлнa дaвaњa зaпoслeнимa 91 

415 Нaкнaдe трoшкoвa зa зaпoслeнe 443 

416 Нaгрaдe зaпoслeнимa и oстaли пoсeбни рaсхoди 75 

421 Стaлни трoшкoви 1132 

422 Tрoшкoви путoвaњa 135 

423 Услугe пo угoвoру 23.372 

424 Спeциjaлизoвaнe услугe 1 

425 Teкућe пoпрaвкe и oдржaвaњe 320 

426 Maтeриjaл 1.011 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 18.283 

482 Пoрeзи, oбaвeзнe тaксe, кaзнe и пeнaли 109 

483 Нoвчaнe кaзнe и пeнaли пo рeшeњу судoвa 2 

512 Maшинe и oпрeмa 530 
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-Преглед планираних и остварених укупних прихода за период од 01.01.  до 

31.12.2019. години (у хиљадама дин.) 

 

 
Екон. 
клас. 

 

 
 

Опис 

 

Износ 

планираних 

прихода и 

примања у 

2019. 

 

Износ укупно 

остварених 

прихода/ 

извршених 

расхода 

 УКУПНИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА 
61.749 60.309 

791000   Приходи из буџета 34.875 34.519 

733000   Трансфери од других нивоа  
  власти 

26.749                 25.621 

742000    Приходи од продаје добара и 
услуга 

95                         86 

745000 Meшовити и неодређени 
приходи 

30                       83 

 

 

-Преглед планираних и извршених расхода и издатака у 2019. години (у 

хиљадама дин.) 

 
 

Ек. 

кл. 

 
 

Врста 
расхода/издатка 

ФП за 2019. годину Извршење ФП за 2019. године 

Средства из 

буџета РС 

Остали 

извори 
 
 

Укупно 

 
 

Извор 01 

 
 

Остали 

извори 

 

 
Сви извори 

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7 

411 Плате, додаци и 
накнаде запослених 
(зараде) 

 
 

14.343 

    
 

      2.577 

 
 

16.920 

 

 

14.311 

    
 

        2.462 

 
 

    16.773 

412 Социјални 
доприноси на терет 
послодавца 

 

 

2.461 

    

 

          451 

 

 

2.912 

 

 

2.454 

 

 

            423 

 

 

2.877 
413 Накнаде у натури  

                  356 
 

         

        100 

 
                 456 

                      

                             303 
          

                     95 
        

                 398 

414 Социјална давања 
запосленима 

1 
 

1  
 

 

421 Стални трошкови  
626 

 

 
433 

 
1.059 

 
623 

         

           260 

 
883 

422 Трошкови путовања 
                    80 25 105                       80 

     

                9 
89 

423 Услуге по уговору  
14.338 

 

 
5.535 

 
19.873 

 
14.161 

    
        5.010 

 
19.171 

424 Специјализоване 
услуге 

 10 10  
 

 

425 Текуће поправке и 
одржавање 94 

       

         200 
294 90 

       

          160 
250 

426 Материјал  
435 

 

 
441 

 
876 

 
435 

         

           293 

 
728 

472 Накнаде за 
социјалну 

заштиту из 

буџета 

2.071 
   

     15.331 
17.402                  2.029 

      

       15.331 
17.360 

482 Пoрeзи, 

oбaвeзнe тaксe, 
кaзнe и пeнaли 

 

70 

       

           95 

 

165 

           

                      33 

            

             18 

          

                      51 

511 Зграде и грађевински 
објекти 

  
1.280 

 
1.280 

       

        1.230 

    

 

                    1.230 

512 Машине и 

опрема 
 396 396 

        
            396 

         
              396 

Укупно:  
34.875    26.874 61.749   34.519 

       

      25.687 

 
60.206 
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Детаљни финансијски подаци се могу преузети са сајта  www.petrovacnamlavi.rs у 
делу презентације оснивача која се односи на ЦСР општина Петровац и Жагубица у 
коме су објављени финансијски планови и извештаји установе. 
 

 

 

13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

              У 2019. години у Центру за социјални рад општина Петровац и Жагубица је 
било само набавки на које се закон не примењује.  Управи за јавне набавке се у 
складу са Законом о јавним набавкама су достављани редовни извештаји 
електронским путем, као и План набавки који се доставља  у складу са законом. 

 

   14.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

 Центар за социјални рад није, нити тренутно додељује државну помоћ, другим 
лицима (нпр. одређене категорије предузећа или становништва) по неком основу, 
који не подразумева обавезу једнаких узвратних давања државном органу (нпр. 
трансфери, субвенције, дотације, донације, учешће у финансирању пројеката, 
кредити под повлашћеним условима, ослобађање од  плаћања накнада, уступање 
земљишта, повлашћене цене закупа итд). 
 

15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА 

ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПЛАТА И ПЛАТА СА ДОДАТНИМ КОЕФИЦИЈЕНТИМА ПО ОСНОВУ 
РУКОВОЂЕЊА У ЦСР ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ  ЖАГУБИЦА ПО РАДНИМ МЕСТИМА СТАЊЕ НА ДАН 

30.11.2020.Г. 

Ред.бр. Назив радног места/стручна спрема Осн. 
Коеф. 

Дод. 
Коеф. 

Нето плата 

1. Директор/VII 25.84 2.58 95.129,98 

2. Руководилац одељења /VII   25.22 0.50 86.092,30 

3. Водитељ случаја - руководилац 
службе социјалног радa/VII 

19.35 2.15 71.966,73 

4. Шеф рачуноводства/VII 19.35 1.70 70.460,45 

5. Руководилац службе услуга у 
заједници/VII 

19.35  64.770,06 

6. Супервизор/ VII 19.35 1.95 71.297,28 

7. Водитељ случаја/VII 19.35  64.770,06 

8. Стручни радник на управно- правним 
пословима/VII 

19.35  64.770,06 

9. Правни сарадник-лок.зај./VII  19.35  64.770,06 

10. Водитељ случаја/VI 15.83  52.987,60 

11. Благајник/IV 10.69  35.782,53 

12. Портир-возач /IV 10.69  35.782,53 

 



 

 

46 ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦСР ОШТИНА ПЕТРОВАЦ И ЖАГУБИЦА 

  

 16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА ЗА РАД 
 

Новчана средства: 
- из буџета Републике,  
- из буџета Општина - оснивача, 
- наплатом услуга- партиципација, 
- из других извора (поклони, легати, донаторство, закупнине и др.). 

 
Средства за остваривање права утврђена Законом, као права од општег 

интереса обезбеђују се у буџету Републике и преко надлежног Министарства и у 
складу са Законом преносе се Центру наменски: 

- за обављање стручног рада у функцији решавања о правима утврђеним 
Законом, 

- исплату новчаних примања по основу утврђених права, уколико прописима 
није другачије регулисано, 

- за финансирање смештаја корисника у установама социјалне заштите и 
породичног смештаја, 

- за остваривање права на оспособљавање за рад. 
 

Средства за остваривање права утврђених одлукама Општине обезбеђују се у 
буџету Општине - оснивача и преносе се Центру наменски: 

- за остваривање стручног рада радника и материјалне трошкове у функцији 
решавања о правима утврђеним одлукама општина оснивача, 

- за исплату новчаних примања на основу утврђених права корисника. 
 
Основна средства: 
Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица користи пословни 

простор Општина оснивача и то у:  
- Петровцу на Млави, Ул. Српских владара бр. 284; 
- Жагубици, ул. Каменички пут бр. 2.  
 

ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ  ЦСР ОПШТИНА 
ПЕТРОВАЦ И ЖАГУБИЦА НА ДАН  31.12.2019. ГОДИНЕ 

 
Р.бр. Назив Ком. Набавна вр. Отписана 

вр. 

Садашња вр. 

1. ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ   3 2.148.883,00    924.298,12 1.224.584,89 

2. КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА     117    306.848,00    273.791,24      33.056,76 

3. РАЧУНАРСКА ОПРЕМА - 

МОНИТОРИ,ШТАМПАЧИ,КУЋИШТЕ       

50 1.077.632,74   961.355,78      116.276,96 

4. КОМУНИКАЦИОНА ОПРЕМА   9    164.320,00    164.320,00               0,00 
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5. ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО 26    712.478,00    489.196,17    223.281,83 

6. ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ 3      19.290,00      19.290,00                    0,00 

7. ЛИЗИНГ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ 1   996.301,79               0,00   996.301,79 

8. ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ И ДРУГИ 

ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ У 

ПРИПРЕМИ 

1 1.230.000,00               0,00 1.230.000,00 

   УКУПНО:   6.655.753,53 2.832.251,31 3.823.502,22 

 
 

17.   ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 
- Носачи информација, насталих у раду или у вези са радом, којим Центар за 

социјални рад општина Петровац и Жагубица располаже,  чувају се у: 

архиви, у канцеларијама, код службених лица која раде на предметима 

као и у електронској форми у рачунарима, на ЦД и дискетама. 

- Регистар усвојитеља и Регистар усвојеника чува се под посебним режимом. 

- Документација, односно носачи информација се чувају уз примену 

одговарајућих мера заштите. Информације се класификују, чувају и архивирају 

према прописима о канцеларијском пословању у државним органима. 

- Финансијска документа о плаћању, документација настала у вези са исплатом 

плата, евиденција средстава за рад и имовини коју користи Центар за 

социјални рад чува се у архиви у Службе за финансијско- административне и 

технишке посливе. 

- Досијеа запослених, записници и друга општа документа Центра  се чувају у 

канцеларији за управно- правне послове. 

- До постављања web презентације, ЦСР користи носаче информација Општине 

Петровац на Млави: www.petrovacnamlavi.rs и Општине Жагубица 

www.zagubica.org.rs у писаној форми се ова документа чувају у седишту 

Центра, у улици Српских владара бр. 284, 12300 Петровац на Млави. 
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18.  ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 

Списак докумената који настају или су у вези са радом Центра за социјални рад 
општина Петровац и Жагубица: 
Извештаји о раду; 
Планови рада; 
Финансијски планови и извештаји; 
Пописи; 
Документација настала по основу обављања јавнух овлашћења у досијеима корисника; 
Документација по основу услуга и материјалних давања у надлежности локалних 
самоуправа 
Регистри које по закону води ЦСР; 
Службене белешке; 
Налози за службена путовањима запослених; 
Уговори о раду запослених и уговори ван радног односа; 
Решења о годишњим одморима; 
Решења о мировању радног односа; 
Решења о породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета; 
Решења о плаћеном одсуству запослених; 
Решења о неплаћеном одсуству запослених; 
Планови и извештаји приправности; 
Решења о прековременом раду; 
Решења о престанку радног односа; 
Уговори о заснивању радног односа на одређено време; 
Решења о исплати накнаде за неискоришћен годишњи одмор; 
Споразум о престанку радног односа; 
Кадровски планови; 
Потврде запосленима у вези са остваривањем права из радног односа; 
Месечни извештаји у вези са структуром, бројем запослених и исплаћеним платама; 
У вези са спровођењем поступака јавних набавки: 
Одлука о покретању поступка; 
Одлука о образовању Комисије за јавну набавку; 
Конкурсна документација; 
Јавни позив; 
Записник о отварању понуда; 
Извештај о стручној оцени понуда; 
Одлука о избору најповољније понуде; 
Oдлука о обустави поступка; 
Обавештење о закљученом уговору; 
Oбавештење о обустави поступка; 
Обавештење о избору најповољније понуде; 
Записници и олуке са седница Управног и Надзорног одбора; 
Документација и извештаји о јавним набавкама; 
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Закључени уговори; 

Документација о извршеним плаћањима; 
Кадровска досијеа запослених; 
Документација о спроведеним пројектима. 
   

         19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 

Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица, сагласно одредбама Закона 
о слободном приступу информацијама од јавног  значаја,  омогућава тражиоцу  
информације увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на 
копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија документа  упути  поштом,  
факсом, електронском поштом или на други начин. 

Информација од јавног значаја, у смислу овог закона, јесте информација  којом 
располаже орган јавне власти, настала у раду или у  вези  са  радом  органа јавне 
власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о  чему  јавност има 
оправдан интерес да зна. 

Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица неће омогућити 
остваривање приступа информацијама од јавног значаја уколико су испуњени услови из 
чл. 9, 10. и 14. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

Уколико се тражена информација од јавног значаја може издвојити од  осталих 

информација у документу у који Центар за социјални рад општина Петровац и 
Жагубица није  дужна тражиоцу да омогући увид,  омогућиће тражиоцу увид у део 

документа који садржи само издвојену информацију и обавестиће га да остала 

садржина документа није доступна. 

Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица неће тражиоцу омогућити 
остваривање  права на приступ информацијама од јавног значаја ако тражилац 
злоупотребљава права на приступ информацијама од јавног значаја, нарочито ако је 
тражење неразумно, често, када се понавља захтев за истим или већ  добијеним  
информацијама или када се тражи превелики број информација. 

Такође, неће се тражиоцу омогућити остваривање права на приступ 
информацијама од јавног значаја ако би тиме повредио право на приватност, право на 
углед или које друго право лица на које се тражена информација лично односи, осим: 

1) ако је лице на то пристало; 
2) ако се ради о личности, појави или догађају од интереса за јавност, а 

нарочито ако се ради о носиоцу државне и политичке функције и  ако  је  
информација важна с обзиром на функцију коју то лице врши и 

3) ако се ради о лицу које је својим понашањем, нарочито у вези са 
приватним животом, дало повода за тражење информације.  
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           20. ИНФОРМАЦИЈА О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 
ИНФОРМАЦИЈАМА 
 

Свако има право да му буде саопштено да ли Центар за социјални рад општина 
Петровац и Жагубица поседује одређену информацију од јавног значаја, односно да ли 
му је она иначе доступна и да му се информација од јавног значаја учини доступном 
тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од  јавног  
значаја, право на копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија 
документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин. 

Тражилац подноси писани захтев Центру за социјални рад општина Петровац и 
Жагубица за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја (у даљем 

тексту: захтев). 

Захтев мора садржати назив институције, име, презиме и адресу тражиоца,  као и 
што прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може садржати  и  друге 
податке који олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац  не мора 
навести разлоге за захтев. 

Установа је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 8 дана од дана пријема 

захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ 
који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. 

Међутим, уколико Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица из 

оправданих разлога није у могућности да поступи у наведеном року, обавестиће  о  

томе  тражиоца и одредити накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана 

пријема захтева. 

Са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи 
тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштиће тражиоцу 
време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних 
трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима 
за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради 
копију.  

Увид у документ који садржи тражену информацију, који је бесплатан, врши се у 

службеним просторијама Центра за социјални рад општина Петровац и Жагубица. 
Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи 

тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредила Центар за 

социјални рад општина Петровац и Жагубица. 

Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу 
тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају  упућивања и 
трошкове упућивања. 

Висину накнаде нужних трошкова које плаћа тражилац информације за  израду 
копије и упућивање копије докумената на којима се налази информација од јавног 
значаја прописала је Влада Уредбом о висини накнаде нужних трошкова за издавање 
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копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја („Службени 
гласник РС“, број 8/06).  

Саставни део Уредбе је Трошковник којим се утврђује висина нужних трошкова за 
издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног  значаја, 
преме коме се за: 

Копија докумената по страни: 
 
на формату А3 6 динара; 
 
на формату А4 3 динара; 
 
Копија докумената у електронском запису: 
 
- дискета 20 динара; 

 
- ЦД 35 динара; 

 
- ДВД 40 динара; 

 
          -Копија документа на аудио касети 150 динара; 
 
          -Копија документа на аудио-видео касети         300 динара 

          -Претварање једне стране документа из физичког у                                 

електронски облик    30 динара. 

Упућивање копије документа  
- трошкови се обрачунавају према редовним износима у ЈП ПТТ Србије. 
 

Уколико висина нужних трошкова за издавање копија докумената на којима  се 

налазе информације од јавног значаја прелази износ од 500,00 динара, тражилац 

информације је дужан да пре издавања информације положи депозит у  износу од 50% 

од износа нужних трошкова према овом трошковнику. 

Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица може одлучити да 
тражиоца информације ослободи плаћања нужних трошкова, ако висина нужних 
трошкова  не  прелази  износ од 50,00 динара, а посебно у случају достављања краћих 
докумената путем електронске поште или телефакса. 

Од обавезе плаћања накнаде ослобођени су новинари, када копију документа 
захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију 
документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена 

информација односи на угрожавање, односно заштиту  здравља становништва и 

животне средине, осим у случајевима из члана 10. став 1. Закона. 

Ако Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица одбије да у целини 
или делимично тражиоцу информације стави на увид документ који садржи тражену 
информацију, изда, односно упути копију тог документа, дужна је да без одлагања, а 
најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и 
да  то решење образложи писаним путем, као и да у решењу упути тражиоца на правна 
средства која може изјавити против таквог решења.  

Захтеви за остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја могу се 

доставити путем поштанске службе или непосредно преко писарнице Установе. 
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  Образац 1 
Захтев за приступ информацији од јавног значаја 

 

 Адресе за доставу:  
 

Адреса Седишта у Петровцу: 12300 Петровац на Млави, Српских владара, број 284; 

Адреса Одељења у Жагубици: 12320 Жагубица, Каменички пут бр. 2; 

E-mail: за Седиште у Петровцу на Млави petrovac.csr@minrzs.gov.rs; 

           E-mail: за Одељење у Жагубици zagubica.pcsr@minrzs.gov.rs. 

        Д И Р Е К Т О Р, 

                                                                                                 __________________ 

                                                                                              Јасминка Николић,                    

                                                                                                             дипл. економиста                      

21. ПРИЛОЗИ 
 

„ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ И 
ЖАГУБИЦА`` 

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
Српских владара 284 

З А Х Т Е В 
за приступ информацији од јавног значаја 

 
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа 
захтевам:* 
- обавештење да ли поседује тражену информацију;  
- увид у документ који садржи тражену информацију;  
- копију документа који садржи тражену информацију; 
- достављање копије документа који садржи тражену 

информацију:   ** поштом,   електронском поштом,  
факсом,  на други  начин _ ___________ .    

Овај захтев се односи на следеће информације: 
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају 
проналажење 
тражене информације) 

Тражилац информације/Име и презиме 

 

У   , 

Дана: 

____.20_ . године 

  
                     адреса 

  
   други подаци за контак

  
    Потпис 

mailto:petrovac.csr@minrzs.gov.rs
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Образац 2.  

 
Обавештење о стављању на увид документа који садржи 

 тражену  информацију и о изради копије 
 

 
 На основу члана 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја поступајући по захтеву ..................................................... 
                                                        име и презиме подносиоца захтева 
 
за увид у документ који садржи .........................................................___________ 
                                                                     опис тражене информације 
 
достављам: 
 
 
                                                                 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
 

                                                    о стављању на увид документа који садржи 
                                                      тражену  информацију и о изради копије 
                        
 
Поступајући по захтеву број .............................који је поднео ......................................., 
                                                                                                              (  име и презиме тражиоца) 
у року утврђеном чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, 
 
обавештавамо Вас да дана ......................, у времену .................., у просторијама Установе, можете  
 
извршити увид у документ у коме је садржана тражена информација,  коју сте навели у захтеву. 
 
Том приликом, на Ваш захтев биће Вам издата и копија документа са траженом информацијом. 
 
Копија стране А4 формата износ ......................- динара. 
 
Износ укупних трошкова израде копије траженог документа  
 
износи...................динара и уплаћује се на рачун................ 
_____________________________. 

 
Достављено:  
 1. Именованом                          
 2. архиви                                                                                   
                                                                                                         (М.П.)  
 
  _________________________________________ 
 (потпис овлашћеног лица) 

 
Предмет бр. ............. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

54 ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦСР ОШТИНА ПЕТРОВАЦ И ЖАГУБИЦА 

  

ОБРАЗАЦ  3. 
Ж А Л Б А* 

 
( ________________________________________________________________________) 
                  Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца 
против решења Центра за социјални рад општина Петровац и Жагубица, број 
_____________ од ______.20__.  године, у _______ примерака. 
 Наведено решење побијам у целости, јер није засновано на Закону о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја. 

Диспозитивом наведеног решења, супротно члану _____** Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја, неосновано је одбијен мој захтев. Зато 
сматрам 
да ми је Установа решењем о одбијању захтева ускратила уставно и законско право на 
приступ информацијама од јавног значаја. 

На основу изнетих разлога, предлажем да се жалба уважи, те да се поништи 
решење првостепеног органа и омогући приступ траженој информацији. 

Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. став 1. 
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, обзиром да сам решење 
првостепеног органа примио дана _______.20__. године. 
 
 _______________________________________ 
 Подносилац жалбе / Име и презиме  
У _________________, 
Адреса:__________________ 
дана ______.20 ___. године 
 _______________________________________ 
  други подаци за контакт 
 
_________________________________ 
  потпис  
* Напомена: У жалби се мора навести решење које се побија, назив органа који га је 
донео, као и број и датум   решења. Довољно је да жалилац изложи у жалби у ком погледу 
је незадовољан решењем, с тим да жалбу не мора посебно образложити. У овом обрасцу 
дата је само једна од могућих верзија образложења жалиоца када је првостепени орган 
донео решење о одбијању захтева за приступ информацијама. 
** Напомена: Навести члан Закона који је орган власти повредио ускраћивањем приступа 
информацијама. Реч је најчешће о одредбама садржаним у ч-14. Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја, који се односе на искључење и ограничење 
права на приступ информацијама. 
 
  За Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 
11000 Београд 
Немањина  
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        ОБРАЗАЦ  4. 
 

У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја подносим: 
 

Ж А Л Б У 
 
због непоступања Центра за социјални рад општина Петровац и Жагубица, по Захтеву за 
приступ информацијама од јавног значаја у законски прописаном року: 
     Дана____________ поднео сам Центру за социјални рад општина Петровац и 
Жагубица захтев за приступ информацијама од јавног значаја, у коме сам од надлежног 
органа захтевао 
(______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________) 
навести податке о захтеву и информацији 
 

У прилогу вам достављам доказе о поднетом захтеву (копију захтева и доказ о 
предаји). 

Како је од подношења захтева протекао Законом прописан рок у коме је Центар за 
социјални рад општина Петровац и Жагубица био дужан да поступи по захтеву, сходно 
члану 16. ст. 1. и 3. Закона, стекли су се услови за изјављивање жалбе Поверенику. 
 
____________________ 
Подносилац жалбе / Име и презиме  
У _________________, 
Адреса:__________________ 
Дана: _______.20__. године 
 ________________________________ 
     други подаци за контакт 
 
____________________________ 
  потпис 
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ОБРАЗАЦ  5. 
 
ПРИМЕР ПРЕДЛОГА СТРАНКЕ ЗА 
ПРИНУДНО ИЗВРШЕЊЕ РЕШЕЊА ПОВЕРЕНИКА 

 
Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 

 
Немањина 22-26 

Београд 
 

У складу са чланом 264.ст.2. Закона о општем управном поступку, у вези са чланом 
28.ст.2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, подносим: 
 

ПРЕДЛОГ 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНОГ ИЗВРШЕЊА 

 
Решења Повереника, број: од године, по коме установа _____________________ 

(навести назив органа)  није поступио:  
 

1. у целости  

2. у делу којим је наложено да ми се доставе следеће 

информације:______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Као доказ да ми орган није омогућио приступ тј. увид, односно да ми није доставио 
све информације, прилажем добијени одговор, односно копије докумената (или дугог 
носача информација) које ми је орган доставио.  

Како је истекао рок у коме је орган власти био дужан да поступи по решењу 
Повереника, предлажем да Повереник, у складу са својим законским овлашћењима 
спроведе поступак админстративног извршења напред наведеног решења и омогући ми 
добијање тражених информација.      
_________________________________ 
Подносилац предлога / Име и презиме 
У ____________________,             
Адреса: _____________________ 
Дана:  _______.20__. године                                
 ____________________________________ 
 други подаци за контакт које подносилац жели да 
 да за потребе овог поступка   
      ____________________________________ 
              потпис
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