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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА 2009. ГОДИНУ 
 

I Становништво општине 
 

Подаци о основним обележјима становништа општине Књажевац базирани 
су  на  резлтатима  пописа  становништва  из  2002.године  и  подацима  надлежних 
служби  о  неким  основним  забележеним  променама  које  су  се  десиле  током 
претходне године на коју се овај Извештај односи. 

Следећа табела даје податке о становништву општине по годинама пописа.  
 

Година пописа  Број 
становника 

1948  61560 
1953  61973 
1961  59445 
1971  52012 
1981  48879 
1991  44124 
2002  37172 

 
Број становника мењао се од пописа до пописа, у смислу сталног смањења. 

То    је  појава  карактеристична  за  велики  број  општина,  а  од  1991.године,  и  за 
подручје целе Србије. Након пописа 2002.године, показало се да је само у десетак 
општина у Србији, природни прираштај позитиван.  

Ако  се  посматрају  подаци  о  становништву  наше  општине  не  само  кроз 
укупан  број  становника,  запажају  се  неке  специфичности  у  односу  на  друге 
средине из окружења и шире.  У  следећој  табели назначени су неки од њих,  зато 
што сматрамо да су посебно значајни  за област социјалне заштите, пре свега као 
одредница правца развоја ове области у нашој средини.  

 
Г о д и н а      п о п и с а    с т а н о в н и ш т в а  

1961  1981  2002 
Укупно 
становника 

59 445  48 789  37 172 

- град  7 448  (12,5%)  16 661 (31,1%)  20 194 (54,3%) 
- села   51 997 (87,4%)  32 128 (68,9%)  16 978 (45,7%) 

Старосне групе:       
0‐19 година  25,1 %  18,5 %  15,8 % 
20‐59 година  57,1 %  48 %  49,1 % 

      60 и више  17,7 %  33,5 %  35,1 % 
Стопа природног 
прираштаја 

‐ 1,7  ‐7  ‐14,5 
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Наведеним бројкама треба додати следећи географско‐демографски приказ: 
 

 Општина Књажевац је једна од четири најпространије у Србији (1202кв.км), 
са густином насељености од 31,9 ст.по километру квадратном, и око 13 000 
домаћинстава, чији се број између два последња пописа смањио за 857, а 
просечан  број  чланова  са  3,1  –  на  2,8;  од  последњег  пописа  до  данас, 
вероватно је дошло до значајније промене ових параметара.  

 Највећи део територије је брдско‐планински; од 86 насеља, једно је градско; 
при последњем попису једно село било је само географски појам; половина 
села  има  двоцифрени  број  становника,  а  четвртина  има  мање  од  50;  у 
највећем броју села једина старосна група су старији од 60 година. 

 Крајем  20.века,  просечна  старост  становништва  општине  била  је  47,9, 
индекс  старења  био  је  1,42  а  при  последњем  попису  је  2,12  (на  100 
становника до 19 година старости долази 212 старијих од 60 година.  

  
Ни  један  показатељ  не  даје  основа  за  тврдњу  да  се  демографска  слика 

Књажевца може променити на боље. Онај најбитнији, да је број умрлих око 4 пута 
већи  од  броја  рођених,  говори  о  даљем  „урушавању“  демографске  пирамиде. 
Њена основа, коју чини број деце до 2 године у укупној популацији, све је ужа. 

Према подацима матичне службе општине, током 2009.године, уписано је 
111 венчања (претходне године 138), и 221 рођење (претходне године 247 ). Само 
на  подручју  за  које  се  матичне  књиге  воде  у  Књажевцу,  регистровано  је  365 
умрлих, од укупно 696, колико је умрло на целој територији општине. 

На  евиденцији Националне  службе  запошљавања,  на  крају 2009.године  у 
општини Књажевац било је 4415 незапослених лица. Од тог броја 45,9 % су жене. 
Лица без квалификације међу незапосленима чине 37,7%,од чега су 51,3% жене. У 
односу на претходну годину, дошло је до промене у структури незапослених лица, 
у  смислу  повећања  броја  оних  који  имају  од  четвртог  до  седмог  степена 
образовања. Тако  је на крају године евидентирано 144 лица са високом и 215  са 
вишом  стручном  спремом.  Сваки  појединачни  „случај“  имао  би  свој  коментар 
овакве ситуације, па су овде бројеви дати само информације ради.    

Према  подацима  Фонда  ПИО  у  Зајечару,  велики  проценат  популације 
Књажевца, према радном статусу, су пензионери. Из следеће табеле сазнајемо да 
пензионери чине 22,5% укупног броја становника. Реално, тај број је већи, јер Фонд 
ПИО нема комплетне податке и о пензијама по основу  пољопривреде, самосталне 
делатности, као ни о  пензијама оствареним радом у иностранству.  

 
 

Број корисника 
Врста пензије 

2008  2009 
Инвалидска  2565  2491 
Делимична  250  238 
Старосна  3689  3809 
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Породична  2131  2075 
У к у п н о  8385  8375 

 
 

 
II  Делатност Центра за социјални рад  

 
Делатност социјалне заштите и Центра за социјални рад као једне од установа, 

дефинише следећи сет закона: 
 Закон о социјалној заштити и обезбеђењу социјалне сигурности грађана, 
 Породични закон 
 Кривични закон 
 Закон о извршењу кривичних санкција 
 Закон  о  малолетним  учиниоцима  кривичних  дела  и  кривичноправној 
заштити малолетних лица 

 Закон о прекршајима 
 Закон о избеглицама 
 Парнични закон и Ванпарнични закон 
 Закон о извршном поступку 
 Закон о хипотеци 
Исто  тако,  делатност  Центра  за  социјални  рад  у  једном  делу  одређује 

општинска Одлука о правима грађана из социјалне заштите. То је подзаконски акт 
којим се регулише остваривање тзв. «проширених» права,  која се финансирају из 
општинског буџета и првенствено их остварују грађани са територије општине.   

 
Најширу  примену,  имају  одредбе  Закона  о  социјалној  заштити  који 

прописује основна права грађана из социјалне заштите, која се под истим условима 
остварују на територији целе Србије. Рад на остваривању тих права и сама права, 
финансирају  се из   републичког буџета,  и  у  том смислу центри    за  социјални рад 
обављају  послове  јавних  овлашћења,  који  су  од  средине  2009.године,  делом 
регулисани  и  новим  Правилником  о  организацији,  нормативима  и  стандардима 
рада у центрима за социјални рад.  

Основна права из  социјалне заштите регулисана овим Законом су: право 
на  оспособљавање  за  рад,  право  на  смештај  у  установу  социјалне  заштите  или 
другу породицу, право на материјално обезбеђење, право на додатак за помоћ и 
негу  другог  лица  и  право  на  увећани  додатак  за  помоћ  и  негу  и  право  на 
пружање услуга социјалног рада у поступку решавања о остваривању тих права.  

У  складу  с  овим  Законом Центар  је  обављао  и  следеће  стручне  послове  у 
спровођењу социјалне заштите и социјалног рада: откривање социјалних потреба и 
проблема  у  области  социјалне  заштите,  предлагање  и  предузимање  мера  у 
решавању  стања  социјалних  потреба  грађана  и  праћење  њиховог  извршења, 
организовање  и  спровођење  одговарајућих  облика  социјалне  заштите  и 
непосредно  пружање  услуга  социјалне  заштите  и  социјалног  рада,  бављење 
превенцијом  дијагностиком,  третманом  и  пружањем  саветодавно‐терапијских 
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услуга и стручне помоћи корисницима, подстицање добровољног и хуманитарног 
рада  у  области  социјалне  заштите,  вођење  евиденције  и  документације  о 
пруженим  услугама  и  предузетим  мерама  у  оквиру  своје  делатности  и  вођење 
посебних прописаних евиденција, итд... 

Породични  закон  има  примену  у  породично‐правној  заштити  деце  и 
одраслих  лица.  У  том  смислу  регулише  заштиту  права  и  интересе  деце,  обавезу 
њихове  посебне  заштите  и  поштовања  најбољег  интереса  уколико  припадају 
групацији  деце  без  породичног  старања,  ако  су  са  инвалидитетом,  или    су 
изложена насиљу и другом било којом врстом злоупотребе. Овим законом такође 
се санкционише свака врста породичног насиља и прописују процедуре и хитност 
поступања.  Старатељство  је  онај  сегмент  заштите  који  је  суштина  центара  за 
социјални рад, односно, орган старатељества је синоним за установе овог типа. То 
даје  посебан  значај  и  одговорност  за  стручна  поступања  и  предузимање 
одговарајућих мера заштите лица која нису у могућности да сама штите своја права 
и  интересе  (особе  са  инвалидитетом,  ментално  недовољно  развијена  лица, 
душевни болесници, остарела лица, и сл.). 

Закон  о  малолетним  учиниоцима  кривичних  дела  и  кривичноправној 
заштити  малолетних  лица  обавезује  Центра  за  социјални  рад  на  одређена 
поступања  у  раду  са  децом  и  омладином  која  испољава  неке  облике 
неприлагођеног  понашања  или  је  склона  чињењу  прекршаја  и  других  дела  која 
подразумевају кривичну одговорност.  

Остали  закони  су  потпора  приликом  реализације  одређених  активности 
везаних за групе корисника (жртве насиља, избеглице...) или пак за проблеме који 
се  јављају  приликом  остваривања  неких  права  и  вођења  поступака  по  њиховом 
престанку (реализовање хипотеке након смрти корисника...).  
 

  
III Реализација социјалне и породично‐правне заштите корисника 

 
БРОЈ КОРИСНИКА И ЊИХОВА СТРУКТУРА 

 
1. Кретање укупног броја корисника по старосним групама 

 
Старосна група  2008  2009  % 

Деца и омладина  894  1206  41,9 
Одрасла лица  1221  1248  43,4 
Остарела лица  409  423  14,7 
Укупан број корисника  2524  2877  100,0 

 
Укупан  број  корисника  током  2009.године  већи  је  за  14%  у  односу  на 

претходну извештајну годину. Овај број такође говори да је близу 8%, тачније 7,79% 
укупног броја  становника  било  током  године на  евиденцији Центра  за  социјални 
рад.  Или,  сваки  тринаести  становник  општине,  имао  је  потребу  за  обраћањем 
Центру за социјални рад.   
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Процентуална расподела корисника по старосним групама  остала  је иста:  
највећи проценат чине одрасли корисници, затим следе деца и омладина, па стара 
лица, што се из табеле и види. Међутим, између одраслих лица и деце, разлика у 
апсолутном броју све је мања. Ове године износи само 42. 

Највећи проценат повећања броја корисника у односу на претодну годину, 
бележимо код старосне групе деце и омладине и он износи 34,9%. Код одраслих је 
2,2% а код остарелих лица је 3,4%.  

Текст који  следи и бројчани показатељи у  табелама, даће одговор на питање, 
код којих категорија корисника је забележен раст, а код којих смањење.   

 
2. Кретање укупног броја деце и омладине по основним категоријама 

 
Деца и омладина  2008  2009 

Без родитељског старања  50  57 
Социо‐материјално угрожена  441  791 
Из  породица  с  поремећеним  пород. 
односима 

120  123 

Ометена у развоју  51  43 
С поремећајем у понашању  182  157 
Остала деца и омладина  50  35 
Укупан број  894  1206 
  

Број  деце  и  омладине  међу  корисницима  у  социјалној  заштити  показује 
изразито повећање код социјално‐маеријално угрожене деце и омладине,  које 
износи 79,4%. У много мањој мери присутно је код деце без родитељског старања 
и деце из породица са поремећеним односима родитеља. 

Смањење  је  најизраженије  код  остале  деце  и  омладине,  и  износи  30%. 
Разлог  се  може  приписати  чињеници  да  су  проблеми  и  потребе  за  одређеним 
услугама  деце  били  јасно  дефинисани  и  сагласни  са  важећом  номенклатуром  и 
дефиницијама  категорија  корисника,  облика  и  мера  заштите  и  услуга  социјалног 
рада,  која  се  примењује  у  вођењу  евиденције  и  документације  у  центрима  за 
социјални рад.  

Мањи број корисника бележи се и код категорија деце и омладине ометене 
у развоју (15,7%) и с поремећајем у понашању (13%). 

Материјална угроженост породице нарочито погађа децу и остале осетљиве 
групе, а у нашој средини међу децом која су социјално‐материјално угрожена, 95% 
су  из  ромских  породица.  Просечан  број  породица  корисника  материјалног 
обезбеђења, на месечном нивоу током 2009.године, био је 342 (2008.био је 308). 

 Највећи број породица право на МО остварују по основу незапослености.  а 
далеко мање по основу неспособности за рад, где спадају најчешће стара лица.  

Анализом података из документације и евиденције која  се о корисницима 
води  у  Центру  за  социјални  рад,  долази  се  до  податка  да  су  социо‐материјално 
угрожена  деца,  најчешће  претшколског  и  основношколског  узраста  до 10  година 
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старости и да су међу њима најбројнија деца из ромских породица. С обзиром да 
врло  мали  број  ромске  деце  завршава  основну  школу,  већ  са  15‐17  година 
заснивају своје породице „осамостаљују се“, и отварају нови круг корисника МО.  

Број деце и омладине с поремећајем у понашању мањи је за 13%, али нема 
много  разлога  за  задовољство  када  се  узме  у  обзир  чињеница  да  је  младих  у 
општини  све  мање.  Истина  је  да  међу  учињеним  делима  малолетника  нема 
озбиљнијих облика криминалитета, већ је најчешће реч о прекршајима из области 
безбедности  саобраћаја  и  ремећења  јавног  реда  и  мира.  Кроз  практичан  рад 
сусрећемо  се  са  честим  негодовањем  родитеља  и  минимизирањем  озбиљности  
чињења прекршаја. У принципу не одобравају понашање своје деце, али и не дају 
јасну  осуду,  коју  деца  тумаче  као  прећутно  „одобравање“  неодговорног  односа 
према поштовању законских прописа.  
  
 
 

3. Однос између старих(«пренетих»)и нових корисника у групацији деце и 
омладине 
 

Деца и омладина 
Пренети из 
2008.г. 

Реактивир. 
и 

новоевид. 
2009.г. 

Укупан број 
2009.г. 

 

Стављени у 
пасиву 

током 2009.

Без родитељског старања  47  10  57  3 
Социо‐материјално угр.  475  316  791  363 
Из пор.с порем.односима  39  84  123  56 
Ометена у развоју  33  10  43  7 
Са поремећ.у понашању  33  124  157  132 
Остала деца и омладина  8  27  35  21 
Укупан број  635  571  1206  582 
 

 Наведени подаци говоре да највише пренетих из претходне године има код 
оних  категорија  деце  и  омладине,  које  захтевају  планирање  и  организовање 
заштите  у  дужем  временском  периоду,  а  то  су,  у  односу  на  њихов  укупан  број 
током 2009. године, била деца без родитељског старања и деца ометена у развоју. 
Број  пренетих  из  категорије  социјално‐материјално  угрожене  деце,  исто  тако 
говори да се више не ради само о тренутном проблему, већ да је то стање њихових 
породица које има тенденцију дужег трајања. 

Социјално‐материјално  угоржена  деца  пасивизирају  се  током  тромесечног 
законског  прекида,  након  деветомесечног  континуираног  коришћења  права  на 
материјално обезбеђење у оквиру своје породице. 

 Подаци говоре да по истеку тог прекида, ни у једном случају није дошло до 
промене  у  радном  статусу  родитеља,  односно,  и  након  тога  остварују  право  по 
истом  основу,  а  то  је  незапосленост.  Једина  промена  настане  у  случају  брисања 
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лица са евиденције НСЗ због нејављања. То значи, да материјална необезбеђеност 
постаје трајно стање,  као и зависност од система социјалне заштите, не само код 
актуелне, већ и у наредним генерацијама. 
 

4. Кретање укупног броја одраслих лица по основним категоријама 
 

Одрасла лица  2008  2009 
Са поремећајем у понашању  23  12 
Матер.необезбеђена и незбринута    669  838 
Са поремећеним породичним односима  147  156 
Психофизички ометена   178  150 
Остала  204  92 
Укупан број  1221  1248 

У  Извештају  за  2007.годину,  први  пут  је  број  одраслих  корисника  прешао 
број 1000. За 2009.годину бележи се повећање укупног броја одраслих, у односу на 
2008.годину, у износу од  2,2 %. Међутим, рашчлањивање по категоријама, у таб.4, 
даје податке о томе која проблематика је најчешћа код одраслих, а где је дошло до 
значајнијег смањења броја корисника.  

У  том  смислу,  код  материјално  необезбеђених  и  незбринутих  лица, 
очигледно  је  да  је  број  корисника  већи  за  нешто  више  од  25%  у  односу  на 
претходну  годину,  односно да највећи број лица међу одраслима, има проблеме 
недостатка материјалних средстава.  

Повећање броја корисника присутно  је и   код категорије одраслих лица са 
поремећеним породичним односима (6%). 

 Код  свих  остали,  очитава  се  смањење,  које  је  најизраженије  код  осталих 
одраслих  лица  (55%).  Разлог  је  вероватно,  као  и  код  деце  и  омладине,  јасније 
дефинисање  основног  проблема  који    одрасло  лице  „доводи“  на  евиденцију 
Центра.   
Исто  тако,  знатно  се  смањио  број  лица  с  поремећајем  у  понашању,  где  спадају 
одрасли алкохоличари, лица са асоцијалним понашањем и одрасли делинквенти.  
 
5. Однос између старих и нових корисника у групацији одраслих лица  
 

Одрасла лица 
Пренети из 
2008.г. 

Реактивир. 
и 

новоевид. 
2009.г. 

Укупан број 
2009.г. 

Стављени у 
пасиву 

током 2009.

С поремећ. у  понашању  5  7  12  4 
Мат.необезб.и 
незбринута 

526  312  838  269 

С порем.пород. односима  33  123  156  52 
Психофизички ометена   127  23  150  17 
Остала   10  82  92  45 
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Укупан број  701  247  1248  387 
 

Специфичност  код  одраслих  корисника  јесте  да  је  проценат  пренетих 
корисника из претходне године, већи него код остале две старосне групе, и износи 
78%.  Томе доприноси  нарочито  број материјално  необезбеђених  лица  која  су  на 
крају претходне године била активни корисници, као и лица која су психофизички 
ометена,  јер она захтевају дужу и комплекснију заштити које често траје до краја 
живота.  
 

 
6. Кретање укупног броја остарелих лица по основним категоријама 
 

Остарела лица  2008  2009 
Без породичног старања  42  55 
Без средстава за живот  110  102 
Теже хронично оболела и инвалидна  212  217 
Остала  45  49 
Укупан број  409  423 

 
Број старих лица међу корисницима Центра током 2009.године, повећан  је 

3,4%, . Благи раст присутан је код свих категорија.  
У  делу  Извештаја  који  се  односи  на  обим  коришћења  права  која  се 

финансирају из буџета,  налазе  се подаци о  томе које  су  старосне  групе најчешће 
међу  корисницима.  Ту  се  налази  и  податак  да  остарела  лица  најбројнија  међу 
корисницима права на смештај у установу социјалне заштите, додатак за помоћ и 
негу  другог  лица  и  увећани  додатак  ТН.  Стара  лица  чешће  него  деца  и  одрасли, 
користе и неке услуге које се финансирају из буџета општине, као што  је помоћ у 
кући.  

Реализацијом  пројекта  Помоћ  у  кући,  кроз  праксу  је  потврђено  да  је 
приближавање  услуга  старима  далеко  делотворније  од  уклапања  њихових 
потреба у постојећи законски оквир основних права, који свако животно окружење 
ставља  у  исту  раван.  А  неоспорно  је  да  се  по  условима  живота,  доступности 
установа  и  услуга,  и  сл.  не  могу  поредити  нека  наша,  са  селима  у  другим 
срединама.  Овим желимо  да  укажемо,  да  су  услови  за  остваривање  једног  дела 
основних права такви да многе старе особе одустају од захтева све док постоји и 
најмања  шанса  да  опстану  у  свом  окружењу.  Зато  смо  сигурни,  да  активности 
услуга Помоћи у кући, обилазак, пружање инструменталне подршке, материјалне 
помоћи  пакетима  животних  намирница,  дају  баш  такву  шансу  старима  у  нашим 
селима.   
 

7. Однос између старих и нових корисника у групацији остарелих лица 
 

Остарела лица  Пренети  Реактивир.  Укупан  Стављени  у 
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из 2008.г.  и 
новоевид. 
2009.г. 

број 
2009.г. 

пасиву 
током 2009. 

Без породичног старања  27  28  55  21 
Без средстава за живот  84  18  102  29 
Теже хронич. обол.и инвал.  178  39  217  44 
Остала   22  27  49  16 
Укупан број  311  112  432  110 
 
 
 
 

БРОЈ КОРИСНИКА ПРАВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА 
 

 У  уводном  делу  Извештаја  побројана  су  основна  права  из  социјалне 
заштите прописана Законом , која се остварују под истим условима за све грађане и 
која  се  финансирају  из  републичког  буџета.  У  следећим  табелама  садржани  су 
подаци о обиму коришћења тих права у нашој општини током 2009. године. Треба 
нагласити да су по захтеву обрасца у коначан број урачуната и она лица којима је 
током године престало право,  тј. није битна дужина коришћења  . С  тога се овај 
број разликује од стања на дан 31.12.2009.године. 
8. Број корисника смештаја у установи социјалне заштите 

 
Старосна група  2008  2009 

Деца и омладина  5   8 
Одрасла лица  23  24 
Остарела лица  83  92 
Укупан број корисника  111  124 
 
 
9. Број корисника смештаја у другој породици 
 

Старосна група  2008  2009 
Одрасла лица  1   
Остарела лица  1  1 
Укупан број корисника  2  1 
 

Овај  облик  заштите  код  одраслих  и  старих  лица  не  користи  се  у  великом 
обиму у нашој средини. То истовремено не значи да нема лица о којима се брину 
ближи или даљи сродници. Многи то чине не очекујући никакву надокнаду или пак 
уговорима регулишу међусобна права и обавезе.  
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10.  Укупан  број  деце  и  омладине  на  смештају  у  хранитељској  породици  (без 
обезира на категорију)  
‐ број деце у 2008.  __42____ 
‐ број деце у 2009.  __48____ 
 
11. Број корисника додатка за помоћ и негу 
 

Старосна група  2008  2009 
Деца и омладина  26  28 
Одрасла лица  93  85 
Остарела лица  145  168 
Укупан број корисника  264  281 

Као и у претходном извештајном периоду, повећан је укупан број корисника 
права на које се табела односи. У конкретном случају повећање износи 6,4%, а број 
по  старосним  групама  говори  да  је  повећање  најизраженије  код  старих  лица.  
Током године било поднета су 64 нова захтева, а у 29 случајева је право престало.  
 
12. Број корисника увећаног додатка за помоћ и негу 
 

Старосна група  2008  2009 
Деца и омладина  15  17 
Одрасла лица  23  43 
Остарела лица  91  156 
Укупан број корисника  126  216 
 

Ово  право  остварују  лица  за  која  Комисија  ПИО  утврди  постојање  100% 
телесног оштећења по  једном основу. У 2009.години, поднет  је 81 нови захтев за 
вештачење,  а  само  код  4  особе  је  престало  право.  Број  корисника  увећан  је  у 
односу на претходну годину 71,4%. Тај податак је својеврсна слика стања, нарочито 
старе популације, у оквиру које се очитава највећи пораст број корисника. 
 
Следећа табела садржи податке о томе колико се дуго чека налаз комисије. 
 

13. Број лица која чекају налаз недлежне инвалидске комисије 
(на дан 31.12.2009.) 

Дужина чекања  Број лица 
До 3 месеца  8 
3‐6 месеци  1 
6‐9 месеци   
Преко 9 месеци   
Укупно  9 
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Узимајући  у  обзир  број  поднетих  захтева  из  претходног  текста,  подаци  из 
ове табеле говоре о томе да су надлежне комисије знатно ефикасније у односу на 
раније године. 
 
14. Број породица са оствареним правом на материјално обезбеђење 
 

Број породица  2008  2009 
Јануар  310  322 
Фебруар  329  350 
Март  329  357 
Април  328  361 
Мај  326  357 
Јун  325  356 
Јул  280  316 
Август  271  320 
Септембар   291  326 
Октобар  302  333 
Новембар  305  351 
Децембар  300  355 

 
Ова  табела  даје  приказ  броја  породица  које  су  током  године  користиле 

право на материјално обезбеђење и истовремено даје могућност  упоређивања  с 
претходном годином. Упоређивањем података о броју породица у претходне три 
године, долазимо до чињенице да се месечни просек повећавао: 2006.године био 
је 255 породица, 2007. ‐ 281 породица,   2008.години месечни просек био је 308, а 
2009., 342 породице су у просеку на месечном нивоу користиле право на МО. 

На  почетку  текста  о  броју  и  структури  корисника  било  је  речи  о  структури 
ових продица и основу по коме сотварују право. 

  
Следећа табела даје преглед породица према броју чланова, са стањем на 

крају 2009.године. 
 
14 – а. Број породица са оствареним правом на материјално обезбеђење према 
броју чланова породице 31.12.2009.године. 
 
Број чланова породице  Број породица  Укупно чланова породице 
Један члан  122  122 
Два члана  68  136 
Три члана  71  213 
Четири члана  37  148 
Пет и више чланова  57  318 
Укупно   355  937 
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Код ових последњих, број је следећи: 5 чланова имају 32 породице, 6  имају 
18 породица, 7 имају 6 породица и 8 чланова има једна породица. 
 
15. Број корисника права на помоћ за оспособљавање за рад (рехабилитацију) 

Старосна група  2008  2009 
Деца и омладина  4  1 
Одрасла лица  2  2 
Укупно   6  3 
 

У  пракси  нашег  Центра  корисници  права  на  оспособљавање  за  рад  су 
искључиво  деца  ометена  у  развоју.  У  овој  табели,  приказана  2  одрасла  лица,  су 
деца  која  су  су  у  2009.  години  напунила  18  година,  а  још  увек  није  окончана 
рехабилитација. 
 
15 – а. Број неодложних интервенција у 2009.години упућених деци, омладини, 
одраслима и старима  
 
Старосна група  Врста неодложне интервенције  Број интервенција 

Деца и омладина  ‐ смештај у хранитељску породицу (због 
неадекватне бриге родитеља) 
‐  смештај у сигурну кућу (злостављање) 
‐ смештај у прухватилиште за децу (деца 
у скитњи) 

8 

Одрасли  ‐ смештај у сигурну кућу, 
‐интервенција  по  пријави  (провера 
навода),  
‐ поремећени породични односи 

6 

Стари  ‐ ургентни смештај  (прихватна станица)   9 
Укупно    23 

 
 

БРОЈ КОРИСНИКА ПРАВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
(ОПШТИНЕ) 

 
 Права  која  се  финансирају  из  буџета  општине  и  начин  њиховог 

остваривања, регулисана су општинском Одлуком о правима из социјалне заштите. 
Она  прописује  да  грађани  општине  Књажевац  могу  остварити  следећа  тзв. 
проширена права: 

• право  на  једнократну  помоћ  и  помоћ  у  натури,  где  спада  и  ЈНП  по 
основу радног ангажовања,  

• право на накнаду трошкова здравствене заштите,  
• право на опремање за смештај у установу или другу породицу,  
• трошкови сахране умрлих корисника, 
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• смештај у прихватилиште или прихватну станицу, 
• помоћ у кући старим и особама са инвалидитетом, 
• услуге Омладинског клуба «Отворена врата», 
• коришћење услуга Саветовалишта за брак и породицу, 
• дневни боравак у Клубу за стара лица, 
• дневни боравак старих лица, 
• Становање уз подршку‐ «Кућа на пола пута», 
• право на услугу «Народна кухиња» 

У том смислу, на постављено питање:   
Да ли се из буџета општине издвајају средства за финансирање помоћи у кући‐
одговор  је_ДА_;  а  на  питање:  да  ли  је  организована  тако  да  је  доступна  свим 
потенцијалним корисницима без обзира на место њиховог становања одговор је 
такође_ДА___? Што значи  ова услуга:  
(г) покрива целу територију. 

Током  процене  потреба  стручни  радници  користе  сугестије  и  помоћ 
суграђана  потенцијалних  корисника,  а  они  и  сами  партиципацију  у  креирању 
садржаја потребних услуга. Тиме на најбољи начин користе сви ресурси из средина 
што  се  позитивно  одражава  на  правовремене  детекције,  брзе  интервенције  и 
пружања услуга примерених потребама сваког појединца.  
  Услуга је пружана у другој половини 2009. године, а време имплементације 
пројекта истекло је у јануару 2010.године. 
 
16. Број корисника помоћи у кући   

Старосна група  2008  2009 
Деца и омладина      
Одрасла лица   40  70 
Остарела лица  140  180 
Укупно   180  250 
 

Да ли  се из  буџета  општине издвајају  средства  за финансирање дневног 
боравка?  

Одговор на ов питање је:  НЕ, не издвајају се средства ни за једну старосну 
групу. 
(а) деца и омладина   да    (не) 
(б) одрасла лица    да    (не) 
(в) остарела лица     да    (не) 
 
Одговор за следеће три табеле је да такве могућности не постоје у Књажевцу. 
 
17. Број дневних боравака за одрасла и остарела лица _________ 
 

Број корисника у 2009.години Назив дневног 
боравка и врста 

Укупан капацитет 
18‐64 год.  више од 65  укупно 
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корисника   
1.         
2....         
УКУПАН БРОЈ        ‐ 
 
18. број дневних боравака за децу и омладину _____________ 
 

Број корисника у 2009.години Назив дневног 
боравка и врста 

корисника 
Укупан капацитет 

0‐18 год.  више од 18  укупно 

1.         
2....         
Укупан број        ‐ 
 
19.  Ако  на  територији  општине  постоји  организован  дневни  боравак  у  НВО 
сектору навести следеће податке: 
‐ број дневних боравака (за сваку врсту корисника)___________‐__________ 
‐ капацитет (за сваку врсту корисника)___________‐____________ 
‐ број корисника дневног боравка у 2009.години (према свакој врсти корисника) 
 
На питање: 
Да  ли  на  подручју  општине  постоји  прихватилиште  (прихватна  станица)  за 
привремени смештај угрожених лица? Одговор је следећи: 
 
            Прихватилиште  Прихватна станица  
(а) за угрожену децу и омладину          да         (не)        да       (не) 
(б) за угрожена одрасла и стара лица       (да)         не   да       (не) 
 

Прихватилиште/прихватна  станица  у  Књажевцу  функционише  у  оквиру 
Геронтолошког центра  за одрасла и  стара лица.  За децу и омладину не постоји 
прихватилиште.  
 
Следе табеле у којима су исказани подаци о броју лица која су користила нека од 
права из општинске Одлуке: 
 
20.  Број  лица  која  су  у  току  2009.  године  била  на  привременом  смештају  у 
прихватилишту или прихватној станици   
 

Старосна група  Број лица  2009.г. 
Деца и омладина  3 
Одрасла лица  2 
Остарела лица  13 
Укупно   18 
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21. Број породица којима је у току године,  једном или више пута, преко центра 
додељена једнократна новчана помоћ 
 

Статус породице  Број породица 
Породица је корисник материјалног обезбеђења  125 
Породица није корисника материјалног обезбеђења  190 
Укупан број породица  315 
 

Код породица које су користиле једнокретне помоћи дошло је до промене у 
односу  на  претходну  годину,  како  у  броју  оних  које  нису  корисници  у  систему 
социјалне  заштите,  тако и  због  чињенице да  је добар део радно  способних лица 
имао прилике да  једнократну новчану помоћ заради,  путем добровољног радног 
ангажовања.  
 
22. Број породица којима је општина у току 2009. године, једном или више пута, 
једнократну помоћ директно доделила 
 

Статус породице  Број породица 
Породица је корисник материјалног обезбеђења   
Породица није корисника материјалног обезбеђења  4 
Укупан број породица  4 
  

Ових помоћи није било у великом броју, пружене су породицама за лечење 
деце оболеле од тешких болести.  
   
23. Број породица којима је у току 2009.године, једном или више пута, додељена 
једнократна помоћ у натури 
 

Статус породице  Број породица 
Породица је корисник материјалног обезбеђења  24 
Породица није корисника материјалног обезбеђења  30 
Укупан број породица  54 
  Ове помоћи пружене су набавком пакета животних намирница. 
 
 
 
24. Број корисника права на опрему за смештај у установу социјалне заштите или 
другу породицу 

Старосна група  2008  2009 
Деца и омладина      
Одрасла и стара лица     
Укупно   ‐  ‐ 
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За коришћењем овог права, током 2009.године није било потребе.  
 
 
БРОЈ КОРИСНИКА ПРИШИРЕНИХ ВИДОВА ЗАШТИТЕ КОЈИ СУ У ТОКУ 2009.ГОДИНЕ 

ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

25. Да ли је у општини организовано пружање услуге под називом «становање уз 
подршку» или под алтернативним називом «кућа на пола пута»? 
(а) није организовано 
(б) организовано је за младе без родитељског старања (који напуштају заштиту), 
а током 2009.године услуге су користила три корисника.     
‐број корисника у 2009.г.__3_, а број заједница __1__ 
(в) организовано је за особе с инвалидитетом (ометене у развоју) 
уписати број корисника у 2009.г._____/______, и број заједница __________.  
 
26.  Да  ли  општина  издваја  средства  за  стипендирање  ученика  и  студената  из 
осетљивих друштвених група 
(а) не издваја средства за ову намену 
(б)  издваја  средства  за  стипендирање  ученика/студената  из  породица  које 
остварују право на материјално обезбеђење 
  ‐ Уписати број стипендиста за текућу школску годину_______________ 
(в) издвајају средства за стипендирање деце без родитељског старања 
  ‐ Уписати број стипендиста за текућу школску годину_______________ 
(г) Општина издваја средства за стипендирање ученика/студената из неке друге 
категорије,  а  то  су  талентовани  ученици  и  студенти,  ученици  и  студенти 
дефицитарних  занимања,  при  чему  је  један  од  додатних  критеријума 
материјални статус породице и самохраност родитеља 
  ‐ број стипендиста : варира зависно од расположивих средстава 
 
27.  Број лица која  су у  току 2009.године користила исхрану  (бесплатан оброк)  у 
народној кухињи(навести ако у општини није организована народна кухиња) 
 

Статус корисника  Број 2009.г. 
Корисник материјалног обезбеђења  60 
Није корисника материјалног обезбеђења  40 
Укупан број породица  100 

У  општини  Књажевац    је  организована  народна  кухиња  током 
2009.године. Пред крај године, престала је с радом, због недостатка средстава, а 
и број корисника је, према подацима Црвеног крста, драстично опао. 
28.  Број  породица  које  су  у  току  2009.године  оствариле  попуст  за  плаћање 
комуналних  трошкова(навести  ако  општина  не  обезђује  ову  врсту  помоћи 
угроженим породицама)  
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Статус породице  Број 2009.г. 
Корисник материјалног обезбеђења   
Хранитељска породица   
Остале породице   
Укупан број породица   
 
Оваква  врста  помоћи  угроженим  породицама  није  предвиђена  општинском 
Одлуком о правима из социјалне заштите. 
 
29.  Ако  је  у  вашем  центру  организовано  пружање  услуга  «СОС  телефоном» 
потребно је навести податке о: 

 садржају услуге 
 којим категоријама грађана је намењена 
 финансијерима 
 броју евидентираних корисника ове услуге у 2008.г. 

Није организовано пружање услуга ове врсте. 
 
 
30. Остали видови «проширене» заштите који су у току 2009.године финансирани 
из буџета локалне заједнице:  
 

Остали видови проширене заштите  број 
1  Добровољно радно ангажовање  198 корисника 
2 

Омладински клуб 

3 групе по 15 деце (ромска деца 
из пор. корисника МО, деца с 
неприлагођеним понашањем и 

остала деца и омладина) 
3  Саветовалиште за брак и породицу  58 породица (153 лица) 
4 

Помоћ у кући старим и особама са 
инвалидитетом 

510 домаћинстава у селима и 70 
домаћинстава у граду (980 
старих и инвалидни лица) 

 
Октобра  месеца  2009.године,  започето  је  успостављање  нове  услуге  на 

нивоу локалне заједнице, а то је Дневни боравак за децу и младе са поремећајем 
у  понашању.  Ово  је  вид  примарне  и  специјалне  превенције  малолетничке 
делинквенције,  и  сервис  локалне  самоуправе  за  спровођење  организоване 
политике заштите деце са проблемима у понашању. Заштита деце и омладине је и 
у стратешким документима одређена као приоритет.  

У  2009.години,  Републички  Завод  за  социјалну  заштиту  започео  је 
пилотирање пројекта Ванинституционални третман деце и младих с поремећајем у 
понашању,  а  очекује  се  да  у  току  2010.године,  финансирање  ове  услуге  буде 
прихваћено  од  стране  локалне  заједнице  и  као  право,  постане  део  општинске 
Одлуке. 
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Све планиране активности везане за нове услуге реализоване су у року и у 
складу су са прописаним стандардима. 

У периоду од октобра до краја 2009.године, у простору Омладинског клуба 
реализован  је  рад  са 2  групе  деце  и  омладине,  а  такође  и  индивидуални  рад  са 
младима.  Почетни  резултати  и  концепт  рада,  оцењени  су  високом  оценом  од 
стране самих корисника. 
 
30  –  а.  Наведите  услуге  социјалне  заштите  које  су  неопходне  и  има  захтева  за 
њима  (листе  чекања)  а  нису  предвиђене  у  одлуци  општине  о  правима  из 
социјалне заштите: 
 
Потребне услуге из проширених права   

1.......   
Нема захтева нити листа чекања за нека нове услуге или права.   
 

 
 
 
 

Садржаји Извештаја који се односе на приказ рада Центра у домену реализације 
неких института породично –правне заштите 

 
СТАРАТЕЉСТВО 

 
У  складу  с  Породичним  законом,  Центар  за  социјални  рад  реализује 

старатељску заштиту одраслих и старих лица лишених пословне способности, као и 
деце без родитељског старања. Исто тако, цитирани Закон предвиђа постављање 
привременог  старатеља  одраслим  и  старим  лицима  која  нису  лишена  пословне 
способности и малолетним лицима у случајевима предвиђеним чланом 132. ПЗ.  

 
Следеће  табеле  дају  приказ  броја  лица  обухваћених  старатељском 

заштитом,  према старосним групама и облику старатељства. 
 

31. Број лица под старатељством (сва лица током године ‐ без обзира на дужину 
трајања) 

Старосна група  2008  2009 
Деца и омладина  48  54 
Одрасла лица  41  46 
Остарела лица   12  12 
Укупан број корисника   101  110 
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У односу на претходну годину, нема већих промена у обиму примене овог 
облика  заштите.  Исти  је  случај  и  са  институтом  привременог  старатељства,  а 
подаци о томе су у наредној табели. 

32. Број лица под привременим старатељством 
 

Старосна група  2008  2009 
Деца и омладина  19  22 
Одрасла лица  41  48 
Остарела лица   20  18 
Укупан број корисника   80  88 

 
 
 

НАДЗОР НАД ВРШЕЊЕМ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА 
 

            Током  2009.  године,  у  19  случајева  примењене  су  мере  надзора  над 
вршењем родитељског права у циљу заштите интереса деце.  Мерама назначеним 
у наредној табели, обухваћено је 22 деце. 
 
33. Реализација превентивног надзора (у 2009.г.) 
 

Врста мере  Број мера  Број деце 
Одређивање личног имена детета  2  2 
 Промена личног имена детета  2  2 
 Располагање имовином детета  15  18 
Укупно   19  22 
 
  Корективним  надзором,  у  складу  са  одредбама  Породичног  закона,  који 
подразумева упозорење на недостатке у подизању и васпитању деце,  упућивање 
родитеља  на  саветовање  и  полагање  рачуна  о  управљању  имовином,  било  је 
обухваћено осморо деце. Податак о томе, као и о структури  мера и њиховом броју, 
дат је у табели која следи. 
 
34. Реализација корективног надзора (у 2009.г.) 
 

Врста мере  Број мера  Број деце 
Упозорење родитеља на недостатке у подиз.и васп.деце 1  4 
Упућивање родитеља на саветовање  1  4 
Полагање рачуна о управљању имовином     
Укупно   2  8 
 
 

ЛИШЕЊЕ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА 
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Породичним  законом прописани су случајеви када се покреће поступак за 

делимично или потпуно лишење родитељског права. Табеле које следе односе се 
на податке о случајевима када је орган старатељства или неко други, био покретач 
поступка. Неке табеле су празне јер није било таквих случајева. 
 
35. Број поступака за потпуно или делимично лишење родитељског права које је 
покренуо центар као орган старатељства 
 

ОС покренуо поступак: 
Поступак 

покренут пре 
2008.г 

Поступак 
покренут у току 

2008.г. 

Поступак 
покренут у току 

2009.г. 
За делимиично лишење    5   
За потпуно лишење    2  2 
Укупно     7  2 
 
36. Број окончаних судских поступака за делимично лишење родитељског права 
чији је покретач ОС према исходу поступка 
 

Исход окончаног поступка 
Поступак 
покренут 
 пре 2008.г 

Поступак 
покренут у 
 току 2008.г. 

Поступак 
покренут у  
току 2008.г. 

Родитељ‐љи делимиично лишени    2  1 
Родитељ‐љи потпуно лишење    4   
Родитељ‐љи нису лишени       
Поступак обустављен       
Укупно     6  1 
 
 
37.  Број налаза и мишљења које  је центар доставио  суду поводом спровођења 
поступка за делимично или потпуно лишење родитељског права чији је покретач 
неко други (јавни тужилац, родитељ, старатељ...) 
 

 Поступак: 
Поступак покренут 

у току 2008.г. 
Поступак покренут у 

току 2009.г. 
За делимиично лишење     
За потпуно лишење     
Укупно   ‐  ‐ 
 
 
38.  Број  окончаних  судских  поступака  за  делимично  или  потпуно  лишење 
родитељског права чији је покретач неко други, према исходу поступка 
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Исход окончаног поступка 
Поступак 
покренут 
 пре 2007.г 

Поступак 
покренут у 
 току 2007.г. 

Поступак 
покренут у  
току 2008.г. 

Родитељ‐љи делимиично лишени       
Родитељ‐љи потпуно лишење       
Укупно        

 
 

ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА ДЕТЕТА НА ЗАЈЕДНИЧКИ ЖИВОТ С РОДИТЕЉИМА 
 
39.  Број  деце  којој  је  на  основу  привременог  закључка ОС  обезбеђен  ургентни 
смештај (само нови за назначену годину), (само почетно место ) 
 

Место ургентног смештаја  У току 2008.г.   У току 2009.г. 
 Прихватилиште/прихв. станица  8  2 
 Установа социјалне заштите  1   
Хранитељска породица  4  1 
Сродничка породица     
Друга породица     
Укупнан број деце   13  3 
 
40.  Да  ли  је  центар,  након  доношења  привременог  закључка  о  ургентном 
смештају, у свим случајевима покренуо поступак лишења родитељског права: 
 
(а) да      (б) није покренуо за 1 случај 
 
41. Број ургентно збринуте деце по привременом закључку ОС за чије родитеље 
се чека на судску одлуку о лишењу родитељског права (  31.12.2009) 

Место ургентног смештаја 
  

 У току 2009.г. 

 Поступак покренут у  току 2008.г.   
 Поступак покренут у току 2009.г.  1 
 

 
ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА ДЕТЕТА НА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНИХ КОНТАКАТА СА 

РОДИТЕЉЕМ 
 

42. Број поступака за ограничење права детета на одржавање личних односа са 
родитељем, које је покренуо ОС 

Поступак покренут за заштиту  У току 2008.г.   У току 2009.г. 
Деце без родитељског старања     
Деце жртава насиља     
Деце из породица са поремећаним односима     
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Укупнан број покренутих поступака  ‐  ‐ 
 
43.  Број  налаза  и мишљења  које  је  ЦСР  доставио  суду  поводом  одлучивања  о 
праву дете на одржавање личних односа са родитељем (покретач неко други...) 
 

Поступак покренут за заштиту   У току 2009.г. 
Деце без родитељског старања   
Деце жртава насиља   
Деце из породица са поремећаним односима   
Укупнан број налаза и мишљења  ‐ 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ДЕТЕТА НА ИЗДРЖАВАЊЕ 
 
44.  Број  поступака  (тужби)  које  је  ОС  покренуо  за  заштиту  права  детета  на 
издржавање  

Поступак покренут за заштиту   У току 2009.г. 
Деце из породица са поремећеним породичним односима   
Деце збринуте ван своје природне породице   
Укупан број покренутих поступака  ‐ 
 
45.  Број  налаза  и мишљења  које  је  ЦСР  доставио  суду  поводом  одлучивања  о 
праву детета на издржавање (покретач – неко други) 
 

Број налаза и мишљења    У току 2008.г. 
За  децу  из  породица  са  поремећеним  породичним 
односима 

9 

За децу збринуте ван своје природне породице   
Укупан број налаза и мишљења  9 
 

 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ 

 
У  поређењу  са  претходном  извештајном  годином,  у  2009.години,  много 

више  се  радило  по  питању  насиља  у  породици.  У  окружењу  је  присутан  већи 
сензибилитет у односу на ову појаву. Такође се бележи боља сарадња инаситуција 
и служби које су у обавези да реагују на испољено насиље и пруже правовремену 
заштиту жртава насиља. Прописане процедуре се, по нашој процени поштују, што у 
нашој средини даје охрабрујуће почетне резултате.  

Међутим, нисмо склони да верујемо да се на основу досадашњих резултата, 
може  говорити  о  распрострањености  насиља  у  породици.  Бројке  у  наредним 
табелама,  још увек су, рекло би се,   врх леденог брега. Резерву да  јавно говоре о 
проблему  вероватно  треба  схватити  као  још  увек  недовољно  поверење  у 
институције,  поткрепљено  личним  дилемама,  страхом  и  сумњом  у  личне 
капацитете да се из круга насиља изађе. Неретко жртве насиља окривљују себе у 
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читавој причи, а онда се одустане од почетне спремности за стављањем тачке на 
прикривање и трпљење. 

У  сваком  случају,  у  протеклој  години  смо,  нажалост,  били  у  прилици  да 
сопственим поступањем у случајевима заштите од насиља, допринесемо стицању 
поверења установе у очима јавности, и што је најважније, код жртава насиља.   

Поуздано  можемо  рећи  да  су  охрабривања    од  стране  стручних  лица, 
специјалнизованих  саветовалишта,  НВО  и  жртава  насиља  које  су  изашле  из 
зачараног круга,   могу и даље бити у функцији бољих резултата на плану зажтите 
од насиља и превенције ове појаве.  

Следеће  табеле  садрже  бројчане  показатеље  онога  што  је  у  току 
2009.године урађено.  

 
 

46.  Број  породица  за  које  је  у  току  2009.године  процењено  да  имају  проблем 
унутарпородичног насиља (донет тимски закључак/одлука) је   16_ 
 
47. Структура ових породица према начину откривања породичног насиља 

Начин откривања  Број породица 
Пријава члана породице  7 
Пријава другог лица ван породице  9 
Пријава установе (школа, дом здравља, вртић...)    
Пријава МУП‐а   
Захтев суда   
Пријава НВО   
ОС по службеној дужности   
Укупан број породица  16 
 
48. структура ових породица према члановима који су жртве насиља 
 

Жртве насиља су  Број породица 
Само деца  9 
Само брачни партнери   
Деца и брачни партнери   
Деца и неки други члан породице   
Други члан породице  7 
Остале комбинације   
Укупан број породица  16 
 
49. Укупан број чланова ових породица који су жртве насиља и њихова  
структура према полу 
 

Чланови – жртве насиља  Женски  Мушки  укупно 
Деца  15  10  25 
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Одрасла лица  3    3 
Остарела лица  3  1  4 
Укупан број  21  11  32 
 
50. Структура деце према доминантном облику злостављања 
 

Доминантни облик злостављања  Број  деце 
Физичко насиље  1 
Емоционално насиље  13 
Сексуално насиље   
Грубо занемаривање  11 
Економска експлоатација   
Укупан број деце  25 
(број деце као у претходној табели) 
 
51. Насилник према сродству са жртвом насиља 
 

Насилник је  Број  породица 
Отац  3 
Мајка  5 
Оба родитеља  1 
Брат/сестра   
Брачни или ванбрачни партнер  3 
Син/ћерка  2 
Партнер једног од родитеља   
Други члан породице  2 
Остало   
Укупан број породица  16 
 
 
52  .  Број  поступака  за  изрицање  мере  заштите  од  насиља  у  породици  које  је 
покренуо орган старатељства: 
  ‐ у току 2008.г. _____/_______ 
  ‐ у току 2009.г. ______/______  
 
53.  Број  налаза  и  мишљења  које  је  ОС  доставио  суду  поводом  одлучивања  о 
изрицању  мере  заштите  од  насиља  у  породици  чији  је  покретач  неко  други 
(јавни тужилац, жртва,...) (према броју судских захтева) 
  ‐ у току 2008.г. ___4___ 
  ‐ у току 2009.г  ___‐___ 
 
 
54. Број достављених судских пресуда о мерама заштите од насиља у породици 
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Покретач  поступка 
Поступак 
покренут 

у току 2007.г 

Поступак 
покренут у 
 току 2008.г. 

Поступак 
покренут у  
току 2009.г. 

Орган старатељства       
Неко други  2  3   
Укупан број достављених пресуда   2  3  ‐ 
 
55. Број и структура изречених судских мера заштите од насиља у породици 
 

Врста изречене судске мере  Број  мера 
Издавање налога за исељење из стана или куће   
Издавање налога за усељење у породични стан или кућу   
Забрана приближавања члану породице на одређеној удаљености   
Забрана приступа у простор око места становања или рада   
Забрана даљег узнемиравања члана породице   
Укупан број породица   
56. Број насилника којима је изречена једна или више мера заштите од насиља у 
породици од почетка примене Породичног закона до краја 2009.године:   5  
 
57. Број пријава које  је поднео ОС за кривична дела која  су извршена на штету 
малолетника (у току 2009.г.) 
 

Кривично дело  број пријава 
Силовање (Члан 178. КЗРС)   
Обљуба над немоћним лицем (Члан 179. КЗРС)   
Обљуба са дететом (Члан 180КЗРС)   
Обљуба злоупотребом положаја (Члан 181.КЗРС)   
Недозвољене полне радње (Члан 182.КЗРС)   
Подвођење и омогућавање вршења полног односа (Члан 183.КЗРС)   
Посредовање у вршењу проституције (Члан 184. КЗРС)   
Прик.порнограф.матер.и искоришћав.деце за порногр.(Чл.185.КЗРС)    
Ванбрачна заједница са малолетником (Члан 190. КЗРС)   
Одузимање малолетног лица (Члан 191. КЗРС)   
Промена породичног стања (Члан 192. КЗРС)   
Запуштање и злостављање малолетног лица (Члан 193. КЗРС)   
Насиље у породици (Члан 194. КЗРС)   
Недавање издржавања (Члан 195. КЗРС)   
Кршење породичних обавеза (Члан 196. КЗРС)   
У к у п а н   б р о ј   п р и ј а в а  / 
 
58. Број предлога које је поднео ОС за покретање прекршајних поступака против 
учиниоца прекршаја против мал. лица (у току 2009.г) 
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Прекршај  број 

предлога 
Коцкање са малол.лицем или уступ. просторија или омогућ. коцкања 
малол. лицу на неки други начин (чл. 8 Закона о прекршајима РС) 

 

Точење  алкохолних  пића  мал.лицу  које  није  навршило  16  година  
(Члан 11.став 1. Закона о прекршајима РС) 

 

Организовање просјачења (Члан 12., став1. Закона о прекршајима РС)   
Уступ.простор.мал.лицу ради простит.(чл.14.став2.Закона о прек.РС)   
Укупан број предлога  / 
 
59. Број лица‐жртава трговине људима која су током 2009.г била на евиденцији 
центра 

Старосна група  Мушко   Женско   Укупно 
Деца и омладина       
Одрасла лица       
Остарела лица       
Укупан број      / 
 
 Приказ података о реализованој заштити појединих категорија корисника 

 
ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА 

 
60. Структура деце према разлогу одсуства родитељског старања 
  

Разлог    2008.г.    2009.г. 
Родитељи умрли  2  3 
Родитељи непознати     
Родитељи потпуно лишени родитељ. права  11  7 
Родитељи  делимично  лишени  родитељ. 
права 

10  17 

Родитељи спречени да врше родит.дужности  12  11 
Неадекватно родитељско старање  15  19 
Укупан број деце  50  57 
 
61.  Број деце која  су у  току 2009.  године изгубила  статус деце без родитељског 
старања (досије стављен у пасиву) и разлог (аналогно табели 3‐колона пасива) 

Разлог  Број деце 
Дете враћено у природну породицу   
Пунолетство или окончано проесионално оспособљавање  1 
Усвојење  2 
Неки други разлог   
Укупан број деце  3 
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62. Број деце без родитељског старања и њихова структура према полу и узрасту 
(актива на крају 2009.) 
 

Узраст   Мушко   Женско   Укупно 
0‐2 године  4  1  5 
3‐7 година  11  4  15 
8‐17 година  10  21  31 
Преко 17 година  1  2  3 
Укупан број деце  26  28  54 
 
63.  Број  деце  према  разлогу  одсуства  родитељског  старања  (актива  на  крају 
2009.) (број као у табели 62) 
 

Разлог     Број деце   
Родитељи умрли  2 
Родитељи непознати   
Родитељи потпуно лишени родитељ. права  5 
Родитељи делимично лишени родитељ. права  17 
Родитељи спречени да врше родит.дужности  11 
Неадекватно родитељско старање  19 
Укупан број деце  54 
64. Број деце без родитељског старања која су на активној евиденцији центра на 
дан 31.12.2009.г. и њихова структура према месту смештаја и старатељству 
 

Место смештаја 
Под 

старатељством 
Нису под 

старатељством 
укупно 

Установа соц.заштите  4    4 
Прихватилиште/пр.станица       
«Дечје село»       
Хранитељска породица  47    47 
Друга породица  3    3 
Остало (дом, интернат...)       
Укупан број деце  54    54 
 
65.  Број покренутих поступака  за лишење пословне  способности родитеља који 
су  због  болести  спречени  да  врше  родитељско  право‐покретач  поступка  ОС:
  ‐ број покренутих поступака у 2008.г  ___1____ 
  ‐  број  покренутих  поступака  у  2009.г.  ___1____  Поступак  у  овом  случају 
покренуо је неко други, тј. родитељи особе  која је болесна, и која је такође лишена 
пословне способности 
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66. Број деце без родитељског старања која су користила мере и облике заштите 
који се финансирају из републичког буџета 

Мера/облик  заштите    2008.г.    2009.г. 
Усвојење  1  2 
Старатељство  45  56 
Привремено старатељство  18  22 
Смештај у хранитељску породицу  42  50 
Смештај у установу социјалне заштите  4  6 
Материјално обезбеђење  12  12 
Додатак за помоћ и негу и увећани додатак    1 
 За  ову  децу  у  2009.години,обезбеђивани  су  уџбеници,  плаћани  трошкови 
екскурзија и опремање за матуру, а таквих интервенција‐помоћи било је 64. 
 
67. Број деце без родитељског старања која су користила мере и облике заштите 
који се финансирају из буџета општине 

Мера/облик    2009.г.   
Једнократна новчана помоћ  7 
Једнократна помоћ у натури   
Стипендија   
Покривање трошкова превоза   
Помоћ у кући   
Дневни  боравак   
Становање уз подршку/»Кућа на пола пута»  1 
Смештај у прихватилиште/прихватну станицу   
Опремање за смештај у хранитељску породицу   
Код новчаних помоћи и помоћи у натури, према захтевима обрасца, приказан је 
број деце. 
 
68. Рад центра са потенцијалним усвојитељима у току 2009.године 
 

 број поднетих захтева за усвојење __1__  
 број  потенцијалних  усвојитељских  парова  који  су  прошли  кроз 
програм  припреме  и  обуке  ___2__,  колико  њих  није  стекло 
подобност за усвојење ____‐____. 

 Укупан број усвојитељских парова који су стекли подобност и чекају 
на усвојење (стање на дан 31.12.2009.г.) __2__ 

 Број усвојитељских парова са наше територије који су у 2009.години 
усвојили дете __ 1__. 

 
69.  Број  деце  за  коју  је  процењено да  су  подобна  за  усвојење и  која  чекају да 
буду усвојена (стање на дан 31.12.2009.г.) 
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 број  деце  која  су  у  фази  међусобног  прилагођавања‐адаптације  у 
потенцијалној усвојитељској породици ___2___. 

 Број деце за коју поступак усвојења није започет ____1____. 
70. Број усвојене деце у току 2009.године: 

 усвојиоци наши држављани ___2___ 
 усвојиоци страни држављани ________ 
 укупан број усвојене деце ___1___(као у таб.66) 

 
71.Број поништених решења о усвојењу од  01.07.2006. до 31.12.2009.___/___ 
 
72. Рад центра са потенцијалним хранитељима у току 2009.године 
 

 број поднетих захтева за хранитељство ___18___ 
 број  потенцијалних  хранитеља који  су  прошли програм припреме и 
обуке  за  хранитељство__10__,  и  колико  њих  није  стекло 
подобност__2__.   

 Укупан  број  хранитељских  породица  које  су  стекле  подобност,  а 
чекају смештај деце (стање на дан 31.12.2009.)  ___ 5___ 

 
73.  Број  деце  за  коју  је  процењено  да  су  подобна  за  смештај  у  хранитељску 
породицу и која чекају да буду смештена у хранитељску породицу (стање на дан 
31.12.2009.г.) ____5____ 
 
74. Број деце која су у току 2009. године смештена у хранитељску породицу 

 директно из породице родитеља/сродника ___11__ 
 из установе социјалне заштите     _______ 
 у к у п н о           ___11__ 

 
75. Структура деце која су у току 2009.године смештена у хранитељску породицу 
према полу и узрасту 
 

Узраст   Мушко   Женско   Укупно 
0‐2 године  2  1  3 
3‐7 година  3  1  4 
8‐17 година  2  2  4 
Преко 17 година       
Укупан број деце  7  4  11 
 
 
76.  Број  деце  која  су  у  току  2009.године  напустила  хранитељску  породицу  и 
разлог напуштања   
 

Разлог     Број деце   
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Повратак код родитеља/у породицу   
Смештено у другу хранитељску породицу  1 
Смештено у установи социјалне заштите   
Смештај у интернат (само ако је прекинуто хранитељство)   
Започео самосталан живот  1 
Други разлог    
Укупан број деце  2 
 
 
77. Број деце која су у току 2009.године напустила другу (старатељску) породицу 
и разлог напуштања 
 

Разлог     Број деце   
Повратак код родитеља/у породицу   
Смештај у установу социјалне заштите   
Смештај у хранитељску породицу   
Смештај у интернат (само ако је прекинуто хранитељство)   
Започео самосталан живот   
Други разлог   
Укупан број деце  ‐ 
 
 
78.  Укупан број  хранитељских породица на  територији општине Књажевац које 
имају децу на хранитељству – без обзира на месну надлежност у односу на дете  
(стање на дан 31.12.2009.): ___29____ 
 
79.  Укупан  број  деце  која  нису  збринута,  а  према  стручној  процени  их  треба 
збринути ван породице (у установу, хранитељску породицу или другу породицу)‐
стање на крају 2009.г. __ 5__ 
 
 

ДЕЦА ОМЕТЕНА У ПСИХО‐ФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ 
 
80. Структура деце према врсти и степену хендикепа  
 

Врста и степен хендикепа   2008.г.    2009.г. 
Тешка ментална ометеност  5  5 
Тежа ментална ометеност  3  3 
Умерена ментална ометеност  6  6 
Лака ментална ометеност  8  5 
Слепа и слабовида      
Глува и наглува  1   
Говор и глас    1 
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Телесне сметње  13  12 
Комбиноване сметње  15  11 
Укупан број деце  51  43 
 
81.  Међу  децом  која  су  евидентирана  као  деца  ометена  у  психо‐физичком 
развоју, има ли деце која су и без родитељског старања. У табели треба навести 
податке  о  броју  ове деце и да  ли  су  стављена  под  старатељство  (стање на дан 
31.12.2009.г.) 
 

Врста и степен хендикепа  Под старатељством  Нису под старатељ. 
Тешка МО  1   
Тежа МО     
Умерена МО  1   
Лака МО     
Слепа и слабовида      
Глува и наглува     
Говор и глас     
Телесне сметње     
Комбиноване сметње     
Укуп. бр. деце (без род.старања)  2   
 
82. Број деце ометене у психо‐физичком развоју која су користила мере и облика 
заштите које се финансирају из републичког буџета 
 

Мера/облик  заштите    2008.г.    2009.г. 
Усвојење     
Старатељство  3  3 
Привремено старатељство  1  1 
Смештај у хранитељској породици  1  1 
Смештај у установи социјалне заштите  3  3 
Материјално обезбеђење  5  5 
Додатак за помоћ и негу и увећани додатак  41  44 
Професионално оспособљавање (рехабилит.)  3  1 
83. Број деце ометене у психофизичком развоју која су користила мере и облике 
заштите који се финансирају из буџета општине 
 

Мера/облик    2009.г.   
Једнократна новчана помоћ    
Једнократна помоћ у натури   
Стипендија    
Покривање трошкова превоза   
Помоћ у кући   
Дневни  боравак   
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Становање уз подршку/»Кућа на пола пута»   
Смештај у прихватилиште/прихватну станицу   

Породице деце ометене у развоју ретко се јављају као корисници права из 
општинске одлуке. Оно што им много више значи,  јесте психосоцијална подршка, 
обезбеђење  простора  за  окупљање  и  дружење,  помоћ  у  набавци  потребних 
помагала,  и  сл.  Највећи  број  деце  из  ове  категориј  користи  право  на  додатак  за 
помоћ и негу и увећани додатак.  
 
84.  Навести  податке  и  информације  о  другим  активностима  и  програмима 
локалне заједнице који су били усмерени на побољшање заштите деце ометене 
у психо‐физичком развоју 
Нема других организованих  активности. 
 
85.  Број  деце  ометене  у  психо‐физичком  развоју  која  се  налазе  на  активној 
евиденцији центра на дан 31.12.2009.г. и њихова структура према месту смештаја 
и старатељству  

Место смештаја 
Под 

старатељством 
Нису под 

старатељством 
укупно 

Установа соц.заштите  2  1  3 
Прихватилиште/пр.станица       
«Дечје село»       
Хранитељска породица  1    1 
Друга породица  1    1 
Остало (дом, интернат...)       
Укупан број деце  4  1  5 
 
86. Број деце за коју је процењено да је њихов најбољи интерес усвојење и која 
чекају да буду усвојена (стање на дан 31.12.2009.г.) 

 број  деце  која  су  на  адаптацији  у  потенцијалној  усвојитељској 
породици ____/____ 

 број деце за коју поступак усвојења није започет ____/____ 
 

За  ово,  и  питања  закључно  са  бројем  90.,  одговор  је  да  таквих  случајева  није 
било током 2009.године. 
87. Ако међу децом без родитељског старања има деце ометене у развоју, која 
су  у  току  2009.године  усвојена,  навести  податке  о  њиховом  броју,  старости  и 
полу. ___/____ 
 
88. Ако међу децом без родитељског  старања има деце ометене у развоју која 
чекају на усвојење, навести податке о њиховом броју,  узрасту и полу  (стање на 
крају 2009.год.)___/___. 
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89. Број деце за коју је процењено да је њихов најбољи интерес хранитељство и 
која  чекају  да  буду  смештене  у  хранитељску  породицу  (стање  на  дан 
31.12.2009.г.) ____ /_____ 
 
90. Број деце која су у току 2009.године смештена у хранитељску породицу 

 директно из породице родитеља/сродника ____ /____, 
 из установе социјалне заштите ____/____ 
 у к у п н о    ____/____ 

 
 
ДЕЦА ИЗ ПОРОДИЦА СА ПОРЕМЕЋЕНИМ ПОРОДИЧНИМ ОДНОСИМА 
 
91. Број и структура деце из ових породица 
 

Деца и омладина   2008.г.    2009.г. 
Родитеља са порем. односима који нису 
покренули судске поступке 

46  72 

Родитеља  у  бракоразводном  спору/прекиду 
ванбрачне заједнице 

43  39 

Родитеља  у  споровима  после  развода 
брака/прекида ванбрачне заједнице 

31  45 

Укупан број деце  120  156 
 
 
92. Број судских захтева за достављање налаза и мишљења у вези са споразумом 
родитеља о вршењу родитељског права 
 

Захтев суда за:  2008.    2009.г. 
Брачне партнере    4 
Ванбрачне партнере    7 
Укупан број судских захтева    11 
  
 
93. Број достављених налаза и мишљења о споразуму родитеља  

 укупан број достављаних налаза и мишљења ___/_____ 
 од тога негативан___/____ 

 
94. Број судских захтева за спровођење посредовања‐само мирење‐ у поступку 
развода брака који је покренут тужбом 

 у 2008.години _____/_____ 
 у 2009.години _____/_____ 

 
95. Број спроведених поступака мирења у току 2009.године и њихов исход  
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 број спроведених поступака мирења ______/______ 
 од тога: број спроведених поступака са успелим мирењем ____/____ 

 
96. Број спроведених поступака посредовања (нагодбе) у току 2009.године  и 
њихов исход 

 број спроведених поступака нагодбе ___ /___ 
од тога: 

  број потпуно успелих нагодби ____/_____ 
 број делимично успелих нагодби ____/_____ 
 број потпуно неуспелих нагодби ____/_____ 

 
 
97. Број судских захтева за достављање налаза и мишљења у поступку решавања 
родитељских спорова око вршења родитељског права (поверавање деце, измена 
одлуке о старању о детету, одржавању личних односа) 
 

Захтев суда за:  У току 2009.г. 
Брачне партнере  20 
Ванбрачне партнере  7 
Укупан број судских захтева  27 
 
Укупан број обрађених судских захтева, односно достављених налаза и мишљења  
током 2009. године је   27   односно по сваком захтеву, суду је достављен налаз. 
 
98. Ако је у оквиру центра организован рад Саветовалишта за пружање услуга 
породицама које имају унутарпородичне проблеме, треба изложити следеће 
податке о организацији, броју ангажованих радника и њиховој структури, начин 
финансирања, врсте услуга и број корисника у 2009.г. 

 
 Саветовалиште  за  брак  и  породицу  као  служба Центра  постоји  и  ради  од 

1986.године.  и  функционише  као  стручни  тим.  У  Саветовалишту  раде  4  стручна 
радника:  психолог,  педагог,  социјални  радник  и  правник.  Зависно  од  потребе 
укључује се неуропсихијатар. Рад Саветовалишта финансира се из буџета општине. 

Саветовалиште  се  бави  превенцијом  и  куративом.  У  делу  превентивних 
активности  стручни радници    сарађују  са  свим установама, НВО,  представницима 
локалне самоуправе.  

Дугогодишњи рад резултирао је поверењем у установу и службу. С обзиром 
да је долазак у Саветовалиште опредељен је личном мотивацијом и одлуком да се 
потражи  помоћ,  индикатором  успешности  пружене  заштите,  сматрамо  поновни 
долазак  и  препоруку    другима  да  и  сами  учине  такав  корак.  Саветовалиште  се  
препознаје као место  где  се може потражити и добити  стручна помоћ.  За рад на 
превенцији  проблема  у  породици  и  заштити  породица  које  их  имају, 
Саветовалиште је добило општинско јавно признање у години када је напунило 20 
година постојања и рада.  
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Рад  у  Саветовалишту  је  интердисциплинаран.  Услуге  које  се  пружају  су: 
дијагностичке,  саветодавно‐информативне,  саветодавно‐терапијске,  саветодавно‐
правне.  

Током  2009.године  Саветовалишту  се  обратило  58  породица  односно, 
укупно 153 лица, при чему, према старости, одраслих 113 и 40 деце. 

 
Најчешћи проблеми због којих су се клијенти обраћали, били су:  
 

(1)  поремећај брачног и породичних односа у најразличитијим облицима,  
(2) проблеми у васпитању и решавању развојних сметњи код деце (развојне 
тешкоће  у  свим  фазама  развоја),  психонеуротична  реаговања,  поремећаји 
понашања,  
(3) психонеуротични поремаћаји и болести зависности одраслих,  
(4) припрема малолетних лица за брак и одговорно родитељство.. 

 
 

 
 

ДЕЦА И ОМЛАДИНА СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ У ПОНАШАЊУ 
 
99. Структура деце и омладине са поремећајем у понашању 
 

Малолетници     2008.г.    2009.г. 
 Са асоцијалним понашањем  2  3 
 Кривично неодговорни(испод 14 год.живота)  2  1 
 Одговорни за кривични преступ  1  2 
Одговорни за прекршај  177  151 
Укупан број малолетника  182  157 
 
 
100. Број малолетника који су реактивирани или новоевидентирани и број 
малолетника чији је досије одложен у пасиву у току 2009.године 
 

Малолетници  Реактивирани Новоевидент.  Пасивирани 
Са асоцијалним понашањем  2  1  1 
Кривично неодговорни    1  1 
Одговорни за кривично дело  1  1  2 
Одговорни за прекршај  9  109  128 
Укупан број малолетника  12  112  132 
 
 
 
101. Број захтева суда и судије за прекршаје 
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Број захтева   2008.г.    2009.г. 

 Суда   34  6 
судије за прекршаје  143  151 
Укупан број захтева  177  157 
 
102. Број пријава у току 2009.године 

 родитеља    ____2___ 
 школе      ____4___ 
 МУП‐а   ____3___ 
 ОЈТ      ____2___ 
 НВО       _____/______ 
 Неког другог    _____/______  

 
103. Број налаза и мишљења које је у току 2009.године ОС доставио  

 Суду     ____6____ 
 Судији за прекршаје ___151___ 

 
104. Број обустављених поступака у току 2009.године и разлог њихове обуставе 
 

Разлог обуставе  За кривично дело  За прекршај 
Недостатак доказа     
Пунолетство     
Укупан број обустављених поступака     
 
 105. Број достављених решења у току 2009.године 

 од стране суда_________ 
 од стране судије за прекршаје __________ 

 
106. Број малолетника са изреченом мером појачаног надзора (донето решење 
или одржан главни претрес и изречена мера) 

Мера појачаног надзора   2008.г.    2009.г. 
ПН родитеља, усвојитеља или старатеља  1  1 
ПН у другој породици     
ПН органа старатељства  1  1 
ПХ уз дневни боравак у...     
Укупан број малолетника  2  2 
 
 
107. Број малолетника са изреченим васпитним налогом 

Васпитни налог   2008.г.    2009.г. 
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Укупан број малолетника  ‐  ‐ 
 
 
108. Број малолетника са изреченом мером посебне обавезе 
 

Посебна обавеза   2008.г.    2009.г. 
     
     
Укупан број малолетника    / 
 
Ако  је Центар  склопио  споразум  са  неком институцијом/организацијом  који  се 
односи  на  реализацију  васпитних  налога  и  посебних  обавеза,  о  томе изложити 
конкретне податке или дати информацију да такав споразум није склопљен: 
 

Крајем  2009.године,  у  склопу  пилотирања  пројекта  Ванинституционални 
третман  деце  и младих  с  поремећајем  у  понашању,  једна  од  активности  била  је 
израда критеријума за избор установа и организација, у којима ће се реализовати 
васпитни  налози  које  ће  правосудни  органи  изрицати  малолетним  лицима. 
Урађени су општи и посебни критеријуми и излистан списак установа‐организација 
које  те  критеријуме  задовољавају.    Са  сваком  од  изабраних  установа,  биће 
потписан протокол о сарадњи, прилагођен изреченим мерама посебне обавезе, а 
Општи  протокола  о  сарадњи,  урађен  је  крајем  2009.  На  тај  начин,  током 
2010.године, биће заокружена припрема за  успостављањса нове услуге у ЛЗ, која 
треба да постане део општинске Одлуке о правима из социјалне заштитие.  
 
109. Број малолетника са изреченом мером укора 

 у 2008.години ___72__ 
 у 2009.години ___‐___ 

 
110. Број малолетника са изреченом мером затворене заштите (донето решење 
или је одржан главни претрес и изречена мера)   
 

Врста мере    2008.г.    2009.г. 
Упућивање у васпитну установу     
Упућивање у ВП дом (Крушевац)    1 
Упућива.у посебну установу за леч.и оспособ.     
Малолетнички затврор (Ваљево)     
Укупан број малолетника    1 
 
111. Број малолетника којима је у току 2009.г. изречена мера притвора ___/___ 
 
112.  Број  извештаја  (налаза и мишљења)  о  реализацији  васпитних мера  које  је 
ЦСР доставио суду у току 2009.г. _____/______ 
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113. Број малолетника којима је у току 2009.г. истекла васпитна мера 

 на предлог ОС    _____/____ 
 због временског истека   _____/____ 

 
ОДРАСЛА ПСИХО‐ФИЗИЧКИ ОМЕТЕНА ЛИЦА 

 
114. Структура одраслих лица према врсти хендикепа (бр.као у Таб.,4,5,) 

 
Врста  хендикепа   2008.г.    2009.г. 

Оштећење вида и слуха  9  8 
Ментална ометеност  57  61 
Душевно обољење  26  26 
Теже физички оболела лица  40  28 
Остала инвалидна лица  46  7 
Укупно   178  150 
 
115.  Број  одраслих  лица  која  су  користила  мере  и  облике  заштите  који  се 
финансирају из републичког буџета 
 

Мере/облици   2008.г.    2009.г. 
Старатељство  41  46 
Привремено старатељство  37  43 
Додатак за помоћ и негу  93  85 
Увећани додатак за помоћ и негу  23  43 
Материјално обезбеђење  19  13 
Смештај у установу социјалне заштите  23  21 
Смештај у другу породицу     
Проф.оспособљавање (рехабилитација)  2  2 
 
116.  Број  одраслих  лица  која  су  користила  мере  и  облике  заштите  који  се 
финансирају из буџета локалне заједнице  

Мере/облици   2008.г.    2009.г. 
Помоћ у кући  23  70 
Дневни боравак     
Смештај у прихватилиште/прихв.станицу  3  4 
Једнократна помоћ у натури  40  30 
Једнократна новчана помоћ  37  18 
Становање уз подршку     
 
117.  Навести  податке  и  информације  о  другим  активностима  и  програмима 
локалне  заједнице  који  су  били  усмерени  на  побољшање  заштите  одраслих 
психо‐физички ометених лица 
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Центар за социјални рад  је у сарадњи са локалном самоуправом, део свог 
простора уступио Удружењу особа оболелих од мултиплекс  склерозе. Адаптација 
простора  урађена  је  средствима  из  буџета  општине,  а  сам  прилаз,  простор  и 
помоћне  просторије  у  потпуности  су  прилагођене  потребама  лица  која  користе 
колица.  У  многим  пројектним  активностима,  ЦСР  и  општина  били  су  значајан 
партнер МС клубу. 
  
118.  Број  одраслих  психофизички  ометених  лица  која  се  налазе  на  активној 
евиденцији ЦСР на дан 31.12.2009.г. и њихова структура према месту смештаја и 
старатељству 

На крају 2009.године, активна евиденција Центра показује да одраслих лица 
из ове групације има 133. Од тог броја, на смештају се налазе 25 лица. 

 

Место смештаја 
Под 

старатељством
Нису под 

старатељством 
Укупно 
 

Установа социјалне заштите  13  8  21 
Прихватилиште/прихв.станица    4  4 
Хранитељска породица       
Друга породица       
Укупан број  13  12  25 
 
119.  Број  одраслих лица која  су  у  поступку  лишавања пословне  способности на 
дан 31.12.2009.г. 
 

Година у којој је покренут поступак  Број лица 
Покренут пре 2008.године   
Покренут у току 2008.године   
Покренут у току 2009.године  3 
Укупан број лица  3 
 
120. Број одраслих лица која  су решењем суда лишена пословне способности а 
нису стављена под старатељство (стање на дан 31.12.2009.г.) 
 

Стављање под старатељство  Број лица 
Поступак је у току  1 
Поступак није започет   
Укупан број лица  1 
 
121.  Број  одраслих  лица  која  се  налазе  на  листи  чекања  за  смештај  у  установу 
социјалне заштите (на дан 31.12.2009.г.) 
Врста хендикепа  Број лица 
 Са оштећењем вида/слуха   
 Ментална ометеност   
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Душевно обољење   
Теже физичко обољење   
Остале врсте инвалидитета   
Укупан број лица  ‐ 
 
122. Ако  је у општини организовано пружање услуге помоћи у кући за одрасла 
хендикепирана  лица,  навести  број  лица  која  се  налазе  на  листи  чекања на  ову 
врсту помоћи (на дан 31.12.2009.г.)   _____/_____ 
 

 
 

ОСТАРЕЛА ЛИЦА 
 

123.  Број  остарелих  лица  која  су  користила  мере  и  облике  заштите  који  се 
финансирају из републичког буџета 

Мере/облици   2008.г.    2009.г. 
Старатељство  12  12 
Привремено старатељство  21  18 
Додатак за помоћ и негу  145  168 
Увећани додатак за помоћ и негу  91  156 
Материјално обезбеђење  70  70 
Смештај у установу социјалне заштите  85  87 
Смештај у другу породицу  1  1 

У установама социјалне заштите налази се 87 лица. Када се тај број разврста 
у  тзв.  категорије  према  доминантном  проблему,  онда  се  добија  јаснија  слика  о  
разлогу доласка у институцију.  
Од укупног броја смештених: 

‐ 46 су лица без породичног старања, 
‐ 14 су лица без средстава за живот, 
‐ 23 су хронично оболела лица и 
‐ 4 су душевно оболела лица. 
 

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

Мере/облици   2008.г.    2009.г. 
Помоћ у кући  140  180 
Дневни боравак     
Смештај у прихватилиште/прихв.станицу  12  11 
Једнократна помоћ у натури  191  156 
Једнократна новчана помоћ  72  89 
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Подаци о  броју  корисника  помоћи  у  кући,  односе  се  само на  лица  која  су 
већ  била  евидентирана  у  Центру  и  она  са  којима  је  био  склопљен  уговор  о 
коришћењу услуга.  
  
125.  Навести  податке  и  информације  о  другим  активностима  и  програмима 
локалне  заједнице  који  су  били  усмерени  на  побољшање  заштите  остарелих 
лица:  

Са пружањем услуга Помоћ у кући старим и инвалидним лицима у граду и 
селима,  започето  је  у  скромном  обиму,  у  последњем  кварталу  2005.године.  У 
периоду  децембар  2007.‐  јун  2008.  реализован  је  пројекат  јавних  радова 
(Национална  служба  запошљавања,  Министарство  економије  и  регионалног 
развоја и Центар за социјални рад), у области социјалне заштите, а садржај је био 
помоћ  у  кући  старим  и  инвалидним  лицима  у  сеоским  насељима. Мобилни  тим 
који  је  чинило  6  особа:  4  жене  (геронтодомаћице)  и  2  мушкарца  (један 
машинбравар  и  један  неквалификовани  радник)  заједно  са  стручним  радницима 
Центра,  успешно  је  реализовао  пројектне  активности.  По  истеку  времена  за 
реализацију, услуга је постала одржива захваљујући томе што је средствима буџета 
општине,  настављено финансирање.  

Током  2009.  године,  обезбеђена  су  средства  за  наставак  услуге  Помоћ  у 
кући,  преко  Пројекта  којим  је  општина  конкурисала  код  Министарства  РСП,  а 
Центар за социјални рад је изабран за пружаоца услуге. Тим који је био директни 
реализатор  активности,  чиниле  су 3  геронтодомаћице  и 2  КВ  радника‐мушкарца. 
Део  средстава  обезбеђиван  је  из  општинског  буџета,  а  активности  пројекта 
реализоване су у трајању од 9 месеци, закључно са 31.01.2010.   

Услуге су користиле стара лица и одрасле особе са инвалидитетом.  
  Општи циљ овог пројекта је превенција ране институционализације старих и 
особа  са  инвалидитетом,  а  специфични  су:  проширење  доступних  облика 
социјалне заштите, побољшање стандарда и квалитета живота и подршка и помоћ 
старим и особама са инвалидитетом, у њиховом природном окружењу.  
  Услуге  које  су  пружане  су  следеће:  одржавање  хигијене  стана,  набавка 
намирница, припрема оброка, здравствене услуге (набавка лекова, вођење лекару, 
помоћ  у  остваривању  здравствене  заштите,  ситне  поправке  у  стану,  помоћ  у 
припреми  и  складиштењу  огрева,  помоћ  у  плаћању  рачуна  и  других  трошкова, 
услуге стручних радника (саветодавни рад, помоћ у остваривању одређених права 
из  области  социјалне  заштите,  психосоцијална  подршка,  разговор  и  дружење...), 
организовање  слободног  времена,  помоћ  у  пакетима  животних  намирница,  и 
друге услуге за којима је на лицу места препозната потреба. 
  Структура  услуга  високо  је  прилагођена  индивидуалним  потребама  и 
усклађена са начином живота и већ постојећим навикама, што се нарочито односи 
на планинска села.    
  Од чланова 510 домаћинстава у селима и 70 у граду, колико је обухваћено 
на територији општине, исказано је високо задовољство пруженим услугама, а сам 
концепт,  који  омогућава,  поред  осталог,  партиципацију  корисника  у  креирању 
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садржаја услуга, оцењен је врло високом оценом. То је проверено на терену кроз 
испитивање задовољства корисника путем спроведене анкете.  
 
 
 
126.  Број  остарелих  лица  која  се  налазе  на  активној  евиденцији  центра  на  дан 
31.12.2009.г. и њихова структура према месту смештаја и старатељству 
 

Место смештаја 
Под 

старатељством
Нису под 

старатељством 
Укупно 

 
Установа социјалне заштите  2  50  52 
Прихватилиште/прихв.станица       
Хранитељска породица       
Друга породица       
Укупан број  2  50  52 
 
 
 
 
127.  Број  остарелих  лица  која  су  у  поступку  лишавања  пословне  способности 
(31.12.2009.) 

Година у којој је покренут поступак  Број лица 
Покренут пре 2008.године   
Покренут у току 2008.године   
Покренут у току 2009.године   
Укупан број лица  ‐ 
 
 
128.  Број  лица  која  су  решењем  суда  лишена  пословне  способности  а  нису 
стављена под старатељство (стање на дан 31.12.2009.г.) 

Стављање под старатељство  Број лица 
Поступак је у току   
Поступак није започет   
Укупан број лица  ‐ 
 
129.  Број остарелих лица која  се налазе на листи чекања  за  смештај  у  установу 
социјалне заштите (31.12.2009.) 
Врста хендикепа  Број лица 
 Са оштећењем вида/слуха   
 Ментална ометеност   
Душевно обољење   
Теже физички оболела   
Остала   
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Укупан број лица  ‐ 
 
130. Ако  је  у општини организовано пружење помоћи у кући за остарела лица, 
навести број лица која се налазе на листи чекања на ову врсту помоћи (12/09) 
__‐__. 
 
 
 

Послови планирања и развоја 
 

Активности Центра током 2009. године, поред послова који су презентовани 
у  претходном  тексту  и  кроз  табеле,  подразумевале  су  и  онај  сегмент  на  коме  се  
најчешће ангажју директор и социолог, а по потреби и остали сарадници,  а то су: 

 
o Израда  Стратегије  одрживог  развоја  општине    (директор  као  део 

тима из области социјалне заштите), и  
o израда годишњег Програма рада и Извештаја за претходну годину  
o извештавање  за  потребе  општинских  структура,  за  услуге  које 

финансира буџет општине,  
o израда статистичког извештаја,  
o извештавања‐одговори Заштитнику грађана (приговори корисника), 
o извештавање и информисање надлежних служби Министарства РСП 

(по  жалбама  или  приговорима  грађана,    презентација  података  за 
Кризни штаб, и сл.)  

o сарадња  са  НВО  у  реализацији  пројеката  (ИНТЕРСОС‐расељавање 
колективних  центара  и  подршка  породицама  ИРЛ,  Тимочки  клуб‐ 
Пројекат:Једнаке  могућности  за  све‐пример  добре  праксе, 
Омладински форум‐рад Центра са младима...), 

o информисање  о  раду  Центра,  односно  израда  информативних 
текстова  за    писане  медије  и  презентација  за  стручне  скупове  
(текстови  о  хранитељству,  о  актуелним  пројектима,  о  Кући  на  пола 
пута, о заштити старих.., о правима и услугама у ЛЗ)  

o израда критеријума за коришћење Народне кухиње, 
o израда промотивно‐информативног материјала‐Водич о  правима из 

социјалне заштите и услугама у локалној заједници,  
o  лобирање код општинских структура за угрожене групе грађана код 

којих  постоје  потребе  али  и  сметње  да  остваре  нека  материјална 
права,  

o информисање општинских тела о корисницима права по општинској 
Олуци (једнократне новчане помоћи, добровиљни рад..., сугестије и 
предлози...),  

o Приказ  сумарних  података  о  корисницима  права  по  општинској 
Одлуци  у  периоду  2004.‐  2009.година  и  издвојених  средстава  из 
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општинског  буџета  за  те  намене  (за  потребе  пројектног  тима 
општине),  

o извештавање  о  реализацији  пројектних  активности,  испитивање 
задовољства корисника пруженим услугама, и сл... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ПРОЈЕКЦИЈА ОБАВЕЗНОГ СКУПА ПОДАТАКА О ЗАПОСЛЕНОМ ОСОБЉУ 

 
 

131. Укупан број запослених у Центру на дан 31.12.2009.г. 
Број запослених  Стање 31.12.2009.г. 
На одређено време  7 
На неодређено време  16 
 Укупан број  23 
 
У  број  запослених  на  одређено  време  спадају  радници  који  су  пружали  услуге 
Помоћ у кући и један стручни радник који ради на пословима по Одлуци општине и 
који мења радника који је одсутан због рођења детета.  
 
 
 

Следеће табеле односе се искључиво на ЦСР (без служби)  
 

132. Структура стално запослених (запослених на неодређено време) према 
извору финансирања 
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Извор финансирања  Број радника (стање 31.12.2009.) 
Републички буџет  13 
Општински буџет   4 
 Укупан број радника  17 
 
 
133.  Врста  послова  на  којима  раде  запослени  на  неодређено  време  који  се 
финансирају из општинског буџета (31.12.2009.) 
Врста послова  Број запослених 
Руководећи (директор, руководилац)   
Стручни   2 
Технички(возач,спремачица,мајстор,чувар) 1 
административни  1 
 Укупан број запослених  4 
  
 
134.  Структура  запослених  на  неодређено  време  према  врсти  посла  који 
обављају(стање 31.12.2009.г.) 
Врста послова  Број запослених 
Руководећи (директор, руководилац)  1 
Стручни   10 
Технички(возач,спремачица,мајстор,чувар) 2 
Административни  3 
 Укупан број запослених  16 
(за  све  радника  запослене  на  неодређено  време  без  обзира  на  извор 
финансирања) 
 
135. Структура стручног особља запосленог на неодређено време (31.12.2009.г.) 
 
Стручни профил  Број 
Социјални радник  6 
Правник  1 
Психолог  1 
Педагог  1 
Андрагог   
Специјални педагог   
Социолог  1 
Друго   
Укупан број стручних радника  10 

Напомена:  По  Решењу  Министарства,  социолог  обавља  послове 
планирања и развоја за општине Књажевац, Сокобања и Бољевац, са по једном 
трећином радног времена.  
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136.  Структура  руководећег  особља  према  стручном  профилу  (стање 
31.12.2009.г.) 
 
Стручни 
профил 

директор 
Руков. 

одељења 
Руковод. 
службе 

Водитељ  
случаја 

Суперви‐ 
зор 

Социјални 
радник 

     
4  1 

Правник           
Психолог  1      1   
Педагог        1   
Андрагог           
Спец. педагог           
Социолог           
Економиста            

 
 

Потребе Центра 
 

Током  протекле  године  Центар  за  социјални  рад  истакао  је  потребу  за 
упошљавањем  дипл.правника.  Општина  је  исказала  спремност  да  радника  тог 
стручног  профила  финансира.  У  међувремену  проблем  је  решен  упошљавањем 
приправника  дипл.правника  посредством Националне  службе  запошљавања,  али 
само до септембра месеца 2009.г., тако да решење није било трајно. 

У  протеклој  години,  због  убиства  које  се  догодило,  општина  је  на  захтев 
Центра  прихватила финансирање и  упошљавање  једног  радника  обезбеђења.  До 
сада  је  постојала  сагласност  и  уважавање  потреба  Центра  за  финансирањем 
радника,  па  нема  разлога  да  тако  буде  и  на  даље.  С  друге  стране,  Центар  је 
настојао  да  оправда  поверење.  Да  није  било  међусобног  разумевања,  услуге  у 
локалној заједници не би биле развијене у обиму који је кроз текст овог извештаја 
наведен.  

У  протеклом  извештајном  периоду,  радници  Центра  били  су  полазници 
организованих едукација по акредитованим програмима и то: 

‐ Знања и вештине вођења случаја  (сви стручни радници),  
‐ Обука за правнике (правник),  
‐  Примена  Правилника  о  стандардима  и  организацији  у  ЦСР  и  вођење 

случаја (менаџмент и системи), (директор), 
‐ Обука за супервизоре (дипл.соц.радник и директор),  
‐  Дневни  боравак‐могући  одговор  на  потребе  деце  и  младих  са 

поремећајем понашања (сви стручни профили и директор),  
‐  „Договор–како  то  добро  звучи“.  Едукација  је  организована  у  простору 

Омладинског  клуба,  а  полазници  су  били  радници  Центра,  Завода  за  васпитање 
деце и омладине и ОШ „Дубрава“. Стечена знања и вештине користиће у раду са 
децом,  а  допринеће  успешнијем  развијању  нових  услуга  и  унапређењу  стручног 
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рада  у  пружању  услуга  у  ЛЗ.  Трошкови  едукације  су  плаћени  из  сопствених 
средстава ЦСР. 

За наредни период, постоји потреба за: 
‐ обуком по Програму за овладавање знањима и вештинама вођења случаја 

(за нове раднике),  
‐ Посредовање.‐медијација у партнерским односима, и  
‐ Системска породична терапија. 

 
136 – a. Активности супервизора у 2009.г. 
 
Број групних супервизијских састанака  4 
Број водитеља случаја за које је сачињен план циклуса супервизије  7  

 

 
 
137.  О условима рада Центра за социјални рад у 2009.години 
 
а) Да ли величина пословног простора ЦСР одговара стандардима? 
        
       (*ДА)  *делимично      *не   
 
* површина пословног простора ЦСР је око 600 м2 
*  број  канцеларија  је  25  (од  којих  2  користе  удружење  Рома  и  Локални 
координатор  за  ромска  питања,  у  2  просторије  је  МС  клуб,  у  једној  је  простор 
Омладинског Клуба, у једној је Саветовалиште за породицу) 
 
б) Да ли опрема одговара захтевима редовне делатности? 
      
     (* Да)  *делимично      *не 
      
    * Возила, ком. : Центар поседује 2 возила, 
 
    * Компјутери  ком.:  у  Центру  постоје  18  компјутера  за  потребе  стручног  рада. 
Компјутери  су  умрежени,  и  у  употреби  је  програм  ИНТЕГРАЛ  за  вођење 
евиденције  и  документације  о  корисницима,  као  и  адекватни  програми  за 
потребе финансијске службе.  
 
в)  Да  ли  се  поштују  процедуре  и  стандарди  одржавања  простора  (чишћење, 
грејање, ППЗ) и опреме (сервиси, поправке...)? 
    
   *Одговор на ово питање је да се у потпуности поштују процедуре и стандарди у 
одржавању простора и опреме, као и ППЗ.   
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Центар за социјални рад у Књажевцу има просторне услове који се на нивоу 
Србије високо рангирају. Све просторије су максимално искоришћене, тако да су у 
истој  згради    сви  стручни радници,  Саветовалиште,  Омладински  клуб,  а  такође и 
простор МС  клуба,  Локалног  координатора  за  ромска  питања  и  Удружење  Рома 
«Ђурђевдан».  

Техничка опремљеност такође не заостаје ‐ Центар располаже са два возила 
за  потребе  теренског  рада,  а  добра  је  опремљеност  рачунарском  техником. 
Компјутери  су  умрежени,  а  постоје  и  одговарајући  програми  за  потребе 
финансијске службе, пријемне канцеларије, вођења евиденције и документације о 
корисницима и потребне обраде података. Три штампача, један копир апарат, факс 
и телефонска централа са линијама за сваку канцеларију, такође су део опреме. За 
потребе савремених начина комуникације, у Центру постоји АДС  линија.   

 
 
 
 
Књажевац, 
12.02.2010.год. 
 
 

Директор Центра 
Снежана Николић 


