
 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА  

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  

ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у Зрењанину, 08.12.2021. 



План и програм рада Центра за социјални рад Града Зрењанина за 2022. 

2 

 

Основне информације о Центру за социјални рад 

 

Центар за социјални рад Града 

Зрењанина 

Зрењанин 

Директор Оливера Лисица 

Е-маил zrenjanin.crs@minrzs.gov.rs 

 

Адреса и поштански број Др Славка Жупанског 2, 23000 Зрењанин 

Телефони 023/534-148, фаx: 535 447 

Мобилна екипа: 064/64 88 099; 064/64 88 

100 

Web adresa http://csr-zrenjanin.org.rs 

 
Година оснивања 1961. година 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 

 

УВОДНИ ДЕО .......................................................................................................................... 3 

1. ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ............................ 4 

2. КАПАЦИТЕТИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ............... Error! Bookmark not defined. 

2.1. Оранизација рада ........................................................................................................... 6 

2.2. СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И МЛАДИХ .............................................................. 8 

2.3. СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ И СТАРИХ ЛИЦА ........................................ 8 

2.4. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ СА ПРИЈЕМНОМ КАНЦЕЛАРИЈОМ И 

КАНЦЕЛАРИЈОМ ЗА НОВЧАНА ДАВАЊА .................................................................... 9 

2.5. СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКО -  АДМИНИСТРАТИВНЕ  И ТЕХНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ............................................................................................................................. 9 

mailto:zrenjanin.crs@minrzs.gov.rs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9uaOGt9H0AhUNgf0HHe0hAlwQFnoECAYQAQ&url=http%3A%2F%2Fcsr-zrenjanin.org.rs%2F&usg=AOvVaw12c3RTcCoH7Q67t99j-fsO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9uaOGt9H0AhUNgf0HHe0hAlwQFnoECAYQAQ&url=http%3A%2F%2Fcsr-zrenjanin.org.rs%2F&usg=AOvVaw12c3RTcCoH7Q67t99j-fsO


План и програм рада Центра за социјални рад Града Зрењанина за 2022. 

3 

 

ФИНАНСИРАЊЕ ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 

3. АНГАЖОВАЊЕ НЕДОСТАЈУЋИХ СТУЧНИХ КАДРОВА ........................................... 10 

4. УСЛОВИ РАДА – ПРОСТОРНА И ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ ............................... 10 

5. ОБУКА И УСАВРШАВАЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА .................................................... 11 

6. ПЛАН ИНФОРМИСАЊА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У 2021. ГОДИНИ .............. 12 

7. ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ ..................................................... Error! Bookmark not defined. 

7.1. Остале активности на унапређењу делатности Центра за социјални рад .......... Error! 

Bookmark not defined. 

7.2. Сарадња са установама, организацијама, удружењима Error! Bookmark not defined. 

8. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 

2021. ГОДИНУ .......................................................................... Error! Bookmark not defined. 

9. ЗАКЉУЧАК .......................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 

УВОДНИ ДЕО 

 

Социјална заштита је организована друштвена делатност од јавног интереса чији је циљ 

пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву појединаца 

и породица, као и спречавање настајања и отклањање последице социјалне искључености. 

  Циљеви социјалне заштите су: 

 Достићи, односно одржавати минималну материјалну сигурност појединаца 

и  породице у задовољавању животних потреба; 

 Обезбедити доступност услуга и остваривање права у социјалној заштити; 

 Створити једнаке могућности за самосталан живот појединца и породица; 

 Очувати и унапредити породичне односе, као и унапређење породичне, 

родне и међугенерацијске солидарности; 

 Предупрети злостављање, занемаривање или експлотацију, односно 

отклонити њихове последице. 

Циљеви социјалне заштите остварују се пружањем услуга социјалне заштите и другим 

активностима које предупређују, умањују или отклањају зависност појединаца и породица 

од социјалних служби. 

Сваки појединац и породица којимa је неопходна друштвена помоћ и подршка ради 

савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољавање 
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основних животних потреба имају право на социјалну заштиту, у складу са законом. 

Правo на социјалну заштиту обезбеђује се пружањем услуга социјалне заштите и 

материјалном подршком. 

У центру за социјални рад се остварују законом утврђена права и обезбеђује се пружање 

услуга социјалне заштите.   

Центар за социјални рад Града Зрењанина је установа социјалне заштите основана од 

стране јединице локалне самоуправе 1961. године.  

План рада Центра за социјални рад града Зрењанина представља приказ делатности и 

овлашћења које ће Центар вршити у наредном једногодишњем периоду и могућих праваца 

за унапређивања квалитета рада и развоја у локалној заједници. 

 

 

1. ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

Центар за социјални рад ће у 2022.години обављати послове социјалне заштите, 

социјалног рада, послове заштите породице, послове старатељства (центар за социјални 

рад је орган старатељства) и друге послове предвиђене законом и другим прописима. 

Делатност Центра реализоваће се и у 2022.години кроз примену следећих закона, 

подзаконских аката, одлука, стратегија и осталих прописа: 

 Закон о социјалој заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/11); 

 Породични закон РС;(„Сл.гласник РС“, бр.18/2005, 72/2011-др.закон и 6/2015) 

 Кривични законик („Сл. гласник РС“, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 

111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016, 35/2019) 

 Закон о прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016-одлука УС, 

91/2019 и 91/2019-др.закон); 

 Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити 

малолетних лица („Сл. гласник РС“, бр. 85/2005); 

 Закон о спречавању насиља у породици („Службени гласник РС“, бр. 94/2016); 

 Закон о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 

113/17, 50/2018, 46/2021-одлука УС, 51/2021-одлука УС, 53/2021-одлука УС и 

66/2021); 

 Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 87/2018); 
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 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“ 

бр.120/2004, 54/2007, 104/2009, 26/2010 и 105/2021) 

 Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр.18/2016 и 95/2018 – 

аутентично тумачење) 

Одлука о правима и услугама у социјалној заштити Града Зрењанина („Сл.лист Града 

Зрењанина“, бр.16/2017 и 18/2019-др.одлука) 

 Правилник о организацији,нормативима и стандардима рада у Центрима за 

социјалн рад („Сл.гласник РС“ бр. 59/2008, 37/2010, 39/2011-др.правилник, 1/2012-

др.правилник, 51/2019 и 12/2020) 

Центар за социјални рад ће и у 2022.години обављати: 

 Послове јавних овлашћења о чијем се обезбеђењу стара Република Србија, 

 Друге послове о чијем се обезбеђењу стара Град Зрењанин. 

 

Центар за социјални рад, у складу са Законом о социјалној заштити: 

 процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира 

пружање услуга социјалне заштите; 

 спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о 

коришћењу услуга социјалне заштите; 

 предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим 

поступцима; 

 води прописане евиденције и стара се о чувању документације 

корисника. 

 

Центар иницира и развија превентивне и друге програме који доприносе задовољавању 

индивидуалних и заједничких потреба грађана у области социјалне заштите и доприносе 

спречавању и сузбијању социјалних проблема на територији јединице локалне самоуправе 

за коју је основан. 

 

Центар пружа услуге процене и планирања и утврђивања права на коришћење права и 

услуга социјалне заштите дефинисане Одлуком о правима и услугама у социјалној 

заштити Града Зрењанина које обезбеђује Град Зрењанин: 

 

 Право на једнократну помоћ 

 Право на опрему корисника за смештај у установу или другу 

породицу 

 Право на путне трошкове и исхрану пролазника 

 Право на накнаду трошкова сахране 

 Право на бесплатан оброк 
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 Право на материјалну помоћ породицама палих бораца у рату,  

односно оружаним акцијама деведесетих година; 

 

као и право на коришћење сл услуга дефинисаних Одлуком: 

 Дневни боравак за децу и младе са телесним инвалидитетом, односно 

интелектуалним тешкоћама – Алтернатива; 

 Помоћ у кући; 

 Смештај у Прихватилиште за децу и младе жртве 

злостављања,занемаривања,насиља у породици, трговине људима, 

затечена у скитњи и кризним ситуацијама; 

 Смештај у прихватилиште за жене и децу жртве насиља у породици и 

жртве трговине људима – Сигурна кућа; 

 Продужено становање за жене и децу жртве насиља у породици и 

жртве трговине људима; 

 Смештај у прихватилиште за одрасла и стара лица у кризним 

ситуацијама, бескућнике и просјаке; 

 Становање уз подршку за младе који се осамостаљују; 

 Лични пратилац детета; 

 Дневни оравак за одрасла лица са телесним инвалидитетом и 

интелектуалним тешкоћама; 

 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 

 Клуб за стара лица. 

 

2.1. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ЦЕНТРА 

 

Послови у Центру се групишу у оквиру Служби. Служба представља организациону 

целину у којој се реализују део активности из делатности Центра, како би се што боље 

остварили организациони циљеви, управљање пословима, контрола рада, квалитет и 

ефикасност. 

Делатност Центра реализоваће се и у 2022.години у оквиру: 

 Службе за заштиту деце и младих; 

 Службе за заштиту одраслих и старих лица; 

 Службе за правне послове са пријемном канцеларијом и канцеларијом за новчана 

давања; 

 Службом за финансијско – административне и техничке послове; 
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За организовање и управљање процесом рада у установи у току 2022. године биће 

задужени органи Центра: 

 Директор Центра за социјални рад;  

 Управни одбор; 

 Надзорни одбор; 

 

 

У циљу повезивања и интегрисања различитих организационих делова, правовременог 

обавештавања и координације између појединаца и организационих јединица у 

вршењу јавних овлашћења, у Центру се образују стална и повремена стручна и 

саветодавна тела. 

 

 

Стална тела су: 

 Колегијум руководиоца 

 Колегијум Служби 

 Стална Комисија органа старатељства за попис имовине штићеника; Стална 

комисија за попис имовине Центра; 

 Интерни тим Центра за социјални рад у заштити жртава насиља. 

Повремена тела су: 

 Стручни тимови 

Рад Центра за социјални рад Града Зрењанина финансира се из буџета Републике 

Србије и из буџета Града Зрењанина. 

Директор

Служба за заштиту 
деце и младих

Служба за заштиту 
одраслих и старих 

лица

Служба за правне 
послове са пријемном 

канцеларијом за 
новчана давања

Служба за 
финансијско-

административне и 
техничкe послове
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2.2. СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И МЛАДИХ 

 

Служба за заштиту деце и младих ће се примарно бавити заштитом малолетних лица – 

деце и младих, када им је услед породичних и других животних околности угрожен 

развој, безбедност, здравље, односно ако је извесно да без подршке система социјалне 

заштите не могу да достигну оптимални ниво развоја. 

Током 2022.године водитељи случаја ће наставити рад са децом и младима са 

поремећеним односима у породици, достављаће се налази и стручна мишљења на 

захтев суда, тужилаштва, полиције и других установа о вршењу родитељског права, 

моделу виђења, сврсисходности мере заштите од насиља. Наставиће се и праћење 

одвијања личних контаката деце и родитеља у контролисаним условима. 

Служба ће се нарочито бавити потребама и проблемима деце и младих: 

 када су деца без родитељског старања или у ризику од губитка родитељског 

старања; 

 ако родитељ, старатељ или неко друго лице које се о њему непосредно стара 

није у стању да се о њему стара без подршке система социјалне заштите;  

 као и до сада и у 2021. години ће се реализовати рад на заштити жртава од 

породичног, партнерског, вршњачког насиља или занемаривања.  

Oсим Законом и другим прописима утврђених послова које Служба обавља, у 2022.години 

Служба за заштиту деце и младих планира континуран рад и сарадњу са локалном 

заједницом на спровођењу васпитних налога и васпитних мера изречених малолетним 

лицима. Током 2021.год, потписани су протоколи о сарадњи са институцијама и 

удружењима са којима ће се сарадња наставити и током 2022.године. 

Додатан рад планира се и на пољу популаризације хранитељства кроз наступе у медијима, 

организовање манифестација и сл. 

 

2.3. СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ И СТАРИХ ЛИЦА 

 

Служба ће и у 2022.години наставити рад са следећим групама одраслих и старијих 

корисника: лица под старатељством, психички оболела лица, лица ометена у развоју, лица 

која трпе насиље у породици, старија лица којима је неопходно збрињавање јер не могу 
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самостално да задовоље своје потребе, као и материјално угрожена лица тј. породице. 

Такође, планира се и даља сарадња са институцијама: установама социјалне заштите, 

приватним лиценцираним домовима, месним канцеларијама, са Општом Зрењанинском 

болницом „Ђорђе Јоановић“, специјалним психијатријским болницама, казнено-

поправним заводима, домовима здравља, Полицијском управом, Основним јавним 

тужилаштвом, Основним судом, ради што ефикаснијег пружања услуга лицима којима су 

оне потребне. 

 

 

2.4. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ СА ПРИЈЕМНОМ КАНЦЕЛАРИЈОМ И 

КАНЦЕЛАРИЈОМ ЗА НОВЧАНА ДАВАЊА 

 

У Служби ће се и у 2022. години обављати послови пријемне канцеларије, послови на 

утврђивању права и услуга, предвиђених Законом о социјалној заштити и Породичним 

законом, као и послови нормативног регулисања и уређивања радних односа и заштите 

запослених. Покретаће се судски и други поступци из породичних односа, заштите права 

детета, односно других лица која нису способна да штите своја права и интересе. 

Поступци за утврђивање права на новчану социјалну помоћ, једнократну новчану помоћ, 

додатак за негу и помоћ од стране другог лица и посебну новчану помоћ водиће се по 

захтеву странке или по службеној дужности. 

  Центар ће и за 2022.годину утврђивати право на топле оброке које корисници преузимају 

сваког дана у просторијама Црвеног крста, средства за обезбеђивање огрева за 

најугроженије породице,  за трошкове сахране, бесплатан аутобуски превоз и друга права 

предвиђена Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити Града Зрењанина.   

 

 

2.5. СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКО -  АДМИНИСТРАТИВНЕ  И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 

Рачуноводствена служба обављаће и у 2022.години све рачуноводствене послове које се 

односе на Центар (сви неопходни рачуноводствени послови финансијског планирања, 

реализације и контроле). Водиће се и даље сви послови везани за благајничко пословање, 

као и пријем поште, експедовање поште, информисање корисника, рад архивских послова, 

требовање неопходног материјала. 
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3. АНГАЖОВАЊЕ НЕДОСТАЈУЋИХ СТУЧНИХ КАДРОВА 
 

У Центру за социјални рад Града Зрењанина запослено је 42 радника. Према врсти 

радног односа, 33 радника је засновало радни однос на неодређено време, а 9 радника 

је засновало радни однос на одређено време. 

Радна места 31 запослених радника финансирају се из буџета Републике Србије, а 11 

запослених радника финансира се из буџета Локалне самоуправе Града Зрењанина. 

Неопходно је ускладити број и структуру радника у Центру са потребама у 

2022.години. Потребно је планирати ангажовање радника различитих стручних 

профила: два водитеља случаја (послови социјалног рада), два стручна радника за 

управно – правне послове (управно – правни послови), један возач Б категорије, један 

референт за правне, кадровске и административне послове. Поред овог броја 

недостајућих радника потребно је да се мастер социологу који ради са половином 

радног времена повећа број радних сати тако да убудуће ради са пуним радним 

временом. Потребе за новим запошљавањем ће у 2022.години постојати, јер се број 

стручних радника не мења, а обим посла знатно повећава.  

 

 

4. УСЛОВИ РАДА – ПРОСТОРНА И ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ 

 

Зграда Центра за социјални рад се налази у самом центру града уз зграду Градске 

управе.Зграда је у изузетно лошем стању, проблем је капиларна влага и фасада која се 

обрушава. Зграда је под заштитом државе те је пројекат конзерваторских радова на 

санацији и адаптацији објекта урадио Завод за заштиту споменика и културе. Осим тога, 

израђена је сва потребна документација и прибављене дозволе како би се наставило са 

аплицирањем код страних или домаћих донатора, међународних организација, државних 

развојних агенција. 

Зграда Центра је приступачна особама са инвалидитетом само на споредном улазу из 

дворишта, потребно је прилагодити главни улаз Центра потребама особа са 

инвалидитетом постављањем рампе или рукохвата. 
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У згради Центра по канцеларијама ради по више стручних радника што знатно отежава 

рад са корисницима.Не постоји адекватан, опремљен простор, у коме би се могли 

одржавати у контролисаним условима лични односи деце са родитељима са којим не 

живе, по одлукама суда, те се она одржавају у канцеларијама запослених и у сали за 

састанке. 

Центар за социјални рад у погледу техничке опремљености разполаже са 40 компјутера, 1 

лаптопом и са 21 штампачем. Такође, уз наведену опрему Центар поседује периферне 

уређаје попут: два скенера, два копир апарата, читача личних карата. Више од половине  

рачунара нису више у стању да својим техничким карактеристикама испрате минимум 

захтева нових оперативних система и софтвера који је неопходан за неометан рад 

стручних радника. 

И у администрацији Центра постоји потреба за радним станицама које могу да одговоре 

на захтеве нових оперативних система и софтвера који се намеће услед све веће 

дигитализације административних поступака (СУФ, СЕФ, СПИ, ИСКРА, ИСИБ, нови 

Информациони систем социјалне заштите...), а Центар за социјални рад нема хардверске, 

софтверске и људске ресурсе. 

Центар за социјални рад поседује три возила која се користе за потребе теренског рада, од 

којих је једна Застава 10 у лошем стању. Потребно нам је још једно возило које би 

служило стручним радницима када смештају кориснике у установе или обављају теренски 

рад и кућне посете. Овај проблем смо такође покушавали да решимо конкурисањем код 

домаћих и страних донатора. На овај начин покушавамо да обновимо и застарелу ИТ 

технологију. 

 

5. ОБУКА И УСАВРШАВАЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА 

 

Центар за социјални рад и у 2022.години има обавезу доношења годишњег плана стручног 

усавршавања запослених и обезбеђивања услова за стицање и обнављање лиценце 

запослених стручних радника. 

Стручно усавршавање ће обухватати: 

1. Континуирано праћење развоја теорије и праксе у социјалној заштити; 

2. Стицање знања и вештина који унапређују процес заштите и подршке. 

У складу са потребама, планирамо и посете другим Центрима, како би разменили пример 

добре праксе и унапредили свој рад и сарадњу. 
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План стручног усавршавања је део Плана и Програма рада Центра за социјални рад Града 

Зрењанина за 2022.годину и налази се у прилогу овог документа. 

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

Центар ће се финансирати у 2022.години из два основна извора и то: 

 из Републичког буџета преко Министарства рада, запошљавања, борачка и 

социјална питања по основу поверених послова Републике; 

 из градског буџета по основу Одлуке о социјалној заштити Града Зрењанина. 

 

           ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2022 ГОДИНУ 

       

    

извор 01 
приходи из 

буџета 
републике 

извор 07 
трансфери 
од других 

нивоа 
власти 

04 
сопстве

ни 
приход

и 

05 
донације 

од 
међунаро

дних 
организа

ција 

укупно 

4111
00 Плате,додаци и накнаде 

               
35.365.000      

                
10.110.000          

        
45.475.00
0      

4121
00 

Доприноси за пен и инва 
осигурање 

                  
4.070.000      

                  
1.170.000          

           
5.240.000      

4122
00 

доприноси за 
здравствено осигурање 

                  
1.822.000      

                      
530.000          

           
2.352.000      

4131
00 накнаде у натури 

                     
120.000      

                        
30.000          

              
150.000      

4141
00 

исплате накнаде за време 
боловања 

                          
1.000      

                          
1.000      

            
1.000        

                   
3.000      

4143
00 отпремнине и помоћи 

                     
810.000      

                        
45.000          

              
855.000      

4144
00 

помоћ у медицинском 
лечењу   

                      
140.000          

              
140.000      

4151
00 

накнада трошкова за 
запослене 

                  
1.000.000      

                      
490.000          

           
1.490.000      

4161
00 јубиларне награде 

                     
280.000              

4121
00 енергетске услуге 

                     
150.000      

                      
200.000          

              
350.000      
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4214
00 услуге комуникације 

                     
566.000      

                      
400.000          

              
966.000      

4215
00 трошкокви осигурања 

                       
90.000      

                        
70.000          

              
160.000      

4219
00 остали трошкови 

                       
60.000      

                        
50.000          

              
110.000      

4221
00 

трошкови службених 
путовања 

                     
200.000      

                        
20.000          

              
220.000      

4232
00 компјутерске услуге 

                     
250.000      

                      
203.000          

              
453.000      

4233
00 

услуге образовања  
запослених 

                     
200.000      

                        
60.000          

              
260.000      

4235
00 стручне услуге 

                     
150.000      

                  
2.465.000      

       
499.000        

           
3.114.000      

4237
00 репрезентација 

                     
100.000      

                      
100.000          

              
200.000      

4239
00 остале опште усллуге 

                     
100.000      

                      
200.000          

              
300.000      

4249
00 

остале специјализоване 
услуге 

                     
120.000      

                      
200.000          

              
320.000      

4251
00 

текуће поправке и 
одржавање зграде 

                       
20.000      

                      
250.000          

              
270.000      

4252
00 

текуће поправке и 
одржавање опреме 

                     
150.000      

                      
150.000          

              
300.000      

4261
00 

административни 
материјал 

                     
300.000      

                      
300.000          

              
600.000      

4263
00 

материјал за образовање 
запослених 

                       
70.000      

                        
70.000          

              
140.000      

4264
00 материјал за саобраћај 

                     
300.000      

                      
200.000          

              
500.000      

4266
00 

материјал за 
образовање,културу 

                       
20.000      

                                   
-          

                
20.000      

4268
00 

материјал за одржавање 
хигијене 

                     
100.000      

                      
100.000          

              
200.000      

4269
00 

материјал за посебне 
намене 

                       
50.000      

                        
50.000          

              
100.000      

4821
00 остали порези 

                       
50.000      

                        
15.000          

                
65.000      

4822
00 остале таксе 

                          
5.000      

                          
1.000          

                   
6.000      

4831
00 новчане казне и пенали  

                     
100.000      

                      
100.000          

              
200.000      

4851
00 

накнада штете за повреду 
или штету 

                       
50.000              

4726
00 

накнада из буџета у 
случају смрти   

                  
2.300.000            

4728 накнада из буџета за                               
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00 становање 100.000      

4729
00 остале накнаде из буџета   

                  
6.380.000          

           
6.380.000      

5113
00 

капитално одржавање 
зграде       

      
10.850.00
0      

        
10.850.00
0      

5121
00 опрема за саобраћај       

         
3.600.000      

           
3.600.000      

5122
00 административна опрема   

                      
220.000        

         
2.000.000      

           
2.220.000      

5151
00 нематеријална имовина       

         
3.350.000      

           
3.350.000      

    
               
46.669.000      

                
26.720.000      

       
500.000      

      
19.800.00
0      

        
93.689.00
0      

 

7. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 

Центар за социјални рад ће у току 2022.године информисати јавност о правима, мерама и 

услугама социјалне заштите и другим битним подацима из делокруга рада установе путем 

своје званичне Интернет презентације http://www.csr-zrenjanin.org.rs,  и путем штампаних 

медија, јавних презентација и трибина о свим значајним информацијама о свом раду.  

У складу са законом, Центар ће и у 2022.години, наставити извештавање: 

 Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; 

 Повереника за информације од јавног значаја; 

 Републичког завода за социјалну заштиту; 

 Покрајинског завода за социјалну заштиту; 

 Градску управу града Зрењанина; 

 Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману; 

 Републичком заштитнику грађана – омбудсману; 

 Локалном заштитнику грађана – омбудсману и др. 

 

 У раду Центра на иницирању и развијању превентивних и других програма који 

доприносе задовољавању индивидуалних и заједничких потреба грађана у области 

социјалне заштите на територији јединице локалне самоуправе за коју је основан, веома је 

http://www.csr-zrenjanin.org.rs/
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значајна успешна сарадња коју Центар има са Градском уравом у делу пружања услуга и 

оставривање права дефинисаних Одлуком о социјалној заштити. 

 

Такође ће се реализовати сарадња са месним заједницама на подручију града и 

приградских насеља на пољу пружања постојећих права и услуга из домена социјалне 

заштите.  

Наставиће се континуирана сарадња са Националном службом за запошљавање и током 

2022. године како би се омогућило ангажовање незапослених лица путем различитих 

програма НСЗ-а и истовремено ажурирала евиденција корисника новчане социјалне 

помоћи. 

Наставиће се успешна сарадња и комуникација са Центром за пружање услуга у 

социјалној заштити Града Зрењанина „Мост“. 

Развијаће се, и у 2022. години сарадња Центра за социјални рад са другим институцијама 

(ОЈТ, Основни суд, Прекршајни суд, Општа болница „Ђорђе Јоановић“, образовне 

институције и др) потписницама Споразума о сарадњи инсититуција у спровођењу 

заштите жртава насиља у породици на подручју Града Зрењанина.  

Планирана је додатна сарадња са Домом здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин и 

Предшколском установом Зрењанин на јачању система услуга раних интервенција за 

подршку деци са развојним ризицима, тешкоћама и сметњама и њиховим породицама. 

Током 2022 год, радиће се на увођењу контролних механизама којима ће се омогућити 

успостављање финансијског управљања и контроле у сарадњи са Градском управом 

Зрењанина.  

Развијаће се и даља сарадња са медијима, у циљу презентовања и приближавања права, 

услуга и активности Центра грађанима; 

Развијаће се сарадња са организацијама и удружењима у циљу проналажења могућности 

за пружање додатне подршке угроженим групама корисника.





Очекујемо и у 2022. години наставак сарадње са институцијама и организацијама 

цивилног друштва из истих или сродних области деловања. Наставиће се рад на изради 

пројекта за аплицирање на домаћим и страним конкурсима.  

У условима које је донела пандемија када су ограничени капацитети постојећих услуга 

социјалној заштити Центар ће радити на томе да се изазови са којима се сусрећемо у доба 

пандемије COVIDA – 19 превазиђу.                                 

 

 

 

У Зрењанину, 06.12.2021. 

 

Обрадиле                                                                                                                  ДИРЕКТОР 

Кристина Рајчић, социолог                                                                              Оливера Лисица 

Жељка Тришић, шеф рачуноводства 


