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2. УВОДНИ ДЕО 

 

ПРЕДМЕТ ИЗВЕШТАЈА 

Предмет извештаја јесте анализа рада ЦСР општине Житиште у 

поступку остваривања права грађанки и грађана из области социјалне 

заштите, пружених услуга и мера током 2012. године.  

Oснов за израду извештаја представља план рада за 2012. годину, 

квантитативна и квалитативна обрада података ЦСР општине Житиште 

у 2012. години. 

Извештај о раду ЦСР Житиште је намењен запосленима у центру, 

управном и надзорном одбору ЦСР, Министарству рада и социјалне 

политике Републике Србије, Покрајинском секретаријату за 

здравство,социјалну политику и демографију, Покрајинском заводу за   

за социјалну заштиту, Републичком заводу за социјалну заштиту, 

локалној самоуправи, а постављањем на сајт ЦСР Житиште, доступан 

је широј јавности. 

 

ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

Делатност центра је регулисана законом о социјалној 

заштити „сл. Гласник Р. Србије“ бр. 24/2011. и другим законским и 

подзаконским актима који регулишу породично правну заштиту 

деце, младих, одраслих и старијих лица од занемаривања, 

злостављања, насиља као и других осетљивих група локалне 

заједнице. 

 ЦСР превасходно обезбеђује услуге процене и планирања, 

процену стања, потреба, снага и ризика корисника. Пружа услуге 

подршке и помоћи појединцу и породици, поштујући холистички 

приступ у циљу побољшања или очувања квалитета живота, 

спречавања или отклањања неповољних чинилаца који осујећују 

појединца или породицу да самостално живе у природном 

окружењу. 

У свом раду ЦСР поштује начела поштовања интегритета и 

достојанства корисника, забране дискриминације, најбољег 

интереса корисника, најмање рестриктивно окружење, 

ефикасности, унапређења социјалне заштите, јавности рада и 

доступности социјалне заштите. 

 Свој рад ЦСР базира на поштовању корисника и њихових 

права на информисање, учешћу у доношењу одлуке, на слободан 

избор услуга, на поверљивост података, приватност и притужбу. 

На основу јавног овлашћена ЦСР у складу са законом о 



социјалној заштити врши: 

- процену потреба корисника и његове снаге и ризике по њега и 

планира пружаље услуга; 

-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 документације и чува документацију корисника; 

-центар иницира и развија превентивне програме значајне за 

задовољавање индивидуалних и заједничких потреба грађана/ки 

општине Житиште. 

 

OСНОВНА СОЦИО-ЕКОНОМСКА ОБЕЛЕЖЈА ОПШТИНЕ 

ЖИТИШТЕ  КОЈУ ПОКРИВА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ 

Oпштина Житиште обухвата површину од 525 km2 (нa 16. 

месту у AП Bojвoдини према површини коју покрива), на којој 

живи 17.387 становника, по последњем попису, прелиминарни 

подаци. Тиме она обухвата 2,44% војвођанске територије и 1% 

војвођанске популације. Просечна густина насељености износи 

38,9ст/м2.  

Како насеље Житиште има повољан географски положај, 

одлучено је 1960. године да буде општинско седиште са околних 12 

насеља. У састав општине Житиште, поред самог насеља 

Житиште, улазе и следећа насеља: Банатски Двор, Банатско 

Вишњићево, Банатско Карађорђево, Међа, Нови Итебеј, Српски 

Итебеј, Равни Тополовац, Торак, Торда, Хетин и Честерег. 

Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и 

јединице локалне самоуправе за 2011. годину („Службени гласник 

Републике Србије“ бр. 36/09)  Општина Житиште спада у четврту 

групу чији је степен развијености испод 50% републичког просека.    

       Oпштина Житиште је изразито рурална средина, са преко 95% 

oраница у структури пољопривредних површина и учешћем од 

26% пољопривредног становништва у укупном становништву 

општине. Прерађивачка индустрија у општини Житиште није 

развијена, присутна је само кланица за прераду живинског меса „ 

Агрожив “ у Житишту, погон за дораду семена луцерке и млинови 

за жито. У сектору малих и средњих предузећа и предузетништва у 

општини Житиште доминирају радње, као правни облик 

организовања. 



Анализа кретања броја становника у општини Житиште указује 

на константну депопулацију у 12 насеља. Најизраженији примери 

су у насељима Хетин ( где је становништво смањено за 66,3%), 

потом у Торди (57,6%), Српском Итебеју за 55,3% и Међи за 55,8%. 

Насеље Житиште као највеће у општини и њено седиште у ком 

живи 15,9% од укупног становништва у општини бележи благи 

раст броја становника за 2,4%, пошто је Житиште гравитациони 

центар општине.  

  У општини Житиште регистровано је 7.001 домаћинство 

према последњем попису. Просечна величина домаћинства у 

општини од 2,7 чланова не одступа пуно од војвођанског просека 

(2,9 чланова) али оно што је интересантно је уствари много већи 

пад тих вредности у општини ( сa 4,1 нa 2,7 ) него у Војводини (3,6 

на 2,9 чланова). Међудејство депопулације и миграција 

становништва условило је да у општини постоје вишкови  

стамбеног простора. 

Број новорођене деце на територији општине Житиште у току 

2012. године је 114. 

 Према последњим  резултатима пописа становништва, број 

старих лица (старијих од 60 год.) у укупној популацији за општину 

Житиште износи 5.101. Док млади емигрирају у оближње градске 

средине проценат старих људи који остају на селу расте. Најчешће 

су неспособни за самостално подмиривање животних потреба, а 

земља, уколико је поседују, остаје необрађена. Једну трећину 

старачких домаћинства чине самачка домаћинства.  

 У општини Житиште радно способно је 12.016 лица, 6.238 

мушких и  5.778 женских. То значи да је у општини Житиште 

активно 60%  лица, и то 67,1% мушких и 53,4% женских. Доминира 

становништво које се бави пољопривредом и удео овог становништва 

достиже у општини чак 50,8%, затим становништво које је запослено у 

прерађивачкој индустрији (21,1%), док је у самом Житишту на првом 

месту са 36,6%. На трећем месту како у општини (7,1%) тако и у 

Житишту (12,1%) je трговина са пратећим садржајима. 

          Број запослених је на да 31.12.2012. износио 3117 лица. 

          Општина Житиште има укупно 3233 пензионера, од чега 

старосних 1.087, инвалидских 592 и породичних 835 пензионера, 

пољопривредних 709, што указује на проценат од 15,5% од укупног 

броја становника.  

 У 2012. години према подацима Националне службе за 

запошљавање посао је тражило 2.237 лице, што чини 13,3% укупног 



броја становника општине, од тога 1.150 лица мушког пола и 1067 лица 

женског пола. Према незваничним проценама тај број је већи, али 

разлика настаје брисањем лица са евиденције. 

Скоро 50% незапослених мушкараца у општини старије је од 40 

година, док је код жена највећи проценат незапослених старости 31-50 

година (28,9%). Преко половине незапослених лица је нестручно, а још  

40% од укупно незапослених је нижих степена стручности. 

 Општину Житиште насељавају махом Срби 61,9% према  

подацима са последњег пописа из 2011. године, други народ по 

бројности су Мађари 19,7% . Потом следе Румуни са 9,0% и Роми са 

3,8% поред њих у овој општини живе и Југословени, Црногорци, 

Македонци, Бугари, Муслимани, Немци, Анбанци, Словаци, а 

забележени су Словенци, Чеси, Украјинци и други, што указује да је 

Житиште једна мултиетничка средина са преко 15 различитих народа 

који живе заједно. 

 На подручју општине Житиште постоји програм предшколског и 

школског основно школског образовања. На подручју општине не 

постоји ни једна специјална школа, виша школа нити факултет. 

Настава се изводи на српском, мађарском и румунском језику, а избор 

наставног језика кореспондира са родитељским избором и етничком 

структуром становника. 

 Невладине организације и друштва су на територији општине 

Житиште малобројне и суфинансирају се из средстава буџета 

намењених социјалној заштити грађана општине Житиште. 

На подручју општине Житиште од судских органа постоји 

Општински орган за прекршаје Житиште. Општину Житиште покрива 

Општински суд у Зрењанину који обавља послове из надлежности 

према законским прописима и судским пословником. Општински суд у 

Зрењанинупоступа искључиво као првостепени суд у кривичним, 

парничним и ванпарничним предметима из своје надлежности. 

Надлежност се спроводи у овим предметима преко кривичних, 

парничних и ванпарничних одељења.. 

Информисање грађана општине Житиште врши се путем локалне 

радио станице ``Радио 216``, регионалне телевизије ``Сантос`` из 

Зрењанина у закупљеном термину за емисију       `` Панорама Општине 

Житиште`` и путем регионалног листа  ``Зрењанин`` из Зрењанина. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ДЕО  

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАО ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА 

 

1. ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ 

 Укупан број запослених радника у Центру за социјални рад 

Житиште закључно са датумом 31. 12. 2012. године јесте осам и то: 

један директор, пет стручних радника,  један административни радник 

и један шеф рачуноводства. Од стручног особља запослено је два 

социјална радника, један специјални педагог, један психолог и један 

правник. Једна социјална радница је ангажована и као водитељ случаја 

и као супервизор, док су троје стручних радника ангажованих као 

водитељи случаја. Сви запослени су запослени на неодређено време.  

 

2. УСЛОВИ РАДА 

Центар заузима површину од 50 m2 и има 5 канцеларија. 

Сматрамо да би свако од стручних радника требало да има свој простор 

за рад ради ефикаснијег и квалитетнијег  рада, што сада није случај. 

Центар поседује 11 компјутера. Возни парк Центра се састоји од 2 

аутомобила. Грејање је централно.  

 Износ материјалних трошкова намењених за једнократне помоћи 

се у предходној години удвостручио. Успостављена је боља 

комуникација са локалном самоуправом. 

 Нови закон о социјалној заштити предвиђа могућност 

упошљавања одређеног броја стручних радника у Центру за социјални 

рад на пословима материјалних давања, једнокртних новчаних помоћи . 

С сбзиром на повећани обим посла добило би се у квалитету, али 

нажалост локална самоуправа још увек није у могућности да то 

реализује. Надамо се да ће у неком будућем периоду доћи до 



реализације поменутог. Важно је истаћи да локална самоуправа 

показује већи сензибилитет за успостављање одређених услуга, 

укључује се и партиципира у трошковима, али још увек недовољно 

ради на томе да у целости преузме услуге и да се раде у 

континуитету због изражене потребе потребе угрожених грађана , 

да би се добило у  побољшању њиховог квалитета живота.  

 Центар за социјални рад се налази у приземљу зграде Општине 

Житиште и приступачан је корисницима и особама са инвалидитетом. 

На улазу у зграду постоји рампа.  

На огласној табли су истакнута сва обавештења значајна за 

кориснике, а постојање сајта, као и добра сарадња са локалним 

медијима, омогућава да корисници буду правовремено и тачно 

информисани о својим правима и услугама Центра. 

 

 

 

 

3. ОБУКА И УСАВРШАВАЊЕ РАДНИКА 

 

          Едукација стручних радника Центра:  

 У току 2012. године није било програма за едукацију радника.  

Сматрамо да је потребно у наредном периоду обезбедити обуку за 

супервизора, као и обуке стручних радника у области хранитељства и 

насиља у породици, а све у циљу што ефикаснијег и квалитетнијег 

рада.  

 

 

II ДЕО 

КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

 

Кориснике ЦСР можемо поделити у четири основне старосне групе: 

1. деца – корисници узраста од 0 до 17 година - када им је услед 

породичних и других животних околности, угрожено здравље, 

безбедност и развој 

    2. млади – корисници узраста од 17 до 26 година -када им је услед 

породичних и других животних околности, угрожено здравље, 

безбедност и развој 

  3. одрасло лице - корисници старости од 26 до 64 године живота -  

када је њихово благостање, безбедност и продуктиван живот у 

друштву угрожен ризицима услед инвалидитета, болести, 



породичних и других животних околности  

    4. старија лица – корисници  лица старија од 65 година живота - када 

је њихово благостање, безбедност и продуктиван живот у друштву 

угрожен ризицима услед старости, инвалидитета, болести, 

породичних и других животних околности. 

 Услуге су организоване за децу, младе и породицу, као и 

услуге за одрасле и старије. 

 Услуге процене обухватају процену стања, потреба, снага и 

ризика корисника, лица од поверења за корисника, процену 

старатеља, хранитеља и усвојитеља. 

 Услуге планирања обухватају индивидуално планирање 

услуга ради њиховог коришћења и одређивање мера заштите. 

 ЦСР врши процену и планирање уз партиципацију 

корисника или старатеља у току подршке за самосталан живот, 

саветодавне услуге и услуге смештаја сродничку, хранитељску и 

другу породицу, домски смештај, прихватилиште, праћење 

корисника и евалуација услуге и мере. 

 У ЦСР општине Житиште корисници остварују право на 

новчану социјалну помоћ, додатак за негу и помоћ другог лица, 

увећани додатак за негу и помоћ другог лица, посебан додатак за 

негу, помоћ за оспособљавање за рад, једнократне новчане помоћи, 

помоћ у натури и друге материјалне подршке у складу са законом о 

социјалној заштити Републике Србије. 

 

ОДНОС СТАЊА И БРОЈ КОРИСНИКА ПРЕМА СТАРОСНИМ 

ГРУПАМА ИЗ 2011. УКАЗУЈЕ НА СЛЕДЕЋЕ: 

 

     Укупан број корисника услуга у 2012. години био је 2310, од тога 

704 деце, 213 младих, 1069 одраслих и 324 старих. Што се тиче 

националне-етничке припадности, највише је корисника који су се 

изјаснили као Роми - 871, затим Срби – 939,  Мађари – 318, Румуни – 

181. 

 

ДЕЦА  

     Укупан број деце на евиденцији ЦСР 704, 358 дечака и 346 

девојчице. Највише је деце Ромске националне припадности, њих 358, 

затим Срба – 230, 88 Мађара, 28 Румуна. Највећи број деце је узраста 

од 6 до 14 година. Највећи број деце на евиденцији Центра су из 

категорије материјално угрожених породица које остварују право на 

новчану социјалну помоћ и деца без родитељског старања. У структури 



ове категорије највише је деце чији су родитељи спречени да врше 

родитељско право и родитељи лишени родитељског права. Најчешће 

примењивани облици заштите у случајевима деце без родитељског 

старања су старатељство, хранитељство, и смештај у установу. 

Вишегодишња афирмација породичног смештаја дала је веома добре 

резултате, тако да имамо 24 активних хранитељскe породицe, а још 9 

породица је едуковано  и може прихватити децу на породични смештај.   

На евиденцији ЦСР у 2012. години налазило се 38 деце и 6 младих на 

породичном смештају. Под покровитељством и у организацији 

Фондације Принцезе Катарине, и овог Божића и Ускрса деца без 

родитељског старања била су гости Белог Двора где су им обезбеђени 

Божићни пакетићи. Такође, ангажовањем радника ЦСР одржана је и 

подела пакетића деци на породичном смештају у просторијама Дневног 

центра за стара лица, где су се деца дружила и уприличена им је забава 

и долазак Деда Мраза. У августу месецу, организован је једнодневни 

излет у Јагодину где су деца цео дан уживала у купању на базенима, 

дружећи се. 

          У току 2012. године успостављена је услуга помоћи у кући за 

децу са сметњама у развоју. Том услугом је обухваћено 16 деце. Услуга 

је по пројекту Европске Уније са тенденцијом наставка пружања и 

финансирања услуге од стране локалне заједнице. 

 

            Број починиоца кривичних дела у току ове године 

износи 33. Анализом старосне структуре малолетних преступника 

издваја се узраст од 15 до 17 година.  На евиденцији Центра са 
изреченом мером Појачан надзор од стране органа старатељства налази 

се 3 малолетника, са мером Појачан надзор од стране родитеља 1. 

 

МЛАДИ 

Укупан број младих на евиденцији ЦСР Житиште је 213, 116 

припадника мушког и 97 припадника женског пола. Највише је 

припадника Српске националности - њих 112, затим Ромске - њих 

86,   4 Мађара, 11 Румуна.  

   

ОДРАСЛА ЛИЦА  

У 2012 год. број одраслих код којих је примењиван неки од 

облика и мера заштите услед социјално-материјалне угрожености 

или психичких и физичких обољења је 1069, 544 корисника 

мушког и 525 корисника женског пола. Међу одраслима, највише 

је припадника Српске националности – њих 434, затим Ромске 315, 



Мађарске 188 Румунске 131, и 1 Муслиман. 

    Важно је напоменути да је код примене смештаја душевно 

оболелих и ментално недовољно развијених лица у установе 

специјализоване за њихово збрињавање било проблема због 

недостатка капацитета тих установа, тако да је реализација 

смештаја спора, а корисници дуже времена на листама чекања. 

 

ОСТАРЕЛА ЛИЦА  

 

Услуге социјалне заштите користи 324 стара лица. Већином су то  

самачка  или двочлана старачка домаћинства, а у Центру су 

евидентирана као лица без средстава за живот или теже хронично 

оболела лица. Најчешћи видови збрињавања старих у општини 

Житиште су признавање права на новчану социјалну помоћ, право на 

додатак за помоћ и негу другог лица, смештај у установу социјалне 

заштите или у хранитељску породицу. Од укупног броја старих, 99 њих 

је мушког, а 225 особа женског пола. Највише је припадника Српске 

националности – њих 163, затим Ромске- њих 112, Мађарске – 38, 11 

Румуна. Услука помоћи у кући одраслим и старијим суграђанима је 

такође уз финансиранје од стране надлежног министарства добро 

развијена и већ има вишегодишњу традицију са тенденцијом да 

прерасте у потпуности на финансирање од стране локалне заједнице. 

Услугу је у 2012. години користило 80 лица. 

              

 Током 2010. године отворен је дневни центар за остарела лица 

који је успешно функционисао и у 2012. години. Овим пројектом су 

запослене две незапослене жене, а 32 остарела лица користи овај вид 

социјалне заштите. 

 

      Број Рома корисника услуга на територији општине Житиште 

је 871, што чини 39,6% од укупног броја корисника ЦСР, највише 

је деце корисника, њих 358. 

Стручни тим Центра радио је на породично-правној заштити код 

поремећених породичних односа и развода брака, пружањем помоћи 

родитељима у васпитању деце, помоћи око регулисања виђања 

родитеља и деце, и посредовањем код других институција. 

Евидентирано је 30 породицa које имају проблем 

унутарпородичног насиља. Углавном се ради о породицама где су 

жртве насиља деца и породични партнери. 

680 породица је у протеклој години користила право на НСП. 



Према узрасној структури – 559 деце, 164 младих, 943 одраслих и 

125 старих, што је укупно 1885 корисника. 654 корисника 

остварила су право на једнократну новчану помоћ. 

Право на додатак за туђу помоћ и негу и на увећани додатак за 

туђу помоћ и  негу остварио је укупно 177 корисник.  

Право на посебну новчану помоћ у 2012. години оствариле су две 

породице. 

III ДЕО 

ПОСЛОВИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НА ОСТВАРИВАЊУ 

ПРАВА, ПРИМЕНИ МЕРА И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УСЛУГА 

 

1. СТРУЧНИ ПОСЛОВИ ЦСР 

 Број реализованих стручних поступака почетне процене према 

корисницима ЦСР у 2012. години је укупно 219. Неодложних 

интервенција је било 9 у односу на децу 5, у односу на младе 1, у 

односу на одрасле 1 и 2 у односу на стара лица. У односу на децу је 

било збрињавање у хранитељску породицу и у Сигурну кућу у 

Зрењанину. 

 Број индивидуалних планова супервизора за водитеље случаја у 

току извештајног периода било је 4, као и извештаја о напредовању 

водитеља случаја. 225 случајева је било кад је супервизор учествовао 

као члан тима. 

 Укупно 2232 је донетих решења у 2012. години. 1288 се односило 

на новчану социјалну помоћ, 984 на једнократну новчану помоћ, 38 на 

додатак и негу другог лица, 22 на увећан додатак за негу и помоћ 

другог лица, док помоћи за оспособљавање за рад није било. 

 Укупан број достављених налаза и мишљења другим 

институцијама у току 2012. године био је 147. 

  

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ПОСЛОВИ 

-СУПЕРВИЗИЈСКИ ПОСЛОВИ 

 

Основни циљ рада супервизора био је професионално јачање 

водитеља случаја у функцији заштите интереса корисника и 

оптималнијег, лакшег и ефективнијег рада. Супервизија је заснована на 

интегративно-развојном методу и у складу са овом чињеницом 

супервизор је обезбеђивала: процес учења и подршке и мониторинг 

радног процеса у сваком конкретном поступку вођења случаја у 

центру. 

У току 2012 године супервизор је пружала консултанску и 



саветодавну подршку у однасу на три водитеља случаја. Центар у 

складу са организацијом има три водитеља случаја и са половином 

радног времена је супервизор водитељ случаја. 

Подршка водитељима случаја је пружана скоро свакодневно, 

сачињаване су супервизијске белешке. Информације су размењиване на 

свакодневним Колегијумима службе. 

Супервизор је почетком године сачинила план рада. Методе и 

технике примењене у пракси су: опажања уз размишљање, рефлексија, 

дијалог, упитници за процену и самопроцену, опсервација, саветовање 

и евидентирање. Супервизор је подстицала дијалог са супервизантима 

постављањем најчешћих спекулативних, отворених, чињеничних и 

истраживачких питања, заједнички настојећи да за сваку ситуацију 

нађу најадекватније решење. Заједно са водитељима случаја 

одлучивано је о отварању рада на случају и планирана је почетна 

процена са акцентом на активност корисника, одлучивано је о потреби 

рада на усмереној процени, сачињавани су планови услуга. 

Потребно је да у „малим центрима“ послове супервизора обавља 

један извршилац, а не пола радног времена као до сада. Самим тим 

потребно је повећати број стручних радника, како би се добило и на 

већем квалитету у непосредном раду са корисницима. 

 

УПРАВНО-ПРАВНИ ПОСЛОВИ 

Правна служба ЦСР је била ангажована на усклађивању 

нормативних . Донели смо: 

- Правила заштите од пожара 

- Акт за процену ризика на радном месту и радној околини       
 

 

2. УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ И ДРУГА ПРАВА КОЈА СУ У 

ФУНКЦИЈИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

           У Закону о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне 

сигурности грађана предвиђено је да се из буџета локалне 

заједнице финансирају следећа права:  

1. помоћ у кући за одрасла и стара лица, 

2. дневни боравак за одрасла и стара лица, 

3. привремени смештај у прихватилиште или прихватну станицу, 

4. једнократна помоћ у новцу или у натури, 

5. опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или 

у другу породицу. 

    Поред наведених права која су законом прописана у зависности 



од материјалних могућности и степена разумевања може се јавити 

и потреба за унапређивањем система социјалне заштите на локалном 

нивоу уколико их могу обезбедити и организовати у својој 

локалној заједници услуге као што су: 

1. помоћ у кући за децу са сметњама у развоју 

2. „ становање уз подршку“  или под алтернативним називом „ 

кућа на пола пута“, 

3. пружање услуге  „ СОС телефоном “, 

4. организовање клубова за осетљиве друштвене групе 

5.стипендирање ученика и студената из осетљивих друштвених 

група 

6. исхрану ( бесплатан оброк ) у народној кухињи 

7. помоћ у санирању штета код евентуалних елементарних 

непогода     

8. попуст за плаћање комуналних трошкова и сл. 

      Општине и градови се веома разликују у погледу реализације  

„проширених “ видова заштите што је резултат не само 

различитих материјалних могућности већ и разлика у разумевању 

потреба за унапређивањем система социјалне заштите на локалном 

нивоу. У једном броју општина „ проширени “ видови заштите су 

дефинисани као права у посебним правним актима, док је у 

осталим општинама њихова реализација неуређена и неизвесна. 

 
 

САРАДЊА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА У ЛОКАЛНОЈ 

САМОУПРАВИ И ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА У РЕПУБЛИЦИ 

 

     Центар за социјални рад Житиште има добру сарадњу са локалном 

самоуправом и свим институцијама на територији општине Житиште, 

као што су школе, предшколске установе, дом здравља, месне 

амбуланте, месне заједнице и канцеларије, интерресорна комисија, 

полиција, прекршајни суд, средства јавног информисања и др. Такође, 

добра сарадња постоји и са институцијама и на покрајинском и 

републичком нивоу.  

 

4. ИЗВЕШТАВАЊЕ 

      Центар за социјални рад Житиште редовно и правовремено 

извештава све  сараднике и кориснике о свом раду. За ту намену се 

користе и локална средства јавног информисања. 

 



 

 

 

5. АНАЛИТИЧКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД 

Аналитичку делатност ове установе карактеришу редовни 

послови израде Извештаја о раду и Програма рада ЦСР Житиште, 

редовни финансијски извештаји, статистички извештаји и др.  

          Услуге социјалне заштите из проширених права општине 

Житиште су неразвијене и недостајући подржавајући елемент за 

квалитетнију заштиту грађана. Такође партнерства у заједници као и 

невладин сектор су недовољно развијени, док је размена информација 

између самих институција и према корисницима унапређена.  

     Општина Житиште је уназад неколико година укључена у 

програм подршке недовољно развијеним општинама и 

захваљујући томе већ дужи низ година се као пројектна активност 

реализује помоћ  у кући, а од 2011 године и пројекат помоћ  у кући 

за децу са сметњама у развоју. Ова услуга је добро прихваћена у 

локалној заједници и има перспективу да се настави. У току 2012. 

године реализован је и пројекат од Покрајинског секретаријата за 

социјалну политику и демографију “Превенцијом код деце и 

младих ка избегавању друштвено негативних навика и сукоба са 

законом“.  Од стране НИС-а добили смо одређена средства за 

реализацију пројекта „ Знање за самопоуздање “ за децу на 

породичном смештају. 

 

 

 

 

Директорка, 

Славица Михић 


