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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АП ВОЈВОДИНА  

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА  

БРОЈ : 5609-77/2022 

ДАНА : 19.01.2022. 

БАЧКА ПАЛАНКА  

 

 

 

На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС» број 

120/04,54/07,104/09 и 36/10) и Упутства за објављивање информатора о раду државног органа ( «Службени гласник РС» број 

68/10) објављује се :  

 

 

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ  

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА  

ЗА 2021. ГОДИНУ  
 

 

 

САДРЖАЈ :  

 

 

1. Основни подаци о Центру за социјални рад  

2. Организациона структура Центра  

3. Опис функција старешина Центра  

4. Опис правила у вези са јавношћу рада  

5. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја  

6. Опис надлежности , овлашћења и обавеза  
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7. Прописи које примењује Центар 

8. Услуге које Центар  пружа заинтересованим лицима  

9. Поступак ради пружања услуга  

10. Преглед података о пруженим услугама 

11. Подаци о приходима и расходима  

12. Подаци о јавним набавкама  

13. Подаци о државној помоћи  

14. Подаци о исплаћеним платама , зарадама и другим примањима  

15. Подаци о средствима рада  

16. Чување носача информација  

17. Врсте информација којима Центар омогућава приступ 

18. информације о подношењу захтева за приступ информацијама  

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ 

 

 

Информатор објављује Центар за социјални рад општине Бачка Паланка .  

 

Адреса седишта је Бачка Паланка , ул. Југословенске армије бр. 23. 

 

Матични број : 08865019;  Порески идентификациони број : 104706786 

 

Адреса електронске поште : backapalanka.csr@minrzs.gov.rs 

 

За тачност и подпуност података одговоран  је директор Вера Петровић  , дипл. педагог , а у складу са чланом 38. став 3. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја .  

Информатор је први пут објављен у јануару 2011. године.  

Информатор је у физичком ( штампаном ) облику доступан сваког радног дана од 08 до 13 часова у Центру за социјални рад , а 

штампана копија се може набавити у Центру за социјални рад општине Бачка Паланка , ул. Југословенске армије бр. 23 код 

Смиљане Вулетић .  

Информатор је израђен и у електорнском облику и биће објављен на веб сајту :www.backapalanka.rs.  
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 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 
Директор 

 

Директор руководи Центром и представља га пред свим другим субјектима и правним лицима и одговоран је за законитост рада 

Центра .  

У остваривању наведених обавеза , директор обавља и следеће послове :  

 Предлаже план и програм рада и предузима мере за њихово спровођење ,  

 Извршава одлуке Управног и Надзорног одбора Центра ,  

 Подноси извештај о раду Центра Управном одбору , оснивачу , министарству надлежном за социјална питања и другим 

органима сходно закону ,  

 Наредбодавац је за извршење финансијског плана ,  

 Доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака Центра , као и друга општа акта која не 

доноси Управни одбор ,  

 Одлучује о потреби заснивања радног односа , избору радника за заснивање радног односа , изриче дисциплинске мере на 

предлог надлежних комисија , закључује уговоре о допунском и волонтерском раду и врши и друге послове везане за 

оставаривање права радника из радног односа у складу са законом и другим актима Центра ,  

 Доноси одлуке о упутства у вези са радом и пословањем установе ,  

 Извршава правоснажне судске одлуке донете у поступку за заштиту права радника ,  

 Поставља и разрешава раднике са посебним овлашћењима у складу са актом о унутрашњој организацији и систематизацији ,  

 Обавља и друге послеве предвиђене законом и општим актима Центра .  

 

Директор Центра за социјални рад општине Бачка Паланка је Вера Петровић  , по занимању дипл. Педагог , која је именована од 

стране СО Бачка Паланка 20.12.2017. године .  

Управни одбор Цнтра за социјални рад општине Бачка Паланка је на седници одржаној 22.11.2021.године расписао конкурс за 

директора установе због истека мандата. Конкурсна процедура је спроведена и мишљење Управног одбора је прослеђено СО Бачка 

Паланка на даље поступање. 
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ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ  
 

Организационе јединице су: 
 

1. Служба за стручне послове :  

 Екипа за заштиту деце и омладине 

 Екипа за заштиту одраслих и старих 

2. Служба за управно правне послове и материјална давања 

 Пријемна канцеларија  

 Канцеларија за материјална давања 

3. Финансијско-административни и технички послови  

4. Служба Породичног саветовалишта .  

 

1. Служба за стручне послове  
 

У оквиру Екипе за заштиту деце и омладине обављају се послови породично правне и социјалне заштите деце и омладине што 

подразумева :  

 старатељску заштиту ,  

 смештај у установу социјалне заштите ,  

 смештај у хранитељску породицу ,  

 усвојење , 

 одређивање и промена личног имена детета,  

 одлучује о мерама превентивног и корективног надзора над вршењем родитељског права , 

 спровођење поступка посредовања – медијације у породичним односима ,  

 доставља налаз и стручно мишљење , на захтев суда , у праницама у којима се одлучује о заштити права детета или о 

вршењу , односно лишењу родитељског права ,  

 доставља , на захтев суда , мишљење о сврсиходности мере заштите насиља у породици коју је тражио други овлашћени 

тужилац ,  

 пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред којим се води поступак у спору за заштиту од насиља у породици ,  

 спроводи поступак процене опште подобности хранитеља , усвојитеља и старатеља ,  

 сарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору и примени васпитних налога; 

 спроводи медијацију између малолетног учиниоца и жртве кривичног дела; 
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 подноси извештај о испуњењу васпитног налога јавном тужиоцу, односно  судији за малолетнике; 

 присуствује, по одобрењу суда, радњама у припремном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела 

(саслушање малолетног учиниоца кривичног дела, саслушање других лица), ставља предлоге и упућује питања 

лицима која се саслушавају; 

 доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против малолетника у погледу чињеница које се 

односе на узраст малолетника, чињеница потребних за оцену његове зрелости, испитује средину у којој и прилике под 

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

 присуствује седници већа за малолетнике и главном претресу у кривичном поступку против малолетног учиниоца 

кривичног дела; 

 обавештава суд надлежан за извршење заводске васпитне мере и орган унутрашњих послова када извршење мере не 

може да започне или да се настави због одбијања или бекства малолетника; 

 стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза; 

 проверава извршење васпитне мере појачаног надзора од стране родитеља, усвојитеља или старатеља и указује им 

помоћ у извршењу мере; 

 проверава извршење васпитне мере појачаног надзора у другој породици и указује помоћ породици у коју је 

малолетник смештен; 

 спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако што се брине о школовању 

малолетника, његовом запослењу, одвајању из средине која на њега штетно утиче, потребном лечењу и сређивању 

прилика у којима живи; 

 стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу дневног боравака у установи за васпитавање и 

образовање малолетника, 

 доставља суду и јавном тужиоцу за малолетнике извештај о току извршења васпитних мера о чијем се извршењу 

стара,  

 по захтеву суда даје налаз и стручно мишљење у поступцима развода брака , повере деце из брачне и ванбрачне 

заједнице ,  

 саветодавни рад са децом и родитељима , по потреби и сродницима , у случајевима поремећених породичних односа , 

породицама са децом са сметњама у развоју и поремећајем у понашању ,  

 врши процену зрелости малолетника за заснивање брака ,  

 пружање стручне подршке у остваривању права на материјално обезбеђење породице , додатак за помоћ и негу 

другог лица и увећан додатак и професионално оспособљавање ,  
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У оквиру Екипе за одрасле и старе послови породично правне и социјалне заштите одраслих и старих што подразумева :  

 старатељску заштиту пословно неспособних лица ,  

 смештај у установе социјалне заштите ,  

 смештај одраслог лица у породицу,  

 даваље налаза и стручног мишљења суду , јавом тужилаштву и полицији у случајевима породичног насиља , судске заштите 

штићеника и др. 

 као и друге стручне послове .  

 

 

Екипу за заштиту деце и омладине чине 2 водитеља случаја , од тога 2 педагога – Јасмина Боначић  , Вера Булајић , 1 дипл. 

Социјални радник – Мирјана Радаковић , која са 1/2 радног времена ради у овој Екипи ,  и 1 психолог Татјана Дакић која ради на 

пословима стручног радника на локалним услугама  , која је почела са радом у установи фебруара 2018. Године и 

21.12.2021.године је засновала радни однос на неодређено време.  

Руководилац Службе је Мирјана Ђилас – др психологије.  

 

Екипу за заштиту одраслих и старих чине 1 водитеља случаја , од тога 1 дипл. Социјални радник – Јарослава Станковић и 1 

психолог – Ана Чикош која обавља послове стручног радника на локалним услугама. Запосленој Ани Чикош је 20.12.2021.године 

престао радни однос на лични захтев .  

 

Све послове стручног рада обавља водитељ случаја уз помоћ и подршку супервизора, а у посебним случајевима укључује се 

стручни радник социјалног рада . Супервизор екипе за децу и омладину је Љиљана Филиповић – дипл. Педагог , а у екипи за 

одрасле и старе Мирјана Радаковић . 

 

Изузетно , стручни послови се обављају у оквиру стручног тима. 

Стручни тим се обавезно формира одлуком руководиоца у следећим случајевима: 

  - када је потребно извршење послова који су законом или подзаконским прописима одређени да се обављају 

тимски ( процена опште подобности будућих усвојитеља, хранитеља и старатеља ); 

  - када је потребно донети одлуку о заснивању усвојења; 

  - када се разматра старатељски извештај привременог старатеља и старатеља; 

  - када се одлучује о давању претходне сагласности старатељу за обављање послова који прелазе оквире 

редовних послова у заступању штићеника или редовног управљања његовом имовином; 

  - када је потребно одлучити о давању претходне сагласности за распологање имовином штићеника , односно 

располагање имовином детета под родитељским старањем.  
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2. Служба за управно правне послове и материјална давања  

 

Управни послови обухватају примену управно процесних правила у вођењу поступка и доношењу одлука у управним стварима 

чије је решавање законом поверено центру за социјални рад. 

Запослени на пословима из става 1. овог члана, поред управних, обављају и правне послове у вези покретања судских и других 

поступака из породичних односа, заштите права детета, односно права других пословно неспособних лица и у другим случајевима 

када су учешће или активна легитимација органа старатељства прописани законом 

Запослени на пословима из става 1. овог члана обављају и послове вођења евиденције и издавања уверења о штићеницима, 

издржаваним лицима, лицима према којима је извршено насиље у породици и лицима против којих је одређена мера заштите од 

насиља у породици те другим чињеницама о којима се води службена евиденција. 

 

Запослени на пословима из става 1. овог члана обављају и послове информисања, правног саветовања, те учешћа у 

процени, планирању и реализацији услуга и мера социјалне и старатељске заштите, у сарадњи са запосленим стручним 

радницима на пословима заштите деце и омладине, односно одраслих и старих лица. 

 

 

Стучне управно правне послове обављају 2 дипл. правника Миладинка Немет и Смиљана Вулетић . 

 

У оквиру ове службе организована је  канцеларија за материјална давања чије је делокруг рада фокусиран на остваривање 

матријална права из области социјалне заштите по захтеву грађана или по службеној дужности , као што су : материјано 

обезбеђење породице , додатак за туђу негу и помоћ , једнократну помоћ као и друга права предвиђена одлуком СО Бачка 

Паланка о проширеним правима из области социјалне заштите .  

 

У канцеларији за материјална давања запослено је два стручна радника  Катица Познановић и Светлана Бороја .  

 

Пријемна канцеларија врши пријем грађана који се први пут обраћају Центру , врши процену да ли решавање проблема у 

надлежности Центра и у складу са тим врши упућивање на одговоарајућу службу Центра или на остваривање права у другим 

институцијама . Ако је поднесак у надлежности Центра , исти прихвата и прослеђује на даље поступање .  

 

У пријемној канцеларији запослен је један административни радник - Јасмина Почуч и један стручни радник – Љиљана Илић. 



 9 

 

 

Послови планирања , развоја и извештавања подразумевају припрему годишњих оперативних планова рада Центра, 

укључујући и програмско буџетирање, прикупљње обрада и анализа података којима располажу одређене службе, 

институције и организације, а које омогућавају праћење и развој услуга социјалне заштите, прикупљање, сређивање, обрада и 

анализа података који су садржани у евиденцији документације Центра, а које омогућавају праћење и развој услуга социјалне 

заштите , прикупљање података и изрда годишњег статистичког извештаја и др.  

 

Ову врсту послова обавља Александар Баћић , дипл. Правник .  

  

 

3. Служба за финансијско административне и техничке послове  

 

Служба у свом оквиру има две групе послова и то :  

 финансијско- рачуноводствени аналитичар , шефа рачуноводства и благајника који обављају следеће послове :  

- Обавља комуникацију и координира рад Службе са другим Службама у оквиру Центра, везано за финансијско-

рачуноводственог пословање, као и са службама у локалној заједници , а и шире. 

- Сачињава оперативне планове рада службе 

- Сачињава годишње извештаје о раду службе , а и чешће уколико се за тим укаже потреба  

  -  учествује у раду Колегијума руководилаца 

  - учествује у пословима планирања и развоја 

  - одговоран је за финансијско –материјално пословање 

  - стара се о примени прописа из области књиговодства и финансијског пословања 

  -стара се о законитости чувања и излучивања финансијске документације 

 - израђује у сарадњи са директором установе финансијски план и предлог буџета и стара се о његовом извршењу 

након одобрења истог 

- израђује финансијске планове на кварталном и годишњем нивоу 

- израђује полугодишње и годишње извештаје , а и чешће ако се за тим укаже потреба 

- ради завршни рачун установе 

- стара се о редовном попису имовине Центра, као и туђе имовине која је дата Центру на коришћење 

- ради на свим финансијским анализама и извештајима за потребе установе и по захтевима надлежних органа 

- стара се о реализацији потраживања и дуговања установе  и обавештава надлежне у циљу предузимања 

одговарајућих мера 
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-  врши контролу свих обрачуна везаних за исплате преко Центра 

- прати и проучава све прописе о финансијском пословању , као и сва упуства о развоју социјалне заштите и стара се о 

њиховој доследној примени 

- контира целокупну делатност Центра 

-води књиговодствену евиденцију финансијског пословања Центра 

- води књиговодствену евиденцију основних средстава и извора средстава , као и благовремени отпис и 

ревалоризацију у складу са Законом 

- води књиговодствену евиденцију ситног инвентара , ауто гума и њихов отпис 

- води благајнички дневник и комплетира документацију из истих 

- комуницира са Управом за јавна плаћања при подизању готовине и других плаћања 

- саставља платне спискове, обрачунава боловања и саставља картице личних доходака 

- обрачун свих исплата које се реализују преко Центра 

- врши исплату готовине ка корисницима и запосленима 

- праћење и попуњавање документације везане за платни промет.  

 

Финансијско рачуноводствени аналитичар је Драган Капелан- дипл. економиста , шеф рачуноводства је економиста Снежана 

Марчета , благајник Добрила Дошен . 

 

Техничке послове обављају : послове возача, Никола Лаћарак , послови чистачице Љиљана Узуров, портир – Момчило 

Гордић и администартор информационог система и технологије је Милан Перић. 

  

 

4 Служба Породичног саветовалишта  
 

Ова служба се налази ван простојија Центра за социјални рад , на адреси : Бачка Паланка , ул. Краља Петра првог бр. 83.  

 

Послови Породичног саветовалишта су :  

 унапређење живота појединца и породице, утицање на подизање нивиоа свести појединца о себи и начинима 

деловања у окружењу , са позиција личног достојанства , слободе избора и личне одговорности,   

 Утиче на смењење броја дисфункционлних породица , деце и младих са асоцијалним понашањем , превенција 

занемаривања деце и породичног насиља,  

 Омогућава особама са инвалидитетом и њиховим породицама лакшу адаптацију на захтеве на које пред њих 

поставља окружење,  
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 У сарадњи са школама , вртићима, здравственим установама шири знања о деци и породици , планитрању 

породице и има за циљ да промовише здрав породични живот.   

 

У Породичном саветовалишту је запослено 7 стручних радника , од којих је четворо запослено и у Центру за социјални рад , 

а 3 су стручњаци који су запослени у другим установама .  

 

- УПОРЕДНИ ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

 

Предвиђен број запослених 

 

Стваран број запослених 

Број других радно 

ангажованих лица ( уговор о 

делу, о привременим 

/повременим  пословима) 

 

Бр.27 

 

Бр.23 

 

Бр.    11    

 

 

 

 

3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 

У Центру за социјални рад послове руковођења обавља једна особе, а то је  руководилац  службе , а то је Мирјана Ђилас ,психолог.  

 

Руководилац службе стручних послова  

 

 

-непосредно је одговоран директору установе 

-обезбеђује планирање и управљање обимом посла унутар службе, унутрашњу координацију и организацију, 

поштовање стандарда стручног рада, законитост рада и поштовање рокова и процедура; 

-може бити супервизор, а не може бити водитељ случаја 

-организује рад у служби 

-развија механизме за континуирано праћење процеса рада и степена опретећења водитеља случаја 

- контролише вођење еведенције и документације о раду центра у складу са Законом и Правилником, 
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-обезбеђује административну подршку, просторне и техничке услове за несметан рад стручног рада са корисником и 

обављање супервизијског процеса 

-врши контролу ажурности поступања, односно контролу поштовања законом, позаконским актима и посебним 

упуствима прописаних и утврђених рокова за поступање 

-врши контролу извршења законом, подзаконским актима, посебним упуствима и стандардима прописаних и 

утврђених обавеза у вођењу евиденције и документације о кориснику и раду са корисником 

-врши расподелу предмета водитељима случаја и води рачуна о подједнакој оптерећености и рационалном коришћењу 

радног времена сваког стручног и другог радника у служби. За расподелу предмета може користити састанке на којима 

пристуствују сви водитељи случаја, како би свима било познато који водитељ случаја је задужен коликим бројем предмета и 

каква је природа и комплексност тих предмета, 

-одређује приоритет поступања када је потребно заштити дете, одраслу или стару особу и предузети мере за 

осигурање безбедности, на један од следећих начина:  

 „неодложно“ – ако прикупљени подаци указују да је дете, одрасла или стара особа у високом ризику, поступак 

почетне процене започиње одмах а неодложна интервенција се мора спровести што пре, најдуже у року од 24 

сата; 

 „хитно“ – ако прикупљени подаци показују да је дете, одрасла или стара особа у умереном ризику, поступак 

почетне процене мора почети што пре, најдаље у року од 3 дана (72 сата) по пријему сазнања о кориснику и 

породици; 

 „редовно“ – ако прикупљени подаци показују да безбедност детета, одрасле или старе особе није угрожена, или 

да су ризици ниски, поступак почетне процене мора почети што пре, најдаље 5 радних дана по пријему 

обавештења или других сазнања о случају. 

 -обавља комуникацију и координира рад Службе са Службама и институцијама у локалној заједници на нивоу 

конкретног случаја или посебног радног задатка, 

-прати рад приправника, волонтера и студената на пракси који су распоређени у Служби, одређује ментора за сваког 

приправника и волонтера и са ментором сачињава планове и програме њиховог стручног оспсобљавања, 

-сачињава операционалне планове и програме рада Службе (месечне, кварталне и годишње), 

-сачињава извештаје о раду Службе (месечне, кварталне и годишње), 

-руководи Колегијумом службе, 

-учествује у раду Колегијума руководиоца,  

-учествује у пословима планирања и развоја, 

-информише локалну заједницу о  потребама корисника Службе и капацитетима Центра да одговори на њихове 

потребе, и сарађује са социјалним актерима из локалне заједнице ради задовољавања потреба грађана из оквира послова 

Службе, 
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-доноси одлуку о формирању Стручног тима на предлог супервизора и водитеља случаја,  

-обезбеђује поверљивост података, 

-може обављати и послове супервизора, као и стручног радника у тиму, у складу са својим стручним знањима и 

вештинама, 

-ради и друге послове по налогу директора или ако то захтева потреба Службе или повећани обим послова. 

 

4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

 

  Jавност рада, искључење и ограничавање јавности рада државног органа, регулисана је следећим прописима: 

 

ПОРОДИЧНИМ ЗАКОНОМ („Сл.Гласник РС 18/05):  

 

Искључивање јавности чл. 206. 

(1) У поступку у вези са породичним односима јавност је искључена. 

(2) Подаци из судских списа спадају у службену тајну и њу су дужни да чувају сви учесници у поступку којима су ти подаци 

доступни. 

 

 

Искључивање јавности чл. 323. 

 (1) У поступку заснивања усвојења јавност је искључена. 

(2) Подаци из евиденције и документације о усвојењу спадају у службену тајну и њу су дужни да чувају сви учесници у 

поступку којима су ти подаци доступни. 

 

Искључивање јавности, чл. 331. 

(1) У поступку стављања под старатељство јавност је искључена. 

(2) Подаци из евиденције и документације о стављању под старатељство спадају у службену тајну и њу су дужни да чувају 

сви учесници у поступку којима су ти подаци доступни. 

 

Права детета/Порекло/чл. 59 ст.3.  

Дете које је навршило 15. годину живота и које је способно за расуђивање може извршити увид у матичну књигу рођених и у 

другу документацију која се односи на његово порекло. 



 14 

 

 

ЗАКОНОМ О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ( „ Службени гласник РС „ бр. 18/2016 )  

„ Право на разгледање списа и обавештавање  

Члан 64.  

Право на разгледање списа стастоји се од права странке да разгледа списе у присуству службеног лица , да о свом трошку 

умножи или добије копију списа и да јој се копија списа, о њеном трошку , достави преко поште или на други погодан начин. 

Списи се раугледају у просторијама органа који чува списе. У оправданим случајевима , списи могу да се разгледају у 

просторијама другог органа или дипломатско- конзуларног представништва Републике Србије.  

Ако се документи чувају у електронском облику ,  орган омогућава разгледање и преузимање докумената у електронском 

или штампаном облику .  

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

Са списима који садрже таје податке или податке о личности поступа се у складу са законом којим се уређује заштита тајних 

података , односно заштита података о личности .  

Податке о личности са којима се упозна у складу са законом , странка може да користи само ради остваривања права , 

обавеза или правних интереса у том управном поступку , као и права , обавеза или правног интереса на који може да утиче 

исход тог управног поступка .  

Право на разгледање списа у складу са одредбама овог члана има и заинтересовано лице које докаже свој правни интерес.  

Износ трошкова остваривања права на разгледање списа не може прећи износ неопходних трошкова органа за израду и 

достављање копије списа.  

Странка , заинтересовани орган и заинтересовано лице које докаже свој правни интерес , имају право на обавештавање о току 

поступка .  

Одредбама овог члана не дира се у остваривање  права на приступ информацијама од јавног значаја садржаним у 

документима који чине списе .  

 

Захтев за разгледање списа и обавештавање о току поступка – члан 65.  

Захтев за разгледање списа , као и захтев за обавештавање о току поступка , подноси се у писаном облику или усмено . Орган 

може од заинтересованог лица да затражи да у писаном облику или усмено образложи свој правни интерес.  

Орган је дужан да у року од осам дана од дана пријема захтева обавести странку или заинтересовано лице о томе како могу 

да разгледају и умножавају списе и добију копије списа , или да решењем одбије захтев. 

Ако орган у наведеном року ништа не предузме , или одбаци , односно одбије захтев решењем , подносилац захтева може да 

поднесе жалбу другостепеном органу у року од осам дана . „ 
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- ПРАВИЛНИКОМ О ОРГАНИЗАЦИЈИ, НОРМАТИВИМА И СТАНДАРДИМА РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ( 

„Службени гласник РС“ број 59/08 ) 

 

 «Јавност рада, чл. 5.: 

(1) Центар је дужан да обезбеди јавност свог рада и да извештава надлежни орган државне управе, односно покрајински 

орган управе и надлежни орган јединице локалне самоуправе о свом раду, у складу са законом и овим правилником. 

(2) Центар обавештава грађане своје општине, односно града о својим законским обавезама и овлашћењима као и услугама и 

програмима које нуди, путем средстава јавног информисања, јавних предавања, презентација и на друге погодне начине. 

 

 „Поверљивост“ чл. 14.: 

(1) Све информације о личним и породичним приликама корисника које запослени у центру сазнају јесу поверљиве 

информације. 

Поверљивим информацијама сматрају се и: 

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

- подаци који стоје у захтеву корисника;  

- подаци који стоје у извештајима здравствених установа за корисника; 

- садржај преписке са другим установама или организацијама, ако та преписка садржи информације о кориснику 

или другим особама које су са њим повезане. 

 

(3) Не сматрају се поверљивим опште информације које нису повезане са корисником, као што су: трошкови администрације, 

трошкови појединих услуга, број и структура корисника, број и врста пружених услуга, статистички подаци добијени из 

истраживања и евалуације рада центра и др. 

(4) Приступ досијеима корисника, осим запосленима у центру, обезбедиће се и надлежном надзорном органу, правосудним 

органима и полицији, кориснику на кога се подаци односе, као и његовом законском заступнику, односно пуномоћнику.  

(5) Волонтерима који по уговору обављају приправнички стаж и студентима на пракси може се обезбедити приступ 

досијеима корисника по претходном одобрењу ментора и уз упозорење о обавези да су дужни да чувају поверљивост 

података на исти начин као и запослени у центру. 

(6) Поједини подаци из досијеа корисника могу се давати другим службама као што су здравствене или образовне установе, 

служба запошљавања и друге, само ако се за то обезбеди пристанак корисника на кога се ти подаци односе, осим ако 

друкчије није прописано законом.  

(7) Име корисника неће бити откривено групама или појединцима који спонзоришу хуманитарне и друге јавне акције без 

претходне сагласности корисника или чланова његове породице или без претходно усвојеног протокола поступања којим ће 

се гарантовати поверљивост података.  
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(8) Донације у натури или новцу биће уручене кориснику на начин који не нарушава његово достојанство и приватност.» 

 

СТАТУТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА  

 

„ XI ПОСЛОВНА ТАЈНА  

 

Члан 53.  

Пословном тајном сматрају се сви они документии и подаци чије би саопштавање неовлашћеним лицима због њихове 

природе и значаја било противно интересима Центра и корисника услуга .  

 

Члан 54.  

Пословном тајном Центра сматрају се нарочито она документаи подаци :  

 које надлежни орган прогласи пословном тајном ,  

 које надлежни орган као такве саопшти Центру ,  

 који се односе на послове које Центар врши за потребе оружаних снага и одбране,  

 који садрже понуде за конкурс или јавно надметање , за објављивање резултата конкурса или јавног надметања ,  

 који су од посебног друштвено – економског значаја ,  

 породично – правне и личне природе који се сазнају током стручног рада са странкама , а који могу шкодити 

достојанству и угледу породице и појединца . 

 

Члан 55.  

Документа и податке који се сматрају пословном тајном може другим лицима или органима саопштити само директор или 

лице које директор овласти .  

Радници који рукују документима и подацима који су проглашени пословном тајном , дужни су да их чувају на безбедном 

месту и не могу их неовлашћено саопштавати и давати на увид . Дужност чувања пословне тајне имају сви радници који је на 

било који начин сазнају .  

Обавеза чувања пословне тајне траје и по престанку радног односа у Центру . „  

 

ОБАВЕЗНИ ПОДАЦИ О ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

1. Порески идентификациони број ЦСР је 104706786. 

2. Радно време ЦСР је од 07 :00 до 15:00 часова , сваког радног дана , док је радно време Породичног саветовалишта сваког 

радног дана сем петка од 16:00 до 19:00 часова.  
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3. Физичка и електронска адреса ЦСР је : Бачка Паланка , ул. Југословенске армије бр. 23 , backapalanka.crs@minrzs.gov.rs 

Контакт телефон ЦСР је 021/ 6045-585 , 6040-943, Породично саветовалиште 021/ 6042-777. Телефон службеника овлашћеног 

за поступање по захтевима за приступ информацијама је 021/ 6045-585. 

4. Контакт подаци лица која су овлашћена за сарадњу са новинарима и јавним гласилима – директор Вера Петровић.  

 

 

5. СПИСАК НАЈТРАЖЕНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

До објављивања овог Информатора , најтраженије информације односиле су се на остваривање права из социјалне заштите . За ову 

врсту информација информисала су се јавна гласила и невладине организације , док су Министарсто за рад , запошљавање , борачка 

и социјална питања , Покрајински омбудсман и Покрајински секретаријат за социјалну политику,  демографију и равноправност 

полова тражили информације које се односе на заштиту права појединих корисника , као и иформације које се односе на број 

случајева који су пријављени овом ЦСР ради заштите од насиља у породици . У 2021.години је било неколико захтева за приступ 

информацијама које се односе на број, структуру и примања запослених , запошљавање, материјална средства која су утрошена на 

зараде запослених и трошкове запослених у вези са радом ( путни трошкови, јубиларне награде и солидарне помоћи ) .  

 

 

6.ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

 
Центар за социјални рад општине Бачка Паланка има овлашћења и обавезу спровођења социјалне и породично-правне 

заштите грађана на територији општине Бачка Паланка .  

Делокруг рада Центра регулисан је следећим  прописима и правним актима: 

 

РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ: 

- Закон о јавним службама («Службени гласник РС» бр. 42/91, 71/94, 81/2005, 83/2014 );  
- Закон о социјалној заштити ( „ Службени гласник РС „ бр. 24/2011)    

- Породични закон («Сл. гласник РС» број 18/05);      

- Закон о општем управном поступку ( «Службени гласник РС „ бр. 18/2016); 

- Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица ( «Службени гласник РС» 

број 85/05);    

- Закон о раду («Службени гласник РС» број 24/05, 61/05, 32/2013 , 75/2014, 13/2017 и 113/2017)   

- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС» број 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 

105/2021);         



 18 

- Закон о безбедности и здрављу на раду («Сл. гласник РС» број 101/05 , 91/2015 и 113/2017);  

- Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ број 87/18);          

- Закон о родној равноправности («Сл.гласник РС» бр. 52/2021)   

- Закон о спречавању злостављања на раду  („Службени гласник РС“ бр. 36/10 )  

- Закон о забрани пушења у затвореним просторијама („Службени гласник РС“ бр. 16/95, 101/2005) 

- Закон о заштитнику грађана ("Службени гласник РС", бр. 105/2021); 

- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019 );  

- Закон о финансијској подршци породици са децом («Сл. гласник РС» број 113/17, 50/2018, 46/2021 – одлука УС, 51/2021- 

одлука УС, 53/2021- одлука УС, 66/2021 и 130/2021),  

- Закон о буџету Републике Србије за 2022.годину (Сл.гласник РС» бр.110/2021 ) 

- Закон о забрани дискриминације ("Сл. гласник РС", бр. 22/2009 и 52/2021) 

- Правилник о учешћу сродника у издржавању корисника у социјалној заштити («Службени гласник РС» број 36/93, 88/93, 

20/94, 35/97; 61/01, 99/04, 100/04, 10/06);    

- Правилник о евиденцији и документацији о издржаваним лицима («Службени гласник РС» број 56/05);      

- Правилник о евиденцији и документацији о лицима према којима је извршено насиље у породици и о лицима против којих 

је одређена мера заштите од насиља у породици ( «Службени гласник РС» број 56/05); 

- Правилник о програму припреме за усвојење («Службени гласник РС» број 60/05);  

- Правилник о начину вођења јединственог личног регистра усвојења («Службени гласник РС» број 63/05);   

- Правилник о начину вођења евиденције и документације о усвојеној деци («Службени гласник РС» број 63/05);   

- Правилник о програму припреме за хранитељство и Правилник о начину вођења евиденције и документације о 

хранитељству ( «Службени гласник РС» број 67/05);    

- Правилник о евиденцији и документацији о штићеницима   («Службени гласник РС» број 97/05) ;     

  

- Правилник о вођењу евиденције о корисницима и документације о стручном раду у установама социјалне заштите 

(«Службени гласник РС» број 63/93, 10/2006,36/2008); 

- Правилник о хранитељству („Службени гласник РС“ број 36/08 ); 

- Правилник о социјалној помоћи за лица која траже азил („Службени гласник РС“ број 44/08); 

- Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада Центра за социјални рад („Службени гласник РС“ број 59/08 и 

37/10); 

- Правилник о извршењу васпитних мера посебних обавеза („Службени гласник РС“ бр. 94/2006); 

- Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга у области социјалне заштите које финансира Република 

(„Службени гласник РС“ бр. 15/92, 100/93, 12/94, 51/97, 70/03, 97/03, 99/04, 100/04, 25/05, 77/05, 60/06); 

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту  („Службени гласник РС“ број 21/09 и 1/2019); 
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- Правилник о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС“ број 50/2009);    

- Правилник о стандардном класификационом оквиру и Конктном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“ 

бр.49/16, 107/1646/17,114/17,20/18,36/18,93/18,104/18,14/19,33/19,68/19 , 84/19, 151/2020);  

- Приручник о поступању при одабиру и примени облика заштите, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, 

Сектор за социјалну заштиту од 21.9.2006; 

- Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите ( „ Службени гласник РС „ бр. 42/2013, 

89/18)  

- Правилник о стручним пословима у социјалној заштити ( „ Службени гласник РС „ бр. 1/2012 и 42/2013 ) , 

- Правилник о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити ( „ Службени гласник РС „ бр. 42/2013 ) , 

- Уредба мерама социјалне укључености корисника новчане социјалне помоћи ( „ Службени гласник РС „ 112/14 ) ,  

- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе («Службени гласник РС» број 21/2020 и 32/2021);  

- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе («Службени гласник РС» број 10/93, 14/93, 67/2016 и 3/2017); 

- Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе («Службени гласник РС» број 27/10);  

- Уредба о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама 

(„Службени гласник РС“ бр. 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 

120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 

20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014, 113/2017 ); 

- Уредба о буџетском рачуноводству(„Службени гласник РС“ бр. 125/03, 12/06, 27/2020); 

- Уредба о примени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор („Службени гласник РС“ бр. 49/10, 63/2016) 

- Општи протокол за заштиту деце у установама социјалне заштите од злостављања и занемаривања, Министарство рада и 

социјалне политике , 5.9.2005.г. 

- Мере за отклањање неправилности у вршењу послова смештаја деце и омладине у установе социјалне заштите 

Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, бр. 560-03-619/2006-14. 

 

 

Акти оснивача: 

- Одлука о правима и услугама у социјалној заштити општине Бачка Паланка («Службени лист општине Бачка Паланка » 

број 38/2013, 9/2016 ).  

- Правилник о личном пратиоцу детета ( „ Службени лист Општине Бачка Паланка „ бр. 12/2017 )  

- Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуге лични пратилац детета ( „ Службени лист Општине 

Бачка Паланка „ бр. 12/2017 ) , 

- Решење о цени радног сата пружаоцима услуге лични пратилац детета за 2020. Годину ( „ Службени лист Општине Бачка 

Паланка „ бр. 3/2020 )  
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АКТИ ЦСР-а:    

- Правилник о систематизацији и унутрашњој организацији ЦСР општине Бачка Паланка  од 23.02.2017. године. 

- Правилник о безбедности и здрављу број 5609-2448/2019 од 27.12.2019. године ; 

- Колективни уговор од 02.06.2015. године и Анекс Колетивног уговора од 28.06.2019.; 

- Правилник о финансијском планирању у центру за социјални рад општине Бачка Паланка број 5609-613/2020 од 

15.04.2020.; 

- Правилник о буџетском рачуноводству у Центру за социјални рад општине Бачка Паланка број 5609-612/2020 од 

15.04.2020.; 

- Правилник о спречавању сукоба интереса број 5609-2451/2019 од 27.12.2019.године,  

-Правилник о поступању по притужбама на рад Центра за социјални рад општине Бачка Паланка број 5609-2450/2019 од 

27.12.2019. 

- Правилник о донацијама број 5609-2449/2019 од 27.12.2019.године  

-Правилник о поступку спровођења пописа и процене имовине и обавеза бр. 5609-1859/2020 од 07.12.2020.године,  

-Правилник о набавкама број 5609-1860/2020 од 07.12.2020.године ,  

- Правилник о накнади трошкова запосленима бр. 5609-1862/2020 од 07.12.2020.године,  

- Правилник о буџетском рачуноводству у Центру за социјални рад општине Бачка Паланка бр.5609-612/2020 од 15.04.2020. 

године ;  

- Интерни План набавки за 2022. Годину 

- Пословник о раду Управног одбора; 

- Акт о процени ризика на радном месту и радној околини од 21.02.2020.године; 

 

 

7.ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА 

Центар за социјални рад решава у првом степену уз примену одредаба Закона о општем управном поступку по 

захтевима грађана за остваривање права из области социјалне заштите, а у складу са Породичним законом, као орган 

старатељства врши послове заштите породице, помоћи породици и старатељства.   

Центар за социјални рад је обавезу вршио у протеклом периоду и тренутно је у складу са наведеним поступањем 

врши. 

 

ПРИМЕР: 
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Центру за социјални рад општине Бачка Паланка дана 22.10.2010. године обратила се законска заступница , мајка , 

мал. Петра Петровић из Бачке Паланке , ради остваривања права на додатак за туђу негу и помоћ. Уз захтев мајка је навела да 

је дете од рођења теже оболело и да сматра да мал. Петар испуњава услове за остваривање овог права . Уз захтев је 

приложила и сву релевантну документацију ( извод из МК рођених , фотокопију здравствене књижице за дете , потврду из 

Фонда ПИО да дете није корисник пензије, налазе и мишљења лекара односно конплетна лекарска документација о историји 

обољења и фотокопија личне карте законске заступнице ) . Захтев је предао у пријемну канцеларију Центра где је формиран 

предмет . По завођењу захтева у основну евиденцију аката по материји, дежурни стручни радник је кроз интерну доставну 

књигу предметом мал. Петар Петровић из Бачке Паланке – право на додатак за туђу негу и помоћ  задужио водитеља случаја. 

Водитељ случаја је предмет уз допис проследио Првостепеном органу вештачења Фонда ПИО , дирекција покрајинског 

фонда у Новом Саду , Житни трг бр. 2 ради давања налаза, оцене и мишљења о потреби за туђом негом и помоћи. ПОВ је 

позвао мал. Петра Петровић да се дана 11.03.2011. године јави у Фонд ПИО- дирекција покрајинског фонда у Новом Саду , 

Житни трг бр. 2 ради прегледа. Дана 02.04.2010. године Центар за социјални рад општине Бачка Паланка добио је од Фонда 

ПИО- дирекција покрајинског фонда , Нови Сад комплетне списе предмета мал. Петра Петровић са Налазом, оценом и 

мишљењем ПОВ-а да мал. Петар Петровић  из Бачке Паланке не испуњава услове за признавање права на додатак за туђу 

негу и помоћ. 

 Центар за социјални рад општине Бачка Паланка је на основу напред изнетог дана 03.04.2011. године, донео решење у 

складу са ЗУП-ом којим је захтев законске заступнице у име мал. Петра Пењтровић из Бачке Паланке за признавање права на 

додатак за туђу негу и помоћ одбио као неоснован. 

 Законска заступница мал. Петра  је дана 10.04.2011. године уложила жалбу на решење Центра. Жалбу је предао преко 

Центра за социјални рад општине Бачка Паланка за Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију. 

 Пошто је утврђено да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од овлашћеног лица, комплетни списи предмета 

прослеђени су Другостепеном органу вештачења Фонда ПИО запослених у Новом Саду дана 21.04.2011. године. 

Другостепени орган вештачења је потврдио налаз ПОВ-а и списе предмета проследио Покрајинском секретаријату за 

социјалну политику и демографију на одлучивање по жалби. Покрајински секретар доноси дана 05.05.2011. године решење 

којим одбија жалбу законске заступнице мал. Петра Петровић из Бачке Паланке и списе предмета враћа Центру за социјални 

рад општине Бачка Паланка. 

 Против наведеног решења Покрајинског секретаријата за здравство , социјалну политику и демографију , законска 

заступнице мал. Петра Петровић покреће тужбом управни спор пред Управним судом Србије. Управни суд Србије својим 

актом од 26.12.2011. године одбија тужбу  . 

 

 

Центар за социјални рад доноси План рада ЦСР-а и Извештај о раду који можете погледати на –сајту. 
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8. ПРОПИСИ КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЦЕНТАР  

 
РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ: 

- Закон о јавним службама («Службени гласник РС» број 42/91, 71/94, 81/2005, 83/2014);  
- Закон о социјалној заштити ( „ Службени гласник РС „ бр. 24/2011 )    

- Породични закон («Сл. гласник РС» број 18/05);       

- Закон о општем управном поступку ( «Службени гласник РС „ 18/2016 ); 

- Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица ( «Службени гласник РС» 

број 85/05);    

- Закон о раду («Службени гласник РС» број 24/05, 61/05, 32/2013 , 75/2014, 13/2017 и 113/2017)   

- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС» број 120/04, 54/07, 104/09, 36/10, 

105/2021);         

- Закон о безбедности и здрављу на раду («Сл. гласник РС» број 101/05 , 91/2015 и 113/2017);  

- Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ број 87/18);          

- Закон о родној равноправности  («Сл.гласник РС» бр. 52/2021)   

- Закон о спречавању злостављања на раду  („Службени гласник РС“ бр. 36/10 )  

- Закон о забрани пушења у затвореним просторијама („Службени гласник РС“ бр. 16/95, 101/2005) 

- Закон о заштитнику грађана ("Службени гласник РС", бр. 105/2021); 

- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019 );  

- Закон о финансијској подршци породици са децом («Сл. гласник РС» број 113/17, 50/2018, 46/2021- одлука УС, 51/2021- 

одлука УС, 53/2021- одлука УС, 66/2021 и 130/2021),  

- Закон о буџету Републике Србије за 2022.годину (Сл.гласник РС» бр.110/2021 ) 

- Закон о забрани дискриминације ("Сл. гласник РС", бр. 22/2009) 

- Правилник о учешћу сродника у издржавању корисника у социјалној заштити («Службени гласник РС» број 36/93, 88/93, 

20/94, 35/97; 61/01, 99/04, 100/04, 10/06);    

- Правилник о евиденцији и документацији о издржаваним лицима («Службени гласник РС» број 56/05);      

- Правилник о евиденцији и документацији о лицима према којима је извршено насиље у породици и о лицима против којих 

је одређена мера заштите од насиља у породици ( «Службени гласник РС» број 56/05); 

- Правилник о програму припреме за усвојење («Службени гласник РС» број 60/05);  

- Правилник о начину вођења јединственог личног регистра усвојења («Службени гласник РС» број 63/05);   

- Правилник о начину вођења евиденције и документације о усвојеној деци («Службени гласник РС» број 63/05);   
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- Правилник о програму припреме за хранитељство и Правилник о начину вођења евиденције и документације о 

хранитељству ( «Службени гласник РС» број 67/05);    

- Правилник о евиденцији и документацији о штићеницима   («Службени гласник РС» број 97/05) ;     

  

- Правилник о вођењу евиденције о корисницима и документације о стручном раду у установама социјалне заштите 

(«Службени гласник РС» број 63/93, 10/2006,36/2008); 

- Правилник о хранитељству („Службени гласник РС“ број 36/08 ); 

- Правилник о социјалној помоћи за лица која траже азил („Службени гласник РС“ број 44/08); 

- Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада Центра за социјални рад („Службени гласник РС“ број 59/08 и 

37/10); 

- Правилник о извршењу васпитних мера посебних обавеза („Службени гласник РС“ бр. 94/2006); 

- Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга у области социјалне заштите које финансира Република 

(„Службени гласник РС“ бр. 15/92, 100/93, 12/94, 51/97, 70/03, 97/03, 99/04, 100/04, 25/05, 77/05, 60/06); 

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту  („Службени гласник РС“ број 21/09 и 1/2019); 

- Правилник о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС“ број 70/2004, 92/2004);    

- Правилник о стандардном класификационом оквиру и Конктном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“ 

бр.49/16, 107/1646/17,114/17,20/18,36/18,93/18,104/18,14/19,33/19,68/19 , 84/19, 151/2020);  

- Приручник о поступању при одабиру и примени облика заштите, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, 

Сектор за социјалну заштиту од 21.9.2006; 

- Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите ( „ Службени гласник РС „ бр. 42/2013, 

89/18)  

- Правилник о стручним пословима у социјалној заштити ( „ Службени гласник РС „ бр. 1/2012 и 42/2013 ) , 

- Правилник о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити ( „ Службени гласник РС „ бр. 42/2013 ) , 

- Уредба мерама социјалне укључености корисника новчане социјалне помоћи ( „ Службени гласник РС „ 112/14 ) ,  

- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе («Службени гласник РС» број 21/2020 и 32/2021);  

- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе («Службени гласник РС» број 10/93, 14/93, 67/2016 и 3/2017); 

- Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе («Службени гласник РС» број 27/10);  

- Уредба о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама 

(„Службени гласник РС“ бр. 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 

120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 

20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014, 113/2017 ); 

- Уредба о буџетском рачуноводству(„Службени гласник РС“ бр. 125/03, 12/06, 27/2020); 

- Уредба о примени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор („Службени гласник РС“ бр. 49/10, 63/2016) 
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- Општи протокол за заштиту деце у установама социјалне заштите од злостављања и занемаривања, Министарство рада и 

социјалне политике , 5.9.2005.г. 

- Мере за отклањање неправилности у вршењу послова смештаја деце и омладине у установе социјалне заштите 

Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, бр. 560-03-619/2006-14. 

 

 

Акти оснивача: 

- Одлука о правима и услугама у социјалној заштити општине Бачка Паланка («Службени лист општине Бачка Паланка » 

број 38/2013, 9/2016 ).  

- Правилник о личном пратиоцу детета ( „ Службени лист Општине Бачка Паланка „ бр. 12/2017 )  

- Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуге лични пратилац детета ( „ Службени лист Општине 

Бачка Паланка „ бр. 12/2017 ) , 

- Решење о цени радног сата пружаоцима услуге лични пратилац детета за 2021. Годину ( „ Службени лист Општине Бачка 

Паланка „ бр. 3/2020)  

 

 

АКТИ ЦСР-а:    

- Правилник о систематизацији и унутрашњој организацији ЦСР општине Бачка Паланка од 23.02.2017. године . 

- Правилник о безбедности и здрављу број 5609-2448/2019 од 27.12.2019. године ; 

- Колективни уговор од 02.06.2015. године и Анекс Колетивног уговора од 28.06.2019.; 

- Правилник о финансијском планирању у центру за социјални рад општине Бачка Паланка број 5609-613/2020 од 

15.04.2020.; 

- Правилник о буџетском рачуноводству у Центру за социјални рад општине Бачка Паланка број 5609-612/2020 од 

15.04.2020.; 

- Правилник о спречавању сукоба интереса број 5609-2451/2019 од 27.12.2019.године,  

-Правилник о поступању по притужбама на рад Центра за социјални рад општине Бачка Паланка број 5609-2450/2019 од 

27.12.2019. 

- Правилник о донацијама број 5609-2449/2019 од 27.12.2019.године  

-Правилник о поступку спровођења пописа и процене имовине и обавеза бр. 5609-1859/2020 од 07.12.2020.године,  

-Правилник о набавкама број 5609-1860/2020 од 07.12.2020.године ,  

- Правилник о накнади трошкова запосленима бр. 5609-1862/2020 од 07.12.2020.године,  

- Пословник о раду Управног одбора; 

- Акт о процени ризика на радном месту и радној околини; 
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9. УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ  ЛИЦИМА 

 

Подаци о услугама које ЦСР, у оквиру делокруга утврђеног законом, непосредно пружа заинтересованим физичким и 

правним лицима. 

 

У складу са Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана Центар обезбеђује грађанима 

права од општег интереса које финансира буџет републике Србије и то:  право на новчану социјалну помоћ, додатак за 

помоћ и негу другог лица и увећани додатак за негу и помоћ другог лица, помоћ за оспособљавање за рад, смештај у 

установу социјалне заштите, смештај у другу породицу, друге услуге социјалног рада.  

 Поред наведених права које финансира буџет Републике Србије, из буџета Скупштине општинеБачка Паланка 

финансира се право на једнократне помоћи и остале видове проширене социјалне заштите, право на помоћ у кући, 

дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју ,једнократна новчана помоћ, лични пратилац детета , помоћ у 

кући , прихватилиште за деци младе и одрасле и старе, право на становање уз подршку до осамостаљивања.... 

 Услови и рокови за пружање ових услуга предвиђени су одредбама горе наведеног Закона и Закона о општем 

управном поступку.  

 Категорије лица која могу добити ове услуге су: лица материјално необезбеђена и неспособна за рад и 

привређивање, способни за рад и привређивање који су се нашли у стању тренутне социјалне потребе, стара 

изнемогла хронично оболела, лица без адекватног породичног старања, лица ментално ометена у развоју и други.  
 Наведене услуге могу се добити у виду новчаних средстава или обезбеђења адекватног смештаја. 

 У складу са Породичним законом, Центар обавља послове помоћи породици, заштите породице и старатељства. 

 

 

10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

У складу са Законом о општем управом поступку, грађани се Центру обраћају усменим и писаним захтевима. У 

случају писаног захтева исти се предаје у пријемну канцеларију Центра, захтев прима дежурни стручни радник, у складу са 
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одлуком и рапоредом који утврђује директор Центра који помаже странци у састављању захтева и пружа прве корисне 

информације о евентуалном остваривању неког од права. Након примљеног захтева формира се досије корисника и путем 

интерне доставне књиге захтев задужује водитељ случаја. Водитељ случаја ради план рада на случају, организује излазак на 

лице места ради утврђивања свих релевантних чињеница и по завршеном поступку  правним актом ( закључак по ЗУП-у, 

решење...) одлучује се о поднетом захтеву. Рокови за одлучивање по захтеву су такође у складу са ЗУП-ом 30 односно 60 

дана, а жалбе на донете правне акте Центра су у року од 15 од дана пријема акта преко Центра Министру рада и социјалне 

политике као другостепеном органу. 

 

 

ПРИМЕР:  

 

Марко Марковић из Бачке Паланке се обратио овом ЦСР са захтевом за признавање права на додатак за помоћ и негу другог 

лица избог болсети која датира од пре две године . Уз захтев је приложио сву лекарску документацију о историји болести са 

најновијим извештајем лекара специјалнисте , фотокопију личне карте , уверење из Фонда ПИО да није корисник пензије , 

извод из МК рођених .  

Напомена : Захтев може подносилац захтева сам написати , уз кратак опис свог здравственог стања и разлога за туђом негом 

и помоћи.  

У случају да право жели да оствари лице које је непокретно , лице које дође да донесе захтев у ЦСР мора ту чињеницу 

посебно да нагласи приликом предаје захтева пријемном ранику . Ово је из разлога што у овом случају , социјални радник 

излази на терен ради констатације ове чињенице и свој извештај доставља правнику који извештај са захтевом и лекарском 

документацијом доставља органу вештачења. 

 

Након примљеног захтева са лекарском и осталом документацијом, правник ЦСР лекарску документацију са захтевом 

доставља првостепеном органу вештачења односно Републичком Фонду за ПИО – дирекција покрајинског фонда у Новом 

Саду , Житни трг бр. 2.  

У захтеву за вештачење ЦСР наводи захтев за остваривање права на ДТНП и на увећан ДТНП , односно оцењивање потребе 

за ТНП и телесним оштећењем. 

 

Подносилац захтева добија позив од органа вештачења који дан и време да се јави ради прегледа од стране вештака .  

 

Након тога орган вештачења налаз , оцену и мишљење доставља овом ЦСР ради израде решења . 
 
Пример НОС решења којим се признаје право на додатак за туђу негу и помоћ :  
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НOС

ЈМБГ

Шифра права 0 1

Уписни број

Шифра општине 8 0 0 6 3

решавајући у предмету права на додатак за помоћ и

негу другог лица из на основу чл. 49 Закона о

социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана ("Сл. Гласник РС" бр. 36-91,33/93,67/93,46/94,52/96,29/01,84/04,101/05,

115/05) и чл. 192 Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ" бр.33/97 и 31/01) дана доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

1. ПРИЗНАЈЕ СЕ право на додатак за помоћ и негу другог лица   (име)

(презиме)

(адреса)

(доставна пошта)

(у месечном износу од) динара.

2. Исплата по овом решењу врши се од до

(законском заступнику или старатељу    -  име, презиме, адреса, ПТТ број и доставна пошта)

3. Износ  додатка за помоћ и негу другог лица усклађује се сваког месеца са индексом трошкова живота.

4. Обавезује се корисник права, његов законски заступник или старатељ, да пријави сваку промену, од утицаја на признато право у року од 15 дана од дана

настале промене.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Поступак за признавање права на додатак за помоћ и негу другог лица покренут је дана 

по захтеву 

У спроведеном поступку утврђено је да (име и презиме) право на додатак за помоћ и негу другог лица не може да 

оствари по другом основу.Налазом оценом и мишљењем ПОВ РФПИОЗ бр. од утврђено је да 

именовани испуњава здравствене услове за признавање из чл. 244 Закона о ПИО, те да постоји потреба за негом и помоћи другог лица почев од

Будући да је налазом, оценом и мишљењем ПОВ РФПИОЗ одређен контролни преглед за (месец/година) право је признато у 

ограниченом трајању.

Како (име и презиме)  испуњава услове запризнавање права на додатак за помоћ и негу другог лица

 из чл. 23 Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана износ додатка за помоћ и негу другог лица и начин усклађивања одређен је 

у складу са чл.13 Закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана ("Сл. Гласник РС " бр. 84/04) 

те је одлучено као у диспозитиву решења.

Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, за кориснике са подручја 

Града Београда Градском секретаријату за социјалну и дечју заштиту, а за кориснике са подручја АП Војводине Покрајинском секретаријату за

здравство, рад и социјалну политику, у року од 15 дана од дана пријема решења, а преко овог Центра за социјални рад.

Решење доставити: Кориснику права Д И Р Е К Т О Р

Исплатној служби - Одељку за информатику мп

Архиви - у досије

21.07.2010.

31.10.2015.29.04.2010

(ПТТ број)

Бачка Паланка 

21400

29.04.2010.

6.883,00 

29.04.2010.

октобар/2015

Центар за социјални рад Бачка Паланка

Бачке Паланке 

10.08.2010.
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Илустрација 1 

У случају да се Ако се подносиоцу захтева одобри само право на додатак за помоћ и негу другог лица , а констатује се телесно 

оштећење мање од 100% доноси се следеће решење :  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АП ВОЈВОДИНА  

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА  

БРОЈ :  

ДАНА :  

БАЧКА ПАЛАНКА  

 

 

Центар за социјални рад општине Бачка Паланка решавајући у предмету мал.Драгомира Илића из Бачке Паланке  , увећан 

додатак за помоћ и негу другог лица ,на основу члана 119. Закона о социјалној заштити( „ Службени гласник РС „ бр. 24/11) 

и члана 136. Закона о општем управном поступку ( « Службени гласник РС „ 18/2016  ) доноси следеће:  

 

 

РЕШЕЊЕ  

 

ОДБИЈА СЕ захтев ___________________ из ____________________ , рођеног _____________ у _____________ за 

признавањем права на увећан додатак за помоћ и негу другог лица , као неоснован. 

 

 

Образложење 
 

Пред Центром за социјални радопштине Бачка Паланка покренут је поступак за признавање права на додатак за помоћ ми 

негу другог лица по захтеву __.По поднетом захтеву Центар за социјални рад је проследио релевантну медицинску 

документацију надлежном првостепеном органу вештачења ради оцене потребе за негом и помоћи од стране другог лицаи 

оцене постојања и степена телесног оштећења. 

Првостепени орган вештачења је у свом Налазу ,оцени и мишљењу БРОЈ ____од 20.10.2009.године , утврдио да код 

_____телесно 

 оштећење не постоји. 
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Према члану 25а Закона о социјалној заштитии обезбеђевању социјалне сигурности грађана право на увећан додатак за 

помоћ и негу другог лица има лице код кога је утврђено телеснооштећење 100% по једном основу. 

У складу са Налазом и мишљењем Првостепеног органа вештачења и чл. 94. Закона о социјалној заштити решење је донето 

као у диспозитиву. 

Поука о правном средству:  
Против овог решења може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана достављања решења. По жалби решава Покрајински 

секретаријат за социјалну политику , демографију и равноправност полова  у Новом Саду. Жалба се може изјавити усмено на 

записник у Центру или писмено путем Центра, без таксе . 

 

Решење доставити:                                                                                                                                              

 ________________              Директор 

 За досије                               Вера Петровић  

Предмет обрадо : ___________ 
 

Незадовољна странка може изјавити жалбу на решење о непризнавању права на увећан ДТНП . Жалба са списима предмета се 

доставља надлежном органу који тражи налаз и мишљење другостепеног органа вештачења . Решење другостепеног органа је 

коначно , против њега се не може изјавити жалба , већ се може само водити управни спор. 

 

 

11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

Подаци ће бити објављени након сачињавања годишњег извештаја  

12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

 

13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА   

Центар за социјални рад Општине Бачка Паланка је у провој претходној, текућој и наредној години вршио 

набавке на које се закон не примењује и гледао да се у тим набавкама придржава финасијског плана и да 



 30 

реализација тј.стварни трошкови неодступају  од плана.Интерни план јавних набавки је донет у законском 

року, а добра , услуге и радови су наручивани путем наруџбенице  .  

 

 

14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 

     

 

 

15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

      

 

 

16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
1
 

Буџетски корисници који се финасирају искључиво из Буџета Републике, неостварују сопствене приходе, у 

целини обрачунату амортизацију на годишњем нивоу књиже на терет одговарајућих конта извора 

нефинасијске имовине у сталним средствима у оквиру синтетичког конта  311100 –Капитал, а у корист 

одговарајућих субаналитичких конта исправке вредности у оквуру групе конта 011000-Основна средства. 

                                                 
1
 Уколико је на веб-презентацији објављен потпун списак података из ове тачке, орган може у информатору дати сумарне податке и 

поставити линк ка месту где се могу наћи. 
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17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

Сви подаци о корисницима се чувају у оквиру програма « Интеграл « , сваки запослени који ради са корисницима има личну 
шифу за приступ. 

18. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 

Центар за социјални рад води евиденцију о издржаваним лицима , о малолетним и пунолетним 

штићеницима , о изреченим мерама заштите од насиља у породици, евиденцију о издржаваним лицима и 

лицима који имају обавезу издржавања  и евиденцију о пруженим правима и услугама из области 

социјалне заштите.  

19. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ЦСР ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 

У све записнике, одлуке, уговоре који се тичу рада и пословања Центра за социјални рад  увид ће се омогућити увек, а 

у досијеа корисника неће бити омогућен увид у она документа која представљају службену тајну ( подаци о старатељству, 

усвојењу и сл.),ближе описана у тачци 4. овог Информатора. 

Седницама Надзорног и Управног одбора Центра могуће је присуствовати ако такву одлуку донесе већина чланова ових органа ( у 

складу са Пословником о раду Надзорног и Управног одбора) и уз образложен писани захтев ради добијања одобрења за присуство. 

Представници репрезентативног синдиката присуствују седницама Управног одбора увек када се разматра о правима и 

обавезама запослених из радног односа, као и о питањима личног, професионалног и економског интереса запослених. 

 О искључењу и ограничењу јавности рада такође у складу са Пословником, одлуку доноси већина чланова ових 

органа уз детаљно образложење у писаној форми. 

 

20. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 

- Тражилац информације подноси писани захтев поштом или личном предајом у пријемну канцеларију Центра. Захтев 

мора садржати назив органа, име презиме и тачну адресу тражиоца и што прецизнији опис информације која се тражи. 
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Тражилац не мора навести разлог тражења информације, а накнада нужних трошкова издавања информације биће извршена 

у складу са Уредбом о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од 

јавног значаја и Трошковником («Службени гласник РС» број 8/06).  

- Центар за социјални рад је дужан да поступи по захтеву без одлагања, а најдуже у року до 30 дана у зависности од 

врсте тражене информације; 

- ЦСР је обавезан да омогући приступ информацији или да донесе решење којим се захтев одбија из разлога који су 

одређени Законом; 

- Подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор против решења државног органа, као 

и у случају да орган нити удовољи захтеву нити донесе решење којим се захтев одбија,  

- Подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор, на закључак којим се захтева 

тражиоца одбацује као неуредан. 

      

Радно време у Центру за социјални рад општине Бачка Паланка је од 07:00 до 15:00 часова сваког радног дана ( радна 

недеља траје 5 радних дана у складу са Законом о раду). 

 Адреса: Центар за социјални рад општине Бачка Паланка , Ул. Југословенске армије бр. 23  

 E-mail : backapalanka.csr@minrzs.gov.rs 

 Телефон/и: 021/6045-585, 6040-963 

  

Центар за социјални рад општине Бачка Паланка се налази у приземној згради, постоје услови за прилаз лицима са 

посебним потребама.  

До краја сваког календарског месеца Центар ће у информатор уносити све евентуалне промене настале у току тог 

месеца. 

 Информатор је израђен у електронском и физичком облику ( штампан на листовима) ради редовног ажурирања 

података о чему је дужан да се стара директор Центра у складу са чланом 38. став 3. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја.  

 

 

Директор 

Вера Петровић  

 


