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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“СОЛИДАРНОСТ“ 

КРАГУЈЕВАЦ 

БРОЈ: 55100 – 1477 /16 

ДАНА: 24.08.2016.ГОДИНЕ 

 

 

 

 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 :  
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ И ИНФОРМАТОРУ 
 

 

1.Информатор објављује Центар за социјални рад „Солидарност“ из Крагујевца.  

 

2.Адреса седишта је: Крагујевац, Светозара Марковића 43, матични број 07151616, порески 

идентификациони број 101459318 а адреса електронске поште kragujevac.csr@minrzs. gov. rs  

 

3. За тачност и потпуност података одговоран је Момир Борић, директор Центра, а у складу са 

чланом 38. став 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја;  

4. Информатор је први пут објављен дана 28. 12. 2010;     

5. Информатор је последњи пут изменен и допуњен 24.08.2016. године; 

6. Информатор је у физичком ( штампаном) облику доступан сваког радног дана у времену од 

7,30 до 15 часова у Центру за социјални рад“Солидарност“; Штампана копија се може 

набавити у ЦСР „Солидарност у Крагујевцу, ул. Светозара Марковића 43, код  Драгане 

Радосављевић, дипл. правника-руководиоца Службе  за административно – финансијске и 

техничке послове ;  

 7. Информатор је израђен и у електронском облику а биће објављен на веб сaјту: www. 

solidarnost. org. rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kragujevac.csr@minrzs.%20gov.%20rs
http://www.solidarnost.org.rs/
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
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         Чланови Управног одбора:  

1. Славиша Сорак, дипл.соц.радник- председник  

2. Милош Миловановић,психолог – члан 

3. Данијела Настић Симовић, лекар опште праксе – члан 

4. Сандра Јаковљевић Ивковић,  андрагог  ЦСР- члан 

5. Марко Маслак, психолог ЦСР- члан 

    Чланови надзорног одбора:  

1. Данијела Милић, дипл.правник – председник  

2. Драган Рашковић, дипломирани економиста – члан  

3. Милан Варјачић – економиста ЦСР, члан  

 
 

 

ДИРЕКТОР 

 

Директор руководи Центром и представља га пред свим другим субјектима и правним лицима. 

Краћи опис послова: Директор Центра је оддггооввооррнноо  ллииццее  ккоојјее  ннаа  ннииввооуу    ЦЦееннттрраа  ооббееззббееђђуујјее  

ззааккооннииттоосстт  ррааддаа,,  ууннууттрраашшњњуу  ии  ссппоољљаашшњњуу  ккооооррддииннаацциијјуу  ии  ппоошшттоовваањњее  ссттааннддааррддаа  ррааддаа  ии  ддооннооссии  

ооддллууккее  уу  ссккллааддуу  ссаа  ззааккоонноомм,,  

--  ииззвврршшаавваа  ооддллууккее  УУппррааввнноогг  ии  ННааддззооррнноогг  ооддббоорраа,,  

--  ррууккооввооддии  ссттааллнниимм  ссааввееттооддааввнниимм  ттееллоомм  --  ККооллееггиијјууммоомм  ррууккооввооддииллааццаа,,  

--  ооддггооввоорраанн  јјее  ззаа  ооррггааннииззоовваањњее  ррааддаа  уу  ЦЦееннттрруу,,  ттјј..  ооббееззббееђђуујјее  јјаассннуу  ии  ффууннккццииооннааллннуу  

ооррггааннииззаацциијјуу  ЦЦееннттрраа,,  ккааоо  ии  ппррааввииллаа  ии  ппррооццееддууррее  ннаа  ннииввооуу  ЦЦееннттрраа,,  ииззууззеевв  оонниихх  ккоојјии  ссее  

ууттввррђђуујјуу  ии  ддооннооссее  оодд  ссттррааннее  ооррггааннаа  ии  ооррггааннииззаацциијјаа  вваанн  ЦЦееннттрраа  

--  ооддггооввоорраанн  jjee  ззаа  ппллаанниирраањњее  ии  ррааззввоојј,,  ррааззввоојј  ппррееввееннттииввнниихх  ппррооггррааммаа,,  ооррггааннииззоовваањњее  ии  ккооннттррооллуу  

ззааппооссллеенниихх  

--  ддуужжаанн  јјее  ддаа  ооббееззббееддии  јјааввнноосстт  ррааддаа,,ппоошшттоовваањњее  ппрраавваа  ии  ддооссттоојјааннссттвваа  ккооррииссннииккаа,,  ззаашшттииттуу  оодд  

ддииссккррииммииннаацциијјее,,  ддооссттууппнноосстт  ууссллууггаа,,  ррааззввиијјаањњее  ссооцциијјааллнниихх  ффууннккцциијјаа  ллооккааллннее  ззаајјееддннииццее,,  

ееффииккаасснноосстт  ии  ееккооннооммииччнноосстт  уу  ррааддуу,,  ссттррууччнноо  ууссаавврршшаавваањњее,,  ввоођђеењњее  ееввииддееннцциијјее  ии  ддооккууммееннттаацциијјее  

ии  ппооввееррљљииввоосстт..    

Директор Центра за социјални рад „Солидарност“ је Момир Борић, дипл. правник.  

 

 

 ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ  
  

Преглед организационе структуре: 
  

1. Служба за заштиту деце и младих; 

2. Служба за затиту одраслих и старих;  

3. Служба за правне послове са пријемном канцеларијом и канцеларијом за 

материјална давања; 

4. Служба за административно, финансијске  и техничке  послове; 

5. Саветовалиште за брак и породицу; 

6. Одељење- Установа за децу и младе „Младост“; 

              

          

УУ  ооккввиирруу  ССллуужжббее  ззаа  ппрриијјеемм  ии  ууппррааввнноо--ппррааввннее    ппооссллооввее,,  ффооррммииррааннее  ссуу::    

  11..  ППрриијјееммннаа  ккааннццееллаарриијјаа;;    
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              22..  ККааннццееллаарриијјаа  ззаа  ммааттеерриијјааллннаа  ддаавваањњаа;;  

  

      

 

Имена и звања руководилаца: 

 
11..  ССллуужжббаа  ззаа  ззаашшттииттуу  ддееццее  ии  ммллааддиихх,,  РРууккооввооддииллаацц  ЉЉииљљааннаа  ЂЂооррђђееввиићћ,,  ддиипплл..  ссооцц..  рраадднниикк  

Адреса: Крагујевац, Светозара Марковића 43, тел : 034 332 627, лок 142 (више информација на сајту 

Организација рада центра); 

 
2. ССллуужжббаа  ззаа  ззаашшттииттуу  ооддрраассллиихх  ии  ссттаарриихх,,  РРууккооввооддииллаацц  ВВллааддаанн  ЈЈооввааннооввиићћ,,    ддиипплл..ссооцц..  рраадднниикк   

Адреса: Крагујевац, Светозара Марковића 43, тел : 034 332 627, лок 124 (више информација на сајту 

Организација рада центра); 

 

3. Служба за правне послове са пријемном канцеларијом и канцеларијом за материјална 

давања,   РРууккооввооддииллаацц  ММииллоорраадд  ЛЛааккееттиићћ,,  ддиипплл..  ппррааввнниикк 

 Адреса: Крагујевац, Светозара Марковића 43, тел : 034 332 627, лок 123 (више информација на сајту 

Организација рада центра); 

 

4. Служба за за финансијско-административне и техничке   послове, Руководилац Драгана 

Радосављевић, дипл. правник 

Адреса: Крагујевац, Светозара Марковића 43, тел : 034 332 627, лок 116; 

  

  

5. ССааввееттооввааллиишшттее  ззаа  ббрраакк  ии  ппооррооддииццуу,,  РРууккооввооддииллаацц  ГГооррддааннаа  ППееттрроонниијјееввиићћ,,  ддиипплл..  ссооцц..  рраадднниикк 

Адреса: Крагујевац, Првослава Стојановића 8, тел: 034/356-778 (више информација на сајту 

Саветовалиште за брак и породицу) ; 

 

 

6. Одељење - Установа за децу и младе „Младост“; 

 
 

 

 

 

 

 

УПОРЕДНИ ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

 

Стваран број 
запослених 

Број других радно 
ангажованих лица 
( уговор о делу, о 
привременим 
/повременим  
пословима) 
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                1 

 

 

  

3. ОПИС ФУНКЦИЈА РУКОВОДИЛАЦА 
 

 Сажет опис овлашћења и дужности појединих руководилаца ЦСР-а;  

 

http://www.solidarnost.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=102
http://www.solidarnost.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=102
http://www.solidarnost.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=102
http://www.solidarnost.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=58
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РРууккооввооддииллаацц  ССЛЛУУЖЖББЕЕ  ЗЗАА  ЗЗААШШТТИИТТУУ  ДДЕЕЦЦЕЕ  ИИ  ММЛЛААДДИИХХ    

  

ННееппооссрреедднноо  јјее  ооддггооввоорраанн  ддииррееккттоорруу  ЦЦееннттрраа..    

  ООббееззббееђђуујјее  ппллаанниирраањњее  ии  ууппррааввљљаањњее  ппооссллооввииммаа  ууннууттаарр  ССллуужжббее,,  ууннууттрраашшњњуу  ккооооррддииннаацциијјуу,,  

ппоошшттоовваањњее  ссттааннддааррддаа  ссттррууччнноогг  ррааддаа,,  ззааккооннииттоосстт  ррааддаа  ии  ппоошшттоовваањњее  ррооккоовваа  ии  ппррооццееддуурраа..    

  вврршшии  ккооннттррооллуу  аажжууррннооссттии  ппооссттууппаањњаа,,  оодднноосснноо  ккооннттррооллуу  ппоошшттоовваањњаа  ззааккооннаа,,  

ппооддззааккооннссккиимм  ааккттииммаа  ии  ппооссееббнниимм  ууппууссттввииммаа  ппррооппииссаанниихх  ии  ууттввррђђеенниихх  ррооккоовваа  ззаа  

ппооссттууппаањњее;;  

  вврршшии  ккооннттррооллуу  ииззвврршшеењњаа  ззааккоонноомм,,  ппооддззааккооннссккиимм  ааккттииммаа,,  ппооссееббнниимм  ууппууссттввииммаа  ии  

ссттааннддааррддииммаа  ппррооппииссаанниихх  ии  ууттввррђђеенниихх  ооббааввееззаа  уу  ввоођђеењњуу  ееввииддееннцциијјее  ии  ддооккууммееннттаацциијјее  оо  

ккооррииссннииккуу  ии  ррааддуу  ссаа  ккооррииссннииккоомм;;  

  вврршшии  рраассппооддееллуу  ппррееддммееттаа  ппррееммаа  ууннааппрреедд  ууттввррђђеенниимм  ппррооццееддууррааммаа  ии  ккррииттеерриијјууммииммаа  ннаа  

ннииввооуу  ССллуужжббее  ссттррууччнниимм  ррааддннииццииммаа  ––  ввооддииттеељљииммаа  ссллууччаајјаа  ии  ввооддии  ррааччууннаа  оо  ппооддјјееддннааккоојј  

ооппттеерреећћееннооссттии  ии  ррааццииооннааллнноомм  ккоорриишшћћеењњуу  рраадднноогг  ввррееммееннаа  ссввааккоогг  ссттррууччнноогг  ррааддннииккаа  

ззааппооссллеенноогг  уу  ССллуужжббии;;  

  ооббааввљљаа  ккооммууннииккаацциијјуу  ии  ккооооррддиинниирраа  рраадд  ССллуужжббее  ссаа  ССллуужжббааммаа  ии  ииннссттииттууцциијјааммаа  уу  

ллооккааллнноојј  ззаајјеедднниицции  ннаа  ннииввооуу    ккооннккррееттнноогг  ссллууччаајјаа  ииллии  ппооссееббнноогг  рраадднноогг  ззааддааттккаа;;  

 

 

  

РРууккооввооддииллаацц  ССЛЛУУЖЖББЕЕ  ЗЗАА  ЗЗААШШТТИИТТУУ  ООДДРРААССЛЛИИХХ  ИИ  ССТТААРРИИХХ  ЛЛИИЦЦАА    

  

  ННееппооссрреедднноо  јјее  ооддггооввоорраанн  ддииррееккттоорруу    ЦЦееннттрраа..    

  ООббееззббееђђуујјее  ппллаанниирраањњее  ии  ууппррааввљљаањњее  ппооссллаа  ууннууттаарр  ССллуужжббее,,  ууннууттрраашшњњуу  ккооооррддииннаацциијјуу,,  

ппоошшттоовваањњее  ссттааннддааррддаа  ссттррууччнноогг  ррааддаа,,  ззааккооннииттоосстт  ррааддаа  ии  ппоошшттоовваањњее  ррооккоовваа  ии  ппррооццееддуурраа;;  

  ооббееззббееђђуујјее  ааддммииннииссттррааттииввннуу  ппооддрршшккуу  ппррооссттооррннее  ии  ттееххннииччккее  ууссллооввее  ззаа  ннеессммееттаанн  рраадд  

ссттррууччнноогг  ррааддаа  ссаа  ккооррииссннииккоомм  ии  ооббааввљљаањњее  ссууппееррввииззииjjссккоогг  ппррооццеессаа;;  

  вврршшии  ккооннттррооллуу  аажжууррннооссттии  ппооссттууппаањњаа,,  оодднноосснноо  ккооннттррооллуу  ппоошшттоовваањњаа  ззааккооннаа,,  

ппооззааккооннссккиимм  ааккттииммаа  ии  ппооссееббнниимм  ууппууссттввииммаа  ппррооппииссаанниихх  ууттввррђђеенниихх  ррооккоовваа  ззаа  

ппооссттууппаањњее;;  

  вврршшии  ккооннттррооллуу  ииззвврршшеењњаа  ззааккоонноомм,,  ппооззааккооннссккиимм  ааккттииммаа,,  ппооссееббнниимм  ууппууссттввииммаа  ии  

ссттааннддааррддииммаа  ппррооппииссаанниихх  ии  ууттввррђђеенниихх  ооббааввееззаа  уу  ввоођђеењњуу  ееввииддееннцциијјее  ии  ддооккууммееннттаацциијјее  оо  

ккооррииссннииккуу  ии  ррааддуу  ссаа  ккооррииссннииккоомм;;  

  вврршшии  рраассппооддееллуу  ппррееддммееттаа  ппррееммаа  ууннааппрреедд  ууттввррђђеенниимм  ппррооццееддууррааммаа  ии  ккррииттеерриијјууммииммаа  ннаа  

ннииввооуу  ССллуужжббее  ссттррууччнниимм  ррааддннииццииммаа  ––  ввооддииттеељљииммаа  ссллууччаајјаа    ии  ввооддии  ррааччууннаа  оо  ппооддјјееддннааккоојј  

ооппттеерреећћееннооссттии  ии  ррааццииооннааллнноомм  ккоорриишшћћеењњуу  рраадднноогг  ввррееммееннаа  ссввааккоогг  ссттррууччнноогг  ррааддннииккаа  

ззааппооссллеенноогг  уу  ССллуужжббии;;  

  

 

РРууккооввооддииллаацц  ССААВВЕЕТТООВВААЛЛИИШШТТАА  ЗЗАА  ББРРААКК  ИИ  ППООРРООДДИИЦЦУУ    

  

  

ННееппооссрреедднноо  јјее  ооддггооввоорраанн  ддииррееккттоорруу  ЦЦееннттрраа..    

  ООббееззббееђђуујјее  ппллаанниирраањњее  ии  ууппррааввљљаањњее  ппооссллаа  ууннууттаарр  ССааввееттооввааллиишшттаа,,  ууннууттрраашшњњуу  

ккооооррддииннаацциијјуу,,  ппоошшттоовваањњее  ссттааннддааррддаа    ссттррууччнноогг  ррааддаа  ии  ззааккооннииттоосстт  ррааддаа;;  

  ппиишшее  ппррооггррааммее  ррааддаа  ии  ииззввеешшттаајјее  оо  ррааддуу  ССааввееттооввааллиишшттаа  уу  ррооккооввииммаа  ппррееддввииђђеенниимм  

ааккттииммаа  ЦЦееннттрраа;;  

  ккооооррддиинниирраа  ппооссллооввииммаа  ССааввееттооввааллиишшттаа;;  

  ссаарраађђуујјее  ссаа  ддррууггиимм  ииннссттииттууцциијјааммаа  ккоојјее  ссее  ббааввее  ззаашшттииттоомм  ппооррооддииццее  ии  њњеенниихх  ччллаанноовваа;;    

  ооррггааннииззуујјее  ввоођђеењњее  ееввииддееннцциијјее  ии  ддооккууммееннттаацциијјее  ССааввееттооввааллиишшттаа;;  
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  ссаарраађђуујјее  ссаа  ЛЛооккааллнноомм  ссааммооууппррааввоомм,,  ддррууггиимм  ссааввееттооввааллиишшттииммаа  ии  ииннссттииттууцциијјааммаа;;  

 

Руководиоци служби немају овлашћења за доношење одлука већ у складу са Правилником 

организују и координирају процесом рада, у оквиру својих организационих јединица.  

 

 

 

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.  

 

 

ЗАКОНОМ О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ( «Службени лист СРЈ» број 33/97, и 31/01 

и „Службени гласник РС“ бр. 30/10) 

Чл. 70. „Разгледање списа и обавештавање о току поступка“ : 

(1) Странке имају право да разгледају списе предмета и да о свом трошку препишу, односно 

фотокопирају потребне списе. Разгледање и преписивање, односно фотокопирање списа врше се под 

надзором одређеног службеног лица.  

(2) Право да разгледа списе и да о свом трошку препише, односно фотокопира поједине списе има и 

свако треће лице које за то учини вероватним свој правни интерес.  

(3) Захтев за разгледање и преписивање, односно фотокопирање списа може се ставити и усмено. 

Орган може тражити од лица из става 2. овог члана да писмено или усмено на записник образложи 

постојање свог правног интереса.  

(4) Не могу се разгледати ни преписивати, односно фотокопирати: записник о већању и гласању, 

службени реферати и нацрти решења, као ни списи који се воде као поверљиви, ако би се тиме могла 

осујетити сврха поступка или ако се то противи јавном интересу или оправданом интересу једне од 

странака или трећег лица.  

(5) Странка и свако треће лице које учини вероватним свој правни интерес у предмету, као и 

заинтересовани државни органи, имају право да се обавештавају о току поступка.  
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(6) Против одбијања захтева из става 1. до 5. овог члана допуштена је посебна жалба и кад закључак 

није издат писмено. Жалба се може изјавити одмах по саопштењу, а најдоцније у року од 24 часа од 

извршеног саопштења. О жалби се мора одлучити у року од 48 часова од часа изјављивања жалбе.  

 

 

- ПРАВИЛНИКОМ О ОРГАНИЗАЦИЈИ, НОРМАТИВИМА И СТАНДАРДИМА РАДА ЦЕНТРА 

ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ( „Службени гласник РС“ број 59/08 и 37/10 ) 

 

 «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.  

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

достојанство и приватност. » 

 

СТАТУТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД «СОЛИДАРНОСТ»  

 

Пословна тајна 

 

    Члан 44.  
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Пословном тајном сматрају се они документи и подаци чије би саопштавање 

неовлашћеним лицима због њихове природе и значаја било противно интересима 

установе и корисника услуга.  

 

 

     Члан 45.  

 

 Пословном тајном Центра  сматрају се нарочито она документа и подаци: 

- које надлежни орган прогласи пословном тајном, 

- које надлежни орган као такве саопшти установи, 

- који се односе на послове које установа 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 приликом стручног рада са  

странкама.  

 

                                                                       Члан 46.  

 

 Документа и податке који се сматрају пословном тајном може другим лицима или 

органима саопштити само директор или лице које директор овласти.  

 Запослени 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 запослени 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 101459318; матични број 07151616; 

шифра делатности 88.99; 

2. Радно време ЦСР-а је од 7,30 до _15,30  часова сваког радног дана (радна недеља 

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

3. Радно време Саветовалишта за брак и породицу је од сваког радног дана 

од 7,30 до 15 часова осим среде од 11,30  до 19 часова. 

Физичка и електронска адреса ЦСР је Крагујевац, Светозара Марковића 43,  

Е-mail: kragujevac.csr@minrzs.gov. rs  

4. Контакт телефони ЦСР-а и организационих јединица : 

Центар: 034 / 332- 627, 034/ 333 - 674, 034/ 332 - 627 , факс ; 034/362-302  

5. Телефон службеника овлашћеног за поступање по захтевима за приступ 

информацијама је 034 332 627/129;  

6. Контакт подаци лица која су овлашћена за сарадњу са новинарима и јавним 

гласилима: Снежана Стевановић  

7. Изглед и опис поступка за добијање идентификационих обележја за праћење 

рада органа: Актуелно није регулисано.  

mailto:kragujevac.csr@minrzs.gov.%20rs


Информатор о раду, Центар за социјални рад „Солидарност“ Крагујевац-август, 2016. год. 12 

8. Изглед идентификационих обележја запослених у органу који могу доћи у 

додир са грађанима по природи свог посла или линк ка месту где се она могу 

видети; Актуелно није регулисано  

 

11. Опис приступачности просторија за рад : 

За обављање делатности Центар користи објекат са радним просторијама који се налази у 

улици Светозара Марковића 43. На приземљу објекта се налази пријемна канцеларија, инфо 

пулт као и један број канцеларија водитеља случаја у служби за заштиту одраслих и старих 

као и запослених на пословима социјалног рада у канцеларији за материјална давања. Зграда 

има улаз из улице Светозара Марковића 43. Укупан простор који Центар користи је 1.117 

m_од чега је 45 канцеларија и 2 сале. Саветовалиште за брак и породицу од 02. 04. 2012. ради 

у измештеним просторијама у Првослава Стојановића бр. 8.   

Постојећи објекат делимично задовољава потребе делатности Центра, због увећаног броја 

запослених и увећаног броја корисника. Потребан је већи број канцеларија, као и већа сала, 

недостаје и простор за одлагање архивске грађе. Одређеним категоријама корисника Центар је 

физички недоступан ( нема отклоњене архитектонске баријере за приступ инвалидним 

лицима) чиме је остваривање њихових права знатно отежано. Загревање просторија врши се 

путем градског даљинског грејања. Центар поседује телефонску централу, факс, копир апарат, 

59 рачунара, штампача, 5 скенера и 3 лаптопа тако да сви стручни радници и финансијско-

административни радници имају рачунаре-основне услове за нормалан рад.  

У 2013.години из средстава три пројекта набављена је и инсталлирана Смарт табла – Smart 

board table SB 480.  

Такође, Центар поседује 3 путничка аутомобила.  

12. Сва аутентична тумачења, стручна мишљења и правни ставови у вези са прописима, 

правилима и одлукама из става 1. ове тачке.  

- Обавештење Министарства рада и социјалне политике Сектор  за бригу о породици и 

социјалну заштиту од 23.01.2012., да је у Службеном гласнику РС број:1/12 објављен - 

Правилник о стручним пословима у социјалној заштити ,11.01.2012. године, ступио је на снагу 

дана 19.01.2012. године,као и обавештење и да је објављен  Правилник о обрасцу и садржини 

службене легитимације стручних радника центра за социјали рад и да  19.01.2012.године ступа 

на снагу; 

- Обавештење Министарства рада и социјалне политике Сектор  за бригу о породици и 

социјалну заштиту, 01.02.2012. године, о коришћењу права на новчану социјалну помоћ; 

- Одлука Владе Републике Србије- Министарства рада и социјалне политике Сектор  за бригу 

о породици и социјалну заштиту, 06.02.2012. године  о проглашењу ванредне ситуације у 

Републици Србији због временске непогоде, као и налог мера Центру за социјални рад  

начинима деловања; 
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- Обавештење Министарства рада и социјалне политике, 07.02.2012. да се у 2012. години 

настави иста пракса јавних набавки која је установљена 2011. годне, омогућена Законом о 

буџету Републике Србије за 2011. годину; 

- Обавештење Министарства рада и социјалне политике, Одељење за информатику, 

20.02.2012. године, да за све кориснике који мењају матичне податке (име, презиме, ЈМБГ и 

адресу) Центар достави Одељењу за информатику фотокопије личних карата, а код л.к. са 

чипом штанпане податке са читача; 

- Обавештење Министарства рада и социјалне политике, Сектор за бригу о породици и 

социјалну заштиту, 07.03.2012. године, Обавешење о Расподели средстава установама 

социјалне заштите број 401-00-62/2012-23 од 11.01.2012. год. као и број 401-00—62/1/2012-23 

од 27.01.2012.године; 

- Одговор по захтеву ЦСР  за мишљење бр.55100-338/12 Министарства рада и социјалне 

политике Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту, 28.03.2012. године,  у поступку 

Пријаве пребивалишта за ромску породицу на адреси центра за социјални рад. 

- Обавештење Министарстава рада и социјалне политике Одељење за информатику, 

06.04.2012. године за поступање у циљу благовременог ажурирања базе података при 

извршењу обраде за кориснике којима престаје право на новчану социјалну помоћ, туђу негу и 

помоћ и право на смештај у установе социјалне заштите и хранитељске породице; 

- Обавештење Министарства рада и социјалне политике, Сектор за бригу о породици и 

социјалну заштиту, 26.04.2012. године,  у  вези јубларних награда за 2012. годину; 

- Упутство Министарства рада и социјалне политике Одељење за управне послове у области 

социјалне заштите,04.05.2012.године, о поступању на основу Закона о изменама и допунама 

Закона о пензијско и  инвалидском осигурању донетом 2010. године да сви осигураници који 

су право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица остварили по Закону О Војсци 

Србије, укључујући и инвалидну децу, почев од 01.01.2012. године могу остварити право на 

увећани додатак за помоћ и негу другог лица према Закону о социјалној заштити; 

- Упутство,  Министарства рада и социјалне политике Одељење за управне послове у области 

социјалне заштите, 09.05.2012.године , за преиспитивање услова за остваривање права на 

новчану социјалну помоћ која се врши у мају месецу; 

- Допунско обавештење- Министарства рада и социјалне политике, Сектор за бригу о 

породици и социјалну заштиту, 06.05.2012.године, - смештај корисника социјалне заштите 

који су у потреби за ванстандардним здравственим услугама; 

- Обавештење Министарства рада и социјалне политике, Сектор за бригу о породици и 

социјалну заштиту,од 09.05.2012.године ,а у вези проблема смештаја малолетних учинилаца 

кривичних дела којима је изречена васпитна мера ,односно упућивање у васпитну установу и 

обезбеђивање трошкова смештаја; 

- Обавештење Министарства рада и социјалне политике, Сектор за бригу о породици и 

социјалну заштиту, 28.05.2012.године, - смештај корисника социјалне заштите који су у 

потреби за ванстандардним здравственим услугама. Законом о социјалној заштити, чланом 7. 

Министарство је закључило споразум о реализацији утврђених обавеза по одлуци надлежних 

центара за социјални рад о смештају наведених лица у специјалне болнице за психијатријске 
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болести у Ковину, Вршцу, Новом Кнежевцу и у Специјалној болници за неуролошке болести 

Нови Пазар; 

- Обавештење Министарства рада и социјалне политике, Сектор за бригу о породици и 

социјалну заштиту, 28.05.2012. Министарство рада и социјалне политике обавестило је Центар 

да је сагласно са одредбама Правилника о унутрашњој организацији са описом послова и 

систематизацијом Центра за социјални рад Крагујевац, број: 11000-622/12 од 01.04.2012., који 

се односи на вршење поверених послова; 

-  Обавештење, Министарства рада,запошљавања  и социјалне политике ,одељење за бригу о 

породици и социјалну заштиту,одељење за управне-надзорне послове у области породичне 

заштите ,бр.011-00-00559/2012-14 , по захтеву Центра  бр.55100-596-1/12,а у вези појашњења 

поступка смештаја малолетника у васпитне установе ; 

 

- Упуство за поступање Министарства рада,запошљавања и социјалне политике, Сектор за 

бригу о породици и социјалну заштиту, бр:110-00-271/2012-14, о пријави пребивалишта на 

адресу установе у којој је грађанин смештен или  Центра за социјални рад на чијем се 

подручју налази; 

 

- Обавештење Министарства рада,запошљавања и социјалне политике, Сектор за бригу о 

породици и социјалну заштиту,Одсек за аналитичке,нормативне и правне послове,број: 

службено,о обавези извештавања  о новим  радним местима и ангажовању нових лица; 

 

- Обавештење Министарства рада,запошљавања и социјалне политике, Сектор за бригу о 

породици и социјалну заштиту,Одељење за управне послове у области социјалне заштите,број 

551-00-00225/2012-10, о достављању жалбе са списима предмета директно овом Министарству 

– Одељењу за управне послове у области социјалне заштите; 

 

- Обавештење Министарства рада, запошљавања и социјалне политике,Сектор за бригу о 

породици и социјалну заштиту,број:312-01-2/2013-09, о престанку важења Одлуке ЈП ЕПС о 

попусту у плаћању електричне енергије бр.382/8-08 од 24.03.2008.године.Од 01.04.2013 године 

примењује се Уредба о енергетски заштићеном купцу 05 број: 110-2260/2013, којом се ближе 

прописују критеријуми, начин заштите, услови, рокови и поступак за утврђивање статуса 

енергетски заштићеног купца, извор и начин обезбеђивања средстава за испоруку одређених 

количина електричне енергије или природног гаса под посебним условима и начину вођења 

евиденције енергетски заштићених купаца; 

 

- Упуство за поступање, Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Број:110-00-

271/2012-14, о пријави пребивалишта и боравишта грађана, а у складу са Законом о 

пребивалишту и боравишту грађана ( Сл.гласник РС, бр.87/11), у случајевима када грађанин 

не може пријавити пребивалиште , на основу чл.11 поменутог Закона; 

 

- Обавештење Министарства рада, запошљавања и социјалне политике,Сектор за бригу о 

породици и социјалну заштиту, Број:551-00-00566/2013-14, о обавезама поступања Центра за 

социјални рад у складу са Посебним протоколом о поступању центара за социјални рад – 

органа старатељства у случајевима насиља у породици и женама у партнерским односима;  

 

- Одговор на захтев за стручну помоћ у предмету пријаве пребивалишта Министарства рада, 

запошљавања и социјалне политике, Сектор за бригу о породици и социјалну 

политику,Одељења за управно надзорне послове у области породичне заштите, број:551-00-

000471/2013-14; 
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- Достављање изјаве за кориснике права на новчану социјалну помоћ који су стекли статус 

енергетски заштићеног купца – Министарство рада, запошљавања и социјалне политике , 

Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту, број:312-01-7/2013-9; 

 

- Обавештење Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Сектор за бригу о 

породици и социјалну заштиту,број: сл., о пријему нових радника; 

 

- Обавештење Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Сектор за бригу о 

породици и социјалну заштиту, број:сл., о прибављању сагласности за ново запошљавање и 

додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава; 

 

- Обавештење Министарства рада, запошљавања и социјалне политике,Сектор за бригу о 

породици и социјалну заштиту, број:сл., о именовању директора Центра за социјални рад, док 

траје технички мандат Владе; 

 

- Упуство за поступање , Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Сектор за 

бригу о породици и социјалну заштиту, број;110-00-00453/2013-14,  у вези примене Закона о 

допунама закона о ванпарничном поступку, којим се уређује поступак за утврђивање времена 

и места рођења; 

 

- Обавештење Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Сектор за бригу о 

породици и социјалну заштиту, број: 112-01-58/2014-09, о запошљавању радника у установама 

социјалне заштите у 2014. години; 

 

- Обавештење, Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Сектор за бригу о 

породици и социјалну заштиту, број:сл., о закључку Владе 51, број.112-1744/2014 од 

25.02.2014.године, о сагласности броја ангажованих на одређено време , до 30.06.2014.године; 

 

- Обавештење, Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Сектор за бригу о 

породици и социјалну заштиту, Одељење за управне послове у области социјалне заштите, 

бр.553-03-00386/2014-10, о статусу (активних)  досијеа корисника права  на додатак за помоћ и 

негу другог лица и права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица; 

 

-  Обавештење, Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Сектор за бригу о 

породици и социјалну заштиту, број: 112-01-58/2014-09, о обавезном поступању установа 

социјалне заштите везано за реализацију Закључка комисије Владе, за добијање сагласности за 

пријем у радни однос; 

- Обавештење, Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Сектор за бригу о 

породици и социјалну заштиту, број:551-00-208/2014-09, у вези службених легитимација за 

запослене у центрима за социјални рад као и обавеза о достављању извештаја о предузетим 

мерама у оквиру својих законских овлашћења, везано за израду и издавање службених 

легитимација стручним радницима Центра за социјални рад; 

- Обавештење, Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Сектор за бригу о 

породици и социјалну заштиту, број: службено, у вези настале ванредне ситуације у 

Републици Србији ради обезбеђивања смештаја за угрожено становништво као и обавеза 

успостављања контакта са штабовима за ванредне ситуације; 

- Обавештење-допуна дописа од 15.05.2014године , Министарства рада, запошљавања и 

социјалне политике, Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту, број:службено, за 

ангажовање свих радно способних корисника новчане социјалне помоћи ивођење посебне 

евиденције о њиховом ангажовању; 
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- Обавештење/упутство, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,, 

Сектора за бригу о породици и социјалну заштиту, број:119-01-15/2014-09 о именовању 

директора Центра за социјани рад ( в.д. директора); 

 

- Налог за поступање центра за социјални рад – органа старатељства, Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања, Сектора за бригу о породици и социјалну заштиту, 

број: службено/2014-014, поводом ескалације појаве злостављања и занемаривања мал.деце, а 

посебно злоупотребе деце која живе и раде на улици( „деце улице“) у циљу експлатације 

путем просјачења, прања ветробранских стакала,сакупљања секундарних сировина.Налогом је 

дефинисано формирање посебног тима ,да се реализује целовита и континуирана социјална и 

породично-правна заштита ове деце, да се према родитељима , старатељима или лицима код 

којих се деца затекну предузму мере кривично правне заштите деце од злостављања и 

занемаривања ( поднесу кривичне пријаве) као и мере према родитељима, у складу са чланом 

81.Породичног закона Републике Србије и обавеза Центра о достављању тромесечних писаних 

извештаја о реализацији датог налога; 

 

- Налог за поступање центра за социјални рад – органа старатељства, Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања, Сектора за бригу о породици и социјалну заштиту, 

број: 570-03-213/2014-14, о обезбеђивању података за анализу примене Општег протокола за 

заштиту деце од злостављања и занемаривања и поступања центра за социјални рад – органа 

старатељства  у организовању заштите злостављане и занемарене деце; 

 

- Инструкција о поступању установа социјалне заштите у условима проглашене или 

непроглашене ванредне ситуације изазване ванредним догађајима,  Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања,  број: 110-00-00223/2014-14; 

 

-Обавештење, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,  број:сл./2014, 

од 15.12.2014.године, да се не одобравају буџетска средства за доделу новогодишњих 

пакетића; 

 

- Обавештење, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,  

број:сл./2015, од 20.04.2015.године, о обавези установа социјалне заштите чији је оснивач 

Република Србија, аутономна покрајина и локална самоуправа, као послодавац , дужна да да 

запосленима обезбеди остваривање права прописаних колективним уговором уколико иста 

нису у супротности са посебним прописима; 

 

-Инструкција о поступању центара за социјални рад и установа социјалне заштите за смештај 

корисника у обезбеђивању заштите и смештаја малолетних миграната без пратње, 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,  број:110-00-00469/2015-14, 

од 10.07.2015.године; 

 

-Одговори на питања Синдикату запослених у социјалној заштити, од  Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања,  број:011-00-920/2015-09, а у вези социјалног 

програма ( не планира се), попуњавања 218 упражњених места, због одласка извршилаца у 

пензију (чека се одлука Владе), исплата накнаде по основу приправности у центру за 

социјални рад ( није могуће решити, нису планирана средства у буџету Републике Србије),да 

нису планирана средства за 2015.годину за запослене кориснике буџетских средстава за 

награде и бонусе;  

 

-Упутство за поступање установа социјалне заштите у вези са расподелом средстава број 401-

00-50/4/2015-09, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,  
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број:службено, од 01.12.2015.године ( коришћење буџетских средстава- спровођење јавних 

набавки) ; 

- Обавештење  Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,  

број:службено, од 21.03.2016.године , да  ће се у априлу месецу 2016 године  одржати стручни 

скуп намењен центрима за социјални рад и установама социјалне заштите , у сарадњи са 

Асоцијацијом центара за социјални рад и установама социјалне заштите на тему лиценцирања 

организација социјалне заштите; 

 

- Обавештење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,  број:сл. Од 

16.05.2016.године , у вези достављања спискова Републичком фонду за здравствено 

осигурање, Филијала Крагујевац, деце корисника додатка за помоћ и негу другог лица, деце 

корисника увећаног додатка за помоћ и негу другог лица, деце са сметњама у развоју која су 

на смештају у хранитељским породицама и установама социјалне заштите, а нису корисници 

додатка за помоћ и негу другог лица и деце без родитељског старања која су на смештају у 

хранитељским породицама и установама социјалне заштите, као и податке који су неопходни 

за издавање персонализоване здравствене књижице и уручивање истих; 

 

5. СПИСАК НАЈТРАЖЕНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

У 2010. години Центар за социјални рад “Солидарност“ није примио ниједан захтев за  

за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, те у складу са напред 

изнетим, није било усвојених, одбачених или одбијених захтева, поднетих жалби, нити 

наплаћених накнада за остваривање права.  

 

У 2011. години ЦСР примио је два захтева за остваривање права на приступ информацијама од 

јавног заначаја:захтев Градског одбора Српске напредне странке из Крагујевца и захтев 

Шумадија Прес, регионалног јавног гласника. 

Први захтев се односио на информације у вези са Годишњим извештајем о пословању Центра 

за период од 2000-2010. године, а други на стање запослених за 1997., 2001., 2004., 2008., 2010. 

и 2011. године. Оба захтева су усвојена, подносиоцима захтева су достављена тражена 

документа у утврђеним роковима. 

За достављену документацију није било захтева за додатним појашњењима, односно за 

додатним информацијама. Није било одбијених, односно одбачених захтева. Није било 

изјављених жалби. 

 

У 2012.години Центар за социјални рад „Солидарност“ примио је два захтева на приступ 

информацијама од јавног значаја: Мреже организација „Жене против насиља“ од 

10.05.2012.године и „Аутономног женског центра“ од 13.12.2012.године.Оба захтева су 

усвојена ,подносиоцима захтева су достављене тражене информације у утврђеним роковима.У 

односу на достављена документа није било захтева за додатним појашњењима, односно 

информацијама.Није било одбијених ,односно одбачених захтева.Није било изјављених 

жалби.Трошкови у вези са достављеним информацијама нису наплаћени. 

 

У 2013. години Центар за социјални рад „Солидарност“ у Крагујевцу примио је два захтева за 

остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја: Аутономног женског Центра 

од 26.09.2013.године и Комитета правника за људска права YUKOM  од 04.11.2013.године. 

Оба захтева су усвојена, подносиоцима захтева су достављене тражене информације у 

прописаним роковима. У односу на достављеана документа није било захтева за додатним 

појашњењима, односно додатним информацијама. није било одбијених, односно одбачених 

захтева. Није било изјављених жалби. Трошкови у вези са достављеним информацијама нису 

наплаћени. 
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У 2014.години Центар за социјални рад „Солидарност“у Крагујевцу је примио два захтева за 

остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја: НВО „Вратите нам отету 

децу“ из Крагујевца од 24.01.2014.год. и Ненада Катића из Грбенца, ул.Карашка бр.14. 

Центар је у првом случају доставио подносиоцу захтева благовремено информацију да не 

располаже траженим информацијама;подносилац захтева је уложио жалбу Поверенику за 

информације од јавног значаја;Повереник је закључком обуставио поступак по жалби. 

У другом случају Центар је подносиоцу захтева благовремено доставио информацију да  

траженим информацијама не располаже.  

 

У 2015. години Центар за социјални рад „Солидарност“ у Крагујевцу је у вези са применом 

Закона о слободном приступу информација од јавног значаја и Закона о заштити података о 

личности примио три захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног 

значаја : НВО „Аутономни женски центар“ из Београда, НВО „Мрежа организација за децу 

Србије“ из Ниша и НВО „PRAXIS“ из Београда. 

1. НВО „Аутономни женски центар“ из Београда благовремено је доставио информацију 

са траженим подацима. 

2. НВО „Мрежа организација за децу Србије“ из Ниша – Центар је благовремено доставио 

информацију да тражене податке не може да достави, јер се ради о поверљивим 

подацима.Подносилац захтева је уложио жалбу Поверенику за информације од јавног 

значаја .Центар се благовремено изјаснио о наводима жалбе. 

3. НВО „PRAXIS“ – Центар је доставио подносиоцу захтева благовремено информацију 

са траженим подацима. 

  

 

 

 

6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА   

   
 Центар за социјални рад „Солидарност“ има овлашћења и обавезу спровођења 

социјалне и породично-правне заштите грађана на територији општине Крагујевац.   

            Делокруг рада Центра регулисан је следећим  прописима и правним актима:  

 

РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ: 

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

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

- Закон о општем управном поступку ( «Службени лист СРЈ» број 33/97,  31/01 и «Службени 

гласник РС 30/10); 

- 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)   

- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС» број 

120/04, 54/07, 104/09, 36/10);         

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

- Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ број 97/08);     

- Закон о равноправности полова из области рада («Сл. гласник РС» бр. 104/09)  

- Закон о посредовању – медијацији („Службени гласник РС“ бр. 18/05)  

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

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

101/2005) 

- Закон о заштитнику грађана ("Службени гласник РС", бр. 79/05 и 54/07); 
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- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 116/08);  

- Закон о финансијској подршци породици са децом («Сл. гласник РС» број 16/02, 

115/05,107/09),  

- Закон о буџету ( Сл.гласник РС бр.107/2009) 

- 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);   

- 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 ближим условима за заснивање хранитељства ( «Службени гласник РС» број 

102/05);            

- Правилник о вођењу евиденције о корисницима и документације о стручном раду у 

установама социјалне заштите («Службени гласник РС» број 63/93); 

- 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 („Службени гласник РС“ број 

92/08); 

- Правилник о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС“ број 50/09);    

- Правилник о стандардном класификационом оквиру и конктном плану за буџетски систем 

(„Службени гласник РС“ бр. 20/07. . . 53/10);  

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

запошљавања и социјалне политике, Сектор за социјалну заштиту од 21. 9. 2006; 

- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе («Службени гласник РС» број 

80/92, 40/10);  

- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе («Службени гласник РС» број 

10/93, 14/93 ); 

- 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. 113/08); 

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

- Уредба о примени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор („Службени 

гласник РС“ бр. 49/10) 
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- Општи протокол за заштиту деце у установама социјалне заштите од злиостављања 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.  

- Посебан протокол о поступању Центара за социјални рад – Органа старатељства у 

случајевима насиља у породици и женама у партнерским односима ( март 2013.године) 

- Правилник о начину подношења извештаја и полагању рачуна старатеља ( Сл.гласник бр.83, 

септембар 2013) 

- Правилник о условима за накнаду трошкова и награду старатеља  ( Сл.гласник бр.83, 

септембар 2013) 

 

Акти оснивача: 

- Одлука о социјалној заштити Града Крагујевца («Службени лист Града Крагујевца 

бр.16/2011).   

- Правилник о ближим условима,поступку и начину остваривања права на материјалну 

подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите ( Службени лист града Крагујевца 

бр.49) 

 

АКТИ ЦСР-а:   

- Статут Центра за социјални рад „Солидарност“  

- Правилник о  унутрашњој организацији са описом послова и систематизацијом ЦСР 

„Солидарност“ од 01.04.2012.године.  

- Правилник о безбедности и здрављу на раду ; 

- Правилник о раду; 

- Правила о радној дисциплини и понашању запослених; 

- Правилник о организацији буџетског рачуноводства; 

- Правилник о канцеларијском и архивском пословању 

- Правилник о заштити од пожара; 

- Пословник о раду Управног одбора; 

 -Правилник о коришћењу службених возила у центру 

- Правилник о решавању стамбених потреба запослених центра  

- Правилник о решавању стамбених потреба корисника социјалне помоћи 

- Правилник о набавкама Центра за социјални рад  

 

 

 

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:  

 

Центру за социјални рад „Солидарност“обратио се дана 31. 10. 2005. године писаним 

захтевом Ђурa Стевановић из Крагујевца за признавање права на додатак за туђу негу и 

помоћ. У захтеву је навео да је теже оболео и да сматра да испуњава услове за признавање 
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наведеног права. Уз захтев је приложио и сву релевантну документацију (  фотокопију личне 

карте,  уверење да није осигураникник РФ  ПИО, оригинал налазе  и мишљења лекара 

специјалиста,  фотокопију отпусне листе). Захтев је предао у пријемну канцеларију Центра где 

је формиран досије. По завођењу захтева у основну евиденцију аката по материји,  стручни 

радник на пријему је кроз интерну доставну књигу предметом Ђуре Стевановића задужио 

Руководиоца Службе за пријем и управно правне послове, а исти стручног радника сицијалног 

рада , који је  је предмет уз допис проследио Првостепеном органу вештачења Фонда ПИО 

Филијала Крагујевац ради давања налаза, оцене и мишљења о потреби за туђом негом и 

помоћи. Првостепени орган вештачења  је позвао Ђуру Стевановића да се дана 17. 05. 2006. 

године јави у РФ ПИО-Филијала у Крагујевцу ради прегледа. Дана 14. 06. 2006. године Центру 

за социјални рад „Солидарност“ прослеђени су списи досијеа  из РФ ПИО Филијала 

Крагујевац комплетне списе предмета Ђуре Стевановића  са Налазом, оценом и мишљењем 

ПОВ-а да Ђура Стевановић из Крагујевца не испуњава услове за признавање права на додатак 

за туђу негу и помоћ.  

 Центар за социјални рад „Солидарност“ је на основу напред изнетог дана 16. 06. 2006 

године, донео решење у складу са ЗУП-ом којим је захтев одбијен за признавање права на 

додатак за туђу негу и помоћ одбио као неоснован.  

 Ђура Стевановић је дана 06. 07. 2006. године уложио жалбу на решење Центра. Жалбу 

је предао преко Центра за социјални рад „Солидарност“за Министарство рада,запошљавања и 

социјалне политике.  

 Пошто је утврђено да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од овлашћеног 

лица, комплетни списи предмета прослеђени су Министарству рада,запошљавања и социјалне 

политике,Одељењу за управне послове у области 31. 07. 2006. године. Другостепени орган 

вештачења је потврдио налаз ПОВ-а и списе предмета проследио Центру за социјални рад.   

 Против наведеног решења Министaрства рада,запошљавања и социјалне политике, 

Ђура Стевановић покреће тужбом управни спор пред Врховним судом Србије. Врховни суд 

Србије својим актом од 10. 06. 2009. године одбија тужбу Ђуре Стевановића.  

Центар за социјални рад доноси, Извештај о раду бза текућу календарску годину  План 

рада за следећу годину што се може преузети на линку: www. solidarnost. org. rs 

8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА 

 

РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ: 

- Закон о јавним службама («Службени гласник РС» број 42/91, 71/94);  
- Закон о социјалној заштити («Сл. гласник РС» бр. 24/11),    

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

- Закон о општем управном поступку ( «Службени лист СРЈ» број 33/97,  31/01 и «Службени 

гласник РС 30/10); 

- 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)   

- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС» број 

120/04, 54/07, 104/09, 36/10);         

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

- Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ број 97/08);  

          

- Закон о равноправности полова из области рада («Сл. гласник РС» бр. 104/09)  

- Закон о посредовању – медијацији („Службени гласник РС“ бр. 18/05)  

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

http://www.solidarnost.org.rs/
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- Закон о забрани пушења у затвореним просторијама („Службени гласник РС“ бр. 16/95, 

101/2005) 

- Закон о заштитнику грађана ("Службени гласник РС", бр. 79/05 и 54/07); 

- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 116/08);  

- Закон о финансијској подршци породици са децом («Сл. гласник РС» број 16/02, 

115/05,107/09),  

- Закон о буџету за 2010. годину (Сл. гласник РС» бр. 107/2009) 

- 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);   

- 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 ближим условима за заснивање хранитељства ( «Службени гласник РС» број 

102/05);            

- Правилник о вођењу евиденције о корисницима и документације о стручном раду у 

установама социјалне заштите («Службени гласник РС» број 63/93); 

- 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 („Службени гласник РС“ број 

92/08); 

- Правилник о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС“ број 50/09);    

- Правилник о стандардном класификационом оквиру и конктном плану за буџетски систем 

(„Службени гласник РС“ бр. 20/07. . . 53/10);  

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

запошљавања и социјалне политике, Сектор за социјалну заштиту од 21. 9. 2006; 

- Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе («Службени гласник РС» број 

80/92, 40/10);  

- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе («Службени гласник РС» број 

10/93, 14/93 ); 

- 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. 113/08); 
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- Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 125/03, 12/06); 

- Уредба о примени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор („Службени 

гласник РС“ бр. 49/10) 

- Општи протокол за заштиту деце у установама социјалне заштите од злиостављања 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 социјалној заштити Града Крагујевца  («Службени лист Града Крагујевца 

бр.16/2011.г.)  

 

 - Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну 

подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите ( Службени лист града Крагујевца 

бр.49) 

 

 

АКТИ ЦСР-а:   

 

- Статут Центра за социјални рад „Солидарност“  

- Правилник о унутрашњој организацији са описом послова и систематизацијом радних места 

- април 2012.године 

- Правилник о безбедности и здрављу; 

- Правилник о раду; 

- Правила о радној дисциплини и понашању запослених; 

- Правилник о организацији буџетског рачуноводства; 

- Правилник о канцеларијском и архивском пословању; 

- Правилник о заштити од пожара; 

- Пословник о раду Управног одбора; 

 -Правилник о коришћењу слоужбених возила у центру; 

- Правилник о решавању стамбених потреба запослених центра; 

- Правилник о решавању стамбених потреба корисника социјалне помоћи; 

- Правилник о набавкама Центра за социјални рад; 

 

 

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, 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 и друге услуге социјалног рада.  

Поред наведених права које финансира буџет Републике Србије, из буџета Града Крагујеваца 

финансира се :  
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 Право на једнократну помоћ 

 Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу 

 Право на путне трошкове и исхрану пролазника 

 Право на бесплатан оброк 

 Право на накнаду трошкова сахране 
 

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 са сметњама 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. У оквиру Центра је и Саветовалиште за брак и породицу. Више 

информација о раду Саветовалишта можете наћи на страницама Сајта-линк : Саветовалиште.  

 

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 стручни радник на пријему, у складу са 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 Руководилац службе, 

који даље задужује водитеља случаја / стручног радник социјалног рада. Водитељ случаја/ 

стручни радник социјалног рада, 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,запошљавања и 

социјалне политике као другостепеном органу.  

 

ПРИМЕРИ ТИПИЧНИХ ДОКУМЕНАТА (попуњен захтев за једнократне новчане 

помоћи, решење ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

 

ЈМБГ: _____2203965725023_________ 
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ПРЕДМЕТ: Захтев за једнократну помоћ 

У складу са Одлуком о правима у социјалној заштити града Крагујевца подносим захтев да ми 

се призна право на једнократну помоћ. 

 

Живим у домаћинству са:  

мужем Јовановић Јованом и двоје малолетне деце школског узраста Јовановић Сањом и 

Иваном______________________________________________________________________ 

 

Једнократна помоћ ми је потребна за:  

најнужније потребе_____________________________________________________________ 

 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

______Јелена Јовановић____  

                                                                                                       АДРЕСА 

_______Чегарска 15________ 

СТРУЧНИ РАДНИК                                                                                     ТЕЛЕФОН 

___________________________                                                        ______034/332-331_________ 

 

Уз захтев прилажем следећу документацију: 

 

1. Фотокопија личне карте за сва пунолетна лица (Фотокопија легитимације интерно 

расељених лица, Фотокопија потврде о месту боравка) 

2. Фотокопија извода из матичне књиге рођених за децу 

3. Одлука о повери мал. деце или доказ да је поступак у току (уколико супружници, односно, 

ванбрачни партнери не живе заједно) 

4. Фотокопија извода из матичне књиге умрлих   

5. Пореско уверење за такућу годину за подносиоца захтева 

6. Решење о порезу на имовину за физичка лица  (Управа за буџет пореске приходе,пореско 

одељење ) 

7. Уверење o незапослености (Национална служба за запошљавање) 

8. Потврда о висини примања (у три месеца који претходе месецу у којем је поднет захтев) 

9. ЕДБ (потрошачки број струјомера)- ако се струјемер води на подносиоца захтева или члана 

домаћинства 

10. Уверење о кућној заједници (Месна заједница или Општина) 

11.  Потврда о редовном школовању за децу старију од 15 година 

12. Уверење да подносилац захтева није осигураник РФ ПИО 

13. Последњи чек од пензије 

Ако се предаје за једнократну помоћ на име набавке лекова: 

1. Извештај изабраног лекара о потребној терапији  

2. Налаз лекара специјалисте не старији од 6 месеци  

3. Рецепт са ценом лека, не старији од 15 дана (са факсимилом, потписом лекара и датумом) 4. 

Отпусна листа, не старија од 6 месеци 

 

 

 

 

Република Србија 

Град Крагујевац 

Центар за социјални рад»Солидарност» 
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Крагујевац, Светозара Марковића 43                      ЈМБГ: 2203967725023 

Број:55330-782/2012 

Датум:15. 06. 2012.  

Центар за социјални рад»Солидарност», решавајући  о правима у социјалној заштити  

Града Крагујевца, на основу чл. 49 Закона о социјалној заштити и обезбеђењу 

социјалне сигурности грађана( Сл. гласник РС бр. 33/93, 46/94,52/96, 29/01, 84/04 и 

115/05 и чл. 21. у вези са чл. 4 Одлуке о правима у социјалној заштити Града 

Крагујевца( Сл. лист Града Крагујевца»бр 2/2006, 7/2007, 5/ 2008, и чл 192 ЗУП-а( «Сл. 

лист СРЈ»бр 33/97 и 31/ 01 и «Сл. гласник РС» бр. 30/10).  

у предмету ЈЕЛЕНЕ ЈОВАНОВИЋ, КРАГУЈЕВАЦ-једнократна новчана помоћ-

најнужније потребе, доноси    

                                            Р Е Ш Е Њ Е 

ПРИЗНАЈЕ СЕ право на једнократну новчану помоћ 

Презиме и име: Јелени Јовановић, 

Адреса: из Крагујевца, Ул Чегарска бр 15,  

у из износу од 3000,00 динара. Исплата наведеног износа извршиће се на текући рачун код 

Поштанске штедионице.  

 

 

                                             ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Поступак за признавање права на једнократну новчану помоћ покренут је 21. 02. 2010. године, 

по захтеву странке. Именована се обратила захтевом за ЈНП. Живи у домаћинству са мужем, 

Јовановић Јован и малолетном децом: Јовановић Сањом и Јовановић Иваном. Сви пунолетни 

чланови су радно способни, али су незапослени и уредно су пријавњени Националној служби 

за запошљавање. Наведени износ им се признаје на име основних животних намирница .  

 

На основу овако утврђеног чињеничког стања и чл 57 б закона о социјалној заштити и 

обезбеђењу социјалне сигурности грађана и чл. 4 Одлуке о правима у социјалној заштити 

Града Крагујевца одлучено је као у диспозитиву.  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:Против овог Решења се може изјавити жалба надлежној 

Градској управи у року од 15 дана од дана пријема решења,преко овог центра, без таксе.  

Доставити: 

Кориснику/законском заступнику 

рачуноводтсву 

у досије 

архиви                                                                                            Директор  

                                                                                    Момир Борић,дипл. правник 

 

 

Линкови  



Информатор о раду, Центар за социјални рад „Солидарност“ Крагујевац-август, 2016. год. 27 

Услуге које ЦСР пружа електронским путем линкова ка одговарајућим страницама веб-

презентације су: линк који одређује реализовање Права по закону ( права и потребну 

документацију), Линк који одређује права по Одлуци у социјалној заштити града Крагујевца ( 

права и услуге и услове за остваривање).  

11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О  ПРАВИМА И ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 
 

 

 

У току 2015. године Центар је реализовао рад на 14.445 захтева што је у односу на 2014. 

годину (13.770) повећање броја захтева за 4,9%. 

 

-   6.043 захтева у којима се поступак покреће по захтеву странке ; 

-   3.670 захтева  у којима се поступак покреће по службеној дужности ; 

-   4.732 захтева су вануправни предмети других институција ; 

 

По Одлуци о социјалној заштити Града Крагујевца евидентирано је 2.768 захтева ( 2.673 су 

захтеви за једнократну новчану помоћ). 

        Укупан број евидентираних  корисника у 2015.години  је 14.852  што је за 1,7%  више у 

односу на 2014.годину,а мање за 1,3% у односу на 2013.годину,а у односу на 2012.годину  

мање за 4,5%. Евидентирано је укупно 25.759 мера и услуга ( 2014 -24.279). Према једном 

кориснику у просеку је примењено 1,7 мера и  услуга, исто као и у 2014.години сразмерно 

према броју корисника . 

        На почетку године са 10.390 корисника је настављен рад из предходне године,а  у току 

године  реализован је рад са 4462  ( 2014-4.382 ) нових корисника, од тога су 3432 (2014-3.389)  

новоевидентирани,  а 1.030  (2014-993)  реактивирани. Новоевидентирани корисници у односу 

на укупан број корисника Центра чине 33 % .По старосним структурама,највећи број 

новоевидентираних корисника је код одраслих корисника 2.092  (2014-1.947 ) , затим код 

деце1391 ( 2014- 1460), код старијих 559 корисника ( 2014- 482) а најмањи број 

новоевидентираних корисника у 2015.години је код младих корисника 420 (2014 – 493). 

         За 3.953 корисника ( 2014-4.215) престала  је потреба за коришћењем права, односно 

услуга и мера Центра . Са 10.899 корисника наставља се рад у 2016.години.  

        Корисници социјалне заштите у 2015.години по пребивалишту -  од укупног броја 

корисника чак 93,3% су са подручја града, а док корисници са сеоског подручја  

у структури укупног броја корисника чине 7,7% корисника.У 2015.години број корисника са 

сеоског подручја и даље бележи смањење, за 1 % у односу на 2014.годину. 

 

        Током 2015. године различитим облицима, мерама и услугама социјалне заштите било је 

обухваћено 4.626 деце ( 2014 год.  – 4597, 2013.год. 4.621 дете, 2012.год. 4.104.у 2011. год. 

4.326) што је за 0,6% више  у односу на 2014. годину. За 1135 деце престала је потреба за 

пружањем услуга, мера Центра. У односу на укупан број деце, на територији општине 



Информатор о раду, Центар за социјални рад „Солидарност“ Крагујевац-август, 2016. год. 28 

Крагујевац , ( 0-18 година, по подацима последњег пописа из 2011. године , 30.684 деце), деца 

корисници права и услуга социјалне заштите чине око 15% . 

У укупном броју корисника Центра за социјални рад у 2015. год. у старосној групи млади, 

одрасли и старији корисници чине 10.226 корисника односно 68,8%. 

У  извештајној години бележи се повећање броја корисника у овим старосним групама за  

2,2% ( 2014.-10.008, 2013. – 10.418, 2012 – 11.421). 

        Број новоевидентираних/реактивираних корисника  у 2015.години у овим старосним 

групама је 3.071 корисника,  више за 40 корисника  у односу на 2014.годину ( 3.031).  

        У групацији младих (18-26 година) укупно евидентираних  је 1.271корисника (2014. – 

1.345,2013-1393, 2012.-1.422 корисника ), што је мање за 5,8% у односу на 2014.годину: од 

тога су 150 (2014-189) су новоевидентирани и 270 ( 2014-304) реактивирани корисници, а за 

450 младих корисника је престала потреба за коришћењем права и услуга Центра.  

 

        Број проблема/потреба пунолетних корисника у 2015.години је 11.385.(2014-10.995,2013-

11623) што је више него број корисника у овим старосним групама,што значи да  један 

пунолетни корисник  имао више проблема/потреба. Најзаступљенија су пунолетна лица, у 

свим старосним група, са материјалним проблемом/потребом, затим  пунолетна лица са 

инвалидитетом. Број  корисника са проблемом занемаривања, односно насиља у породици је у 

2015. Години 443 корисника, што је повећање  за 92,6% ( 2014. – 230). Најмање пунолетних  

корисника је евидентирано са другим врстама  проблема – 364.  

 

        За 2.818 (2014- 2.853,2013-3332) пунолетних корисника престала је потреба за пружањем 

услуга,мера у извештајној години. Најчешћи разлог престанка потреба за пружањем услуга, 

мера и права у социјалној заштити код пунолетних, старијих корисника је са разлога што су 

исти у извештајном периоду преминули. 

        Укупан   број корисника права на  новчану социјалну помоћ у 2015.години  је  8.345 

(2014-8.679) корисника, што чини 78%  у односу на укупан број корисника права и услуга 

Центра за социјални рад. 

У односу на укупан број становника Града Крагујевца( 179.417 становника), корисници  

новчане социјалне помоћи чине 4,65%  .  

 

 

 

Број чланова породица и број породица корисника ЦСР, који су у 2014. години користили новчану 

социјалну помоћ (новчана, новчана увећана и временски ограничена СП) 
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  Број чланова породице 

 Број 

породица 

    Деца Млади Одрасли Старији Укупно 

Једночлана 1227 4 24 1040 159 1227 

Двочлана   747 291 143 1010 50 1494 

Трочлана 556 509 239 906  14 1668 

Четворочлана 522 844 263 978    3 2088 

Петочлана 212 527 129 397    7 1060 

Породица са шест и више 

чланова 

125 451 82 274    1   808 

УКУПНО 3390 2626 880 4605 234 8345 

 

        У 2015. години укупнo je евидентиранo 3390 (2014-3488) појединца, односно породица 

корисника права на новчану социјалну помоћ односно увећану новчану социјалну помоћ што 

је укупно 8.345 чланова породице (2014-8679, 2013.год. 8.476, 2012.год.6.915 чланова 

породице). Средства за остваривање наведених права обезбеђују се у Буџету Републике 

Србије.У односу на 2014.годину број појединаца - породица је мањи  за 3% у 2015 години.  

Корисници по Одлуци социјалне заштите Града Крагујевца 

Број чланова Број породица Укупан број лица 

 1 члан    1256     1256 

 2 члана      187       374 

 3 члана        68       204  

 4 члана      787     3148 

 5 чланова        20       100 

 6 и више чланова        18        108 

УКУПНО     2336     5190 

 

        У 2015.години укупно је евидентирано 2336 (2014-2843) појединца - породица који су 

остварили неко од права на једнократну новчану помоћ у складу са Одлуком о социјалној 

заштити Града Крагујевца , односно 5190 (2014-4867)    корисника права на различите врсте  

материјалне подршке утврђена Одлуком о социјалној заштити Града Крагујевца. За 34 

појединаца - породице донета су негативна решења, односно нису били испуњени услови за 

признавање права на ЈНП .  

 

 

То су породице/ појединци који користе право на материјалну подршку и по основу Закона о 

социјалној заштити и на основу Одлуке о социјалној заштити Града Крагујевца.  Средства  за 
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остваривање  наведених права обезбеђују се у Буџету Града Крагујевца .Одлуком о буџету 

Града за 2015. годину издвојена су средства  која представљају 4,4% од укупног буџета за 

социјалну заштиту и остваривање права и услуга из ове области. 

 

 

 

 

Кретање броја корисника за период  2011.-2015.године 

 

Старосне 

групе 

Број 

корисник

а  

у 2011. 

гoдини 

Број 

корисника 

у 2012. 

години 

Број 

корисник

а 

у 2013. 

години 

Број 

корисника 

у 

2014.годи

ни 

Број 

корисника 

у 

2015.годин

и 

Деца  4.326 4.104 4.621 4.597 4.626 

Млади 1.271 1.422 1.393 1.345 1.271 

Одрасли 6.653 7.581 7.109 6.941 7.154 

Старији 2.521 2.418 1.916 1.722 1.807 

Укупно     14.771     15.525     15.039     14.605     14.852 

 

 
 

 

12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

 

 

 

            
На основу члана 114. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (Сл.гласник РС број 
36/91...24/11.),члана 50,Закона о буџетском систему (сл.гласник РС број 54/09...142/2014,68/2015),члана 21,Закона о јавним 
службама (Сл.гласник РС број 42/91, 71/94, 79/05-12), и члана  30 ,a вези члана 36 Статута установе ЦСР 
"Солидарност"доставља 

             ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Центра за социјални рад "Солидарност" 
Kрагујевац, за 2016.годину 

 

            

 
  

    

    
Члан 

1. 
                                                                    Овим финансијским планом се утврђују приходи и 

примања, расходи и издаци установе  ЦСР "Солидарност" за 2016.год. 
 

                                                                                                                                             

       
Члан 
2. 

     

                                                                                                                              Приходи и примања 
утврђени су у следећим износима: 

 

            Еко
н.  
Кла

ТЕКУЋИ 
ПРИХОДИ - 
РАСХОДИ 

План 
2016. с 
пренет

Укупне 
пренет

е 

 
Укуп

 Из буџета 
Републике 

OСТАЛИ ПРИХОДИ 
ДОН
АЦИ
ЈЕ 
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си
ф. 

има 
обавез

ама 

обавез
е са 

31.12.2
015. 

ан 
план 

за 
2016.
без 

прен
етих 
обав
еза 

Из 
буџет
ских 

средс
тава -
цента

р 
план 
2016. 

Из 
буџе
тских 
сред
став
а -

цент
ар 

2016. 

БУЏ
ЕТС
КИ 

ФОН
Д 

2016. 

Соп.
прих
од 

Укуп
ан 

план 
за 

2016 
с 

прен
етим 
обав
езам

а 

Сопс.
прихо

д-
прене

те 
обаве
зе са 
31.12.
2015. 

 
ОСТ
АЛИ 

ПРИХ
ОДИ 
план  
2016. 

 
УКУП
НЕ 
ДОНА
ЦИЈЕ   
2016. 

                        

732
121 

Текуће донације 
од 
међународних 
организација 

3,175,
380.00 0.00 

3,175,3
80.00       0.00 0.00   

3,175,
380.00 

733
121 

Текући 
трансфери од 
других нива 
власти 

80,401
,612.3

3 
5,534,6

12.33 

74,867,
000.00 0.00     0.00 0.00     

741
400 

приходи од 
имовине - 
осигурање 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00     

742
100 

приходи од 
продаје добара 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00     

744
121 

Текући 
добровољни 
трансфери од 
физичких и 
правних лица 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00     

745
128 Остали приходи  

130,00
0.00 0.00 

130,000
.00       

130,00
0.00 0.00 

130,00
0.00   

745
141 

Мешовити и 
неодређени 
приходи 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00     

771
111 

Меморандумске 
ставке за 
рефундацију 
расхода 

2,200,
000.00 0.00 

2,200,0
00.00 0.00     

2,200,
000.00 0.00 

2,200,
000.00   

791
111 

Приходи из 
буџета 

76,705
,085.0

0 0.00 

76,705,
085.00 

76,705,
085.00 

76,705,
085.00   0.00 0.00     

811
122 

Примања од 
продаје 
непокретности 

17,000
.00 0.00 

17,000.
00 0.00     0.00 0.00     

921
641 

Примања од 
отплате датих 
кредита 

140,00
0.00 0.00 

140,000
.00 0.00     0.00 0.00     

311
712 

Пренета 
неутрошена 
средства за 
посебне намене 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00     

311
713 

Пренета 
неутрошена 
средства за 
стам.изградњу 0.00 0.00   0.00     0.00 0.00   0.00 

  
Укупан план за 

2016. годину 

162,76
9,077.

33 
5,534,6

12.33 

157,23
4,465.

00 

76,70
5,085.

00 

76,70
5,085.

00 0.00 
2,330,

000.00 0.00 
2,330,

000.00 
3,175,

380.00 

            

     

  
Члан 

3. 
                                                                                                                    

Расходи и издаци утврђени су у следећим износима: 
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Еко
н.  
Кла
си
ф. 

ТЕКУЋИ 
ПРИХОДИ - 
РАСХОДИ 

План 
2015 с 
прене
тима 

обаве
зама 

Укупне 
пренет

е 
обаве

зе  
 

Укуп
ан 

план 
ЗА 

2016. 

 Из буџета 
Републике 

OСТАЛИ ПРИХОДИ   

ИЗ 
БУЏЕТ
СКИХ 

СРЕДС
ТАВА -
центар 
план 

2015 с 
пренети

м об. 

ИЗ 
БУЏЕТ
СКИХ 
СРЕД

СТАВА 
-

центар 
2016 

Б
У
Џ
Е
Т
С
К
И 
Ф
О
Н
Д 
2
0
1
6 

Соп.приход 
Укупан 
план за 
2016 с 

пренетим 
обавезама 

Сопс.п
риход-
пренет

е 
обавез

е са 
31.12.2

015. 

 
ОСТА

ЛИ 
ПРИХ
ОДИ 
план 
2016 

УКУПН
Е 
ДОНА
ЦИЈЕ 

                        

411
111 бруто 

51,454
,339.0

3 
675,22

8.03 
50,779,1

11.00 
41,999,
111.00 

41,999,
111.00   0.00 0.00 0.00 0.00 

411
1 бруто 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

412
111 пио 

6,173,
072.38 

81,027.
38 

6,092,04
5.00 

5,038,0
45.00 

5,038,0
45.00   0.00 0.00 0.00 0.00 

412
1 пио 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

412
211 здравствено 

2,648,
935.25 

34,774.
25 

2,614,16
1.00 

2,162,1
61.00 

2,162,1
61.00   0.00 0.00 0.00 0.00 

412
2 здравствено 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

412
311 незапосленост 

385,94
2.21 

5,064.2
1 

380,878.
00 

314,878
.00 

314,87
8.00   0.00 0.00 0.00 0.00 

412
3 незапосленост 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

413
151 

трош.превоза са 
посла и на посао 

390,00
0.00 0.00 

390,000.
00 

390,000
.00 

390,00
0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 

413
160 

трошкови 
паркирања 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

413
1 

трош.превоза са 
посла и на посао 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

414
100 

Накнада за 
време 
одсуствовања са 
посла 

2,200,
000.00 0.00 

2,200,00
0.00 0.00     

2,200,000.0
0 0.00 

2,200,
000.00 0.00 

414
1 

Накнада за 
време 
одсуствовања 
са посла 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

414
300 

Отпремнине и 
помоћи 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

414
314 

Солидарна 
помоћи 

30,000
.00 0.00 

30,000.0
0 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

414
3 

Отпремнине и 
помоћи 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

414
411 

Помоћ у 
медицинском 
лечењу 

30,000
.00 0.00 

30,000.0
0 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

414
4 

Помоћ у 
медицинском 
лечењу 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

415
112 

накнада 
трош.прев.за 
запослене 

1,563,
050.78 

29,050.
78 

1,534,00
0.00 

1,100,0
00.00 

1,100,0
00.00   0.00 0.00 0.00 0.00 

415
119 

остале накнаде 
трош.запослених 

1,262,
938.65 

73,938.
65 

1,189,00
0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

415
1 

накнада 
трош.прев.за 
запослене 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

416
111 

јубиларне 
награде 

37,000
.00 0.00 

37,000.0
0 

36,000.
00 

36,000.
00   0.00 0.00 0.00 0.00 

416
119 

награде 
запосленима 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

416 јубиларне 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 
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1 награде 

421
111 

трош.плат.проме
та 

665,19
3.82 0.00 

665,193.
82 

102,193
.82 

102,19
3.82   0.00 0.00 0.00 

26,000
.00 

421
1 

трош.плат.пром
ета 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

421
211 трош.ел.енергије 

2,175,
496.42 

69,496.
42 

2,106,00
0.00 

173,000
.00 

173,00
0.00   46,000.00 0.00 

46,000
.00 0.00 

421
221 природни гас 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

421
225 

трошкови 
грејања 

2,836,
666.03 

86,666.
03 

2,750,00
0.00 

900,000
.00 

900,00
0.00   60,000.00 0.00 

60,000
.00 0.00 

421
2 

трошкови 
енергије 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

421
311 

трош.водовода и 
канализације 

698,76
7.90 

13,767.
90 

685,000.
00 

35,000.
00 

35,000.
00   15,000.00 0.00 

15,000
.00 0.00 

421
321 

дератизација,дез
инсекција 

23,000
.00 0.00 

23,000.0
0 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

421
324 одвоз отпада 

157,22
1.64 

5,221.6
4 

152,000.
00 

50,000.
00 

50,000.
00   0.00 0.00 0.00 0.00 

421
391 

грађевинско 
земљиште 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

421
3 

трошкови 
комуналних 
услуга 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

421
411 трош.телефона 

318,77
9.50 

8,779.5
0 

310,000.
00 

170,000
.00 

170,00
0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 

421
412 трош.интернета 

5,000.
00 0.00 5,000.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

421
414 

трош мобилног 
телефона 

225,22
6.26 

1,446.2
6 

223,780.
00 

100,000
.00 

100,00
0.00   0.00 0.00 0.00 

78,780
.00 

421
421 

трошкови 
доставе 

567,12
0.18 

7,424.0
0 

559,696.
18 

459,696
.18 

459,69
6.18   0.00 0.00 0.00 0.00 

421
422 

трошкови 
досатаве пош 
штед 

624,33
5.49 

24,335.
49 

600,000.
00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 

421
429 

хуманитарне 
марке- 

70,000
.00 0.00 

70,000.0
0 

30,000.
00 

30,000.
00   0.00 0.00 0.00 0.00 

421
4 ПТТтрошкови 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

421
511 

Трошкови 
осигурања 
зграда  

43,000
.00 0.00 

43,000.0
0 

13,000.
00 

13,000.
00   0.00 0.00 0.00 0.00 

421
512 

Трошкови 
осигурања 
возила 

65,000
.00 0.00 

65,000.0
0 

25,000.
00 

25,000.
00   0.00 0.00 0.00 0.00 

421
513 

трошкови 
осигурања 
опреме 

40,000
.00 0.00 

40,000.0
0 

15,000.
00 

15,000.
00   0.00 0.00 0.00 0.00 

421
521 

трошкови 
осигурања 
запослених 

56,461
.26 

6,461.2
6 

50,000.0
0 

20,000.
00 

20,000.
00   0.00 0.00 0.00 0.00 

421
523 

Трошкови 
осигурања од 
одговорности 
пр.тре.лиц. ANA 

11,500
.00 0.00 

11,500.0
0 

1,500.0
0 

1,500.0
0   0.00 0.00 0.00 0.00 

421
5 

трошкови 
осигурања 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

422
111 

трош.днев.на 
служ.путу  

730,56
7.33 

1,567.3
3 

729,000.
00 

575,000
.00 

575,00
0.00   0.00 0.00 0.00 

42,000
.00 

422
121 

трошкови 
превоза на 
службеном путу-
Аутобус 

13,500
.00 0.00 

13,500.0
0 

3,500.0
0 

3,500.0
0   0.00 0.00 0.00 0.00 

422
131 

трошкови 
смештаја на 
служ.путу 

110,00
0.00 0.00 

110,000.
00 

70,000.
00 

70,000.
00   0.00 0.00 0.00 0.00 

422
192 такси превоз 

6,480.
00 0.00 6,480.00 0.00     0.00 0.00 0.00 

6,480.
00 

422
199 

трошкови 
путовања у 
земљи-путарина 

29,400
.00 0.00 

29,400.0
0 

20,000.
00 

20,000.
00   0.00 0.00 0.00 

2,400.
00 

422
1 

трошкови 
путовања 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

422
292 такси превоз 

1,000.
00 0.00 1,000.00 

1,000.0
0 

1,000.0
0   0.00 0.00 0.00 0.00 
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422
293 

накнада за 
употребу 
сопственог 
возила 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

422
399 

остали трошкови 
превоза 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

422
411 

трошкови 
превоза деце 

35,000
.00 0.00 

35,000.0
0 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

422
1 

трошкови 
службених 
путовања 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

423
111 

услуге 
превођења ВВО -
школов.деце 

8,394.
00 0.00 8,394.00 0.00     0.00 0.00 0.00 

8,394.
00 

423
1 

услуге 
превођења 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

423
211 

усл израде 
софтвера 

190,00
0.00 0.00 

190,000.
00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

423
212 

услуге 
одржавања 
софтвера 

265,00
0.00 0.00 

265,000.
00 

140,000
.00 

140,00
0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 

423
221 

компут.услуге 
одрж.рачунара 

390,00
0.00 0.00 

390,000.
00 

270,000
.00 

270,00
0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 

423
291 

ОСТ.КОМП.УСЛ(
АНТИВИРУС+СА
ЈТ) 

165,00
0.00 0.00 

165,000.
00 

140,000
.00 

140,00
0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 

423
2 

трошкови 
компјутерских 
услуга 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

423
399 

ОСТАЛИ 
ИЗДАТЦИ 
чланарине 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

423
311 

Услуге 
образовања и 
усаврш.запослен
их 

60,000
.00 0.00 

60,000.0
0 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

423
321 

котизација за 
семинаре 

156,00
0.00 0.00 

156,000.
00 

120,000
.00 

120,00
0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 

423
322 

стручна 
саветовања 

30,000
.00 0.00 

30,000.0
0 

20,000.
00 

20,000.
00   0.00 0.00 0.00 0.00 

423
391 

издатци за 
стручне испите 

50,000
.00 0.00 

50,000.0
0 

35,000.
00 

35,000.
00   0.00 0.00 0.00 0.00 

423
3 

Услуге 
образовања и 
усавршавања 
запослених 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

423
412 

штампање 
часописа-
коричење,штамп
ани обрасци 

298,00
0.00 0.00 

298,000.
00 

93,000.
00 

93,000.
00   0.00 0.00 0.00 0.00 

423
413 

штампање 
публикација 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

423
432 

објава тендера и 
инфор.огласа 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

423
421 

Услуге 
информисања 
јавности 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

423
4 

трошкови 
штампе и 
информисања 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

423
511 трош.ревизије 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

423
592 услуге по уговору 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

423
599 

ОСТАЛЕ стручне 
услуге 

3,945,
170.41 

96,797.
41 

3,848,37
3.00 

23,000.
00 

23,000.
00   0.00 0.00 0.00 

2,152,
373.00 

423
5 

трошкови 
стручних услуга 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

423
621 

Услуге за 
домаћинство и 
угоститељство 

83,000
.00 0.00 

83,000.0
0 

70,000.
00 

70,000.
00   0.00 0.00 0.00 0.00 

423
6 

Услуге за 
домаћинство и 
угоститељство 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

423
711 

трош.репрезента
ције 

250,00
0.00 0.00 

250,000.
00 

80,000.
00 

80,000.
00   0.00 0.00 0.00 0.00 
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423
7 

трош.репрезент
ације 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

423
911 

остале опште 
услуге 
(ХРАНИТЕЉСТВ
О) 

20,000
,000.0

0 0.00 
20,000,0

00.00 
20,000,
000.00 

20,000,
000.00   0.00 0.00 0.00 0.00 

423
9 

остале опште 
услуге 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

424
211 

услуге 
образовања деце 

732,20
0.00 0.00 

732,200.
00 0.00     0.00 0.00 0.00 

732,20
0.00 

424
221 услуге културе 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

424
2 

услуге 
образовања 
деце 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

424
311 

трош санитарног 
прегледа 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

424
331 

бактериолошки 
прегледи 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

424
351 

остале 
медицинске 
услуге 

7,000.
00 0.00 7,000.00 

7,000.0
0 

7,000.0
0   0.00 0.00 0.00 0.00 

424
3 

специјализован
е услуге 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

424
631 геодетске услуге 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

424
611 

услуге очувања 
животне средине 

10,000
.00 0.00 

10,000.0
0 

10,000.
00 

10,000.
00   0.00 0.00 0.00 0.00 

424
6 

геодетске 
услуге 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

424
900 

остале 
спец.услуге 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

424
9 

остале 
спец.услуге 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

425
111 зидарски радови 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

425
112 

столарски 
радови 

75,000
.00 0.00 

75,000.0
0 

10,000.
00 

10,000.
00   0.00 0.00 0.00 0.00 

425
113 молерски радови 

75,000
.00 0.00 

75,000.0
0 

5,000.0
0 

5,000.0
0   0.00 0.00 0.00 0.00 

425
114 радови на крову 

50,000
.00 0.00 

50,000.0
0 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

425
115 

умив, бојлери-
радови на води и 
канализ. 

70,000
.00 0.00 

70,000.0
0 

10,000.
00 

10,000.
00   0.00 0.00 0.00 0.00 

425
116 

центарлно 
грејање 

65,000
.00 0.00 

65,000.0
0 

5,000.0
0 

5,000.0
0   0.00 0.00 0.00 0.00 

425
117 

електричне 
инсталације 

70,000
.00 0.00 

70,000.0
0 

10,000.
00 

10,000.
00   0.00 0.00 0.00 0.00 

425
119 

ост.усл.одрж.обје
кта - 
громобранска 
инсталација 

39,000
.00 0.00 

39,000.0
0 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

425
191 

текуће поправке 
и одржавање 
објеката 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

425
1 

трошкови 
одржавања 
објеката 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

425
211 

механ. поправке 
опреме за 
саобраћај 

147,00
0.00 0.00 

147,000.
00 

110,000
.00 

110,00
0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 

425
219 

остале поправке 
и одржавање 
возила 

17,900
.00 

2,900.0
0 

15,000.0
0 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

425
212 

поправке 
електрон.иелек. 
Опреме 

5,000.
00 0.00 5,000.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

425
221 

поправке 
намештаја 

35,000
.00 0.00 

35,000.0
0 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

425
222 

поправке 
рачунар.опреме 

417,00
0.00 0.00 

417,000.
00 

260,000
.00 

260,00
0.00   0.00 0.00 0.00 

22,000
.00 

425
223 

поправке опреме 
за кокуникацију 

10,000
.00 0.00 

10,000.0
0 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

425
226 

поправке 
биротехничке 
опреме 

25,000
.00 0.00 

25,000.0
0 

15,000.
00 

15,000.
00   0.00 0.00 0.00 0.00 
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425
227 

поправка 
уград.опреме 

54,000
.00 0.00 

54,000.0
0 

10,000.
00 

10,000.
00   0.00 0.00 0.00 0.00 

425
229 

одрж.остале 
админ.опреме 

10,000
.00 0.00 

10,000.0
0 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

425
255 

Текуће поправке 
опреме за 
угоститељ. 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

425
266 

одрж.грејања и 
грејне опреме 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

425
281 

тр.одрз-ППЗ 
опреме 

42,000
.00 0.00 

42,000.0
0 

20,000.
00 

20,000.
00   0.00 0.00 0.00 0.00 

425
291 

остали трошкови 
одржавања 
опреме-
браве,..бравице..
.. 

5,000.
00 0.00 5,000.00 

5,000.0
0 

5,000.0
0   0.00 0.00 0.00 0.00 

425
2 

трошкови 
одржавања 
опреме 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

426
111 

канцеларијски 
материјал 

467,20
0.00 0.00 

467,200.
00 

250,000
.00 

250,00
0.00   0.00 0.00 0.00 

28,200
.00 

426
124 

радне униформе-
боросане 

10,000
.00 0.00 

10,000.0
0 

10,000.
00 

10,000.
00   0.00 0.00 0.00 0.00 

426
129 радне униформе 

10,000
.00 0.00 

10,000.0
0 

10,000.
00 

10,000.
00   0.00 0.00 0.00 0.00 

426
129 цвеће 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

426
1 

административ
ни трошкови 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

426
311 

струч.литература 
за 
потр.запослених 

160,00
0.00 0.00 

160,000.
00 

90,000.
00 

90,000.
00   0.00 0.00 0.00 0.00 

426
312 

струч.литер.за 
образовање 
запослених 

68,000
.00 0.00 

68,000.0
0 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

426
3 

трош.за стручну 
литературу и 
образ.запос. 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

426
411 

Материјали за 
саобраћај - 
бензин 

594,60
0.00 

5,000.0
0 

589,600.
00 

450,000
.00 

450,00
0.00   0.00 0.00 0.00 

39,600
.00 

426
4 

Материјали за 
саобраћај - 
бензин 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

426
811 

производи за 
чишћење и 
хигијену 

116,00
0.00 0.00 

116,000.
00 

35,000.
00 

35,000.
00   0.00 0.00 0.00 0.00 

426
821 ХРАНА 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

426
8 

трошкови 
хигијене 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

426
911 

   потрошни 
материј.-
прод.кабал.кофе  

5,000.
00 0.00 5,000.00 

5,000.0
0 

5,000.0
0   0.00 0.00 0.00 0.00 

426
913 алат и инвентар 

40,000
.00 0.00 

40,000.0
0 

5,000.0
0 

5,000.0
0   0.00 0.00 0.00 0.00 

426
919 

остали 
материјал-АУТО 
ГУМЕ 

50,000
.00 0.00 

50,000.0
0 

40,000.
00 

40,000.
00   0.00 0.00 0.00 0.00 

426
9 

трошкови алата 
и ситног 
инвентара 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

444
211 

казне за 
кашњење 

669,21
5.54 

6,215.5
4 

663,000.
00 

2,000.0
0 

2,000.0
0   0.00 0.00 

9,000.
00 0.00 

444
2 

казне за 
кашњење 0.00 0.00 0.00 0.00     9,000.00 0.00 0.00 0.00 

472
311 

накнада за децу/ 
смештај 
корисника 

100,00
0.01 0.01 

100,000.
00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

472
311 

Право на опрему 
корисника и 
смештај 

500,00
0.00 0.00 

500,000.
00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

472
311 

Право на путне 
трош.и 
исхр.пролазника 

30,000
.00 0.00 

30,000.0
0 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

472
3 права 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 



Информатор о раду, Центар за социјални рад „Солидарност“ Крагујевац-август, 2016. год. 37 

472
611 

право на 
трош.сахране 

3,036,
240.00 

36,240.
00 

3,000,00
0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

472
6 

право на 
трош.сахране 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

472
302 

матуре 
хранитељи 

250,00
0.00 0.00 

250,000.
00 

250,000
.00 

250,00
0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 

472
311 

екскурзије 
хранитељи 

250,00
0.00 0.00 

250,000.
00 

250,000
.00 

250,00
0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 

472
3 

накнаде 
хранитељима 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

472
811 

Накнаде из 
буџета за 
становање и 
живот  0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

472
8 

Накнаде из буџета 
за становање и 
живот  0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

472
931 Једнократна 

помоћ 

23,500
,000.0

0 
1,500,0

00.00 
22,000,0

00.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

472
931 народна кухиња 

5,680,
090.24 

1,180,0
90.24 

4,500,00
0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

472
931 добр.радно 

ангажовање 

22,583
,120.0

0 
1,583,1

20.00 
21,000,0

00.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

472
931 

донације од 
осталих нивоа 
власти 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

472
931 

једнократна 
новчања давања 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

472
931 

донације од 
осталих нивоа 
власти 

1,000.
00 0.00 1,000.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

472
9 

остале накнаде 
из буџета 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

482
111 

порез на 
имовину 

36,953
.00 0.00 

36,953.0
0 0.00     0.00 0.00 0.00 

36,953
.00 

482
131 рег.возила 

60,000
.00 0.00 

60,000.0
0 

35,000.
00 

35,000.
00   0.00 0.00 0.00 0.00 

482
1 

трошкови 
регистрације 
возила 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

482
211 републичке таксе 

1,000.
00 0.00 1,000.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

482
231 градске таксе 

5,000.
00 0.00 5,000.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

482
2 

републичке 
таксе 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

482
312 пенали 

1,000.
00 0.00 1,000.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

482
3 таксе 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

483
111 

Новчане казне по 
реш.судова 

51,000
.00 0.00 

51,000.0
0 

1,000.0
0 

1,000.0
0   0.00 0.00 0.00 0.00 

483
1 

Новчане казне 
по реш.судова-
камате  0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

511
321 

капит.одрж.посло
вног простора 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

511
421 стручни надзор 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

511
3 

трошкови 
капиталног 
одржавања 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

512
211 

намештај - 
опрема 

225,00
0.00 0.00 

225,000.
00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

512
212 уградна опрема 

76,000
.00 0.00 

76,000.0
0 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

512
221 

рачунарска 
опрема 

220,00
0.00 0.00 

220,000.
00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

512
232 

комуникациона 
опрема 

5,000.
00 0.00 5,000.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

512
251 

опрема за 
домаћинство 

5,000.
00 0.00 5,000.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

512
241 

електронска 
опрема 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 
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515
111 

компјутерски 
софтвер 

270,00
0.00 0.00 

270,000.
00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

512
2 

трошкови 
опреме 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

611
100 

Кредити 
физичким 
лицима 

157,00
0.00 0.00 

157,000.
00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

611
1 

Кредити 
физичким 
лицима 0.00 0.00   0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 

УКУПНО ПЛАН ЗА 
2016. 

162,76
9,077.

33 

5,534
,612.

33 

157,23
4,465.

00 
76,705,
085.00 

76,705,
085.00   

2,330,000.0
0 0.00 

2,330
,000.

00 

3,175,
380.0

0 

                        

 
 

 

 
Члан 4.Наредбодавац за извршење овог Финансијског плана је директор установе ЦСР "Солидарност" 

     Члан 5 
 Друга овлашћена лица у установи ЦСР "Солидарност" могу доносити решења и наредбе о исплати средстава у  оквиру  овлашћења 

утврђених   решењем директора установе ЦСР "Солидарност",а у складу са овим Финансијским планом и 
 другим актима установе ЦСР"Солидарност". 

      Члан 6. 
Директор установе ЦСР ,,Солидарност" управном одбору установе ЦСР ,,Солидарност" подноси извештај 
 о преусмеравању апроприација . 

               
            

Број :_________________/2016                                                                                            
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

Крагујевац, 28.01.2016.године                                                                                                                
ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ 

             

         
   

       
          

    Центар за социјални рад "Солидарност" Крагујевац       
 ул.Светозара Марковића бр.43          
 ПИБ : 101459318          
 МБР: 07151616          
 Бр:          
ПРЕДЛОГ   ПЛАНА   НАБАВКИ  ЗА 2016 год , ЈАНУАР 2016.год 
           
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Редни број Предмет набавке/ОРН Процењена вредност (укупно, по годинама) Планирана средства у 
буџету/фин.плану(без ПДВ-а) Врста поступка Оквирни датум Напомена (централизација, предходно обавештење, 
           основ из ЗЈН) 
   Износ Конто  Покретања поступка Закључења уговора Извршења 
уговора  
I+III Укупно добра, услуге и радови за ЈНМВ и за набавке на које се Закон не примењује 6,860,313 8,136,474    
         
I=I+II+III Укупно добра и услуге и радови заЈНМВ 2,271,667 2,726,000             
I ДОБРА ЗА ЈНМВ (1-2)  2,271,667 2,726,000             
1 Компјутерске услуге одрж.рачунара и рачунарске опреме, биротехничка опрема и антивирус програм, набавка нове 
рачунарске опреме 984,167 984,167 423221 Набавка мале вредности II/2016 III/2016 III-XII/2016.   
 ОРН:50312000   Са ПДВ-ом             1,181,000 423291      
     425222      
     425226      
     512221      
 Разлог и оправданост набавке;                          Набавка се спроводи ради обављања редовних активности ЦСР 
,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалне заштити , Правилником о организацији нормативима и стандардима рада ЦСР и 
Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", Одлука о правима у социјалној заштити града 
Крагујевца 
 начин утврђивања процењене вредности Процена количина  је извршена на основу анализе извршених услуга, које 
су прилагођене потребама запослених. Процена вредности је утврђена на основу анализе рачуна из 2015 године и прикупљањем 
понуда. 
2 Електрична енергија 1,287,500 1,287,500 421211 Набавка мале вредности III/2016       IV/2016 IV-
XII/2016.   
 ОРН:09310000   Са ПДВ-ом :           1,545,000       
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 Разлог и оправданост набавке;                          Набавка се спроводи ради обављања редовних активности ЦСР 
,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалне заштити , Правилником о организацији нормативима и стандардима рада ЦСР и 
Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", Одлука о правима у социјалној заштити града 
Крагујевца 
 начин утврђивања процењене вредности Процена количина  је извршена на основу анализе потрошње претходних 
година . Процена вредности је утврђена на основу анализе цена које су увећане за очекивани раст цена овог енергента у 2016.год. 
           
           
 НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 
Редни број Предмет набавке/ОРН Процењена вредност (укупно, по годинама) Планирана средства у 
буџеу/фин.плану(без ПДВ-а) Основ за изузеће Оквирни датум Напомена (централизација, предходно обавештење, 
      основ из ЗЈН) 
    Износ Конто  Покретања поступка Закључења уговора Извршења 
уговора   
III=IV+V Укупно добра и услуге на која се Закон не примењује 4,588,646 5,410,474          
   
IV ДОБРА(1-5): 2,000,667 2,346,800             
1 Материјал за саобраћај гориво 491,333 491,333 426411 члан 39 став 2 II/2016 III/2016 III-XII/2016.
   
 ОРН:09130000   Са ПДВ-ом  :          589,600       
 Разлог и оправданост набавке;                          Набавка се спроводи ради обављања редовних активности ЦСР 
,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалне заштити , Правилником о организацији нормативима и стандардима рада ЦСР и 
Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", Одлука о правима у социјалној заштити града 
Крагујевца 
 начин утврђивања процењене вредности Процена количина  је извршена на основу анализе потрошње претходних 
година, које су прилагођене потребама запослених. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена различитих понуђача , 
увидом у цене горива на пумпама 
2 Канцеларијски материјал 389,333 389,333 426100 члан 39 став 2 II/2016 III/2016 III-XII/2016.   
    Са ПДВ-ом             467,200       
 ОРН:30192000             
 Разлог и оправданост набавке;                          Набавка се спроводи ради обављања редовних активности ЦСР 
,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалне заштити , Правилником о организацији нормативима и стандардима рада ЦСР и 
Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", Одлука о правима у социјалној заштити града 
Крагујевца 
 начин утврђивања процењене вредности Набавка канцеларијског материјала је неопходна у циљу вођења 
редовног  пословања, без којег не може да функционише Центар за социјални рад ,,Солидарност".Процењена количина је 
утврђена на основу анализе утрошка у претходној години, док је процењена вредност утврђена на основу тржишних цена. 
3 Трошкови репрезентације 208,333 208,333 423711 члан 39 став 2 II/2016 III/2016 III-XII/2016.   
    Са ПДВ-ом             250,000       
 ОРН:15800000             
 Разлог и оправданост набавке;                          Набавка се спроводи ради обављања редовних и активности ЦСР 
,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалне заштити , Правилником о организацији нормативима и стандардима рада ЦСР и 
Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", Одлука о правима у социјалној заштити града 
Крагујевца, као и пројектних активности. 
 начин утврђивања процењене вредности Трошкови репрезентације настају сукцесивно током целе године, 
доласком пословних партнера,представника добављача и приликом одржавања стручних предавања у нашој установи. Процењена 
количина и вредност трошкова репрезентације је утврђена на основу досадашњих потреба и на основу анализе тржишних цена. 
4 Материјали за образовање и усавршавање запослених 190,000 190,000 426311 426312 члан 39 став 2 III/2016
 IV/2016 III-XII/2016.   
    Са ПДВ-ом             228,000       
 ОРН:22211100             
 Разлог и оправданост набавке;                          Набавка се спроводи ради обављања редовних активности ЦСР 
,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалне заштити , Правилником о организацији нормативима и стандардима рада ЦСР и 
Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", Одлука о правима у социјалној заштити града 
Крагујевца 
 начин утврђивања процењене вредности Процена вредности извршена на бази профактура за часописе и потребну 
литературу за 2015.годину као и на бази података из књиговодствене евиденције за 2015.год. 
5 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 96,667 96,667 426811 члан 39 став 2 III/2016 IV/2016
 III-XII/2016.   
    Са ПДВ-ом             116,000       
 ОРН:39830000             
 Разлог и оправданост набавке;                          Набавка се спроводи ради обављања редовних активности ЦСР 
,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалне заштити , Правилником о организацији нормативима и стандардима рада ЦСР и 
Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", Одлука о правима у социјалној заштити града 
Крагујевца.Материјал се набавља по потреби током целе године. 
 начин утврђивања процењене вредности Процена количина  је извршена на основу анализе потрошње  средстава 
за хигијену за претходну годину. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена различитих понуђача , увидом у њихове 
рачуне из 2015 и увећањем цена за планирани раст инфлације у 2016.год. 
6 Материјали за посебне намене 79,167 79,167 426911 426913 426919 члан 39 став 2 III/2015 IV/2015
 IV-XII/2015   
 ОРН:34351100   Са ПДВ-ом               95,000       
               
 Разлог и оправданост набавке;                          Набавка се спроводи ради обављања редовних активности ЦСР 
,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалне заштити , Правилником о организацији нормативима и стандардима рада ЦСР и 
Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", Одлука о правима у социјалној заштити града 
Крагујевца 
 начин утврђивања процењене вредности Процена количина  је извршена на основу анализе потрошње 
алата,инвентара и ауто гума за претходну годину. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена различитих понуђача , 
увидом у њихове рачуне из 2015 и увећањем цена за планирани раст инфлације у 2016.год.. 
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7 Административна опрема 259,167 259,167 512212 512211 512232 512251 члан 39 став 2 IX/2016 X/2016
 XI,XII/2016   
 ОРН:39130000 и 39717200   Са ПДВ-ом             311,000       
               
 Разлог и оправданост набавке;                          Набавка се спроводи ради обављања редовних активности ЦСР 
,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалне заштити , Правилником о организацији нормативима и стандардима рада ЦСР и 
Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", Одлука о правима у социјалној заштити града 
Крагујевца 
 начин утврђивања процењене вредности Процена количина  је извршена сагледавањем  постојеће опреме у 
ЦСР"Солидарност и њихове обнове тј.дотрајалости и потребе за заменом. Процена вредности је утврђена на основу цена 
различитих понуђача путем интернета o чему је сачиње,финансира се из средстава Буџета града Крагујевца. 
8 Компјутерски софтвер 270,000 270,000 512212 512211 512232 512251 члан 39 став 2 III/2016 IV/2016
 IV/2016   
     Са ПДВ-ом             270,000       
               
 Разлог и оправданост набавке;                          Набавка се спроводи ради обављања редовних активности ЦСР 
,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалне заштити , Правилником о организацији нормативима и стандардима рада ЦСР и 
Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", Одлука о правима у социјалној заштити града 
Крагујевца 
 начин утврђивања процењене вредности Процена количина  је извршена сагледавањем  постојеће опреме у 
ЦСР"Солидарност и њихове обнове тј.дотрајалости и потребе за заменом. Процена вредности је утврђена на основу цена 
различитих понуђача путем интернета o чему је сачиње,финансира се из средстава Буџета града Крагујевца. 
8 Радне униформе 16,667 16,667 426124 426129 члан 39 став 2 III/2016 IV/2016 IV/2016   
 18100000   Са ПДВ-ом             20,000       
               
 Разлог и оправданост набавке;                          Набавка се спроводи ради обављања редовних активности ЦСР 
,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалне заштити , Правилником о организацији нормативима и стандардима рада ЦСР и 
Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", Одлука о правима у социјалној заштити града 
Крагујевца 
 начин утврђивања процењене вредности Процена количина  је извршена сагледавањем  постојеће опреме у 
ЦСР"Солидарност и њихове обнове тј.дотрајалости и потребе за заменом. Процена вредности је утврђена на основу цена 
различитих понуђача путем интернета o чему је сачиње,финансира се из средстава Буџета града Крагујевца. 
V УСЛУГЕ(1-17): 2,587,979 3,063,674             
            
                 
1 комуналне услуге             (дератизација,дезинсекција) 19,167 19,167 421300 члан 39 став 2 XI/2016
 XII/2016 XII/2016   
 ОРН:90923000   Са ПДВ-ом              23,000       
               
 Разлог и оправданост набавке;                          Набавка се спроводи ради обављања редовних активности ЦСР 
,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалне заштити , Правилником о организацији нормативима и стандардима рада ЦСР и 
Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", Одлука о правима у социјалној заштити града 
Крагујевца. Услуга се врши на бази потреба у току године. 
 начин утврђивања процењене вредности Процена вредности утврђена на основу анализе цена из рачуна за 
претходну годину,добијених информација о тренутним ценама на тржишту (рачунајући процену раста цена) а услуга се врши на 
бази потреба у току године. 
2 Трошкови осигурања 209,500 209,500 421511 421512 421513 421521 421523 члан 39 став 2 III/2016 IV/2016
 IV-XII/2016   
 ОРН:66510000   Са ПДВ-ом             209,500       
               
 Разлог и оправданост набавке;                          Набавка се спроводи ради обављања редовних активности ЦСР 
,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалне заштити , Правилником о организацији нормативима и стандардима рада ЦСР и 
Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", Одлука о правима у социјалној заштити града 
Крагујевца и по основу Споразума ресорног Министарства,надлежних органа града Крагујевца  и ЦСР "Солидарност"као корисника 
објекта домског одељења "Младост". 
 начин утврђивања процењене вредности Процена потреба  је извршена на основу анализе трошкова осигурања  за 
претходну годину. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена различитих понуђача на тржишту. 
3 Услуге одржавања софтвера и дораде софтвера 379,167 379,167 423211 423212 члан 39 став 2 III/2016
 IV/2016 IV-XII/2016   
 ОРН:72212400   Са ПДВ-ом               455,000          
                  
 Разлог и оправданост набавке;                          Набавка се спроводи ради обављања редовних активности ЦСР 
,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалне заштити , Правилником о организацији нормативима и стандардима рада ЦСР и 
Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", Одлука о правима у социјалној заштити града 
Крагујевца 
 начин утврђивања процењене вредности Процена потреба  је извршена на основу анализе трошкова   за претходну 
годину. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена постојећих понуђача тј. увидом у њихове рачуне из 2015.год. 
4 Услуге образовања и усавршавања запослених 205,000 205,000 423311 423321 423322 члан 39 став 2 III/2016
 IV/2016 IV-XII/2016   
 ОРН:80530000   Са ПДВ-ом             246,000       
 Разлог и оправданост набавке;                          Набавка се спроводи ради обављања редовних активности ЦСР 
,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалне заштити , Правилником о организацији нормативима и стандардима рада 
ЦСР"Солидарност"и Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност". Услуга се врши на бази 
потреба у току године. 
 начин утврђивања процењене вредности Образовање запослених и усавршавање са новинама у пословању је у 
циљу што бољег и ефикаснијег пословања. Процењена количина и вредност трошкова образовања запослених је утврђена на 
основу трошкова у претходном периоду. 
5 Услуге штампање часописа и образаца 248,333 248,333 423400 члан 39 став 2 III/2016 III/2016 III-
XII/2016.   
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 ОРН:79810000   Са ПДВ-ом             298,000       
 Разлог и оправданост набавке;                          Набавка се спроводи ради обављања редовних активности ЦСР 
,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалне заштити , Правилником о организацији нормативима и стандардима рада ЦСР и 
Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", Одлука о правима у социјалној заштити града 
Крагујевца 
 начин утврђивања процењене вредности Процена потреба  је извршена на основу анализе трошкова   за претходну 
годину. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена постојећих понуђача тј. увидом у њихове рачуне из 2015.год. 
6 Услуге за домаћинство и угоститељство 69,167 69,167 423621 члан 39 став 2 III/2016 III/2016 III-
XII/2016.   
 ОРН:55300000   Са ПДВ-ом                             83,000       
 Разлог и оправданост набавке;                          Набавка се спроводи ради обављања редовних активности ЦСР 
,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалне заштити , Правилником о организацији нормативима и стандардима рада ЦСР и 
Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", Одлука о правима у социјалној заштити града 
Крагујевца. Услуге се спроводе по потреби у току године, за обележавање јубилеја, стручна саветовања и сл. 
 начин утврђивања процењене вредности Процена потреба  је извршена на основу анализе трошкова   за претходну 
годину. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена постојећих понуђача тј. увидом у њихове рачуне из 2015.год. 
7 Остале медицинске услуге 5,833 5,833 424351 члан 39 став 2 V/2016 VI/2016 V-XII/2016   
 ОРН:85147000   Са ПДВ-ом                                     7,000     
  
 Разлог и оправданост набавке;                          Набавка се спроводи ради обављања редовних активности ЦСР 
,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалне заштити , Правилником о организацији нормативима и стандардима рада ЦСР и 
Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", Одлука о правима у социјалној заштити града 
Крагујевца и Акта о процени ризика. 
 начин утврђивања процењене вредности Процена вредности је утврђена на основу потребе за лекарским 
прегледом возача за 2016.годину. 
8 Услуге очувања животне средине 8,333 8,333 424611 члан 39 став 2 V/2016 VI/2016 V-XII/2016
   
 ОРН:85147000   Са ПДВ-ом                                     10,000     
  
 Разлог и оправданост набавке;                          Набавка се спроводи ради обављања редовних активности ЦСР 
,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалне заштити , Правилником о организацији нормативима и стандардима рада ЦСР и 
Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", Одлука о правима у социјалној заштити града 
Крагујевца и Акта о процени ризика. 
 начин утврђивања процењене вредности Процена вредности је извршена на основу испитивања тржишног кретања 
цена, при чему су добијене информације телефонским путем. 
9 Текуће поправке и одржавање објеката 370,000 370,000 425112 425113 425114 425115 425116 425117 425119
 члан 39 став 2 III/2016 IV/2016 IV-XII/2016   
 ОРН:50700000   Са ПДВ-ом             444,000       
               
 Разлог и оправданост набавке;                          Набавка се спроводи ради обављања редовних активности ЦСР 
,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалне заштити , Правилником о организацији нормативима и стандардима рада 
ЦСР"Солидарност"и Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност".Услуга се врши на бази 
потреба у току године. 
 начин утврђивања процењене вредности У циљу ефикасног пословања и очувања радног простора неизбежни су 
радови на електричним инсталацијама,водоводу и канализацији, молерски,столарски радови. Одржавање постојеће мреже и 
санације могућих кварова су неизбежни у пословању установе.Кварове није могуће предвидети. Процењена вредност је утврђена 
на основу трошкова из претходне године. 
10 текуће поправке и одржавање опреме 99,167 99,167 425212 425221 425223 425227 425229 425291 члан 39 став 2
 III/2016 IV/2016 IV-XII/2016   
 ОРН:50100000   Са ПДВ-ом :          119,000       
               
 Разлог и оправданост набавке;                          Набавка се спроводи ради обављања редовних активности ЦСР 
,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалне заштити , Правилником о организацији нормативима и стандардима рада ЦСР и 
Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", Одлука о правима у социјалној заштити града 
Крагујевца 
 начин утврђивања процењене вредности Процена вредности извршена на основу анализе претходних година,као и 
прикупљањем потребних информација од потенцијалних понуђача путем телефона.Кварове није могуће предвидети. Процењена 
вредност је утврђена на основу трошкова из претходне године. 
11 услуге мехничких поправки опреме за саобраћај 135,000 135,000 425211 425219 члан 39 став 2 II/2016
 III/2016 III-XII/2016.   
    Са ПДВ-ом :          162,000       
 ОРН:50110000             
 Разлог и оправданост набавке;                          Набавка се спроводи ради обављања редовних активности ЦСР 
,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалне заштити , Правилником о организацији нормативима и стандардима рада ЦСР и 
Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", Одлука о правима у социјалној заштити града 
Крагујевца. Услуге се спроводе током целе године. 
 начин утврђивања процењене вредности Механичке поправке и одржавање возила је у циљу што безбеднијег 
превоза запослених Центра за социјални рад ,,Солидарност" Крагујевац. Процењена количина и вредност је утврђена на основу 
анализе досадашњих радова и трошкова, као и на основу чињеничног стања аутомобила и извршених механичких радова на 
појединим возилима као и на основу кретања цена услуга за исте.  
12 трошкови услуга за одржавање ППЗ - опреме 35,000 35,000 425281 члан 39 став 2 III/2016 IV/2016 IV-
XII/2016.   
    Са ПДВ-ом :          42,000       
 ОРН:35111300             
 Разлог и оправданост набавке;                          Набавка се спроводи ради обављања редовних активности ЦСР 
,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалне заштити , Правилником о организацији нормативима и стандардима рада ЦСР и 
Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", Одлука о правима у социјалној заштити града 
Крагујевца и Закон о заштити од пожара. 
 начин утврђивања процењене вредности Процена вредности је утврђена на основу анализе претходних година, као 
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и прикупљањемпотребних информација од потенцијалних понуђача путем телефона,путем интернета . 
13 трошкови смештаја на службеном путу 91,667 91,667 422131 члан 39 став 2 II/2016 II/2016 II-
XII/2016   
 ОРН:70333000   Са ПДВ-ом               110,000       
               
 Разлог и оправданост набавке;                          Набавка се спроводи ради обављања редовних активности ЦСР 
,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалне заштити , Правилником о организацији нормативима и стандардима рада ЦСР и 
Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", Одлука о правима у социјалној заштити града 
Крагујевца.  
 начин утврђивања процењене вредности Процена количина  је извршена на основу потреба за стручним 
усавршавањем запослених у 2016.години што подраљзумева одлазак на семинаре,обуке. Процена вредности је извршена на 
основу података из 2015.године. 
14 трошкови превоза деце 29,167 29,167 422411 члан 39 став 2 IV/2016 V/2016 V/2016   
 ОРН: 60100000   Са ПДВ-ом               35,000       
               
 Разлог и оправданост набавке;                          Набавка се спроводи ради обављања редовних активности ЦСР 
,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалне заштити , Правилником о организацији нормативима и стандардима рада ЦСР и 
Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", Одлука о правима у социјалној заштити града 
Крагујевца 
 начин утврђивања процењене вредности  Процена вредности је извршена на основу података из 2015.године. 
Набавка се спроводи ради обележавања Међународног дана породице од стране Саветовалишта за брак и породицу. 
15 услуге превођења 6,995 6,995 423111 члан 39 став 2 II/2016 III/2016 IV-XII/2016   
 ОРН:79530000   Са ПДВ-ом               8,394       
               
 Разлог и оправданост набавке;                          Набавка се спроводи ради реализације пројектних активности ЦСР 
,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалне заштити , Правилником о организацији нормативима и стандардима рада ЦСР и 
Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", Одлука о правима у социјалној заштити града 
Крагујевца 
 начин утврђивања процењене вредности  Процена вредности је извршена на услуга превођења из 2015.године. 
Набавка се спроводи ради обављања пројектних активности. 
16 Остале компјутерске услуге 30,000 30,000 423200 члан 39 став 2 II/2016 III/2016 III-XII/2016.   
 ОРН:50312000   Са ПДВ-ом               36,000       
               
 Разлог и оправданост набавке;                          Набавка се спроводи ради обављања редовних активности ЦСР 
,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалне заштити , Правилником о организацији нормативима и стандардима рада ЦСР и 
Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", Одлука о правима у социјалној заштити града 
Крагујевца.Услуге се спроводе током целе године 
 начин утврђивања процењене вредности Процена вредности је утврђена на основу анализе претходних година, као 
и прикупљањемпотребних информација од потенцијалних понуђача путем телефона,путем интернета. 
17 Остале стручне услуге 460,000 460,000 423599 члан 39 став 2 II/2016 III/2016 III-XII/2016.   
 ОРН:   98390000   Са ПДВ-ом               552,000       
               
 Разлог и оправданост набавке;                          Набавка се спроводи ради обављања редовних активности ЦСР 
,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалне заштити , Правилником о организацији нормативима и стандардима рада ЦСР и 
Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", Одлука о правима у социјалној заштити града 
Крагујевца. 
 начин утврђивања процењене вредности Процена вредности је утврђена прикупљањем понуда потенцијалних 
понуђача. Финансира се средствима будзета града Крагујевца. 
18 Услуге мобилне телефоније 186,483 186,483 423200 члан 39 став 2 II/2016 III/2016 III-XII/2016.   
 ОРН:32250000   Са ПДВ-ом               223,780       
               
 Разлог и оправданост набавке;                          Набавка се спроводи ради обављања редовних активности ЦСР 
,,Солидарност" прописаних Законом о Социјалне заштити , Правилником о организацији нормативима и стандардима рада ЦСР и 
Правилником о организацији рада и систематизацији послова ЦСР ,,Солидарност", Одлука о правима у социјалној заштити града 
Крагујевца.Услуге се спроводе током целе године 
 начин утврђивања процењене вредности Процена вредности је утврђена на основу анализе претходних година, као 
и прикупљањемпотребних информација од потенцијалних понуђача путем телефона,путем интернета. 
           
        Д И Р Е К Т О Р  
 У Крагујевцу 28.01.2016.год.         МОМИР БОРИЋ, дипл.правник 
 

             

 

 

Финансијски план Центра за социјални рад „Солидарност“ као План набавки за 2016.годину налази се и 
на сајту Центра за социјални рад „Солидарност“ – www.solidarnost.org.rs. 
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  14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ  ПОМОЋИ 
 

Подаци о државној помоћи: врста, правни основ, износ или процена износа средстава 

додељених у првој претходној и текућој години, износ или процена износа средстава чија је 

додела планирана у првој претходној и у текућој години и број или процена броја корисника.  

Током 2010. г. Центар је помогао Центру за социјални рад у Краљеву у износу од 

30.000,00 за помоћ услед елементарне непогоде-земљотреса, по Одлуци Директора. 

 

 

 

 

15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ  ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ 

ПРИМАЊИМА 
 

 
категорија 
запосл.  

број 
извршиоца 

коефициент 
по Уредби-
нето 

финансирање из 
средстава лок. 
самоуправе-нето 

укупно нето( без 
минулог рада)    

Директор 1 29,72 .     72.495,10 РСД    

Руководилац  
службе за 
фин.-админ. и 
техничке 
послове 1 19,35 2,15    52.444,31 РСД    

Руководилац 
службе 3         21,50  52.444,31  РСД    

Руководилац 
Саветовалишта 
за брак и 
породицу 1         22     53.663,94 РСД    

       
 
       

       
Основ 
исплате:       
* Уредба о платама у 
државним орг.      

 

*Решење Министарства      

* Решење Града Крагујевца      

* Одлука Управног одбора 
* Уговор о делу      

      

У Информатор ће благовремено бити унете измене у погледу прихода уколико током 

2016. године дође до корекција у коефицијентима запослених и цени рада као параметрима за 

израчунавање зарада и материјалних трошкова. 
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16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 
 
Грашевинско 
земљиште: Површина  

Центар       6 a 48 м2  

Дечји дом 46a 85м2  

Пољопривредно 
земљиште село Рамаћа 
Kрагујевац 

Земљиште 6а 
54 m2, šuma 
29a 87 m2 
,воћњак                
78 a 58 
m2,njiva 8a      

Објекти  Површина 
Књиговодствена 

вредност 

Центар    1.117,62 13.231.205,00 РСД.  

Дечји дом    2.085,81 
      54. 083.772,00 
РСД    

Село 
Рамаћа,породична кућа 
и помоћна зграда       78 м2   198.585,00 РСД 

Средства опреме   

Рачунски опрема      301   537.341,00 Дин. 

Канцеларијски 
намештај   1.190 966.159,00 РСД 

Електронска и 
фотографска опрема       107 171.288,00 РСД 

Комуникациона опрема        78      152.234,00 РСД 

Опрема за домаћинство 
и угоститељство      188 266.300,00 РСД 

Опрема за 
пољопривреду         6  1.386,50 РСД  

 
Превозна средстава   

 
Путнички аутомобили        7   99.402,00 РСД 

 

 

 

17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 
 

 Сва релевантна акта предмета налазе се у досијеу корисника ( омот од картона). Носачи 

информација у Центру су списи у досијеима који се чувају у архиви, у ормарима у 

писарници- пријемној канцеларији и архивском депоу. Годишње се врши излучивање 

архивске грађе по листи Регистраторског материјала( према роковима чувања), у 

сарадњи са Историјским архивом града Крагујевца. 

  Архивска грађа Центра до 1990.године је преузета на трајно чување од стране 

Историјског архива „Шумадија“ у Крагујевцу, бр.55100-261/2014 годину. 

 Носачи информација о корисницима социјалне заштите и примењеним правима и 

услугама социјалне и породично правне заштите чувају се и у електронској бази 

података –  налазе се на заједничком серверу у ЦСР, као и у дигиталном облику на 

компакт дисковима, у запису који обезбеђује да се садржај не може накнадно мењати 

што је у складу са Правилником о канцеларијском и архивском пословању Центра.  

 Центар за социјални рад поседује Библиотеку са стручном литературом у области 

социјалне заштите, са  761 примераком књига. Библиотека ( ормари са књигама се 
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налазе у канцеларији социолога, који води евиденцију о набављеним –издатим књигама 

на читање запосленима у Центру и осталим грађанима  Града).  

 Центар за социјални рад поседује и збирку прописа у електронској форми ИНГ - ПРО, 

општа и појединачна акта израђена на основу Закона о раду, Закона о безбедности и 

здравља на раду, Закона о јавним набавкама, Закона о буџету…  

 Центар поседује електронску  евиденцију издатих мишљења, записника са седница, 

одлуке, жалбе, закључене уговоре, понуде на јавним набавкама и јавне позиве, 

документације о извршеним плаћањима, документа запослених, документацију о 

спроведеним конкурсима, радне верзије докумената у припреми, службене белешке, 

представке странака у поступку итд.  

 

 

Подаци о месту чувања носача информација односе се како на место чувања по 

појединим организационим јединицама или посебним местима унутар органа (нпр. архива, 

библиотека, електронска база података), тако и на место чувања унутар просторија (нпр. 

метални ормари, полице са регистраторима, заједнички сервер или појединачни рачунари).  

ЦСР чува информације у складу са прописима о канцеларијском пословању,  Уредбом о 

канцеларијском пословању органа државне управе («Службени гласник РС» број 80/92) и 

Упутством о канцеларијском пословању органа државне управе («Службени гласник РС» број 

10/93);  Уредбом о електронском канцеларијском пословању органа државне управе 

(«Службени гласник РС» број 27/10);  

  

Центар за социјални рад поред документације која је у оквиру досијеа корисника 

поседује:  

 - записнике са седница Колегијума, 

  - записнике са седница Надзорног одбора, 

  - записнике са седница Управног одбора,      

  - одлуке донете на тим седницама,       

  - закључене уговоре везане за пословање Центра,    

  - закључене уговоре везане за радне односе ( уговори са запосленима), 

                        - одлуке директора Центра, 

                        - преписка са другим институцијама .         

     

18. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 

Списак свих врста информација које су настале у раду или у вези са радом ЦСР-а и које 

се налазе у поседу органа власти и да такав списак унесе у информатор.  

 

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.  
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 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. 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 7,30 је од  до 15 часова сваког радног дана ( 

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

 Адреса: Центар за социјални рад «Солидарност“ улица Светозара Марковића 43, 34000 

Крагујевац.  

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

Телефон/и: 034 332 627 

 Факс: 034 362 302 

 

Центар за социјални рад „Солидарност“се налази у приземљу и има два спрата, не 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 дужно да се стара овлашћено лице Центра, у 

складу са чланом 38. став 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.  

Овлашћено лице: Љиљана Станковић , дипл.социолог. 

 

 

 

                                                                                           Директор, 

                                                                                       Момир Борић, дипл. правник 
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