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Одељак 1  - УВОД 

 

  

Град Ужице препознаје социјалне потребе својих грађана и до сада смо настојали да предузете активности буду у циљу утврђивања модела 

социјалне заштите на локалном нивоу.  

 

Овај документ дефинише будуће кораке који ће поменути модел учинити ефикаснијим и доступнијим за најосетљивије категорије грађана. Грађани 

Ужица добијају могућност да, применом савремених модела и стандарда социјалне заштите на локалном нивоу, као и увођењем нових социјалних 

услуга, унапреде социјалну сигурност и створе амбијент једнаких могућности за све, у складу са вредностима достојанствености и хуманог живота.  

 

Област социјалне заштите мора да буде усмерена ка побољшању социјалног статуса грађана на личном, породичном и ширем социјалном плану. 

Овим стратешким планом стварамо могућности да се на систематски, организован и одговоран начин приступи решавању социјалних проблема и 

задовољењу социјалних потреба грађана са дефинисаним циљевима и конкретним задацима. 
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1.2. РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ  

 

Стратегија развоја система социјалне заштите Града Ужица настала je у оквиру пројекта немачко-српске развојне сарадње ”Услуге социјалне 

заштите за осетљиве групе”, који спроводи ГИЗ, у партнерству с Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

 

У циљу израде Стратегија развоја система социјалне заштите Града Ужица, формирана је Радна група коју су чинили представници/це локалне 

самоуправе као носиоца процеса и представници/це локалних институција и организација који се баве подршком лицима из социјално осетљивих 

категорија 

Чланови/ице Општинске радне групе су: 

 

1. Љиљана Јовановић, координатор Радне групе,  Градска управа Ужице 

2. Радмила Баћковић - Шојић, члан радне групе, Градска управа за финансије Ужице 

3. Тијана Костић , члан радне групе, Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Ужице 

4. Ана Урошевић, члан радне групе, Центар за социјални рад Ужице 

5. Данијела Анђић, члан радне групе, Градски центар за услуге социјалне заштите Ужице 

6. Предраг Бакић, члан радне групе,  Удружење дистрофичара златиборског округа у Ужицу 

 

 

Улога Радне групе била је да омогући реализацију свих фаза процеса стратешког планирања  - прикупљање и анализа података релевантних за 

процес планирања у области социјалне заштите, дефинисање циљева и активности Стратегије засноване на резултатима анализе података,   

спровођење јавне расправе, израду финалног документа Стратегије и усвајање Стратегије. 
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Одељак 2  - ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР  

 

Позитивно законодавство релевантно за област социјалне политике и заштите, како на државном тако и на локалном нивоу, у Републици Србији 

обимно је и обухвата следеће законе: 

 Закон о социјалној заштити 

 Закон о социјалном становању, 

 Породични закон 

 Закон о здравственој заштити 

 Закон о здравственом осигурању 

 Закон о пензијском и инвалидском осигурању 

 Закон о основама система образовања и васпитања 

 Закон о младима 

 Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица 

 Закон о равноправности полова 

 Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености 

 Закон о избеглицама 

 Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом Закон о заштити података о личности и Закон о слободном 

приступу инфомацијама од јавног значаја 

 Закон о општем управном поступку као процесни закон 

 Закон о планском систему, када је у питању процес планирања у области социјалне заштите  

 Закон о локалној самоуправи 

 

Најважнија установа социјалне заштите на локалном нивоу и један од најважнијих инструмената за вођење социјалне политике локалне самоуправе 

је Центар за социјални рад (ЦСР). Сви грађани којима је потребан неки облик социјалне заштите морају да се обрате Центру, а сви државни органи 

и органи локалне власти, као и здравствене и образовне установе, обавештавају Центар када наиђу на особу којој је потребна помоћ друштва. 

 

Према Закону о социјалној заштити, као кључном пропису у овој материји, јединице локалне самоуправе - општина односно град (ЈЛС) за 

делатности социјалне заштите имају право да саме оснивају установе или их могу поверити другима. Штавише, Центар за социјални рад (ЦСР) 

једино може бити основан од стране ЈЛС и та установа се може основати за територију једне или више ЈЛС. Истовремено, надлежни орган сваке 

ЈЛС мора утврдити Програм унапређења социјалне заштите (ПУСЗ) за своју територију. Сам ЦСР има широке надлежности, законом прецизиране, 

у провођењу поступка за коришћење услуга социјалне заштите и одлучује о правима на разне облике материјалне подршке (новчана социјална 

помоћ, додатак за помоћ и негу другог лица итд.). Поред тога, ЈЛС може предвидети и друге врсте материјалне помоћи грађанима на својој 

територији (нпр. јавне кухиње). ЦСР се, првенствено, финансира из буџета Републике, а Закон прецизира која права и услуге се финансирају из 

буџета ЈЛС. 
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Законом о социјалном становању утврђено је да ЈЛС доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стратегијом социјалног 

становања и планира буџетска средства за њено спровођење. ЈЛС прописује услове и мерила за решавање стамбених потреба, а може и да оснује 

непрофитну стамбену организацију ради обезбеђивања услова за социјално становање и коришћење средстава за те намене („стамбена агенција“). 

 

Породични закон је изузетно важан, јер регулише комплетну материју породично-правних односа и заштите права проистеклих из истих. Овде је 

посебно наглашена улога ЦСР коме је држава поверила те послове јавних овлашћења старатељске заштите (за децу без родитељског старања и 

одрасла лица лишена пословне способности). Поред тога, Центар има значајна овлашћења у породично-правној заштити, било као орган који 

самостално спроводи одређене поступке и доноси одлуке, било као саветодавни орган надлежног суда који решава, у парничним или ванпарничним 

поступцима, у породично-правним стварима односно као орган који има право да буде странка у поступку у таквим поступцима. 

 

Закон о здравственој заштити регулише друштвену бригу за здравље и на нивоу општине односно града. ЈЛС може донети посебне програме ЗЗ, 

за које није донет посебан програм на републичком нивоу, у складу са својим потребама и могућностима. Одређену врсту здравствених установа 

оснива локална самоуправа (Дом здравља и апотека) и то у складу са Планом мрежа установа који доноси Влада. 

 

Закон о основама система образовања и васпитања – оснивање одређене врсте установе која обавља делатност образовања и васпитања у 

надлежности је и јединице локалне самоуправе. Ради се о предшколским установама и основним школама, која ЈЛС оснива у складу са Актом о 

мрежи таквих установа. Акт доноси Скупштина ЈЛС, на основу критеријума које утврди Влада (а за основне школе и уз сагласност Министарства 

просвете). ЈЛС може самостално или у сарадњи са другим ЈЛС основати Центар за стручно усавршавање, у складу са законом којим се уређују јавне 

службе. Инспекцијски и стручно-педагошки надзор над радом установе, као поверени посао, обавља општинска односно градска управа. Више ОУ 

може организовати заједничко вршење инспекцијског надзора – заједничку просветну инспекцију. 

 

На основу Закона о младима јединица локалне самоуправе је дужна да ради реализације Националне стратегије за младе, утврди локални акциони 

план за спровођење Стратегије и да у свом буџету обезбеди средства за реализацију плана. Такође, ЈЛС може основати Канцеларију за младе, ради 

обезбеђења услова за активно укључивање младих у живот и рад друштвене заједнице. Таква канцеларија финансира се из буџета ЈЛС. Надлежни 

орган ЈЛС одређује услове доделе средстава из свог буџета односно одобравања и праћења реализације пројеката за задовољавање потреба младих 

на свом подручју 

 

Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних лица - даје Центру за социјални рад („орган 

старатељства“) улогу саветодавца суда у кривичним поступцима против малолетника односно улогу надзора над извршавањем различитих 

васпитних мера и других кривичних санкција изреченим од суда. 

 

Закон о равноправности полова налаже поштовање уставних и међународних стандарда и од стране органа ЈЛС. 
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Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености даје могућност ЈЛС да оснују Локални савет за запошљавање (за подручје једне или 

више општина). Такође, ЈЛС може усвојити Локални акциони план за запошљавање. Он мора бити усаглашен са Националним акционим планом за 

запошљавање, који је основни инструмент активне политике запошљавања и усаглашен је са Националном стратегијом за запошљавање. Као једну 

од мера активне политике запошљавања надлежни орган ЈЛС може утврдити делатности, критеријуме и средства за спровођење јавних радова од 

интереса за ту територију. Програми и мере активне политике запошљавања финансирају се и из средстава ЈЛС. 

 

Закон о избеглицама поред Комесаријата као посебне државне организације, утврђује и за ЈЛС одређена права и обавезе у обезбеђивању 

збрињавања и помоћ у интеграцији и повратку избеглица. Тако ЛСУ образује посебна тела ради обављања организационих и других послова везано 

за избеглице на својој територији, а уз прибављено мишљење Комесаријата одређује и лице за одржавање везе са истим и обављање одређених 

послова за њега („повереник за избеглице“). ЈЛС учествује, у сарадњи са органима РС и домаћим и иностраним донаторима, у решавању стамбених 

потреба избеглица, у процесу њихове интеграције. Такође, Центар за социјални рад сарађује са Комесаријатом у смештају посебно рањивих 

категорија избеглица (стара, инвалидна и болесна лица; малолетници без родитељског старања). 

 

Закон о спречавању насиља у породици у примени је од 01.06.2017. године и њиме се уруђује спречавање насиља у породици и поступање 

државних органа у спречавању насиља у породици и пружање заштите и подршке жртвама. Циљ му је на јединствен начин уређено и организовано 

поступање државних органа, што ће довести до хитне, благовремене и делотворне заштите. Надлежни органи су полиција, јавна тужилаштва, 

судови опште надлежности и прекршајни судови и центри за социјални рад као установе. Овим Законом су јасно дефинисана општа правила 

поступања, поступања сваког актера заштите тј. органа, начин сарадње група за координацију на нивоу сваке локалне заједнице. Овим законом 

одређен је надлежни полицијски службеник који заједно са јавним тужиоцем учествује у обезбеђивању заштите жртава насиља у породици. Центар 

за социјални рад је једна од карика у ланцу заштите жртава насиља у породици, организује збрињавање жртве и друге видове подршке у складу са 

Породичним законом и Законом о социјалној заштити. 

 

Закон о планском систему – Циљ овог закона је потреба да се успостави ефикасан, транспарентан, координисан и реалистичан систем планирања 

Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе који покрива све кључне аспекте социјалне и економске развојне политике, 

регионалног и просторног развоја. Закон поставља основе за оптимално коришћење буџетских средстава, обезбеђење одрживог раста и развоја 

Републике Србије, укључујући аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, као и ефикасно спровођење процеса приступања Европској 

унији. Овим законом се регулише управљање системом јавних политика и средњорочног планирања, врсте и садржина планских докумената које у 

складу са својим надлежностима, предлажу, усвајају и спроводе учесници у планском систему. Поред тога, законом се регулише и међусобна 

усклађеност планских докумената, поступак утврђивања и спровођења јавних политика и обавеза извештавања о спровођењу планских докумената. 

 

Закон о локалној самоуправи – Надлежност јединица локалне самоуправе у области социјалне заштите, као и надлежност у области планирања, 

дефинисана је чланом 20.: стара се о задовољавању потреба грађана у области социјалне заштите; обезбеђује остваривање посебних потреба особа 

са инвалидитетом и заштиту права осетљивих група; стара се о остваривању и заштити и унапређењу људских и мањинских права и родној 

равноправности.  
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3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

3.1 ОПШТИ ПОДАЦИ  

 

Према степену развијености јединица локалних самоуправа, Град Ужице спада у прву групу чији је степен развијености изнад републичког 

просека. 

Ужице је један од највећих градова Западне Србије и представља административни, привредни и 

културни центар по површини највећег округа у Србији – Златиборског округа. Златиборски округ се 

простире на површини од 6.172 км2 и у њему живи 284.929 становника. Округ обухвата 10 локалних 

самоуправа – девет општина: Ариље, Бајина Башта, Чајетина, Косјерић, Нова Варош, Пожега, Прибој, 

Пријепоље, Сјеница и град Ужице. Ужице се налази у регији која представља тромеђу између Републике 

Србије, Црне Горе и Републике Српске и приближно је подједнако удаљено од престоница Србије, Црне 

Горе и Босне и Херцеговине (Ужице – Београд 200 км, Ужице – Подгорица 235 км, Ужице – Сарајево 190 

км). Територија града Ужице лежи у југозападном делу Србије, односно у централном делу 

Златиборског округа. Простире се на 666,15 км2 површине (0.77% територије Републике. 

 

Знаменитости Ужица су – (1) Стари град (Камена средњовековна тврђава, дигнута на литици изнад 

Ђетиње, вековима посматра Ужице. Први поуздани историјски записи о Старом граду, како сада 

Ужичани тврђаву називају, потичу из 14. века. Помиње се тада властелинска породица Војиновић као 

поседник тог утврђеног града из кога се могао назирати и бранити пут ка Босни, а после те породице и моћни српски жупан Никола 

Алтомановић) – (2) Стара хидроцентрала (Први у Србији и на Балкану, у праскозорје 20. века, Ужичани су се осмелили да крену у практичну 

примену принципа наизменичних струја Николе Тесле. Камен темељац за електрану на Ђетињи поставио је краљ Александар Обреновић 1899. 

године, а “Сименсове” машине, златом плаћене, допремљене су из далеког царског Беча. Напори су се исплатили: на Илиндан 1900. централа је 

почела да ради, производи струју и осветљава град. Ужичка Ткачка радионица, која је градњу електране финансирала, добила је тако јефтин 

извор енергије.Централа и данас ради, старе машине нове киловате производе, а биста Николе Тесле пред машинском салом говори о захвалности 

Ужичана делу највећег нашег научника.) – (3) Дрвенград ( Пре неколико година у овај крај је дошао да сними филм прослављени редитељ Емир 

Кустурица, па се, опчињен лепотом, овде и настанио. Направио је на брду Мећавник свој Дрвенград, мноштво дрвених здања са свим потребним 

садржајима, па ту атракцију отворио за посетиоце, који у великом броју овде свакодневно долазе. А своје чари има и насеље Мокра Гора, са 

својим извором лековите Беле воде и низом других особености.) – (4) Мокра Гора ”Шарганска Осмица” – ( Ово подручје неизоставно треба 

упознати, јер су мештани овде у последњој деценији направили праве туристичке атракције. Најпре је у Мокрој Гори кроз брдо Шарган обновљена 

“шарганска осмица “, вијугава стара уска пруга куда је некад возио воз “’ћира “ са парном локомотивом. Многи странци из света долазе да виде ту 

музејску пругу, необичну пружну деоницу која у облику броја осам савлађује планину, и да се провозају у старим, а реновираним вагонима.)  

 

3.2 ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ  
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 По попису из 2011.године, у граду Ужицу, на површини од 667 км² живи 78.018 становника, тако да је просечна густина насељености 117 

становника/ км²;  

 У градском подручју живи 75% укупног становништва, а 25% у приградском подручју.  

 Према попису из 2002.год., просечна старост становника Ужица је била 39,2 године (38,3 мушкарци и 40,0 жене); 

 Увидом у податке који говоре о кретању броја становника на подручју Златиборског округа, може се закључити да је У периоду између три 

пописа У Ужицу је смањен број становника за -2,7%.  

 Евидентан је тренд исељавања, нарочито младих, високо-образованих у веће центре ( Београд, Нови Сад);  

 Према резултатима Пописа евидентирано је 24.745 породица. Од укупног броја породица: 27.5% су породице без деце32% породица имају 

једно дете, 37% двоје, 3.5% троје, 0.2% четворо, док само 0.06% има петоро и више деце породице које имају децу млађу од 25 година 

заступљене су са 56%.  

 Образовна структура - Према расположивим подацима РЗС, структура становништва старог 15 и више година према степену школске 

спреме, може се закључити да:  5% становништва без школске спреме; 37% становништва има завршену основну школу; 49% становништва 

је са завршеном средњом школом; 5,2% има више, а 6,2% високо образовање. Од укупног броја, пунолетно становништво броји 66.626, док 

је предшколске деце било 5.191; Према активности, 40.023 лица се убрајају у активно становништво. 

 Активно становништво –  становништво старости од 30 до 65 година је заступљено са 51.51% у укупном становништву. Млади, узраста 29 

до 29 година чине 12.71%. Издржавано, односно радно неактивно становништво је заступљено са  док деца до 15 година чине 19.09% у 

односу на укупно са 26.6% ( деца – 19.09%  и стари преко 65 година са 16.7%).  

 Од укупног броја становника, 98%  чини српско становништво. Поред српског становништва на подручју града Ужица живе и:  Црногорци, 

Југословени, Хрвати, Роми, Македонци, Муслимани, Словенци, Мађари, Руси, Бошњаци, Словаци, Буњевци, Русни, Албанци, Немци, 

Украјинци и Бугари. 

 Просечна густина насељености је 105 становника по квадратном километру; Природни прираштај има негативне вредности  -5; Стопа 

живорођених 9 ; Стопа умрлих  14. 

 У граду Ужицу , по резултатима пописа евидентирано је 24.745 породица. Од укупног броја породица : (1) 27.5% су породице без деце, (2) 

32% породица имају једно дете, 37% двоје, 3.5% троје, 0.2% четворо, док само 0.06% има петоро и више деце, (3) породице које имају децу 

млађу од 25 година заступљене су са 56%. 

 Запосленост - Анализом података који говоре о структури запослених према секторима делатности , можемо закључити да је: (1) 10% 

запослено у области саобраћаја и веза, (2) 14% у области здравства и социјалног рада, (3) 34% у прерађивачкој индустрији, (4) 9% у 

грађевинарству, (5) 7% у образовању, (6) 9% у трговини на велико и мало и  (7) 4% у државној управи ( установама и предузећима ) и 

соц.осигурању. 
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Табела 1- Тенденције у промени броја становника, Извор: Републички завод за статистику - РЗС 

Година Укупан број становника Промена броја становника Индекс промене броја становника 

1948 45.667 - - 

1953 50.755 5.088 111,1 

1961 57.062 6.307 112,4 

1971 67.555 10.493 118,4 

1981 77.049 9.494 114,1 

1991 82.303 5.254 106,8 

2002 83.022 719 100,8 

2011 78.040 -4.982 93,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 3 – Становништво према типу и броју чланова, Извор: Републички завод за статистику  - 

РЗС 

 Град  Округ 

Брачни пар без деце 6.903 25.567 

Ванбрачни пар без деце 222 660 

Брачни пар са децом 12.665 45.460 

Ванбрачни пар са децом 172 792 

Мајка са децом 3.061 9.892 

Отац са децом 624 2.392 

 

Табела 2- Образован структура становништва,  Извор: Републички завод за статистику  - РЗС 

  Попис 2002 Попис 2011 

укупно младићи девојке укупно младићи девојке 

Укупно становништво 15 и више година 69.969 33.983 35.981 67.503 32.558 34.945 

Без школске спреме 3.536 466 3.070 1.574 113 1.461 

Непотпуно основно образовање 8.085 3.026 5.059 5.587 1.461 3.886 

Основно образовање 17.043 7.818 9.225 13.564 6.265 7.299 

Средње образовање 32.915 18.259 14.656 35.834 19.365 16.469 

Више образовање 3.682 1.875 1.807 4.372 2.094 2.278 

Високо образовање 4.336 2.311 2.025 6.380 2.944 3.436 

Непознато 367 228 139 192 76 116 
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3.3 ПОДАЦИ О КОРИСНИЦИМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  1 

 

 На евиденцији центра за социјални рад у 2019.години било је укупно  5436 корисникa -  1792  деце,  218 младих, 2123   одраслих и  1303 старих 

лица. 

 Анализирајући статистички извештај запажа се да је највећи број корисника из свих корисничких група пренет из претходне године (4366). 

Корисника који су реактивирани у 2019.години било је 72, а током извештајног периода  евидентирано је 998 корисника који до тада нису били 

у систему социјалне заштите. Током извештајног периода у пасиву је стављено 500 корисника па је на дан 31.12.2019.године на евиденцији 

центра било 4936 корисника.  

 Што се тиче узрасних група највише је корисника из групације одраслих, затим следе старији и деца, док је најмање корисника из групе младих. 

  Уочава се да је у укупном броју корисника изједначена заступљеност жена (2724) у односу на број мушкараца (2712), да највише корисника има 

са завршеном средњом школом. Када говоримо о пребивалишту корисника можемо истаћи да је сеоско становништво заступљеније у односу на  

градско, што говори да су наше услуге грађанима сеоских средина теже  доступне услед неразвијене инфраструктуре и непостојања 

организованог јавног саобраћаја. 

Број корисника ЦСР 

Табела 4 - Укупан број корисника у регистру ЦСР на активној евиденцији у току године према старости и полу 

   

Корисници по 

узрасту  

Број корисника на активној 

евиденцији у току извештајног 

периода (01.01. - 31.12.)  

Укупно 

Број корисника на активној 

евиденцији 31.12.  

Укупно    M Ж  M Ж  

   Деца (0-17)  1056 736 1792 971 657 1628 

   Млади (18-25)  104 114 218 92 100 192 

   Одрасли (26-64)  998 1125 2123 936 1047 1983 

   Старији (65 и више)  554 749 1303 494 639 1133 

   Укупно 2712 2724 5436 2493 2443 4936 

   

          Табела 5 - .Корисници на активној евиденцији ЦСР у току године према пребивалишту корисника, полу и старости 

Старосне групе  

Градско  Остало Укупно 

Градско  Укупно Остало M Ж M Ж 

Деца              (0-17)  741 543 315 193 1284 508 

Млади          (18-25)  62 71 42 43 133 85 

Одрасли      (26-64)  624 539 374 586 1163 960 

Старији      (65 и 

више)  286 334 268 415 620 683 

Укупно 1713 1487 999 1237 3200 2236 

                                                 
1 Евиденција Центра за социјални рад за 2019 годину, Републички завод за социјалну заштиту 
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Флуктуација корисника ЦСР 

    Табела 6 -  Кретање броја корисника у ЦСР у току године 

      Пренети  Новоевидентирани  Реактивирани  Укупно Стављени у пасиву 

    Деца (0-17)  1438 334 20 1792 164 

    Млади (18-25)  184 28 6 218 26 

    Одрасли (26-64)  1705 380 38 2123 140 

    Старији (65 и више)  1039 256 8 1303 170 

    Укупно 4366 998 72 5436 500 
     

ДЕЦА 

Табела 7  - Број деце на активној евиденцији ЦСР у току године и на дан 31.12. према узрасту и полу 

Узрасне групе  

Укупан број деце  

Укупно 

Број деце на дан 31.12.  

Укупно М  Ж  М  Ж  

0 - 2   122 113 235 103 93 196 

3 - 5  227 197 424 202 179 381 

6 - 14  398 263 661 380 245 625 

15-17  309 163 472 286 140 426 

Укупно 1056 736 1792 971 657 1628 

       Табела 8 -  Број деце у ЦСР према корисничким групама/поступцима и узрасту у току године 

 

Корисничке групе                                                                     

Узраст  

Укупно  0-2 3-5 6-14 15-17 

 Деца под старатељством (сва деца под старатељством) 0 2 16 17 35 
 Деца жртве насиља и занемаривања  11 13 4 1 29 
 Деца са неадекватним родитељским старањем  4 9 9 7 29 
 Деца са проблемима у понашању и у сукобу са законом  0 0 41 78 119 
 Деца чији се родитељи споре око вршења родитељског права  57 54 75 53 239 
 Деца чије су породице корисници НСП и других видова 

материјалног  давања  14 16 31 19 80 
 Деца ОСИ  7 19 35 33 94 
 Деца у поступцима одређивања личног имена  17 16 50 22 105 
 Деца у поступцима располагања имовином  0 0 0 0 0 
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Деца у поступцима: сагаласност за малолетнички брак  0 0 0 0 0 
 Деца жртве трговине људима  0 0 0 0 0 
 Деца страни држављани без пратње  0 0 0 0 0 
 Деца која живе и раде на улици (деца улице)  0 0 0 0 0 
 Деца повратници/из реадмисије  0 0 0 0 0 
 Остала деца   125 295 400 242 1062 
 Укупно 235 424 661 472 1792 
  

ПУНОЛЕТНИ КОРИСНИЦИ 

Табела 9 -  Број пунолетних корисника у ЦСР према корисничким групама и старости у току године 

 

Корисничке групе  

Млади (18 - 

25)  

Одрасли 

(26 - 64)  Старији (65 - 79)  

Старији (80 и 

више)  Укупно 

 Особе под старатељством - сви пунолетни 

корисници под старатељством: и у породици и на 

смештају  2 80 54 0 136 
 Жртве насиља, занемаренe особe и у ризику од 

занемаривања  16 215 37 0 268 
 Особе које се споре око вршења родитељског права  0 140 0 0 140 
 Особе са инвалидитетом  24 243 239 0 506 
 Особа са друштвено неприхватљивим понашањем  6 75 29 0 110 
 Особе које имају потребе за смештајем -домски или 

породични смештај  0 83 97 0 180 
 Материјално угрожене особе  39 198 70 0 307 
 Страни држављани и лица без држављанства у 

потреби за социјалном заштитом  0 0 0 0 0 
 Жртве трговине људима  0 0 0 0 0 
 Бескућници  0 0 0 0 0 
 Остали  131 1100 792 0 2023 
 Укупно 218 2134 1318 0 3670 
  

 Број пунолетних корисника на евиденцији ЦСР према радном статусу и старости на дан 31.12. – 2.175 лица, од тога мллади 192 

лица и одрасли 1.983 лица.  

 Број старијих корисника на евиденцији ЦСР према радном статусу у на дан 31.12 – Старији (+65) – 1133 лица 
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       Табела 10 -  Број пунолетних корисника на евиденцији ЦСР према образовању и старости на дан 31.12. 

Старост корисника  

Ниво образовања  

Укупно 

Без завршене 

OŠ  

Завршена 

OŠ  

Завршена 

средња школа  

Завршена 

виша школа  Нема података  

Млади 0 0 0 0 192 192 

Одрасли 0 0 0 0 1983 1983 

Старији 0 0 0 0 1133 1133 

Укупно 0 0 0 0 3308 3308 

 

 

ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

Табела 11 -  Особе са инвалидитетом на евиденцији ЦСР у току године, према старости и полу 

  Старост  Мушки  Женски  Укупно 

  Деца  54 40 94 
  Млади  14 10 24 
  Одрасли  143 100 243 
  Старији  129 110 239 
  Укупно 340 260 600 
   

 

     Табела 12 -  Број особа са инвалидитетом у ЦСР у току године према врсти инвалидитета и старости 

Врста инвалидитета  

Старосна структура  

Укупно Деца  Млади  Одрасли  Старији  

Телесни инвалидитет  21 9 156 140 326 

Интелектуални инвалидитет  28 5 79 51 163 

Сензорни инвалидитет  0 0 8 5 13 

Первазивни развојни поремећаји, ....  0 0 0 0 0 

Вишеструки инвалидитет  35 7 0 43 85 

Ментална обољења  10 3 0 0 13 

Укупно 94 24 243 239 600 
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Табела 13 -  Број особа са инвалидитетом на евиденцији ЦСР који су на дан 31.12. користили услуге смештаја у установама социјалне 

заштите или у породичном смештају, према врсти смештаја и узрасту 

 

 Врста смештаја  

Старосна структура  

 Деца  Млади  Одрасли  Старији  

 Смештај у прихватилишту /прихватној станици  0 0 0 0 

 Смештај у сродничкој старатељској породици  0 0 0 0 

 Смештај у хранитељској (сродничкој и другој хранитељској) породици  0 0 0 0 

 Смештај у установи социјалне заштите  0 0 0 0 

 Укупно 0 0 0 0 

  

 

     Табела 14 - Број особа са инвалидитетом на евиденцији ЦСР, који су у току године смештени у установу социјалне заштите 

(нови корисници) или у породични смештај према врсти смештаја и узрасту 

 Врста смештаја  

Старосна структура  

Укупно Деца Млади Одрасли Старији 

Смештај у прихватилишту /прихватној станици  0 0 0 0 0 

Смештај у сродничкој породици  0 0 0 0 0 

Смештај у хранитељској породици  0 0 0 0 0 

Смештај у установи социјалне заштите  0 0 0 0 0 

Укупно 0 0 0 0 0 

 

 

РОМИ НА ЕВИДЕНЦИЈИ ЦСР 

Табела 15 -  Број припадника ромске националности на евиденцији ЦСР у току године, према старости и полу 

Старост  Мушки  Женски  Укупно 

Деца  18 20 38 

Млади  2 1 3 

Одрасли  10 18 28 

Старији  3 2 5 

Укупно 33 41 74 
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3.4 ПОСТОЈЕЋЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

 

Табела 16 – постојеће услуге социјалне заштите и број корисника услуге 

КАТЕГОРИЈА ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА2 ПОСТОЈЕЋЕ СОЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ И  

БРОЈ КОРИСНИКА УСЛУГЕ Група  УСЛУГЕ 

Дневне 

услуге у 

заједници 

Помоћ у кући (за децу, одрасле и старије) 

 

Назив услуге - Помоћ у кући за старије особе  

Пружалац услуге –  Градски центар за услуге социјалне заштите   

Број корисника услуге – 40 лица (5 геронтодомаћица)  

Пружалац лиценциран за пружање услуге – у току је поступак 

лиценцирања 

 

Назив услуге - Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и особе са 

инвалидитетом  

Пружалац услуге –  Градски центар за услуге социјалне заштите   

Број корисника услуге – 15 лица 

Пружалац лиценциран за пружање услуге - у току је поступак 

лиценцирања 

Дневни боравак (за децу, одрасле и старије) Назив услуге - Дневни боравак за децу и младе са сметњама  у 

развоју  

Пружалац услуге – Градски центар за услуге социјалне заштите   

Број корисника услуге – 20 лица 

Пружалац лиценциран за пружање услуге - у току је поступак 

лиценцирања 

Лични пратилац детета (за децу са сметњама у развоју 

и инвалидитетом) 

Назив услуге - Лични пратилац детета 

Пружалац услуге – Градски центар за услуге социјалне заштите    

Број корисника услуге – 30 лица 

Пружалац лиценциран за пружање услуге - у току је поступак 

лиценцирања 

Свратиште (за децу улице односно децу која живе и 

раде на улици)  

 

Није успостављена услуга 

                                                 
2 Услуге социјалне заштите у надлежности јединица локалне самоуправе, на основу класификације у четири групе, у складу са Законом о социјалној заштити и Правилником о 
ближим условима и стандардима за пружање услуге социјалне заштите. 



 16 

Услуге 

подршке за 

самостални 

живот 

Персонална асистенција за одрасле особе с 

инвалидитетом 

Назив услуге - Персонална асистенција 

Пружалац услуге – Градски центар за услуге социјалне заштите   

Број корисника услуге – 5 лица, 

Пружалац лиценциран за пружање услуге - у току је поступак 

лиценцирања 

Становање уз подршку за младе који се осамостаљују 

односно напуштају систем социјалне заштите  

Назив услуге - Становање уз подршку за младе који се осамостаљују 

односно напуштају систем социјалне заштите 

Пружалац услуге – Градски центар за услуге социјалне заштите   

Број корисника услуге – 1 

Социјално становање у заштићеним условима 

Назив услуге - социјално становање у заштићеним условима 

Пружалац услуге –  ЦСР Ужице  

Број корисника услуге: 25 

Пружалац лиценциран за пружање услуге - не 

 Становање уз подршку за особе с инвалидитетом Није успостављена  

Услуге 

смештаја 

Смештај у прихватилиште ( прихватилиште за децу, за 

жене, одрасла и стара лица)  

Није успостављена услуга 

”Предах” смештај Није успостављена услуга 

Саветодавно 

– терапијске 

услуге и 

социјално 

едукативне 

услуге  

Саветовалиште (Интензивне услуге подршке 

породици која је у кризи кроз саветовање и подршку 

родитељима, хранитељима и усвојитељима, породици 

која се стара о свом детету или одраслом члану 

породице с тешкоћама у развоју, одржавање 

породичних односа и поновно спајање породице, 

саветовање и подршку у случајевима насиља, 

породичне терапије и медијације, СОС телефоне, 

активацији и друге саветодавне и едукативне 

активности) 

Саветовалиште за породицу – Пружалац услуге – Градски центар за 

услуге социјалне заштите, а услугу директно пружају 4 

психотерапеута системске породичне оријентације, ангажована по 

основу уговора о делу.  Услуге које обезбеђује Саветовалиште за 

породицу су: информативне, едукативне, саветодавне, терапијске, 

превентивне.   

Породични саветник - Породични сарадник није 

стандардизована услуга, али је ипак важна са аспекта 

превенције ризика од издвајања детета из породице 

Није успостављена услуга 

СОС телефон за жртве породичног насиља  Услуга се пружа пројектно  

Пружалац: Женски центар Ужице 

Пружалац услуге лиценциран за пружање услуге: да  
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Остале 

услуге 

Клубови (за стара лица, за одрасле особе са 

инвалидитетом, за децу са сметњама у развоју) 

Није успостављена услуга 

 Услуга прилагођеног  превоза за особе са 

инвалидитетом  

Није успостављена услуга 

 
Услуга прилагођеног превоза за кориснике Дневног 

боравка за младе и децу са сметњама у развоју 

Пружалац: Удружење инвалида церебралне и дечије парализе Ужице 

Број корисника: 15 

 

 

 

3. 5. КЉУЧНИ ПАРТНЕРИ У ЛОКАЛНОЈ СОЦИЈАЛНОЈ ПОЛИТИЦИ 

 

Р.бр Сектор Преглед ситуације  

1. Локална 

самоуправа 

 Члан Градског већа за социјалну политику. 

 У оквиру ГУ за послове органа Града, општу управу и друштвене делатности формирано је Одељење за 

друштвене делатности, у оквиру кога постоји Одсек за изворне послове у друштвеним делатностима. Шеф одсека 

изворних послова у друштвеним делатностима задужен је за послове у области социјалне заштите у надлежности 

локалне самоуправе.  

 Интерресорна комисија је формирана 2010. године. У саставу ИРК, координатор је запослени у Градској управи. 

2. Социјална 

заштита 

Социјална заштита се обезбеђује кроз партнерску мрежу јавног и сектора грађанског друштва која пружа низ 

институционалних и ванинституционалних услуга грађанима у руралном и урбаном подручју града. Кључне институције 

које делују у овој области су:  Центар за социјални рад, Домско одељење Центра за социјални рад – Дом за старе на 

Забучју, Градски Центар за локалне услуге, Црвени крст и преко 10 организација грађанског друштва које су на директан 

или индиректан начин укључене у пружање услуга социјалне заштите. У претходном периоду град Ужице је значајно 

унапредио систем социјалне заштите развојем нових ванинституционалних услуга социјалне заштите: дневни боравак за 

децу и младе са сметњама у развоју, помоћ у кући за старије особе, помоћ у кући за децу и младе са сметњама у развоју и 

особе са инвалидитетом, саветовалиште за  породицу, СОС телефон за жртве породичног насиља,  прилагођени превоза 

за кориснике Дневног боравка за младе и децу са сметњама у развоју превоз за децу са инвалидитетом, социјално 

становање у заштићеним условима, становање уз подршку за младе који се осамостаљују.  

Градски центар за локалне услуге социјалне заштите  

Градски Центар за услуге социјалне заштите је установа основана Одлуком града Ужица бр.022-65/19 21.06.2019.године, 

ради успостављања, развијања и пружања услуга социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе, у складу са 

законом и другим прописима којима се регулише област социјалне заштите. Оснивач Градског центра за услуге је град 

Ужице, а оснивачка права врши Скупштина града Ужица.  
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Градски Центар за услуге има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђених Законом, 

Одлуком и Статутом.  

Своју делатност заснива на следећим начелима у областима социјалне заштите:  

  - Начело поштовања интегритета  и достојанства корисника;  

  - Начело забране дискриминације;  

  - Начело најбољег интереса корисника;  

  - Начело најмање рестриктивног окружења.                                                                                                                       

У Градском центру за пружање услуга социјалне заштите обављају се послови планирања и реализовања услуга 

социјалне заштите, којима се унапређује положај деце и младих из угрожених социјалних група, одраслих и старих који 

живе на територији града Ужица.  

Од самог оснивања Центар је преузео услуге„ Помоћ у кући за старије особе“ и „ Дневни боравак за децу, младе и 

одрасле“.  Од септембра 2019. године Центар пружа и услугу „Лични пратилац детета“. Од 1.2.2020.год.  Центар за 

услуге пружа услугу „Саветовалиште за породицу“ које функционише по принципима системске породичне терапије.  

Од марта месеца текуће године  Центар je почео са пружањем услуге Прилагођен превоз за кориснике Дневног боравка 

за децу и младе са сметњама у развоју на територији  града Ужица, а од  1.4.2020. године услугу „Становање уз подршку 

за младе који се осамостаљују“.Од 1.6.2020.године пунолетним особама  са инвалидитетом који имају I или II степен 

подршке доступна је услуга „Персонална асистенција“. Центар за пружање услуга социјалне пружа и услугу „Помоћ у 

кући за децу са сметњама у развоју и особе са инвалидитетом“ од 01.07.2020. године.       

Визија Центра је развијена и ефикасна мрежа услуга социјалне заштите која на квалитетан начин задовољава разноврсне 

потребе грађана и породице у најмање рестриктивном окружењу  

 Кроз пружање услуга намењених деци, младима, одраслим и старим лицима, пословима праћења квалитета пружених 

услуга, сарадњом са свим релевантим социјалним актерима у заједници ( Центар за социјални рад, школе, здравство и 

други) , вођењем евиденције о корисницима и пруженим услугама као  и едукацијом и усавршавањем  радника, настоји 

се што ефикаснијем спровођењу услуга социјалне заштите.  

Правни основ за обављање делатности установе су закони:  

 Закон о социјалној заштити(Службени гласник Републике Србије, број 24/2011);  

 Закон о јавним службама(Службени гласник Републике Србије,број 42/91,71/94, 79/2005 и 83/2014);  

Одлуке:  

 Одлука о социјалној заштити града Ужица од  („Службени лист Града Ужица број 7/15);  

 Одлука о оснивању „Градског центра за услуге социјалне заштите“ број 022-65/19 од 21.06.2019.године 

( „Службени лист Града Ужица бр.21/19);  

 Одлука о измени одлуке о социјалној заштити града Ужице број 55-123/19 од  24.12.2019. године.  

Статут  

 Статут Градског центра за пружање услуга заведен под  бројем 022-65/19.  
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Правилници:  

 Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите 42/13, 89/2018 и 73/19 Сл. 

Гласник РС;  

 Правилник о организацији и систематизацији послова број 022-65/19-172 од дана 13.09.2019. године;  

 Правилник о пружању услуге „Помоћ у кући за старије особе“ број 022-65/19-168 од дана 13.09.2019. године;  

 Правилник о пружању услуге „Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју“ број 022-65/19-170 од дана 

13.09.2019. године;   

 Правилник о пружању услуге „Лични пратилац детета“ број 022-65/16-169 од дана 13.09.2019. године.  

         У складу са уредбом о класификацији делатности ( „ Службени гласник РС „, број 54/2010) претежна 

делатност Центра за услуге је:  

- 88.10 - Социјална заштита без смештаја за стара лица и лица са посебним потребама  

      - 88.99 – Остала непоменута социјална заштита без смештаја.    

        

Центар за социјални рад ''Ужице'' 

 

 У ЦСР Ужице је запослено укупно 23 лица на неодређено време,  и то кроз финансирање из Републичког буџета  

 Према Правилнику о унутрашњој организацији ЦСР, обављање послова и задатака, од 1.4.2009.године остварује 

се у оквиру следећих основних организационих јединца:  служба за младе, служба за заштиту одраслих и старих, 

служба за правне послове и служба за финансијско-административне и техничке послове.  

 У вршењу јавних овлашћења, Центар у складу са законом одлучује о :  остваривању права на новчану социјалну 

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

оспособљавање за рад; остваривању права на смештај у установу социјалне заштите;  остваривању права на 

смештај одраслог лица у другу породицу; хранитељству; усвојењу; мерама старатељске заштите; одређивању и 

промени личног имена детета;  мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права; мерама 

корективног надзора над вршењем родитељског права.  

 У вршењу јавних овлашћења, Центар у складу са законом, обавља следеће послове:  доставља налаз и стручно 

мишљење, на захтев суда у парницама у којима се одлучује о заштити права детета или о вршењу, односно 

лишењу родитељског права; спроводи поступак посредовања-медијације у породичним односима (мирење и 

нагодба)  пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред којим се води поступак у спору за заштиту од 

насиља у породици;  спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља и старатеља; врши 

пописе и процену имовине лица под старатељством; сарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за 

малолетнике у избору и примени васпитних налога; подноси извештај о испуњењу васпитног налога јавном 

тужиоцу, односно судији за малолетнике; присуствује по одобрењу суда радњама у припремном поступку против 

малолетног учиниоца кривичног дела ; доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против 
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малолетника у погледу чињеница које се односе на узраст малолетника, чињеница потребних за оцену његове 

зрелости, испитује средину у којој и прилике у којима живи и друге околности које се тичу његове личности и 

понашања;  присуствује седници већа за малолетнике и главном претресу у кривичном поступку против 

малолетног учиниоца кривичног дела (У Суду у Ужицу);  обавештава суд надлежан за извршење заводске 

васпитне мере и орган унутрашњих послова када извршење не може да започне или да се настави због одбијања 

или бекства малолетника ; стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза; поверава извршење васпитне 

мере појачаног надзора од стране родитеља, усвојитеља или старатеља и указује помоћ у извршењу мере; 

поверава извршење васпитних мера појачаног надзора у другој породици и указује помоћ породици у коју је 

малолетник смештен. Поред тога, Центар за социјални рад је овлашћен за пружање следећих услуга социјалне 

заштите: становање уз подршку за младе који се осамостаљују, социјално становање уз подршку, саветовалиште 

за брак и породицу.  

 

 Домско одељење за смештај одраслих и старијих лица Забучје је установа социјалне заштите за смештај одраслих 

и старијих особа, капацитета 80 корисника, основана при Центру за социјални рад „Ужице“ 2011. године. 

Установа пружа услуге становања, исхране, неге, примарне здравствене заштите, услуге социјалног рада, 

културно-забавне, рекреативне, окупационе и друге активности, зависно од потреба, способности и интересовања 

корисника. Домско одељење се налази на Забучју, 5км од центра Ужица. 

 

Црвени крст 

 

Црвени крст Ужице је значајан партнер града у реализацији програма у области социјалне заштите. Више је делатности у 

надлежности Црвеног крста: дифузија, социјална делатности, здравствена превентива, омладина и подмладак, деловање 

у несрећама, информисање, служба тражења, међународна сарадња. Стални програми ове организације су: промоција 

хуманих вредности, борба против трговине људима, прва помоћ, млади за младе и реалистички приказ повреда, стања и 

обољења.  

Град финансира бесплатан оброк у Народној кухињи. Ову активност организује и реализује Црвени крст Ужицеи она 

обухвата припрема и дистрибуција оброка у кухињи, припрема и дистрибуција ланч пакета за кориснике којима није 

доступна Народна кухиња и припрема и подела хигијенских пакета. 

 

3. Образовање ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА -  Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 08.05.2014.године 

о испуњености услова за обављање делатности, извршена је верификација Установе. Данас је то Предшколска установа 

чија је делатност организовано васпитање и образовање, нега, исхрана, превентивно-здравствена и социјална заштита, 

одмор и рекреација деце предшколског узраста. У саставу Установе је 10 наменски грађених објеката и један адаптирани 

у Медицинској школи.  
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Мрежа постојећих објеката покрива територију целог града и четири приградска насеља: Турицу, Крчагово, Пору, Белу 

Земљу, градску општину Севојно.  Седиште Установе је у објекту Полетарац, улица Немањина 18. Своју делатност 

Установа остварује кроз следеће облике рада: јаслице (од 12 месеци до 3 године), целодневни боравак (од 3 године до 

поласка у школу); рад у I и  II смени, полудневни боравак (четворочасовни припремни предшколски програм), програм 

припреме за полазак у школу, рад са децом на болничком лечењу, посебне и специјализоване програме, додатни 

програми, привремени и повремени програми. Активности Установе се реализују у 11 вртића на територији Града 

(Полетарац, Ђурђевак, Лептирић, Бамби, Искра, Јихаи Мама Вонг, Невен, Зека, Сунце, Маслачак и Бајка) 

 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ – основно школским образовањем се бави 11 основних школа, 8 градских:  ОШ "Нада Матић",  

ОШ "Прва основна школа Краља Петра Другог'', ОШ "Душан Јерковић", ОШ "Стари Град", ОШ "Слободан Секулић, 

Основна музичка школа "Војислав-Лале Стефановић" , Основна школа за образовање ученика са сметњама у развоју 

"Миодраг В. Матић",  ОШ "Алекса Дејовић" Севојно и 3 сеоске: "Миодраг Миловановић Луне" Каран, ОШ "Богосав 

Јанковић" Кремна, ОШ "Ђура Јакшић"Равни. 

 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ  – средњошколско образовање се реализује у 7 средњих школа :  

 Ужичка Гимназија -  Ужичка гимназија постоји већ 168 година. Основана је септембра 1839. године као 

полугимназија у Ужицу. Камен темељац зграде у којој школа данас образује ученике, постављен је јула 1891. 

године, док је свечано отворена и почела са радом октобра 1893. године. Гимназија у Ужицу поседује: 15 

учионица посебно опремљених за поједине предмете (математика, српски, страни језицим, историја, географија, 

хемија, музичка култура, ликовно), библиотеку, 3 специјализован учионице за потребе предмета физика, 

биологија и рачунарство и информатика, лабораторија за хемију и две фискултурне сале, малу и велику. Ученици 

се данас школују на друштвено и природном смеру.  Капацитет гимназије данас је  250 места на  4 смера. 

 Економска школа - Економска школа из Ужица обавља делатност средњег стручног образовања у подручју рада 

економија, право и администрација и школује ученике четворогодишњих образовних профила. Школа располаже 

са 15 класичних учионица, библиотеком и неколико кабинета за реализацију практичне наставе кроз програм 

виртуелних предузећа. Велику фискултурну салу школа дели са Ужичком гимназијом.  Капацитет школе  6 

образовних смерова са по 30 места.  

 Техничка школа -  Техничка школа у Ужицу је основана 1960. године за школовање кадрова потребних 

привреди. Организациони облици су се мењали током година, тако је  одлуком  Скупштине општине Титово 

Ужице од 19. јуна 1984. године постала средња школа „Радоје Марић“ настала у процесу   рационализације 

средњих   школа у региону Титово Ужице, која је образовала ученике у три струке:  машинској, електротехничкој 

и металуршкој. Запослени у школи су се изјаснили за промену имена школе, односно, да школа поново врати име 

под којим је и почела да ради, тако да се од 1. септембра 2005. године школа поново зове само Техничка школа.  

У овом периоду школа има 40 до 41 редовно одељење и 5 до 6 одељења ученика са сметњама у развоју, у којима 
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око 1100 ученика, у четири подручја рада, похађа неки од 26 образовних профила током једне школске године. 

Од укупно 64 образовна профила верификована од 1994. године, у периоду од шест година верификована су 32 

нова образовна профила, и то 19 образовних профила у редовним одељењима и 13 образовних профила за 

ученике  са сметњама у развоју. Подручја рада су: машинство, електротехника, графичарство, металургија и 

обрада дрвета. 

 Техничка школа "Радоје Љубичић" -  Крајем 19-ог и почетком 20-ог века у ужичком крају јавља се потреба за 

стручним кадровима и обученим занатлијама за рад у тектстилној фабрици и занатским радионицама којих је 

било све више. Из тог разлога отварају се и прве школе за образовање тих кадрова у Ужицу. Под овим именом 

школа постоји од октобра 1991. године. Носи име српског пилота и генерала ЈНА Радоја Љубичића. Техничка 

школа “Радоје Љубичић у Ужицу тренутно школује око 800 ученика, који имају на располагању двадесетак 

учионица и кабинета, 8 опремљених радионица, информатичке кабинете, фризерски салон, библиотеку, 2 

спортске сале, возни парк за потребе смерова из подручја рада саобраћај и о њима брине 108 запослених радника 

од којих је 90 наставника. Школа је укључена у програм реформе средњег стручног образовања ЦАРДС. 

Ученици који упишу смер из подручја рада саобраћај имају могућност бесплатног полагања возачког испита Б и 

Ц категорије. У склопу ваннаставних активности организован је рад чак 36 секција из различитих области. 

Будући ученици бирају један од смерова из 4 подручја рада: геодезија, саобраћај, текстилство и делатност личних 

услуга. Поред тога постоје и посебни смерови за ученике са сметњама у развоју. Структура/ број ученичких 

места  -  6 смерова са укупно 180 места. 

 Уметничка школа -  Уметничка школа у Ужицу почела је са радом у априлу 2002. године. Ова школа образује 

ученике у подручју рада култура, уметност и јавно информисање. Програмски садржаји теже да подстакну 

креативан прилаз у образовању ученика. Школа реализује наставни план и програм за следеће образовне 

профиле: конзерватор културних добара, гравер уметничких предмета, грнчар, техничар дизајна графике, 

техничар дизајна текстила и ликовни техничар. Поред програмских садржаја из области стручне наставе, 

програм Уметничке школе обухвата и општеобразовне предмете из области природних и друштвених наука.  

Структура/ број ученичких места  -  5 смерова са укупно 41 местом. 

 Медицинска школа -  Средња Медицинска школа у Ужицу је школске 2009/2010. прославила 30 година 

образовања здравствених радника у Ужицу и 20 година рада под именом Медицинска школа. Једна је од 

најмлађих средњошколских установа која образује кадрове за подручје рада здравство и социјална заштита у 

Србији. Ученици ове школе носиоци су бројних награда и признања са разних такмичења. Школа располаже са 

кабинетима за сваки од предмета, модерно опремљеним лабораторијама, фискултурном салом, просторијама за 

интернет и ученички клуб, амфитеатром, библиотеком. Практична настава се поред школских кабинета реализује 

и у установама са којима школа има сарадњу: домови здравља, дечји вртић, апотеке, здравствени центар. У 

склопу ваннаставних активности организоване су бројне секције: ликовна, спортска, лингвистичка, литерарна, 

рецитаторска, новинарска, хор и оркестар, клуб историчара, секција за енглески језик, секција “Физиотерапеут”, 
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секција прве помоћи, секција “ИнфоклубМ”, секција “Ходочасник” и секција здравствене неге. 

 

 Средња Музичка школа ''Војислав Лале Стефановић'' –  Музичка школа „Војислав- Лале Стефановић“, једина је 

институција у којој се стиче званично музичко образовање у Граду Ужицу и округу, непрекидно постоји већ 44 

године. Основана је као Школа за основно музичко образовање  02. априла 1976. године, од стране Скупштине 

општине Титово Ужице. На почетку рада, Школа је користила просторије Педагошке академије и реализовала 

наставу на три одсека (клавир, хармоника и гитара) У школској 1980/81. Години школа добија у власништво 

приземље породичне куће породице Стефановић и на тај начин делимично решава питање школског простора, а 

2007. године добија у власништво целе зграде и у знак пажње и захвалности школи мења име и од тада се зове се 

по свом добротвору .  Војиславу- Лалу Стефановићу. Исте године донета је одлука о отварању средње музичке 

школе у којој се изводи настава за 3 образовна профила: музички сарадник, музички извођач и дизајнер звука. 

 

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ – Високо образовање се проводи кроз 2 установе: 

 Акдемија струковних студија Западна Србија: основне студије -  Информационе технологије, Менаџмент и 

предузетништво, Машинство, Грађевинско инжењерство - општи смер, Туризам, Рачуноводство и ревизија, 

Технолошко инжењерство, Здравствена нега, Унутрашња архитектура. 

 Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу: основне струковне студије – тренер у спорту; основне 

студије –  (1) учитељ и (2) васпитач. 

4. Здравство ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ - Здравствени центар Ужице, са седиштем у Ужицу, основан је Одлуком 

Скупштине Републике Србије 02 бр 464 од 26. јула 1990.године.  Здравствени центар обезбеђује здравствену заштиту 

становништву Златиборског округа, који се простире на површини од 6132 км2 и налази се у западном делу Републике 

Србије и обухвата 10 општина. По попису из 2002. године на овом подручју живи 313.396 становника. Такође,  

Здравствени центар пружа здравствену заштиту становништву Републике Српске, северног дела Црне Горе и грађанима 

из бивших република Југославије који имају статус избеглих и прогнаних лица,  расељеним лицима са Косова,  као и 

великом броју туриста у јеку туристичке сезоне. У саставу  Центра је: Десет домова здравља (Ариље, Бајина Башта са 

стационаром, Косјерић,  Нова Варош,  Пожега,  Прибој, Пријепоље, Ужице, Чајетина); Три опште болнице: у Ужицу (са 

истуреним одељењима у Новој Вароши , Пожеги  и Сјеници),  затим у Прибоју и Пријепољу. Законом о здравственој 

заштити, а у складу са Планом мреже здравствених установа, регулисано је да Здравствени центар обавља: (1) примарну 

здравствену заштиту  (домови здравља), (2) стационарну здравствену делатност (болнице), и (3) специјалистичко 

консултативну  делатност (домови здравља и болнице).  
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Дом здравља у Ужицу – у оквиру Дома су формиране следеће службе: служба за здравствену заштиту деце и омладине ( 

у оквиру кога су формирани: одсек за з.заштиту деце, саветовалиште за предшколску децу, развојно саветовалиште, 

амбулатна за з.заштиту деце и амбулантна за школску децу у здравственој станици Севојно, одсек за з.заштиту школске 

деце, саветовалиште за младе), служба за з.заштиту жена; служба за з.заштиту одраслих ( са амбулантама у селима 

Равни, Дрежник, Луново село, Каран, Рибашевина); служба за заштиту радника; служба хитне мед.помоћи, служба 

кућног лечења и неге; служба поливалентне патронаже са центром за превентивне активности; служба за стоматолошку 

з.заштиту; служба за радиолошку и ултразвучну дијагностику; служба за лабораторијску дијагностику.  

 

5. Запошљавање Локална самоуправа, у сарадњи са НСЗ Филијалом Ужице  израђује Локални акциони план запошљавања, којим се 

одговара на потребе незапослених , посебно оних који припадају категорији тешко запошљивих лица.  Праћење 

реализације мера активне политике запошљавања града Ужица, врши Национална служба за запошљавање – Филијала 

Ужице.  Акционим планом за запошљавање у 2019 години  обухваћене су следеће мере и програми активне политике 

запошљавања:   

 

ПРОГРАМ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ -  програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање за самосталан рад у 

струци, за које је стечено одговарајуће образовање -  квалификација, ради обављања приправничког стажа, стицања 

услова за полагање стручног испита када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за 

самосталан рад у струци. Програм је намењен незапосленим  лицима без радног искуства у струци, са најмање средњим 

образовањем и реализује се без заснивања радног односа. Програм се реализује код послодавца који припада приватном 

сектору, док се највише 30% од укупно планираних у овом програму може ангажовати у јавном сектору и то искључиво 

у области здравства, образовања, социјалне заштите и правосуђа. Трајање програма утврђено је законом односно 

правилником, а НСЗ финансира програм најдуже 12 месеци. 

  

ПРОГРАМ СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА ЗА НЕКВАЛИФИКОВАНА ЛИЦА, ВИШКОВЕ ЗАПОСЛЕНИХ И 

ДУГОРОЧНО НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА – подразумева стицање практичних знања и вештина кроз обављање конкретних 

послова по интерном програму послодавца, заснивањем радног односа код послодавца који пропада приватном сектору. 

Право учешћа у реализацији програма стицања практичних знања може да оствари послодавац који припада приватном 

сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%). програм је намењен следећој категорији незапослених 

лица , без обзира на године живота: 

o лица без завршене средње школе, односно без квалификација и лицима која су завршила функционално 

основно образовање одраслих, који у укупном планираном броју полазника учествују са 40% 

o лица из категорије вишка запослених и лица која су дуже од 18 месеци на евиденцији НСЗ, са најмање 

средњим образовањем, без обзира на врсту стеченог образовања и радно искуство, а који немају 

адекватна и примењива знања, вештине и компетенције за обављање специфичних послова,. 
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Програм стицања практичних знања подразумева процес учења у циљу стицања практичних знања и вештина за рад на 

конкретним пословима у трајању од 3 месеца, а реализују се кроз  

o заснивање радног односа на одређено време ( послодавац остварује право на надокнаду трошкова зараде 

за укључено лице у трајању од 3 месеца, у ком послодавац има обавезу да задржи лице у радном односу 

још 3 месеца након завршетка програма ( укупно 6 месеци) 

o заснивање радног односа на неодређено време ( на почетку програма или након 3 месеца едукације – 

послодавац остварује право надокнаде зараде за укључено лице у трајању од 3 + 3  месеца ,  у ком 

послодавац има обавезу да задржи лице у радном односу још 6 месеца након завршетка програма ( 

укупно 12 месеци) 

 

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ  – 

субвенције за запошљавање незапослених лица из категорија теже запошљивих   на ново отвореним радним местима 

подразумева финансијски подстицај у једнократном износу намењен послодавацу ( из приватног сектора ) за отварање 

нових радних места на којима ће се запошљавати незапослена лица из категорије теже запошљивих -  млади до 30 година 

живота, запослени који су проглашени технолошким вишком, старији од 50 година, лица без квалификација и ниско- 

квалификовани, особе са инвалидитетом, Роми, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно 

незапослена лица (на евиденцији дуже од 12 месеци, а посебно незапослена лица која траже посао дуже од 18 месеци), 

млади који су имали или имају статус младих у домском смештају, младих у хранитељским породицама и младих 

старатељским породицама и жртве породичног насиља. 

 

ПОДРШКА САМОЗАПОШЉАВАЊУ – субвенције за само-запошљавање се додељују незапосленим лицима са 

територије град Ужица у циљу обављања ново регистроване делатности  на територији града Ужица. Подршка обухвата 

стручну помоћ и средства у виду субвенција за самозапошљавање. Стручна помоћ коју може да оствари незапослени 

који се самозапошљава састоји се од информативних и саветодавних услуга, обуке за развој предузетништва као и 

подршке у првој години пословања који се организује кроз мониторинг програм и специјалистичке обуке у НСЗ, 

регионалним развојним агенцијама и др. Субвенције се могу одобрити лицу за различите делатности, с тим да право на 

субвенције за самозапошљавање незапослено лице не може да оствари за обављање послова са листе занимања -  НЕ 

СУБВЕНЦИОНИСАНЕ ДЕЛТАНОСТИ – САМОЗАПОШЉАВАЊЕ (пољопривреда и шумарство; саобраћај и 

складиштење; снабдевање електричном енергијом , гасом и  паром и климатизација; уметност, забава и рекреација; 

финансијске делатности )  

 

ЈАВНИ РАДОВИ – јавни радови се организују у циљу радног ангажовања, првенствено теже запошљивих незапослених 

лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и 

остваривања одређеног друштвеног интереса. За особе са инвалидитетом јавни радови се могу организовати у свим 
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делатностима укључујући и културу. На јавним радовима се ангажује најмање 3 незапослене особе са инвалидитетом у 

максималном трајању од 4 месеца. Послодавац који спроводи програм јавне набавке закључује са незапосленим лицем 

уговор о радном ангажовању у складу са прописом о раду и јавним конкурсом. Средства намењена за јавне радове 

користе се на –  (1) исплату надокнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима, (2) надокнаду 

трошкова спровођења јавних радова једнократно послодавци и (3) надокнаду трошкова обуке, која зависи од врсте и 

сложености посла.  

 

6. Удружења 

грађана 

 Локална самоуправа подржава рад удружења у складу са Правилником о  финансирању/суфинансирању 

програма удружења којим је предвиђено да се подршка додељује путем конкурса. У току 2019.године 

опредељена су буџетска средства у износу од 15.650.000  РСД за финансирање. По Одлуци Комисије за избор 

програма/пројекта удружења бр. 401-24/19-48, од 01.04.2019.године подржана су 42 удружења од којих чији 

пројекти доприносе социјалној заштити осетљивих група: Црвени крст Ужице,  Удружење грађана „Родитељ“ 

Ужице, Хуманитарна организација „Клуб три“ Ужице, Женски центар Ужице, Удружење ратних војних инвалида 

града Ужица, Месни одбор Кола српских сестара Ужице, Група за правну помоћ и заштиту Ужице,  Центар за 

девојке, хуманитарно удружење Ужичанке, удружења добровољних давалаца крви.  

По одлуци бр. 55-8/19-16 од 26.02.2019.године, у укупном износу, подржана су  следећа удружења особа са 

инвалидитетом: Удружење дистрофичара Златиборског округа,  Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним 

особама ''Анђели'' Ужице,  Удружење параплегичара Златиборског округа,  Ужичко удружење за помоћ особама са 

аутизмом,  ''МС'' Удружење мултипле склерозе Златиборског округа,  Удружење глувих и наглувих за град Ужице, 

Општине Ариље, Косјерић, Нова Варош, Пожега, Прибој, Пријепоље, Сјеница и Чајетина,  Међуопштинска организација 

Савеза слепих Србије Ужице,  Градско удружење слепих и слабовидих Ужице,  Удружење инвалида церебралне и дечије 

парализе Ужице,  Савез цивилних инвалида рата Округа златиборског Ужице,  Савез инвалида рада Србије Општинска 

организација Ужице и  Удружење жена са инвалидитетом оболелих од рака дојке '' Јефимија '' Ужице. 

 

 Удружења која на директан начин доприносе реализацији мера и услуга предвиђених одлуком о социјалној 

заштити су: Црвени крст који поред Народне кухиње доприноси и реализацији других мера мат.подршке; 

Удружење церебралне и дечијије парализе ( услуге прилагођеног превоза за кориснике дневног боравка), Женски 

центар Ужице ( услуга СОС телефона).  
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3.6  КЉУЧНИ ПРОБЛЕМИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ   

У процесу обраде података анализиране су заинтересоване стране: кључни партнери у планирању и спровођењу Стратегије развоја социјалне 

заштите у Граду Ужицу и крајњи корисници услуга социјалне заштите. Подаци су анализирани уз помоћ технике SWOT анализе и идентификоване 

су следеће снаге, слабости, могућности и претње: 

 

ПРЕДНОСТИ НЕДОСТАЦИ 

 

 Постојећи ресурси (инфраструктурни, организациони, људски ресурси)  у 

оквиру јавног сектора: Центар за социјални рад, Домско одељење за 

смештај одраслих и старијих лица Забучје, Градски центар за локалне 

услуге;  

 Постојање ресурса ( инфраструктурних, организационих, људских ресурса)  

у оквиру других ресорних институција (образовање, здравство, 

запошљавање)   

 Постојећи ресурси цивилног сектора за пружањање услуга социјалне 

заштите и реализацију мера и програма који доприносе социјалном 

укључивању осетљивих и маргинализованих група;  

 Квалитетан и едукован кадар у институцијама социјалне заштите, другим 

ресорним институцијама (образовања, здравства,...) и цивилног сектора;   

 Успостављена међусекторска сарадња (Савет за запошљавање, Савет за 

здравство, Зелени савет, Савет за пољопривреду, Савет за саобраћај, Савет 

за праћење примене етичког кодекса, Савет за родну равноправност) 

 Позитивна искуства и примери добре праксе ванинституционалних услуга  

 

 Недостатак капацитета у оквиру локалне самоуправе за 

креирање, реализацију, праћење и процену потреба у 

социјалној заштити: члан Градског већа за социјалну 

заштиту, 1 запослени на пословима социјалне заштите 

 Недостатак  инфраструктурних капацитета и људских 

ресурса за ширење мреже  социјалних услуга 

(Капацитети дома за старе и не могу да прате потребе 

ове категорије корисника; потреба за успсотављањем 

инфраструктурних капацитета ( простор, опрема ) и 

капацитета људских ресурса Градског центра за локалне 

услуге);  

 Низак ниво обучености и информисаности шире 

заједнице о појединим ванинституционалним услугама 

(нпр. хранитељство за стара лица)  

 Изостанак мера и програма за подршку организацијама 

из цивилног сектора да се укључи у  пружање локалних 

социјалних услуга, али и других мера и програма од 

значаја за повећање социјалне укључености осетљивих и 

маргинализованих група;  

 Недостатак средстава за проширење локалних 

социјалних услуга и успостављање нових 

 Пасивност лица из социјално угрожених категорија 

 Пораст различитих социјалних проблема (породично 

насиље, младих који користе психо-активне супстанце..) 
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МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

 Доступност ЕУ фондова, посебно програма пограничне сарадње Босном и 

Херцеговином и Црном Гором;  

 Постојање локалних докумената јавних политика за унапређење појединих 

социјално осетљивих категорија грађана (Роми, ОСИ, Избегли и Интерно 

расељени),  

 Капацитети за даљи развој ванинституционалних услуга за лица из 

осетљивих група уз активну улогу представника цивилног сектора;  

 Геостратешки положај града Ужица за развој регионалних 

ванинституционалних услуга социјалне заштите ( услуге подршке за 

самосталан живот, услуге смештаја у надлежности локалних самоуправа);  

 Постојећи ресурси у оквиру цивилног и приватног сектора за развој 

иновативних услуга социјалне заштите којима се излази у сусрет потребама 

осетљивих и маргинализованих група;  

 Правни основ за партиципацију корисника у цени услуга социјалне 

заштите;  

 - Пораст броја корисника социјалне заштите због економске 

ситуације, посебно у условима пандемије, који раније нису 

били у систему социјалне заштите;  

 - Традиционални приступ лицима из осетљивих група и 

решавању њихових проблема;  

 - Забрана запошљавања у јавном сектору 

 - Депопулација и континуирано смањење броја становника, 

посебно одлазак младих и стручних кадрова у веће градове;  

 - Изостанак подршке међународних партнера  

 - Немогућност подршке из средстава наменских трансфера 

(Град Ужице припада 1. групи развијености у складу са 

важећом Уредбом о утврђивању јединствене листе 

развијености региона и ЈЛС за 2014.годину 

 

 

3.7 ПРИОРИТЕТНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ   

 

 

 

 

ОДЕЉАК 4  - ВИЗИЈА 

 

 

4.1 ВИЗИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу обављене анализе стања и положаја грађана у области социјалне заштите и у складу са националном важећим документима из ове области 

Град Ужице, утврђују се следеће приоритетне циљне групе са којима ће се бавити овај стратешки документ:  стара лица, особе са инвалидитетом, 

деца  и млади, жене, социјално и материјално угрожене породице, Роми, избегла и интерно расељена лица.  

Град Ужице има развијену мрежу институционалних и ванинституционалних услуга социјалне заштите  које пружају компетентни пружаоци услуга 

из јавног, приватног и цивилног сектора,  а којима се обезбеђује оптимална  подршка социјално осетљивим и маргинализованим категоријама 

становништа у складу са препознатим потребама.  
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4.2 ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕЉАК 5  - ЦИЉЕВИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

 

5.1  ОПШТИ ЦИЉ  

 

 

 

 

5.2 ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ  

 

 

 

 

 

 

Поштовање и унапређивање основних људских права - Неговање толеранције и разумевање различитости, одсуство сваке дискриминације 

засноване на постојању инвалидитета, полним, расним, језичким, верским, етничким и свим другим разликама и неговање и унапређивање 

међусобног разумевања и равноправности. 

 Принцип једнаких могућности - Обезбедити могућност коришћења услуга социјалне заштите за све грађане и све циљне групе истом 

доступношћу у свим сферама пружања услуга у јавном, приватном и невладином сектору и уз поштовање могућности избора. 

 Интегрални приступ - Неговање разноврсности и компатибилности социјалних сервиса и услуга и заједничког проактивног деловања и 

наступања према корисницима. 

 Партиципативност -   Обезбеђење учешћа корисника  у  доношењу  одлука  о начину задовољавања његових потреба и одговорност за 

лични избор сервиса и услуга, као и личну ангажованост у оквиру његових могућности. Неговање подршке кориснику за активирање и 

развој личних ресурса и потенцијала за самостално задовољавање потреба у циљу смањења зависности од социјалних услуга. 

 Транспарентност - Увремењено, актуелно, отворено извештавање јавности, корисника и свих заинтересованих циљних група о 

могућностима, процесима 

 

Успостављање и развој ефикасног система локалне социјалне заштите за све осетљиве категорије становништва како би остварили своја права на 

квалитетан живот и потпуну социјалну инклузију у локалну заједницу. 

1. Обезбеђење и рзавој постојећих  услуга социјалне заштите   

2.  Успостављање једне нове стандардизоване услуге социјалне заштите – Инклузивни саветодавно-едукативни и социо-терапијски центар за 

подршку деци са сметњама у развоју и особама са инвалидитетом и њиховим породицама у граду Ужицу 

3. Развој локалних капацитета за успешну имплементацију локалне социјалне политике 
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ПОСЕБНИ 

ЦИЉЕВИ 

ПОКАЗАТЕЉ УЧИНКА ПОЛАЗНА ВРЕДНОСТ ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ ИЗВОР 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

Развој и 

ефикасније 

коришћење 

постојећих услуга 

социјалне 

заштите    

 

Број корисника услуга социјалне 

заштите на крају 2025. у односу 

на 2021.  

Тренутни број корисника 

услуга социјалне заштите 

приказан у Табели 16 

На крају 2025 број корисника 

постојећих социјалних услуга 

се повећао за 30% 
Годишњи извештаји 

о мониторингу 

услуга и 

имплементацији 

Стратегије  

Годишњи извештај 

пружалаца услуге 

Територијална распоређеност 

услуга социјалне заштите на 

крају 2025. у односу на 2021. 

Услуге се тренутно пружају 

само у урбаном подручју  

На крају 2025 постојећа услуга 

помоћ у ући за старије особе  

пружа се и  на руралном 

подручју  

Број услуга које пружају 

лиценцирани пружаоци 

За све услуге у току је поступак 

лиценцирања 

На крају 2025 обезбеђене су 

лиценце за све услиге које се 

пружају  

Успостављање 

једне нове 

стандардизоване 

локалне 

социјалне услуге 

 

Број локалних социјалних 

услуга на крају 2025.  

Локалне социјалне услуге које 

се тренутно пружају дате су у 

Табели 16 

Закључно са 2025 у 

успостављена је 1 социјална 

услуга 

Годишњи извештаји 

о мониторингу 

услуга и 

имплементацији 

Стратегије  

Годишњи извештај 

пружалаца услуге 

Број корисника нове локалне 

социјалне услуге на крају 2025. 

Тренутни број корисника 

услуга социјалне заштите 

приказан у Табели 16 

На крају 2025 број корисника 

нове локалне социјалне услуге 

покрива 30% од укупног броја 

корисника који имају потребу 

за конкретном врстом социјалне 

подршке 

Развој локалних 

капацитета за 

успешну 

имплементацију 

локалне 

социјалне 

политике 

 

Број пројеката са којим се 

конкурисало на екстерне изворе 

финансирања 

Тренутно нема планског 

конкурисања за додатна 

финансијска средства код 

донатора  

Закључно са 2025 укупно 2  

нове услуге су успостављене из 

екстерних извора финансирања 

Годишњи извештаји 

о мониторингу 

услуга и 

имплементацији 

Стратегије  

Годишњи извештај 

пружалаца услуге 

 

Извештај о 

Број партнерстава успостављен 

у циљу ефикаснијег коришћења 

постојећих ресурса и ефикасније 

коришћење екстерних ресурса 

Тренутно не постоје званична 

партнерства   

Закључно са 2025 закључено 

укупно 10  меморандума о 

сарадњи са различитим 

институцијама, организацијама 

и представницима бизнис 

сектора 
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Број нових пружалаца локалних 

социјалних услуга 

Тренутно све услуге на 

локалном нивоу пружа Градски 

центар за локалне услуге   

Лиценцирани пружаоци услуга 

пружају услуге превиђене 

Одлуком о социјалној заштити  

евалуацији 

Стратегије  

Број лиценцираних услуга које 

пружа Градски центар за 

пружање услуга социјалне 

заштите на локалу 

Тренутни број лиценцираних 

услуга социјалне заштите које 

пружа Градски центар за 

пружање услуга социјалне 

заштите на локалу приказан у 

Табели 16 

Закључно са 2025 све услуге 

које пружа Градски центар за 

пружање услуга социјалне 

заштите на локалу су 

лиценциране 
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ОДЕЉАК 6  - МЕРЕ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

АКЦИОНИ ПЛАН 

Мере и активности Индикатори Носиоци Време 
Финансијска средства 

(РСД) 

 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 1 -  Развој и ефикасније коришћење постојећих услуга социјалне заштите  

   

Проширење и развој 

локалне социјалне услуге - 

Помоћ и нега у кући за 

старије  

1. Број  месних заједница у којима је 

покренута услуга  

2. Број обухваћених корисника - сваке 

године по 3 нова корисника 

3. Број ангажованих геронтодомаћица -  

сваке године по једна више 

Градска управа, 

пружаоци услуге,  

ЦСР Ужице 

2021 – 2025 

у континуитету  

Трошкови услуге на 

годишњем нивоу  

3.500.000,00 динара 

Проширење и развој 

локалне социјалне услуге - 

Помоћ и нега у кући за 

децу са сметњама у развоју 

и особе са инвалидитетом 

1. Број обухваћених корисника - сваке 

године по 3 нова корисника 

2. Број ангажованих неговатељица -  

сваке године по једна више 

Градска управа, 

пружаоци услуге,  

ЦСР Ужице 

2021 – 2025 

у континуитету 

Трошкови услуге на 

годишњем нивоу 

2.700.000,00, динара 

Проширење и развој 

локалне социјалне услуге - 

Лични пратилац детета  

1. Број обухваћених корисника на 

годишњем нивоу- 50 корисника свих 

врста инвалидитета до 2025  

Градска управа, 

пружаоци услуге,  

ЦСР Ужице 

 

2021 – 2025 

у континуитету 

Трошкови услуге на 

годишњем нивоу 

12.500.000,00, динара 

Проширење и развој 

локалне социјалне услуге - 

Персонална асистенција за 

одрасле особе с 

инвалидитетом 

1. Број обухваћених корисника на 

годишњем нивоу-  8 корисника свих 

врста инвалидитета до 2025  

Градска управа, 

пружаоци услуге,  

ЦСР Ужице 

2021 – 2025 

у континуитету 

Трошкови услуге на 

годишњем нивоу 

2.100.000,00 динара 

Развијање саветодавно 

терапијских и социјално 

едукативних услуга 

1. Број подржаних програма и 

пројеката на годишњем нивоу-најмање 

један по циљној групи  

2. Број корисника обухваћених 

програмима и пројектима на годишњем 

нивоу до 10 корисника- учесника по 

пројекту 

Градска управа, 

пружаоци услуге,  

ЦСР Ужице 

2021 – 2025 

у континуитету 

Трошкви услуге на 

годишњем нивоу –  

700.000,00 динара 
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ПОСЕБНИ ЦИЉ 2 -  Успостављање нових стандардизованих и иновативних локалних социјалних услуга 

 

Успостављање  услуге- 

Инклузивни саветодавно-

едукативни и социо-

терапијски центар за 

подршку деци са сметњама 

у развоју и особама са 

инвалидитетом и њиховим 

породицама у граду Ужицу 

Успостављена услуга 

Закључени уговори о међуопштинској 

сарадњи за пружање услуге  

 

Градска управа, 

пружала услуге,  

ЦСР Ужице 

Центар за локалне 

услуге  

Удружења грађана  

2022 – успостављање 

услуге  

 

2023 – 2025- развој 

услуге  

Трошкови 

успостављање услуге – 

3.182.645,14 динара  

 

Трошкови услуге на 

годишњем нивоу 

500.000,00 динара   

Развијање и реализација 

програм међугенерацијске 

солидарности и сарадње и 

промоција волонтеризма у 

подршци социјално 

осетљивим групама  

Број укључених волонтера на 

годишњем нивоу ( минимум 10 

волонтера)  

Број и врста реализованих пројеката 

који су подржани из градског буџета - 

минимум 1 пројекат на годишњем 

нивоу 

Број и врста пројеката са којима се 

конкурише за подршку других 

донатора – минимум 1 пројекат на 

годишњем нивоу   

Градска управа, 

ОЦД,  

Црвени крст  

ЦСР Ужице 

Градски центар за 

локалне услуге  

Образовне 

установе  

 

2021 – 2025-  у 

континуитету 

Трошкови програма  на 

годишњем нивоу 

300.000,00 динара   

Програми превенције и 

заштите старијих лица од 

злостављања, 

занемаривања и 

злоупотребе 

Број пројеката финансираних из буџета 

а који се баве превенцијом:  

најмање 1 годишње  

Број професионалца из система 

социјалне заштите  који су обухваћени 

едукацијама о заштити старијих од 

злостављања-најмање 3  

 

 

 

 

Градска управа,  

ЦСР Ужице 

ОЦД 

2021 – 2025-  у 

континуитету 

Трошкови програма  на 

годишњем нивоу 

150.000,00 динара   
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Програм превенције 

породичног насиља 

Број укључених волонтера на 

годишњем нивоу ( минимум 10 

волонтера)  

Број и врста реализованих пројеката 

који су подржани из градског буџета - 

минимум 1 пројекат на годишњем 

нивоу 

Број и врста пројеката са којима се 

конкурише за подршку других 

донатора – минимум 1 пројекат на 

годишњем нивоу   

Градска управа, 

ОЦД,  

ЦСР Ужице 

2021 – 2025-  у 

континуитету 

Трошкови програма  на 

годишњем нивоу 

500.000,00 динара   

Програм превенције за 

коришћење ПАС од стране 

младих 

Број пројеката финансираних из буџета 

а који се баве превенцијом:  

најмање 1 годишње  

Број професионалца из система 

социјалне заштите  који су обухваћени 

едукацијама о заштити старијих од 

злостављања-најмање 10  

Градска управа, 

ОЦД,  

ЦСР Ужице 

2021 – 2025-  у 

континуитету 

Трошкови програма  на 

годишњем нивоу 

500.000,00 динара   

 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 3 -  Развој локалних капацитета за успешну имплементацију локалне социјалне политике 

 

Унапређење функционалне 

сарадње установа и других 

пружалаца услуга у 

систему социјалне заштите  

Број и врста заједничких пројеката 

и/или иницијатива - 3 заједничка 

пројекта за извештајни период  

Градска управа, 

ОЦД,  

ЦСР Ужице 

2021 – 2025-  у 

континуитету 

Трошкови пројеката на 

годишњем нивоу 

250.000,00 динара 

Даљи развој регионалне и 

међуопштинске сарадње  

Број протокола о сарадњи између две 

или више локалних самоуправа - 1  

Градска управа, 

ОЦД,  

ЦСР Ужице 

2021 – 2025-  у 

континуитету 

Трошкови пројеката на 

годишњем нивоу 

100.000,00 динара 

Развијање ефикасне  

међународне сарадње  

Иницирање и унапређење сарадње у 

области социјалне заштите – 

погранична сарадња - 2 заједничка 

пројекта у извештајном периоду 

Градска управа, 

ОЦД,  

ЦСР Ужице, 

представнике 

пограничних 

држава 

2021 – 2025-  у 

континуитету 

Трошкови пројеката на 

годишњем нивоу 

100.000,00 динара 
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Унапређење 

информисаности 

корисника и свих грађана о 

услугама и правима из 

области социјалне, 

здравствене заштите, 

радних односа и свих 

других области од значаја.  

Број информативних и промотивних 

догађаја у извештајима носилаца 

пројеката/програма/ пружалаца услуга 

– 2 активности на годишњем нивоу 

 

Градска управа, 

ОЦД,  

ЦСР Ужице 

2021 – 2025-  у 

континуитету 

Трошкови пројеката на 

годишњем нивоу 

50.000,00 динара 

Промоција међусекторске 

сарадње између јавног, 

цивилног и приватног 

сектора у реализацији 

активних мера 

запошљавања  

Један округли сто на годишњем нивоу, 

најмање 2 конференције или 3 медијска 

наступа  

 

Градска управа, 

ОЦД,  

ЦСР Ужице, 

Национална 

служба за 

запошљавање 

2021 – 2025 -  у 

континуитету 

Трошкови пројеката на 

годишњем нивоу 

90.000,00 динара 

Јачање професионалних 

компетенција запослених у 

систему социјалне заштите 

и у партнерским системима  

Број професионалаца укључених у 

припрему и реализацију конференције: 

3 по конференцији сваке године  

Најмање једна акредитована обука 

годишње за професионалце у 

социјалној заштити – 5 полазника  

Градска управа, 

ОЦД,  

ЦСР Ужице 

2021 – 2025-  у 

континуитету 

Трошкови пројеката на 

годишњем нивоу 

100.000,00 динара 

Усклађивање локалних 

прописа и аката са 

законима и националним 

стратешким документима  

Измене и допуне – техничко 

усклађивање са новим Законима и 

прописима  

 

Градска управа, 

ОЦД,  

ЦСР Ужице 

2021 – 2025-  у 

континуитету 
Нису потребна средства 
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ОДЕЉАК 7  - ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

Праћење имплементације Стратегије развоја социјалне заштите Града Ужица за период  2021-2025 биће реализовано континуирано, кроз 

инструменте и механизме који су већ функционални на нивоу локалне самоуправе: финансирање услуга социјалне заштите и праћење њиховог рада 

кроз извештавање, финансирање редовних делатности, програма и пројеката у области социјалне заштите и праћење њиховог рада кроз редовно 

извештавање.  

Праћење реализације општег и посебних циљева вршиће се израдом годишњег извештаја који садржи и квантитативне и квалитативне податке за 

све циљне групе дефинисане Стратегијом.  

Целокупна оцена ефеката планираних услуга и мера биће предмет екстерне евалуације која ће бити обезбеђена по истеку важења овог документа.  

Потребно је да Градоначелник, по усвајању Стратегије, именује Тим за праћење реализације овог документа. Задаци Тима обухватиће:  

 праћење реализације,  

 ревизију документа по потреби,  

 израду акционих планова и извештаја о њиховој реализацији.  

Градоначелник  ће у формирању тима одредити и координатора за послове праћења и извештавања. Тим ће бити сачињен од чланова које ће 

предложити носиоци реализације мера из документа.  

За процену потребе финансијских средстава и осталих нематеријалних ресурса, биће одговорне Градска управа за финансије,  Градска управа за 

послове органа града, општу управу и друштвене делатности Ужице и Градски центар за услуге социјалне заштите. 

Рокове за спровођење мера и начин обезбеђивања средстава припремаће на годишњем нивоу Градска управа за послове органа града, општу управу 

и друштвене делатности Ужице, у партнерству са Тимом  

 

 

 

 

 

                  


