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У Крагујевцу, Децембар 2020.год. 



 
 

Центар за породични смештај и усвојење Крагујевац је установа социјалне заштите 
основана одлуком Владе Републике Србије 2011. године, за пет управних округа: 

Шумадијски, Рашки, Моравички, Расински и Златиборски. Од оснивања ЦПСУ Крагујевац је 

са постојећим кадровским и материјалним ресурсима успео да услугу  праћења и подршке 
хранитељским породицама успостави у четири управна округа: Шумадијски, Моравички и 

Рашки и Расински (без Града Крушевца). За успоствљање услуге у Златиборском округу и 
Граду Крушевцу недостаје 16 стручних радника, опрема и простор за рад у овим 

срединама. И поред наведених ограничења установа је конципирала акциони план за 2021. 
годину, веома амбициозно у нади да ће бар део недостајућих радника, простора и опреме 

бити обезбеђен током планског периода.  

   
Са циљем адекватног развоја, афирмисања и позиционирања у систему социјалне 

заштите Центар је дефинисао Оперативни план као стратешки докумет за период од пет 
година (2015-2019), како би се поставили циљеви, испланирали задаци и активности, а у 

сврху остваривања делатности, односно визије и мисије установе. Овим документом који 

представља други стратешки документ Центра ( први је реализован за период 2011-2014) 
образложен је контекст, уочене потребе и изазови, дефинисани основни принципи, мисија 

и визија установе, дугорочни циљеви рада ЦПСУ, приоритетне области и дефинисани 
задаци. План и програм рада установе за 2021. годину представља акциони план ради 

реализације постављених циљева стратешким документом. На крају 2020. године услугом 
праћења и подршке обухваћене су близу 400 хранитељских породицa у којима се на 

смештају налазило око 480 деце и младих. Тренд увећања броја деце у заштити и даље се 

наставља.  
 

 
 
 

 

 
ДУГОРОЧНИ ЦИЉЕВИ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ КРАГУЈЕВАЦ 
 

 
o Обезбедити и даље да делатност Центра доприноси развоју система социјалне заштите Републике 

Србије и одвија се у складу са законима, прописима и програмским документима 
o Обезбедити услове за рад и доприносити да се стварају законске претпоставке за функционисање 

Центра, јачање организационо-институционалних способности Центра и проширење материјалних и 
финасијских ресурса за остваривање програмских циљева 

o Унапређивати хранитељство, подстицати развој породичног смештаја и усвојења у региону који 
покрива Центар путем промоције, ширења мреже породица пружалаца услуга и подизање стандарда 
услуге 

o Унапредити живот у складу са потенцијалима свакој особи која из неког разлога не живи у биолошкој 
породици, стицањем искуства породичног живота кроз услуге хранитељства, породичног смештаја и 
усвојења у региону надлежности Центра 

o Подизање квалитета рада Центра унапређењем компетенција запослених путем стручног 
усваршавања и комплетирања стручне службе 

o Побољшање сарадње са установама социјалне заштите и другим актерима у припадајућем региону и 
успостављање услуге на делу региона који актуелно не обухватамо услугом праћења и подршке 

o Развијање услуге подршке биолошким, хранитељским, усвојитељским и породицама које пружају 
услугу породичног смештаја и деци у региону кроз развој различитих видова подршке, различитих 
облика хранитељства и породичног смештаја, а у складу са законима и прописима 

o Континуирано, ефикасно, рационално и благовремено пружање подршке хранитељским, 
усвојитељским и породицама које пружају услугу породичног смештаја са циљем унапређења 



заштите деце, одраслих и старијих на породичном смештају и обезбеђивање довољно стимулативних 
услова за достизање развоја у складу са њиховим потенцијалима  

 
    

 
 

ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ РАДА ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ 
КРАГУЈЕВАЦ 
 

1. Промоција хранитељства и породичног смештаја као привременог облика заштите 
2. Развијање услуге хранитељства, породичног смештаја и усвојења и проширење садржаја рада Центра 

у складу са законом 
3. Имплементирање и праћење примене стандарда услуге  
4. Лиценцирање стручних радника и Центра у складу са правилницима 
5. Унапређење рада и комплетирање стручне службе за хранитељство 
6. Унапређење рада других служби у Центру 
7. Омогућавање доступности услуге свим корисницима у региону-развијање мреже стручних служби  
8. Истраживање у области породичног смештаја, хранитељства и усвојења и доприношење да се област 

хранитељства уреди подзаконским актом који ће бити усклађен са најновијим законима у области  
9. Учешће у пројектним активностима које доприносе развоју и унапређењу квалитета заштите 

корисника, побољшању материјалног положаја Центра, обезбеђују квалитативно иновативан приступ 
у пружању подршке пружаоцима услуга и корисницима 

 

 
 

Након прелиминарне анализе рада установе у 2020. години (реална анализа рада 
реализоваће се након прибављених комплетних података за годишњи извештај о раду установе), 
а у сврху реализације постављених дугорочних циљева и приоритетних области рада установе, 
запослени ЦПСУ Крагујевац су планирањем свог личног професионалног ангажовања, а у 
заједничком консултативном  процесу предложили и дефинисали задатке и реализацију  
активности у 2021. години, које следе у табелама у прилогу.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

 
     Табела 1.           

Дугорочни циљ: Обезбедити да делатност Центра доприноси развоју система социјалне заштите Републике 

Србије и одвија се у складу са законима, прописима и програмским документима 

 

Приоритетна област: Промоција хранитељства и породичног смештаја као привременог облика заштите 

 

Задатак бр.1: Реализовати сарадњу са релевантним актерима из области социјалне заштите на 

националном нивоу 

 

Активност    Период 
   (од-до) 

Очекивани 
резултати 

Индикатори Потребни 
ресурси 

Партнери 

  Буџет Друго 
Припрема и 
одржавање 
састанка са 
представницима 
Министарства за 
рад, 
запошљавање, 
борачка и 
социјална 
питања 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Центар добио 
подршку и 
смернице за рад. 
Покренут поступак 
за ревидирање  
Споразума о 
сарадњи и Уговора 
о коришћењу 
објекта Домског 
одељења“Младост“ 
у Крагујевацу, 
прибављене 
сагласности за 
извештавање 
 јавности о раду 
ЦПСУ 

Одржан један 
састанак 

       +   Минситарство 
за рад, 
запошљавање, 
борачка и 
социјална 
питања 

Припрема и 
одржавање 
састанка са 
представницима 
Коморе 
социјалне 
заштите 

01.01.2021.- 
31.12.2021. 

Стручним 
радницима 
обезбеђена 
континуирана 
едукација и стручно 
усвршавање  

Одржано 
четири 
састанка 
 
 

       +  Комора 
социјалне 
заштите 

Припрема и 
одржавање 
састанка са 
представницима 
Републичког 
завода за 
социјалну 
заштиту 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Договорене 
процедуре за 
стручну подршку, 
ЦПСУ од стране 
Завода и настављен 
процес 
супервизијске 
подршке 

Одржано 
четири  
састанка 

       +  Републички 
завод за 
социјалну 
заштиту 

Организација и 
одржавање 
састанака са 
представницима 
удружења 
стручних 
радника 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Престсавницима 
удружења дате 
информације о 
специфичности 
услуге 
хранитељства и 
укључени смо у 

Одржана два 
састанака 

       +  Асоцијација 
центара за 
социјални рад, 
Удружење 
стручних 
радника 
социјалне 



социјалне 
заштите 

процесе евалуације 
нових облика 
хранитељства 

заштите, 
Асоцијација 
центара за 
породични 
смештај 

 
 
 
 
 
Табела 2. 

Дугорочни циљ: Унапређивати хранитељство, подстицати развој породичног смештаја и усвојења у региону 

путем промоције, ширења мреже породица пружалаца услуге и подизање стандарда услуга 

 

Приоритетна област: Промоција хранитељства и породичног смештаја као привременог облика заштите 

 

Задатак бр.2: На нивоу региона наставити сарадњу са Центрима за социјални рад и активно учествовати у 

решавању изазова и тешкоћа у сарадњи 

 

Активност    Период 
   (од-до) 

Очекивани 
резултати 

Индикатори Потребни 
ресурси 

Партнери 

  Буџет Друго 
Иницирање, 
организација и 
одржавање 
састанка са 
руководиоцима 
Центара за 
социјални рад у 
припадајућем 
региону 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Са 
руководиоцима 
Центара 
договорене 
процедуре за 
поступање, 
дефинисана 
важност 
сарадње и 
међусобног 
уважавања 

Одржан један 
састанак 

       +   Директори 
Центара за 
социјални рад 

Припрема и 
одржавање 
округлих столова 
са 
представницима 
стручних служби 
Центара за 
социјални рад 

01.01.2021.- 
31.12.2021. 

Стручни 
радници ЦСР-а 
и ЦПСУ 
дефинисали 
области 
сарадње, 
изазове и 
тешкоће у 
комуникацији и 
сарадњи, 
појаснили 
процедуре и 
надлежности 
две установе. 

Одржана два 
стручна скупа 

       +  Представници 
стручних 
служби 
Центара за 
социјални рад 
из 
припадајућег 
региона 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 3. 
 

Дугорочни циљ: Обезбедити да делатност Центра доприноси развоју система социјалне заштите Републике 
Србије и одвија се у складу са законима, прописима и програмским документима 

Приоритетна област: Промоција хранитељства и породичног смештаја као привременог облика заштите 

 

Задатак бр.3: Остварити сарадњу са локалним самоуправама и упознати их са акутелним плановима и 

активностима Центра  

 

Активност    Период 
   (од-до) 

Очекивани 
резултати 

Индикатори Потребни 
ресурси 

Партнери 

  Буџет Друго 
Иницирање, 
организација и 
одржавање 
састанака са 
представницима 
општинских 
већа задужених 
за социјалну 
заштиту 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Представници 
локалних 
самоуправа 
информисани о 
плановима рада 
Центра, 
специфичности 
услуге 
хранитељства и 
породичног 
смештаја и 
добијена 
подршка за рад 
ЦПСУ, 
потписани 
споразуми о 
сарадњи 

Одржана два 
састанка 

       +   Представници 
локалних 
самоупарава у 
пет управних 
округа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 4. 

Дугорочни циљ: Унапређивати хранитељство, подстицати развој породичног смештаја и усвојења у региону 

путем промоције, ширења мреже породица пружалаца услуге и подизање стандарда услуга 
 

Приоритетна област: Промоција хранитељства и породичног смештаја као привременог облика заштите 

 

Задатак бр.4: Путем медија представљати рад Центра и промовисати услугу коју пружа 

 

Активност    Период 
   (од-до) 

Очекивани 
резултати 

Индикатори Потребни 
ресурси 

Партнери 

  Буџет Друго 
Упознавање 
шире јавности 
са делатношћу, 
надлежностима 
и услугама које 
пружа ЦПСУ 
учешћем у 
емисијама 
електронских 
медија и 
текстовима у 
штампаним 
медијима 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Афирмативно 
извештавање о 
услузи 
породичног 
смештаја. 
Јавност је 
сензибилисана 
и разуме 
потребе деце на 
хранитељском 
смештају и 
разуме 
хранитељство 
као привремени 
облик заштите 

Учешће у три 
емисије на 
електронским 
медијима и 
објављена два 
текста у 
штампаним 
медијима 

       +   Национални и 
локални 
електронски и 
штампани 
медији, МИНРЗС 

Штампање и 
дистрибуција 
информатора и 
флајера о 
хранитељству 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Јавност је 
информисана о 
раду установе, 
има потребне 
информације о 
процедурама, 
адресе и 
контакт 
телефоне за 
заинтересоване 

Подељено 100 
информатора 
и 100 флајера 

            + Филијале 
Националне 
службе за 
запошљавање, 
здравствене 
установе, школе, 
локалне 
самоуправе 

Објављивање 
текстова у 
стручним 
часописима 

01.01.2021.-
31.12.2021.- 

Стручна јавност 
боље разуме 
специфичности 
услуге 
хранитељства и 
породчног 
смештаја и 

Објављена 
три текста у 
стручним 
часописима 

               + Часописи: 
„Актуелности“ 
„Глас центара“ 
„Саветовалиште“ 



надлежности 
ЦПСУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 5. 

Дугорочни циљ: Унапређивати хранитељство, подстицати развој породичног смештаја и усвојења у региону 

путем промоције, ширења мреже породица пружалаца услуге и подизање стандарда услуга 
 

Приоритетна област: Промоција хранитељства и породичног смештаја као привременог облика заштите 

 

Задатак бр.5: Организовати стручне скупове са темама хранитељства, породичног смештаја и усвојења 

 

Активност    Период 
   (од-до) 

Очекивани 
резултати 

Индикатори Потребни 
ресурси 

Партнери 

  Буџет Друго 
Иницирање, 
организација и 
одржавање 
трибина/округ
лих столова са 
темама 
хранитељства и 
усвојења 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Стручној јавности 
представљене 
предности 
развоја 
породичног 
облика заштите. 
Промовисани 
различити 
облици или врсте 
хранитељства и 
породичног 
смештаја 

Одржана два 
стручна скупа-
трибине/округла 
стола 

       +   Центри за 
социјални 
рад из 
припадајућег 
региона, 
клубови 
хранитеља 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 6. 

Дугорочни циљ: Обезбедити да делатност Центра доприноси развоју система социјалне заштите Републике 

Србије и одвија се у складу са законима, прописима и програмским документима 

 

Приоритетна област: Промоција хранитељства и породичног смештаја као привременог облика заштите 

 

Задатак бр.6: Редовно ажурирати сајт центра 

 

Активност    Период 
   (од-до) 

Очекивани 
резултати 

Индикатори Потребни 
ресурси 

Партнери 

  Буџет Друго 
Редизајнирати 
сајт Центра и 
одредити 
одговорну 
особу за 
редовно 
ажурирање  

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Јавност и 
заинтересовани 
грађани у 
могућности су 
да приступом  
електронској 
адреси  Центра 
на брз и 
једноставан 
начин добију 
информације о 
раду и 
надлежностима 
установе али и 
информације од 
јавног значаја. 
Комуникација 
међу 
партнерима је 
олакшана  

Сајт се 
ажурира 
најмање 4 
пута годишње 

            + Центри за 
социјални рад, 
хранитељи, 
клубови 
хранитеља, 
заинтересовани  
грађани 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 7. 
 

Дугорочни циљ: Унапређивати хранитељство, подстицати развој породичног смештаја и усвојења у региону 
путем промоције, ширења мреже породица пружалаца услуге и подизање стандарда усуга 
 

Приоритетна област: Промоција хранитељства и породичног смештаја као привременог обила заштите 

 

Задатак бр.7: Унапређивати сараднички однос са клубовима хранитеља 

 

Активност    Период 
   (од-до) 

Очекивани 
резултати 

Индикатори Потребни 
ресурси 

Партнери 

  Буџет Друго 
Подржавати и 
омогућити  рад 
клубовима 
хранитеља 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Хранитељи као 
пружаоци 
услуга активно 
учествују у 
доношењу 
одлука важих за 
обаласт којом се 
баве. 
Разумевање и 
сараднички 
однос са 
хранитељима 
унапређени 

Одржано 5 
састанака са 
клубовима 
хранитеља 

       +   Клубови 
хранитеља 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 8. 

Дугорочни циљ: Унапређивати хранитељство, подстицати развој породичног смештаја и усвојења у региону 

путем промоције, ширења мреже породица пружалаца услуге и подизање стандарда усуга 
 

Приоритетна област:  Развијање услуге хранитељства, породичног смештаја и усвојења 

 

Задатак бр.1:  Повећање броја хранитељских породица 

 

Активност    Период 
   (од-до) 

Очекивани 
резултати 

Индикатори Потребни 
ресурси 

Партнери 

  Буџет Друго 
Спровести 
кампању 
промоције 
хранитељства 
са циљем 
регрутовања 
нових 
хранитељских 
породица 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Број 
пријављених 
нових 
породица на 
нивоу региона 
је увећан за 20 

Одржано пет 
промотивних трибина 
у сваком управном 
округу по једна 

       +   Центри за 
социјални рад 
из 
припадајућег 
региона, 
клубови 
хранитеља, 
филијале 
Националне 
службе за 
запошљавање 

Учествовати у 
активностима 
развоја 
повременог 
породичног 
смештаја за 
децу са 
сметњама у 
развоју 

01.01.2021.- 
31.12.2021. 

Број 
повремених 
хранитељских 
породица 
повећан за 5 

Очувана заједница 
детета и биолошке 
породице, спречено 
раздвајање и 
институционализација 
деце 

    + Покрајински 
завод за 
социјалну 
заштиту, ЦПСУ 
Ниш, Београд, 
Нови Сад, ЦСР 
Нови Сад, 
Београд, Ниш, 
Крагујевац 

Учествовати у 
активностима 
развоја 
сродничког 
породичног 
смештаја 

01.01.2021.- 
31.12.2021. 

Број 
сродничких 
хранитеља 
повећан, 
очуван 
породични 
идентитет 
деце у заштити 

Сродници – 
хранитељи 
припремљени и 
обучени и пружају 
услугу у складу са 
стандардима  

    + Покрајински 
завод за 
социјалну 
заштиту, ЦПСУ 
Ниш, Београд, 
Нови Сад, ЦСР 
Нови Сад, 
Београд, Ниш, 
Крагујевац 

Учествовати у 
активностима 

01.01.2021.- 
31.12.2021. 

Обезбеђен 
довољан број 

Ургентна заштита 
деце реализује се 

             + Центри за 
социјани рад 



развоја 
ургентног 
породичног 
смештаја 

ургентних 
хранитељских 
породица у 
свим 
општинама 
надлежности 
центра 

применом мање 
рестриктивног облика 
заштите 

из 
припадајућег 
региона 

Учествовати у 
активностима 
развоја 
терапеутског 
хранитељства 
као услуге 
намењене 
деци са 
проблемима у 
понашању 

01.01.2021.- 
31.12.2021. 

Обучено и 
припремљено 
5 
хранитељских 
породица које 
пружају ову 
врсту услуге 

Сензибилизација 
партнера и заштита 
деце са проблемима у 
понашању  
унапређена 

     +      Центри за 
социјани рад 
из 
припадајућег 
региона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 9. 
 

Дугорочни циљ: Унапредити живот у складу са потенцијалима свакој особи која из неког разлога не живи у 
биолошкој породици, стицањем искуства породичног живота кроз услуге хранитељства, породичног смештаја 
и усвојења у региону надлежности Центра 

 

Приоритетна област:  Развијање услуге хранитељства, породичног смештаја и усвојења 

 

Задатак бр.2:  Примењивање и праћење стандарда у заштити деце на смештају 

 

Активност    Период 
   (од-до) 

Очекивани 
резултати 

Индикатори Потребни 
ресурси 

Партнери 

  Буџет Друго 
Пружање 
подршке, 
праћења и 
контрола рада 
хранитеља 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Хранитељске 
породице и 
деца добиле су 
континуирану 
стручну 
подршку 

Обављено 
2000 кућних 
посета 

       +   Хранитељске 
породице 

Реализовати 
подршку 
хранитељским 
породицама и 
деци кроз 
разговоре у 
просторијама 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Остварен 
кавлитетан 
сараднички 
однос, 
изграђено 
поверење и 
партнерство са 

Обављено 600 
саветодавних 
разговора са 
хранитељима и 
децом 

       +  Хранитељске 
породице, 
деца и млади 
на смештају 



ЦПСУ хранитељима 

Праћење 
квалитета рада 
хранитеља и 
достигнутих 
стандарда у 
заштити деце 
кроз писане 
документе 

01.01.2021.-
31.12.2021.- 

Дефинисан 
садржај и начин 
вођења радне 
свеске 
хранитеља и 
квалитетно 
извештавање о 
стању и 
потребама деце 
на смештају 

Сви хранитељи 
ажурно воде 
радну свеску 

       +  Хранитељске 
породице 

Редовно 
полугодишње 
извештавање 
Центара за 
социјални рад о 
функционисању 
хранитељских 
породица и 
начинима 
отклањања 
евентуалних 
недостатака 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Шестомесечни 
извештаји 
сачињени и 
прослеђени 
ЦСР-има 
надлежним за 
децу 

Центрима за 
социјални рад 
прослеђено 
900  извештаја 

     +    Центри за 
социјални рад, 
хранитељи, 
биолошки 
сродници 
деце на 
смештају, 
представници 
школског и 
здравственог 
система и 
друге важне 
особе за децу 
 

 
Учешће у 
сачињавању 
планова услуга за 
децу која се 
налазе на 
смештају и децу 
која улазе у 
систем заштите 

 

 
01.01.2021.-
31.12.2021. 

 
Планови услуга 
сачињени у 
партнерству са 
сарадницима из 
ЦСР, су 
садржински 
добро 
дефинисани, 
предвиђене су 
активности које 
треба да 
реализује 
стручна служба 
ЦПСУ, имају 
добро 
дефинисан 
општи циљ, 
области рада, 
очекиване 
исходе, задатке, 
носиоце 
послова и 
временски 
оквир 
 

 
Стручњаци 
ЦПСУ узели су 
учешће у 
изради 500 
планова услуга, 
планова 
припреме и 
планова 
прилагођавања 
деце и 
хранитељских 
породица 
 

     
+ 

 Стручне 
службе за 
заштиту деце 
и младих из 
Центара за 
социјани рад 

Реализација 
подршке 
хранитељским 
породицама 
методом групног 
рада на основу 
исказаних и 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Унапређене 
компетенције 
хранитеља, 
унапређена 
њихова знања и 
вештине 
применом 

Реализовано 
24 групна 
састанка -
радионице 

      +  Хранитељи 



препознатих 
потреба 
хранитељских 
породица 

интерактивног 
модела учења 
одраслих 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 10. 

Дугорочни циљ: Унапредити живот у складу са потенцијалима свакој особи која из неког разлога не живи у 

биолошкој породици, стицањем искуства породичног живота кроз услуге хранитељства, породичног смештаја 
и усвојења у региону надлежности Центра 

Приоритетна област:  Развијање услуге хранитељства, породичног смештаја и усвојења 

 

Задатак бр.3:  Обезбедити услове да хранитељске породице исуњавају услове за обнову лиценце 

 

Активност    Период 
   (од-до) 

Очекивани 
резултати 

Индикатори Потребни 
ресурси 

Партнери 

  Буџет Друго 
Евидентирање 
хранитељских 
породица којима 
истиче лиценца у 
текућој години 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Из надлежних 
Центара за 
социјални рад 
прибављени су 
захтеви за 
додатну 
процену и обуку 
након истека 
лиценце 

Сачињен план 
додатне обуке 
и формиране 
групе 

       +   Центри за 
социјални рад 
из 
припадајућег 
региона 

Укључивање 
хранитељских 
породица у 
процес додатне 
обуке 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Спроведена 
редовна 
годишња 
додатна обука  
за хранитеље  

Формирано 15 
група за 
додатну обуку 
и издата 
уверења о 
похађању 

       +  Хранитељи, 
ЦСР из 
припадајућег 
региона 

Извештавање 
надлежних 
Центара за 
социјални рад 

01.01.2021.-
31.12.2021- 

На основу 
процене кроз 
програме 
додатне обуке 
надлежни ЦСР 
информисани о 
пруженој 
подршци 
хранитељима и 
обавештени о 
начинима 

Побољшани 
стандарди у 
заштити деце 
на смештају и 
квалитет 
услуге 

       +  Центри за 
социјални рад, 
хранитељи 



отклањања 
уочених 
недостатака у 
њиховом раду 

Укључивање 
сродничких 
хранитељских 
породица у 
процес додатне 
обуке 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Све сродничке 
хранитељске 
породице 
прошле су 
додатни 
програм обуке  
за сродничко 
хранитељство у 
трајању од 10 
сати 

Стандарди 
заштите деце 
у сродничким 
хранитељским 
породицама 
унапређени 

       +   
 

 
Табела 11. 

Дугорочни циљ: Развијање услуге подршке биолошким, хранитељским, усвојитељским и породицама које 
пружају услугу породичног смештаја и  деци у региону кроз развој различитих видова подршке, различитих 
облика хранитељства и породичног смештаја 

Приоритетна област:  Развијање услуге хранитељства, породичног смештаја и усвојења 

 

Задатак бр.4:  Развијати различите облике хранитељства и породичног смештаја 

 

Активност    Период 
   (од-до) 

Очекивани 
резултати 

Индикатори Потребни 
ресурси 

Партнери 

  Буџет Друго 
Спровести 
кампању за 
развој ургентног 
хранитељства 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

5 породица 
припремљене 
за ургентно 
хранитељство 

Одржано 5 
промотивних 
скупова за 
ургентно 
хранитељство 

       +   Центри за 
социјални рад, 
клубови 
хранитеља 

Спровести 
кампању за 
развој 
хранитељства уз 
интензивну или 
додатну подршку  

01.01.2021.-
31.12.2021. 

5 породица 
припремљено 
за 
хранитељство уз 
интензивну или 
додатну 
подршку 

Одржано 5 
промотивних 
скупова за 
хранитељство 
уз интензивну 
или додатну 
подршку 

       +  Центри за 
социјални рад, 
клубови 
хранитеља 

Спровести 
кампању за 
развој 
повременог 
хранитељства 

01.01.2021.-
31.12.2021- 

5 породица 
припремљено 
за предах 
хранитељство 

Одржано 5 
промотивних 
скупова за 
предах 
хранитељство 

       +  Центри за 
социјани рад, 
клубови 
хранитеља 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 12. 

Дугорочни циљ: Унапредити живот у складу са потенцијалима свакој особи која из неког разлога не живи у 
биолошкој породици, стицањем искуства породичног живота кроз услуге хранитељства, породичног смештаја 
и усвојења у региону надлежности Центра 

Приоритетна област:  Развијање услуге хранитељства, породичног смештаја и усвојења 

 

Задатак бр.5:  Успоставити услугу припреме и обуке потенцијалних усвојитељских породица 

 

Активност    Период 
   (од-до) 

Очекивани 
резултати 

Индикатори Потребни 
ресурси 

Партнери 

  Буџет Друго 
Податке о 
потенцијалним 
усвојитељским 
породицама 
ажурирати на 
нивоу региона 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Потенцијалне 
усвојитељске 
породице 
припремљене у 
складу са 
упутством за 
обуку 
потенцијалних 
усвојитељских 
породица 

Програм 
припреме и 
обуке 
реализован са 
две групе 
потенцијалних 
усвојитеља  

       +   Центри за 
социјални рад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 13. 

Дугорочни циљ: Континуирано, ефикасно, рационално и благовремено пружање подршке хранитељским, 

усвојитељским и породицама које пружају услугу породичног смештаја  са циљем унапређења заштите деце, 
одраслих и старијих на породичном смештају и обезбеђивање довољно стимулативних услова за достизање 
развоја у складу са њиховим потенцијалима 

Приоритетна област:  Имплементирање и праћење примене стандарда услуге  

 

Задатак бр.1: Омогућити услове за реализацију функционалног модела праћења, подршке и евалуације 

рада хранитељских породица 

 

Активност    Период 
   (од-до) 

Очекивани 
резултати 

Индикатори Потребни 
ресурси 

Партнери 

  Буџет Друго 
Сачинити план 
кућних посета 
саветника за 
хранитељство, 
хранитељским 
породицама, на 
недељном, 
месечном и 
годишњем нивоу 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Хранитељске 
породице и 
деца на 
смештају имају 
подршку 
саветника у 
континуитету 

Саветници за 
хранитељство 
прате, 
подржавају, 
интервенишу 
благовремено 
и активно 
учествују у 
отклањању 
евентуалних 
недостатака 
што резултира 
подизањем 
стандарда у 
заштити деце 
на смештају 

       +    

Кућне посете 
хранитељским 
породицама-
супервизија  

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Саветници за 
хранитељство 
добијају 
континуирану 
подршку од 
супервизора и 

Одржано 100 
индивидуалних 
супервизијских 
сатанака и 20 
групних 
супервизија. 

       +   



едукатора и 
подршку у 
интервенцијама 

Едукатори за 
стручне 
раднике 
одржали 6 
едукатвивних 
састанака са 
саветницима и 
супервизорима 

Вођење 
дневника рада 
саветника за 
хранитељство, за 
свако дете на 
смештају-
супервизија  

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Саветници за 
хранитељство 
добијају 
континуирану 
подршку од 
супервизора и 
едукатора у 
поступцима 
процена 

Одржано 150 
индивидуалних 
супервизијских 
сатанака и 6 
групних 
супервизија. 
Едукатори за 
стручне 
раднике 
одржали 12 
едукатвивних 
састанака са 
саветницима и 
супервизорима 

       +   

Конципирање 
састављање и 
упућивање 
шестомесечних 
извештаја за 
децу надлежним 
ЦСР- супервизија 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Саветници за 
хранитељство 
добијају 
континуирану 
подршку од 
супервизора и 
едукатора у 
сачињавању 
полугодишњих 
извештаја 

Одржано 100 
индивидуалних 
супервизијских 
сатанака и 12 
групних 
супервизија. 
Едукатори за 
стручне 
раднике 
одржали 12 
едукатвивних 
састанака са 
саветницима и 
супервизорима 

       +   

Израда планова 
услуга - 
супервизија 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Саветници 
добијају 
континуирану 
подршку 
супервизора и 
едукатора у 
планирању рада 
са 
хранитељским 
породицама и 
децом 

Одржано 100 
индивидуалних 
супервизијских 
сатанака и 12 
групних 
супервизија. 
Едукатори за 
стручне 
раднике 
одржали 12 
едукатвивних 
састанака са 
саветницима и 
супервизорима 

   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 14. 
 

Дугорочни циљ: Континуирано, ефикасно, рационално и благовремено пружање подршке хранитељским, 

усвојитељским и породицама које пружају услугу породичног смештаја  са циљем унапређења заштите деце, 
одраслих и старијих на породичном смештају и обезбеђивање довољно стимулативних услова за достизање 
развоја у складу са њиховим потенцијалима 

Приоритетна област:  Имплементирање и праћење примене стандарда услуге  

 

Задатак бр.2: Извршити истраживање о врстама, квантитету и кавлитету услуга у локалним срединама које 
могу бити подршка пружаоцима услуге (хранитељима) и корисницима 

 

Активност    Период 
   (од-до) 

Очекивани 
резултати 

Индикатори Потребни 
ресурси 

Партнери 

  Буџет Друго 
Прибавити 
податке о 
услугама у 
локалним 
срединама у 32 
општине из 
припадајућег 
региона 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Хранитељи, 
деца и млади 
имају 
информације о 
услугама у 
њиховим 
срединама и 
активно их 
користе као 
подршку  

Стандарди 
заштите деце 
у 
хранитељским 
породицама 
унапређени  

       +   Локалне 
самоуправе и 
центри за 
социјални рад 
из 
припадајућег 
региона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 15. 
 

Дугорочни циљ: Обезбедити да делатност центра доприноси развоју система социјалне заштите Републике 
Србије и одвија се у складу са законима, прописима и програмским документима 
 

Приоритетна област:  Имплементирање и праћење примене стандарда услуге  

 

Задатак бр.3: Унапредити базу података центра како би представљала добар основ за планирање и 
извештавање 

 

Активност    Период 
   (од-до) 

Очекивани 
резултати 

Индикатори Потребни 
ресурси 

Партнери 

  Буџет Друго 
Формирану базу 
података 
недељно 
ажурирати и 
допуњавати 
подацима који су 
потребни у 
оперативном 
раду 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Центар 
располаже 
ажурном базом 
података у 
континуитету 

База података 
доступна 
запосленима, 
руководству, и 
другим 
корисницима 
у складу са 
законом и 
представља 
добар основ 
за планирање 
и 
извештавање 

       +    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 16. 

Дугорочни циљ: Подизање квалитета рада Центра унапређењем компетенција запослених путем стручног 
усавршавања и комплетирање стручне службе 

 

Приоритетна област:  Лиценцирање стручних радника и центра у складу са правилницима и планирање 

стручног усавршавања 

 

Задатак бр.1: Омогућити свим запосленима стручно усвавршавање, а посебно стручним радницима који су 

у обавези лиценцирања 

 

Активност    Период 
   (од-до) 

Очекивани 
резултати 

Индикатори Потребни 
ресурси 

Партнери 

  Буџет Друго 
Извршити одабир   
програма 
стручног 
усавршавања из  
каталога 
акредитованих 
програма 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Стручним и 
другим 
радницима 
омогућено 
стручно 
усавршавање и 
прибављање 
бодова 
потребних за 
лиценцирање 

Стручни рад 
унапређен 

       +   Републички 
завод за 
социјалну 
заштиту 

 Извршити 
одабир стручних 
скупова на нивоу 
године 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Стручним 
радницима и 
другим 
запосленима 
омогућено да  
присуствују   на 
стручним 
скуповима, 
унапреде своја 
знања и 
вештине и 

Рад центра 
унапређен, 
обезбеђена 
законитост у 
поступању, а 
интерни акти 
усклађени са 
најновијим 
законима и 
прописима 

       +  Министарство, 
Удружење 
стручних 
радника 
социјалне 
заштите, 
Асоцијација 
Центара за 
социјани рад, 
Удружење 
социјалних 



информишу се о 
акуелностима 
везаним за 
област којом се 
баве 

радника, 
Комора 
социјане 
заштите, 
Асоцијација 
центара за 
породични 
смештај и 
усвојење 

Прибавити 
извештаје 
супервизора, 
реализатора 
едукативних 
програма за 
запослене и 
обавити 
разговоре са 
запосленима о 
њиховим 
жељама везаним 
за стручно 
усваршавње 

01.01.2021.-
31.12.2021- 

У заједничком 
консултативном 
процесу 
препознате 
области у 
којима је 
потребно 
стручно 
усавршавање,а 
у скалду са 
потребама 
установе и 
жељама 
запослених и 
сачињен план 
стручног 
усавршавања 

Стручни рад 
реализује се у 
складу са 
стандардима,а 
основна 
делатност 
центра 
остварује се у 
најбољем 
интересу 
корисника 

       +   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 17. 

Дугорочни циљ: Подизање квалитета рада Центра унапређењем компетенција запослених путем стручног 
усавршавања и комплетирање стручне службе 

 

Приоритетна област: Унапређење рада и комплетирање стручне службе за хранитељство 

 

Задатак бр.2: У сарадњи са ресорним министарством изналазити могућности за решавање недостајућих 
стручних радника 

 

Активност    Период 
   (од-до) 

Очекивани 
резултати 

Индикатори Потребни 
ресурси 

Партнери 

  Буџет Друго 
Сектору за 
социјалну 
заштиту и 
подршку 
породици 
упутити писани 
предлог  за 
запошљавање 
недостајућих 
стручних радника 
и попуљавање 
упражњених 
радних места 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Број стручних 
радника 
повећан  

Основане две 
радне 
јединице 
центра,а 
услуга 
доступна 
већем броју 
корисника 

       +   МИНРЗС 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 18. 

Дугорочни циљ: Подизање квалитета рада Центра унапређењем компетенција запослених путем стручног 
усавршавања и комплетирање стручне службе 

 

Приоритетна област: Унапређење рада и комплетирање стручне службе за хранитељство 

 

Задатак бр.3: Обезбедити супервизијску подршку стручним радницима екстерну и интерну 

 

Активност    Период 
   (од-до) 

Очекивани 
резултати 

Индикатори Потребни 
ресурси 

Партнери 

  Буџет Друго 
Наставити 
започету 
сарадњу са 
стручном 
службом 
Републичког 
завода за 
социјалну 
заштиту 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Организација 
рада у центру 
унапређена. 
Стандарди 
стручног рада 
унапређени 

Одржано 
четири 
екстерна 
супервизијска 
састанка 

       +   Републички 
завод за 
социјалону 
заштиту 

Организацију 
рада унутар 
центра уредити 
на начин да 
сваки стручни 
радник има 
континуирану 
супервизијску 
подршку 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Стручни рад, 
подршка 
хранитељима и 
деци на 
смештају, 
интервенције и 
извештавање 
унапређени 

Саветници за 
хранитељство 
имају подршку 
супервизора и 
реализатора 
едукативних 
програма 
индивидуално 
најмање 
једном 
недељно 

       +   

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 19. 

Дугорочни циљ: Подизање квалитета рада Центра унапређењем компетенција запослених путем стручног 
усавршавања и комплетирање стручне службе 
 

Приоритетна област:  Унапређење рада других служби у центру 

 

Задатак бр.1 и 2: Обезбедити континуирану едукацију и стручно усваршавање запослених у финасијско 

рачуноводственој служби, правника и администартивног радника. Унапредити област противпожарне 
заштите, безбедности и здравља на раду и хигијене установе 

 

Активност    Период 
   (од-до) 

Очекивани 
резултати 

Индикатори Потребни 
ресурси 

Партнери 

Буџет Друго 
Извршити 
одабир једног 
стручног скупа из 
области финасија 
и рачуноводства 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Финасијско-
рачуноводствени 
радници упознати 
су са актуелним 
законима, 
подзаконским 
актима и 
одлукама важним 
за буџетско 
рачуноводство и 
исте примењују 

Финсијско-
рачуноводствени 
радници поседују 
сертфикате о 
завршеној обуци 

    +   Министарство 
рада 
запошљавања 
и социјалне 
политике, НИП 
Образовни 
информатор, 
НИП Параграф 

Извршити 
одабир програма 
за завођење 
аката и едукацију 
техничког 
секретара 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Технички 
секретар обавља 
послове у складу 
са законом о 
архивској грађи 

Административни 
радник поседује 
сертификат о 
завршеној обуци 

    +  Историјски 
архив, 
програмери 

Обезбедити 
континуирану 
едукацију за 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Противпожарна 
заштита и 
безбедан и здрав 

Задужени 
запослени 
поседују 

    +  Акредитована 
агенција за 
противпожарну 



запослене и 
ангажоване на 
пословима 
противпожарне 
заштите и 
безбедности и 
здравља на раду 

рад подигнути на 
виши ниво 

сертификат о 
завршеној обуци и 
континуирано 
прате стање 
безбедности и 
здравља 
запослених 

заштиту и 
безбедност и 
здравље на 
раду 

Обезбедити 
редовно 
сервисирање 
опреме и 
основних 
средстава за рад 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Запослени 
несметано 
користе опрему и 
средства за рад 
неопходне за 
реализацију 
програмских 
циљева  и 
континуитета у 
раду 

Безбедност 
запослених и 
сигурно 
коришћење 
средстава за рад  
на високом нивоу 

    +  Лиценциране 
организације и 
сервиси 

Обезбедити 
континуирану 
едукацију 
правника ЦПСУ 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Правник 
реализује послове 
у складу са 
законима 

Пословање ЦПСУ 
усклађено са 
законима и 
другим прописима 

    +  Републички 
завод за 
социјалну 
заштиту, 
Комора 
социјалне 
заштите 

Реализовти 
редовно и 
вандредно 
извештавање 
надлежним 
институцијама 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Установа  
реализује 
законима 
дефинисане 
обавезе 
извештавања 
према директном 
кориснику буџета, 
Управи за трезор, 
Управи за јевне 
набавке, Р заводу 
за социјалну 
заштиту  и 
несметано 
функционише 

Сачињено и 
прослеђено 40 
извештаја о 
реализацији 
буџета, регистру 
запослених и 
роковима 
извршења 
новчаних обавеза, 
годишњи извештај 
о раду 

    +  Министарство, 
рада 
запошљавања 
и социјалне 
политике, 
Министарство 
финасија-
Управа за 
трезор, Управа 
за јавне 
набавке, 
Републички 
завод са 
социјалну 
заштиту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 20. 
 

Дугорочни циљ: Континуирано, ефикасно, рационално и благовремено пружање подршке хранитељским, 

усвојитељским и породицама које пружају услугу породичног смештаја  са циљем унапређења заштите деце, 
одраслих и старијих на породичном смештају и обезбеђивање довољно стимулативних услова за достизање 
развоја у складу са њиховим потенцијалима 

Приоритетна област:  Омогућавање доступности услуга свим корисницима у региону-развијање мреже 

сртучних служби 

 

Задатак бр.1: Обезбедити материјално техничке претпоставке за несметан рад, доступност и квалитет 

пружања услуга у радним јединицама ван седишта центра 

 

Активност    Период 
   (од-до) 

Очекивани 
резултати 

Индикатори Потребни 
ресурси 

Партнери 

Буџет Друго 
Организацију употребе 
службених аутомобила 
уредити на тај начин да 
буду равномерно 
доступни свим 
стручним радницима 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Сртучни радници 
су у могућности 
да у 
континуитету 
остварују 
директне 
контакте са 
корисницима у 
кућним посетама 

Стручни радници 
оваљају теренски 
рад динамиком у 
складу са 
стандардима 
прописаним 
правилником о 
хранитељству, а 
корисници имају 
подршку у 
континуитету и 
благовремено  

    +    

Обезбедити 
канцеларијску 
опрему,комуникацијске 
уређаје и везе, као и 
сервисирање опреме 
за несметан рад 
запослених ван 
седишта установе 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Стручне службе 
несметано 
обављају 
основну 
делатност и у 
могућности су да 
добију подршку  
из седишта 

Опрема и везе су  
у исправном 
стању и користе 
се наменски 

    +   

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 21. 
 

Дугорочни циљ: Побољшање сарадње са установама социјалне заштите и другим актерима у припадајућем 

региону и успостављање услуге на делу региона који актуелно не обухватамо услугом праћења и подршке  

 

Приоритетна област:  Омогућавање доступности услуга свим корисницима у региону-развијање мреже 

сртучних служби 

 

Задатак бр.3: Са центрима за социјални рад из припадајућег региона остварити сараднички однос са 
циљем стварања оптималних претпоставки за заштиту корисника у складу са прописаним стандардима 

 

Активност    Период 
   (од-до) 

Очекивани 
резултати 

Индикатори Потребни 
ресурси 

Партнери 

Буџет Друго 
Иницирати и 
организовати 
стручне скупове са 
представницима 
центра за 
социјални рад из 
припадјућег 
региона, на чијој 
територији ЦПСУ 
није у могућности 
да успостави 
услугу 

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Стручне службе 
ЦСР и ЦПСУ 
разумеју и 
примењују 
стандарде у 
области 
хранитељства, без 
обзира на 
ограничења у 
броју запослених, 
односно стручне 
службе ЦСР-а у 
деловима регина 
где ЦПСУ није 
успоставио услугу, 
обављају послове 
хранитељства у 
целости. 

За кориснике  у 
деловима 
региона где ЦПСУ 
није успоставио 
услугу примењују 
се исти стандарди 
без обзира на 
ограничења 
система 

    +   Центри за 
социјални 
рад у 
Златиборском 
управном 
округу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Табела 22. 

Дугорочни циљ: Унапређиавати хранитељство, подстицати развој породичног смештаја и усвојења у региону 

који покрива Центар путем промоције, ширења мреже породица пружалаца услуга и подизање стандарда 
услуга 

 

Приоритетна област: Учешће у пројектним активностима које доприносе развоју и унапређењу квалитета 

заштите корисника, материјалног положаја центра, обезбеђују иновативан приступ у пружању подршке 
корисницима и пружаоцима услуге 

 

Задатак бр.1: Аплицирати код фондова са програмима и пројектима који унапређују квалитет 
заштите деце и младих и припремају их за самосталан живот  
 

Активност    Период 
   (од-до) 

Очекивани 
резултати 

Индикатори Потребни 
ресурси 

Партнери 

Буџет Друго 
Наставити 
спровођење 
програмских  
активности на 
пројекту 
„Међусекторска 
сигурносна мрежа 
за активно 
укључивање 
младих из 
хранитељских 
породица“  

01.01.2021.-
31.12.2021. 

Квалитет заштите, 
деце и младих  у 
хранитељским 
породицама 
унапређен са 
аспекта 
сврсисходности и 
боље 
припремљености 
за самосталан 
живот 

70 младих 
укључено у 
програме 
подршке за 
самосталан 
живот, оснажени 
су за активан 
приступ тржишту 
рада, повезани са 
послодавцима   

         + Удружења 
„Урадимо 
заједно“ и 
„Развојни 
бизнис 
центар“, 
МНРЗС, 
Министарсво 
финансија 
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                                                                                                            Сандра Јовановић Белотић    
 

             

 


