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У анализи дневне услуге Дневни боравак у заједници од 9 лиценцираних 
пружалаца услуга у АПВ, 5 пружалаца услуге су они чији је оснивач држава, док 4 
пружаоца услуге Дневни боравак су недржавни, односно удружења специјализована 
за пружање ове врсте услуге. Oд анализираних 9 пружалаца услуге, 4 су са 
ограниченом лиценцом, док 5 пружалаца поседује лиценцу која важи 6 година.  
 
 

 
 
 

 
ЗАПОСЛЕНИ И АНГАЖОВАНИ РАДНИЦИ 
 

 

Укупан број запослених и ангажованих радника у току 2017. године био је 84. У 
току године дошло је до незнатног смањења броја радника и на дан 31.12.2017 тај 
број је био 80 запослених и ангажованих радника. Највећи број запослених био је у 
радном односу заснован на неодређено време, и то 28 запослених, затим 22 
ангажованих на основу уговора о делу и ауторском делу и 17 запослених у радном 
односу заснован на одређено време. Преостали број су запослени чије ангажовање 
је на обављању привремених и повремених послова, приправници и волонтери. Од 23 
ангажованих стручних радника на дан 31.12.2017. године 20 стручних радника 
је са завршеном обуком по акредитованом програму за пружање услуге. 

државни не државни

Структура ангажованих радника на дан 31.12.2017. према старости, полу и 
врсти послова   

Старост     Руководиоци  Стручни 
радници 

  Стручни 
сарадници 

Сарадници Остало 
особље 

УКУПНО 

      М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж  

До 29 год. 0 1 2 6 0 3 0 2 0 2 2 

30 – 39 3 1 0 11 1 4 1 8 3 3 6 

40 – 49 0 1 0 2 0 5 0 3 0 2 2 

50 – 59 0 1 0 1 0 0 0 3 0 3 3 



 

 

 
ФИНАНСИРАЊЕ УСЛУГЕ 
 

 
 
У укупном буџету за услуге социјалне заштите које су у надлежности јединица локалне 
самоуправе у 2017. години највише средстава одлази на финансирање дневних  
услуга  у  заједници, при чему значајна средства одлазе на финансирање услуге 
Дневни боравак. Доминантан извор финансирања услуге је и даље из буџета 
локалне самоуправе. У структури према приходима видљиво је да пружаоци услуга 
користе сва доступна средства за финансирање, при чему партиципација 
корисника је око 7.8% у укупном финансирању. На дан 31.12. 2017 године 69 
корисника је партиципирало у финансирању услуге, 43 корисника није 
партиципирало у финансирању, док су свега 7 корисника плаћали цену услуге у 
износу од 100%.  
 
 
Финансирање услуге према приходима у току 2017. године 

Извори финансирања Износ финансирања у РСД 

Буџет ЛС 40.413.300,00 RSD                                                                      
Републички буџет (пројекти/конкурси 
МРЗБСП, јавни радови, игре на срећу)   9.514.700,00 RSD                                                                      

Донације (страни пројекти, нпр. ИПА)  699.400,00 RSD                                                                      

Партиципација корисника 3.985.472 RSD                                                                      

Друго  955.680,00 RSD                                                                      

УКУПАН БУЏЕТ ПУ У ТОКУ ГОДИНЕ 55.568.552,00 RSD                                                                       
 
 

 
ПОДАЦИ О КОРИСНИЦИМА 
 

 
Број свих корисника1 на евиденцији у току 2017. години према 
општини/пребивалишту из ког долазе, укључујући и матичну општину је 171. Број 
нових корисника услуге дневни боравак смештени у току 2017. године био је 
укупно 28, од чега 15 корисница и 13 корисника. Од укупног броја 

                                                           
1 У 2017 није било корисника дневног боравка за децу и младе у сукобу са 
законом као што су корисници са изреченим васпитним налогом и корисници са 
изреченом васпитном мером посебне обавезе. 

 

60 - 64 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

65+ 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 

УКУПНО 3 5 2 21 1 13 1 18 3 11 14 

УКУПНО 8 23 14 19 14 78 



деце/малолетних корисника у 2017. години према породичном статусу, 54 
корисника је из потпуне породице (оба родитеља и деца), 20 корисника је из 
једнородитељске породице (један родитељ и деца),  10 корисника је из 
сродничке породице, 5 корисника долази из хранитељске породице, и 3 
корисника је из проширене породице (родитељи, деца и други сродници). У односу 
на образовни статус, доминантан број корисника су завршили школовање њих 42, 
док је 12 корисника у редовном основном школству. Корисника који похађају 
специјалне основне школе је 6, док је у средњој специјалној школи 1 корисник. 
Од укупног броја корисника, њих 136 је користило и друга права из система 
социјалне заштите у 2017.години.  62 корисника је користило  право на помоћ и 
негу другог лица, 54 корисника је користило право на увећану помоћ и негу 
другог лица, док 20 корисника су користили права на новчану социјалну помоћ. 

 

Број корисника услуге дневни боравак у 2017. према старости и полу  

Корисници по 
узрасту 

Укупан број корисника 
у току 2017. године 

(01.01.2017. - 
31.12.2017.) 

Број корисника на евиденцији у 
децембру 2017. закључно са 

31.12.2017. 

М Ж Укупно М Ж Укупно 

0 - 5 година 1 1 2 0 1 1 

6 - 14 година 15 11 26 14 10 24 

15 - 17 година 5 2 7 5 2 7 

18 - 25 година 13 16 29 12 14 26 

26 - 64 године 57 29 86 54 32 86 

65 - 79 година 4 6 10 0 3 3 

80 и више 
година 

2 3 5 1 4 5 

Укупно 97 
6
8 165 86 66 152 

 
У укупном броју пунолетних корисника према породичном статусу највећи број 
њих 112 живи са родитељима или сродницима, док 14 корисника живе сами. У 
табели у прилогу је приказан број корисника по породичном статусу. 
 
Укупан број пунолетних  корисника услуге у 2017. години према породичном 
статусу 

Породични статус корисника Број пунолетних 

Корисник живи сам  14 

Корисник живи са брачним/ванбрачним 
партнером/партнерком  2 

Корисник живи са брачним/ванбрачним 
партнером и неким другим (деца, 
сродници, итд.) 

3 

Корисник живи без партнера, са 
децом/унуцима/другим сродницима 7 

Корисник живи са родитељима или 
сродницима 

112 

Нешто друго 2 

УКУПНО 140 

 
 

 



У следеће две табеле приказан је радни статус младих и одраслих, и старијих 
корисника. У категорији младих и старијих 48% су незапослени корисници. Од 
укупног броја корисника 63 је незапослено, за 36 корисника је одузета радна 
способност, док 28 корисника је запослено. 
 
Пунолетни - млади и одрасли корисници према радном статусу у 2017. години 

Радни статус Број корисника 

Незапослен 63 

Запослен 0 

Пензионер 28 

Одузета радна способност 36 

Нема података 6 

УКУПНО 133 

                            

Пунолетни - старији корисници према радном статусу у 2017. години 

Радни статус Број корисника 

Запослен 0 

Пензионер 23 

Није остварио право на пензију 0 

Нема података 22 

УКУПНО 45 

 
Према врсти инвалидитета или здравственим сметњама доминантна врста 
инвалидитета су интелектуалне тешкоће и вишеструки инвалидитети. У 
старосној групи највећи број корисника са интелектуалним тешкоћама су корисници 
одрасли  (26-64) и млади (18-25). Према степену подршке 69 корисника је други 
степен подршке, 46 са трећим степеном подршке, 29 корисника са првим 
степеном подршке и 27 са четвртим степеном подршке. Највећи број корисника 
на евиденцији према степену подршке је из категорије пунолетних, 149 корисника 
у односу на 32 корисника из категорије деце. 
 
Kорисници услуге у 2017. години према врстама инвалидитета или здравственим 
сметњама и старости 

Врста инвалидитета Деца (0 - 17) 
Млад
и (18 
- 25) 

Одрасл
и (26 - 

64) 
Старији (65 и више) 

Телесни инвалидитет 5 1 6 0 

Сензорни инвалидитет 0 0 0 0 

Интелектуалне тешкоће 11 16 52 0 

Менталне тешкоће 4 1 4 1 

Вишеструки (истовремено 
присуство  2 или више 
сметњи, тешкоћа, 
инвалидитета код једне 
особе) 

7 8 22 15 

Первазивни развојни 
поремећаји (аутизам, 
Ретов, Аспергеров синдром 
и други развојни 
поремећаји) 

5 0 4 0 



Тешка органска обољења 0 0 0 0 

Поремећај понашања или 
тежи емоционални 
проблеми 

1 1 1 0 

Болести зависности 
(алкохолизам, 
наркоманија) 

0 0 0 0 

Друго 2 0 0 0 

УКУПНО 35 27 89 16 

                            

Корисници на евиденцији у току 2017. године према степенима подршке  

Степен подршке Деца Пунолетни 

1. степен подршке 9 20 

2. степен подршке 17 52 

3. степен подршке 6 40 

4. степен подршке 0 27 

Укупно по узрасту 32 149 

УКУПНО 181 

 
 
У прилогу је исказан број корисника према дужини коришћења услуге. Највећи 
број корисника 35 % користе услугу од пет до десет година, док 34 % користи од 
годину до пет година. Према упућивању на коришћење услуге који су 
самостално или преко старатеља уговарали коришћење услуге са пружаоцем (без 
посредовања ЦСР) је 58 корисника, док 39 корисника су упућени од стране центра 
за социјални рад. 
 

Корисници дневног боравка у 2017. години према дужини коришћења услуге 

Дужина 
коришћења 

Деца Пунолетни 

До годину дана 7 21 

Од годину до пет 
година 

31 46 

Од пет до десет 
година 6 47 

Више од десет 
година 

0 22 

УКУПНО 44 136 

 

 



 

 

Корисници на евиденцији на дан 31.12.2017. године према учесталости 
коришћења услуге 

Број корисника који користе услугу свакодневно 119 

Број корисника који услугу користе неколико пута недељно 27 

Број корисника који услугу користе мање од једном недељно 8 

Нешто друго 1 

УКУПНО 155 

 

 

Анализа је показала следеће потребе ангажованих радника за програме 
акредитованих обуке у систему социјалне заштите за 2018. годину:  

□ Основни програм обуке за рад са особама са инвалидитетом 
□ Програм обуке стручних радника и сарадника у социјалној заштити у области 

деменције 
□ Превенција насиља над старијим особама 
□ Партиципација корисника у социјалном раду 
□ Примена антидискриминационе праксе у раду са старијим особама 
□ Монтесори програм 
□ Поступање центара за социјални рад у ситуацијама повећаног ризика од 

измештања деце 
□ Примена скале за процену функционалне способности корисника и одређивање 

потребног степена подршке 
□ Чувари осмеха-психолошке радионице за подстицање развоја 
□ На породицу усмерена подршка-сарадња са породицама деце са сметњама у 

развоју 
□ Стратегије суочавања са стресом 
□ Радно ангажовање ментално недовољно развијених особа на отвореном 

тржишту 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

до годину дана

од 1 до 5 год.

од 5 до 10 год.

више од 10 год.

дужина коришћења услуге

деца пунолетни



□ Коришћење асиситивне технологије у социјалној заштити 
□ На породицу усмерена подршка - сарадња са породицама деце са сметњама у 

развоју 
□ Унапређење компетенција за пружање супервизијске подршке у социјалној 

заштити 
□ Процена потреба ради ефикасније подршке - обука за примену модела и 

батерија инструмената процене потреба деце са сметњама у раз.и њихових 
породица 

□ Знање и вештине за превладавање стреса на послу и превенцију 
професионалног изгарања 

□ Школа животних вештина - програм обуке професионалаца за процену и 
припрему особа са сметњама у развоју за што самосталнији живот  

□ Обука стручњака за примену конкретних поступака у циљу побољшања 
функционалности особа са сметњама у менталном развоју професионално 
сагоревање 

□ Рад са особама са церебралном парализом 
□ Модели услуга и примери праксе нпр Италија, Холандија,  
□ Превенција синдрома сагоревања код професионалаца у социјалној заштити 
□ "Умем боље" рад са младима са агресивним понашањем 
□ Основни програм обуке за личне пратиоце  деце  ОСИ 
□ Сервисни центар за подршку особама са инвалидитетом у локалној заједници - 

базична обука 

 


