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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 пензијском и инвалидском осигурању Закон о здравственом 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 ЦЗСР, 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. 

 

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 
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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  
 

 
Општина Ариље налази се у западном делу Републике Србије у сливу чистих планинских река Рзава и 
Моравице, поред магистралног пута Пожегa - Ивањица. Представља саставни део Златиборског округa, и по 
конфигурацији земљишта припада брдско-планинском подручју са уским појасом равнице око реке 
Моравице.  
 
Ариље је од Београда удаљено 195 км, од Чачка 46 км, Ужица 36 км, Пожеге 12 км и Ивањице 28 км. Осим 
туристичког потенцијала, који је све више развијен када су у питању градске и приватне плаже дуж обале 
најчистије реке у Србији, она представља благо за становнике овог краја током читаве године. Хладна, али 
лековита вода реке Рзав извире у једној од све уређенијих и популарнијих бања у селу Висока, које се 
налази на највишој надморској висини у општини Ариље. 
Највиши врх општине је планина Кукутница у селу Бјелуша са 1328 метара надморске висине. Површина 
општине је 349 км² на чијем подручју живи 19.784 становника (према попису из 2002 године), груписаних у 
22 месне заједнице. Просечна густина насељености 56,5 становника на 1 км2. Само градско подручје захвата 

668 ха, а насељава гa око 7.000 становника. 
Природа је ово подручје наградила богaтим и атрактивним шумским пределима, бистрим планинским изворима, потоцима и рекама, тако да 
се овај крај убраја у најчистије и најздравије средине у Србији. Тако очувана природа, неугрожена човековом небригом, пружа изванредне 
услове за производњу (Ариље, Пожегa, Лучани, Чачак и Горњи Милановац). Вода за ове потребе захвата се директно са водотока Рзава, који са 
правом носи епитет најчистије реке у Србији. Садашњи капацитет Фабрике за прераду воде од 1200 литара у секунди пијаће воде, изградњом 
акумулације "Сврачково" биће повећан на 2500 литара у секунди, чиме ће много већи број становника Србије добити чисту пијаћу воду са реке 
Рзав. Због свог положаја Ариље је једно од места у којима се могу осетити различити типови климе. Клима предела око реке Моравице има 
одлике умерено-континенталне климе, са обележјима такозване жупске климе. Док сам географски положај рељефа утиче на то да ћете у 
Ариљу великим делом године осећати призвук планинске климе, што ову општину сврстава у оне са чистим и свежим ваздухом. Историја овог 
места обилује многим променама, пре свега у свету духовних дешавања, због чега је данас и познато као дом Плавог анђела, ништа мање 
важности од свима познатог Милешевског.  
Неколико векова по замирању римске власти на овим просторима, у другој половини 10. века дошле су избеглице из грчког града Ларисе, 
носећи са собом мошти свога светитеља, грчког епископа и великог проповедника хришћанства Светог Ахилија. Ове мошти сахрањене су на 
месту данашње ариљске цркве, велелeпног здања вредног посете. Ариље је по овом светитељу добило име, чији култ се данас слави као 
празник и градска слава. Почетком 13. века Сава Немањић, ариљски манастир прогласио је за седиште Моравичке епископије. Након познатих 
историјских дешавања, под утицајем турске власти, цео крај је опустошен око 160. године. Нови житељи из Источне Херцеговине и Црне Горе 
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почели су да насељавају ове крајеве средином 18. века да би након Првог и Другог српског устанка насеље око цркве Светог Ахилија поново 
заживело. Мало насеље, сконцентрисано око цркве, као друмско свратиште и караванско коначиште, полако се развијало и урбанизовало. 
 
Када је наш великан писане речи, по професији агроном, Добрило Ненадић, 70-их година прошлог века подстакао производњу малине у 
нашем крају, није ни сањао да ће са површине од 349км² на којој се ова Општина простире, по производњи малине бити испред многих 

развијенијих земаља. Производњом малине се у овом крају бави готово целокупно становништво, од пољопривредних произвођача којим је 
то основно занимање до лекара, професора, службеника који на овај начин остварују потребне допунске приходе. Тренутно се малина 
плантажно гaји на око 1.200 ха, а годишње се произведе преко 1.400 вагона екстра класе јагодичастог воћа, одабраних сорти. На подручју 
општине постоји преко 50 хладњача (у друштвеној и приватној својини) за замрзавање малине, одакле се ово воће у замрзнутом стању током 
целе године транспортује на страна тржишта. 

 
Путујући магистралним путем Пожега-Ивањица, осим освежења на једној од плантажа малињака, свежим и здравим производима, имате 
прилику да пазарите најкавлитетнији веш у некој од многих текстилних фирми. По последњим подацима на сваких 11 радно активних 
Ариљаца, долази по једна фирма, што је знатно изнад просека Републике и округа. Поред пољопривреде и текстилне индустрије заступљена је 
прехрамбена индустрија, прерада дрвета и металопрерада. 
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3.2 ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ  

 

 Према резултатима пописа становништва из 2011. године у 22 насељена места живи 17.947 становника, док у самом Ариљу живи 6.763, што 

представља 37,68 % од укупног броја становника општине.   

 Просечна старост просечна старост становништва општине Ариља је 43 године.  

 У категорији остарелог становништва приметан је знатно већи број женске популације.  

 По демографским показатељима, општина има изразито неповољну старосну структуру становништва, јер спада у групу подручја са 

демографском старошћу, као и са веома израженим губитком становништва у претходних неколико деценија. Ти трендови се настављају и 

даље, број активног становништва се драстично смањио у наведеном периоду, као и број деце и омладине, а порастао је број старачких 

пољопривредних домаћинстава и пензионера и очекује се даље повећање броја пензионера. 

 

 
 

Извор, Републички завод за статистику, Попис 2011 
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Извор, Републички завод за статистику, Попис 2011 

 

 
Извор, Републички завод за статистику, Попис 2011 
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3.3 ПОДАЦИ О КОРИСНИЦИМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  1 
 
 На евиденцији центра за социјални рад у 2019.години било је укупно  1021 корисника -  294  деце,  64 младих, 432   одрасла лице и  231  старо 

лица. 
 Анализирајући статистички извештај запажа се да је највећи број корисника из свих корисничких група пренет из претходне године (750). 

Корисника који су реактивирани у 2019.години било је 79, а током извештајног периода  евидентирано је 192 корисника који до тада нису били 
у систему социјалне заштите. Током извештајног периода у пасиву је стављено 263 корисника па је на дан 31.12.2019.године на евиденцији 
центра било 758 корисника.  

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

Уочава се да је у укупном броју корисника нешто више заступљено жена (512) у односу на број мушкараца (509), да највише корисника има са 

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

сеоско 

Табела 1 - 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)  166 128 294 118 87 205 

Млади (18-25)  33 31 64 20 23 43 

Одрасли (26-64)  216 216 432 168 166 334 

Старији (65 и више)  94 137 231 70 106 176 

Укупно 509 512 1021 376 382 758 

 
Табела 2 -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)  109 96 57 32 205 89 

Млади  (18-25)  24 21 9 10 45 19 

Одрасли  (26-64)  135 154 81 62 289 143 

Старији  (65 и више)  43 75 51 62 118 113 

Укупно 311 346 198 166 657 364 

 

                                                
1 Евиденција Центра за социјални рад за 2019 годину, Републички завод за социјалну заштиту 
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Табела 3. Кретање броја корисника у ЦСР у 2019. години  

Старосне групе  Пренети Новоевидентирани Реактивирани Укупно у 2019.  
Стављени у 

пасиву 

Деца (0-17) 192 84 18 294 89 

Млади (18-25) 48 9 7 64 21 

Одрасли (26-64) 317 69 46 432 98 

Старији (65 и 
више) 

193 30 8 231 55 

У К У П Н О  750 192 79 1021 263 

 
 
 
 
 

ДЕЦА 
Табела 4 -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   13 12 25 8 8 16 

3 - 5  16 18 34 9 12 21 

6 - 14  85 69 154 67 46 113 

15-17  52 29 81 34 21 55 

Укупно 166 128 294 118 87 205 
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Табела 5 -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 0 1 5 6 

Деца жртве насиља и занемаривања  2 2 11 1 16 

Деца са неадекватним родитељским старањем  3 0 4 2 9 

Деца са проблемима у понашању и у сукобу са законом  0 0 3 34 37 

Деца чији се родитељи споре око вршења родитељског права  9 13 28 4 54 

Деца чије су породице корисници НСП и других видова материјалног  давања  7 9 43 19 78 

Деца ОСИ  1 2 20 11 34 

Деца у поступцима одређивања личног имена  0 0 0 0 0 

Деца у поступцима располагања имовином  3 6 15 5 29 

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   6 12 34 28 80 

Укупно 31 44 159 109 343 
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ПУНОЛЕТНИ КОРИСНИЦИ 

Табела 6  - 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 30 14 0 46  
Жртве насиља, занемаренe особe и у ризику од 
занемаривања  16 65 6 0 87  

Особе које се споре око вршења родитељског права  11 29 0 0 40  

Особе са инвалидитетом  16 113 103 0 232  

Особа са друштвено неприхватљивим понашањем  8 3 1 0 12  
Особе које имају потребе за смештајем -домски или 
породични смештај  2 18 22 1 43  

Материјално угрожене особе  18 155 41 0 214  
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  12 98 94 0 204  

Укупно 85 511 281 1 878  

       

Табела 7 -Број пунолетних корисника на евиденцији ЦСР према радном статусу и старости на дан 31.12.   

Старост корисника  

Статус запослености    

Незапослен  Запослен  Пензионер  Нема података    

Млади  28 8 1 6   

Одрасли  198 46 50 40   

Укупно 226 54 51 46   
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Табела 8 -Број старијих корисника на евиденцији ЦСР према радном статусу у на дан 31.12.   

Старост корисника  Запослен Пензионер 

Није 
остварио/ла 

право на пензију Нема података   

Старији (65+)  0 79 76 21   

 
       

Табела 9 -  Број пунолетних корисника на евиденцији ЦСР према образовању и старости на дан 31.12. 

Старост корисника  

Ниво образовања 

Укупно 
Без завршене 

OШ 
Завршена 

OШ 
Завршена 

средња школа 
Завршена 

виша школа 
Нема 

података 

Млади 3 17 23 0 0 43 

Одрасли 70 104 123 9 28 334 

Старији 89 40 25 3 19 176 

Укупно 162 161 171 12 47 553 

 
 
 
 

ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

Табела 10 -  Особе са инвалидитетом на евиденцији ЦСР у току године, према старости и полу   

Старост  Мушки Женски Укупно   

Деца  21 13 34   

Млади  11 5 16   

Одрасли  64 49 113   

Старији  44 59 103   

Укупно 140 126 266   
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Табела 11 -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  9 7 49 45 110 

Интелектуални инвалидитет  5 6 27 6 44 

Сензорни инвалидитет  5 0 10 42 57 

Первазивни развојни поремећаји, ....  13 0 0 0 13 

Вишеструки инвалидитет  1 2 2 0 5 

Ментална обољења  1 1 25 10 37 

Укупно 34 16 113 103 266 

      

Табела 12 -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 1 0  

Смештај у установи социјалне заштите  0 2 16 9  

Укупно 0 2 17 9  
 

      

Табела 13 -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 1 0 1 

Смештај у установи социјалне заштите  0 0 0 1 1 

Укупно 0 0 1 1 2 
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РОМИ НА ЕВИДЕНЦИЈИ ЦСР 

Табела 14 -Број припадника ромске националности на евиденцији ЦСР у току године, према старости и полу 

Старост  Мушки  Женски  Укупно 

Деца  16 8 24 

Млади  5 6 11 

Одрасли  29 24 53 

Старији  4 2 6 

Укупно 54 40 94 
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3.4 ПОСТОЈЕЋЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ   
 

- Извештај ЦСР указује на знатан пораст броја корисника у свим старосним групама указује да се све више корисника обраћа за остваривање 

права и услуга како би задовољили егзистенцијалне потребе и добили помоћ ради решавања других животних тешкоћа. Највећи је број 

корисника из групе одраслих ( 43,8%). Деца, корисници социјалне заштите заступљени су са 27%, док су стари заступљени са 23,6%. 

Заступљеност младих у укупном броју корисника је 5.4%.  Када се ради о корисницима према пребивалишту, ЦСР је констатовао да 62% 

корисника ЦСР живи у урбаном делу општине (градске средине и приградских насеља), док 38% корисника  живи у руралном подручју, од 

којих је доминантно највећи број старих.  Особе са инвалидитетом, у свим старосним категоријама, чине више од 1/3 укупног броја корисника 

ЦСР, при чему је заступљеност одраслих и старих доминантан. 

 

Према актуелним подацима систем социјалне заштите у општини Ариље и актуелном Одлуком о социјалној заштити, која је донета од стране 

Скупштине општине Ариље на седници одржаној дана 30. августа 2017. године, уређена су права и услуге у систему социјалне заштите 

појединаца и породице.  Одлуком о социјалној заштити, уређују се обим, услови, начин и поступак остваривања права и услуга социјалне 

заштите које је  у складу са законом којим се уређује социјална заштита  надлежна да обезбеди Општина, и уређује се начин  финансирања и 

обезбеђивања средстава за социјалну заштиту. 

Услуге социјалне заштите и материјалне подршке утврђене овом одлуком, финансирају се средствима из буџета општине Ариље, средствима 

самих корисника, њихових сродника или лица обавезних на издржавање корисника,  као и од донатора и других извора у складу са законом.  

 

Услуге социјалне заштите које су предвиђене Одлуком и за које средства треба да обезбеђује општина су: 

 

1. дневне услуге у заједници: 

-  Помоћ у кући за одрасла и стара лица, 

-  Дневни боравак за децу са сметњама у развоју, 

- Услуге личног пратиоца детета са сметњама у развоју и инвалидитетом , 

- Свратищте (за децу улице односно децу која  живе и раде на улици). 

 

 

2. услуге подршке за самосталан живот: 

- Услуге персоналне асистенције за одрасла (пунолетна) са инвалидитетом 
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3. услуге смештаја : 

 -  Привремени смештај у прихватилиште за децу и младе, 

 -  Привремени смештај у прихватилиште за жртве насиља у породици, 

 -  Привремени смештај у прихватилиште за одрасла и стара лица. 

 

4. саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге: 

- интензивне услуге подршке породици у кризи, 

- саветовање и подршка у случајевима насиља. 

 

 

Од  укупног броја услуга током 2019.године, у складу са ЗСЗ  пружају  се само две услуге : 

 

o Услуга Дневног боравка за децу са сметњама у развоју  

o Услуга Лични пратилац детета за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом 

 

 

Табела 15  – 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) Није успостављена услуга 

 
Дневни боравак (за децу, одрасле и старије) 

НАЗИВ УСЛУГЕ  - Дневни боравак за децу и младе са 
сметњама у развоју  
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ - Удружење за подршку особама са 
инвалидитетом” ИМПУЛС” 
ОПШТИНА СЕДИШТЕ ПРУЖАЛАЦА УСЛУГЕ - Ариље 
БРОЈ КОРИНСИКА УСЛУГЕ – 10 лица/деце 
ДА ЛИ ЈЕ ПРУЖАЛАЦ ЛИЦЕНЦИРАН  –  не 

                                                
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. 
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Лични пратилац детета (за децу са сметњама у развоју и 
инвалидитетом) 

НАЗИВ УСЛУГЕ  -  Лични пратилац деце са сметњама у 
развоју и инвалидитетом  
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ - Удружењем церебралне и дечије 
парализе Ивањица  
ОПШТИНА СЕДИШТЕ ПРУЖАЛАЦА УСЛУГЕ - Ивањица 
БРОЈ КОРИНСИКА УСЛУГЕ – 12 лица/деце 
ДА ЛИ ЈЕ ПРУЖАЛАЦ ЛИЦЕНЦИРАН  –  да 

Свратиште (за децу улице односно децу која живе и раде на улици)  Није успостављена услуга 
 
Услуге 
подршке за 
самостални 
живот 

 
Персонална асистенција за одрасле особе с инвалидитетом 

 
Није успостављена услуга 

 
Становање уз подршку за младе који се осамостаљују односно 
напуштају систем социјалне заштите  

 
Није успостављена услуга 

 
Становање уз подршку за особе с инвалидитетом  

 
Није успостављена услуга 

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) 

 
 
 
Није успостављена услуга 
 

Породични саветник - Породични сарадник није стандардизована 
услуга, али је ипак важна са аспекта превенције ризика од издвајања 
детета из породице 

 
Није успостављена услуга 

 
Остале 
услуге 

Клубови (за стара лица, за одрасле особе са инвалидитетом, за децу 
са сметњама у развоју) 

Није успостављена услуга 

Обезбеђивање стамбеног простора за избегла и интерно расељена 
лица 

Реализована услуга у партнерству са КИРС 
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3.5  ЛОКАЛНИ АКТЕРИ И ПОСТОЈЕЋИ КАПАЦИТЕТИ   
 

Р.бр Сектор Преглед ситуације  

1. Локална 

самоуправа 

 Општина Ариље у складу са Уредбом о  утврђивању јединствене листе развијености региона и ЈЛС .припада ИИ 
категорији ЈЛС  чији је степен развијености у распону од 80% до 100% републичког просека.   

 У оквиру општинске управе, у одељењу за општу управу, скупштинске и заједничке послове, формиран је одсек за 
општу управу и друштвене делатности којим руководи Шеф Одсека – Послови дечје заштите и породиљског одсуства. 

 Интерресорна комсија је формирана 
 Општина Ариље је јединица локалне самоуправе у којој грађани остварују право на локалну самоуправу, непосредно и 

преко својих слободно изабраних одборника.  
 Општинска управа обавља послове у оквиру овлашћења, обавеза и одговорности дефинисаних Законом о локалној 

самоуправи, Статутом општине, републичким законима у надлежности локалне управе и одлукама Скупштине општине.  

2. Социјална 

заштита 

 Са стањем на дан 31.12. 2019.године у ЦСР у Ариљу запослено је 4 радника на неодређено време ( 3 стручна радника и 

директор)  на јавним овлашћењима чије се зараде финансирају из Буџета РС. Сви стручни радници су прошли 

неопходне програме обуке и стручног усавршавања, али су потребне и додатне обуке што се планира у наредном 

периоду. 

 У ЦСР ни један радник није запослен од стране ЛС. 

 Функционисање рада Центра уређено је Правилником о  организацији, нормативима и стандардима рада центра за 

социјални рад. 

 Програм по коме Центар функционише заснован је на методи вођења случаја. 

 Вршење послова се обавља у оквиру једне организационе јединице. 

 У  извештају ЦСР за 2019.годину је наведено да недостатак стручних радника додатно отежава рад, а посебно могућност 

развоја иновативних и социјалних услуга.  

 Капацитети ЦСР, као и Уредба о запошљавању у јавном сектору, искључују могућност формирање посебне 

организационе јединице за пружање услуга социјалне заштите. 

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;  
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 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  
 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;  

 спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако што брине о школовању малолетника, 
његовом запослењу одвајању из средине која на њега штетно утиче потребном  

 лечењу и сређивању приликама у којима живи;  

 стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу  

 дневног боравка у установи за васпитање и образовање малолетника;  

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

 обавља друге послове утврђене законом;  
3. Образовање  У области предшколског образовања у општини ради један дечији вртић, са издвојеним објектом за предшколску децу. 

 У области основног образовања на подручју општине постоје 4 матичне основне школе са 10 издвојених одељења и око 

1800 ученика. Матичне основне школе су: 

 Стеван Чоловић у Ариљу 

 Ратко Јовановић у Крушчици 

 Светолик Лазаревић у Брекову 

 Јездимир Трипковић у Латвици. 

 98,9% ученика је српске националности, док је 1,1% ученика ромске националности. 

 Број ученика у одељењу креће се у интервалу од 2 (у сеоским школама) до 32 у школи у Ариљу. Просек на нивоу 

општине је 18.8 ученика по одељењу, док је просек на нивоу Златиборског окруga 19.3. Број ученика у школама у 

Крушчици и Брекову драстично се смањио у односу на период од пре 15-20 година због миграција становништва из 

ових удаљених села у градска и приградска насеља. Међутим, број ученика у овим школама у последњих 5 година не 

опада и постоји тенденција благог раста из године у годину. 

 На територији општине Ариље постоји једна средња школа у којој је заступљено је пет подручја рада и то: Машинство и 

обрада метала, Електротехника, Текстил и кожарство, Економија, Гимназија. 

 Анализом потреба локалне привреде, средња школа последњих година уводи нове образовне профиле (електро 

механичар за термичке и расхладне уређаје, моделар одеће). 

 Образовна структура становништва у општини Ариље значајно се поправила у последњих 20-ак година. Број становника 

без и са непотпуним основним образовањем смањио се са 60% у 1981. години на 27% од броја становника преко 15 

година, у 2002. години. Међутим, ако упоредимо образовну структуру становништва на нивоу општине са подацима на 

нивоу Републике и Округа, видимо да је она неповољнија у општини Ариље. Наиме, веће је учешће становништва са 

непотпуним основним образовањем у односу на просек Републике и Округа, док је удео становништва са вишим и 

високим степеном образовања (5.9%) знатно испод просека Републике и Округа. 

4. Здравство 
 Здравствена заштита у општини Ариље се обавља преко Дома Здравља и теренских амбуланти. Дом здравља је 

организациона јединица у саставу Здравственог центра у Ужицу. Као самостална здравствена установа је основан 

01.03.1953. године, а од 1991.год. нема статус правног лица већ пословну делатност обавља као једна од 

организационих јединица у саставу Здравственог центра Ужице. 

 Делатност Дома здравља Ариље је првенствено здравствена заштита на примарном нивоу која обухвата: 

o заштиту и унапређење здравља 

o спречавање и рано откривање болести, лечење и рехабилитацију 
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o превентивну здравствену заштиту 

o здравствено васпитање. 

 У оквиру Дома здравља заступљене су следеће службе: општа медицина (здравствена заштита одраслог становништва), 

хитна медицинска помоћ, кућно лечење и негa, здравствена заштита деце и школске деце, здравствена заштита жена, 

стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита радника, ПП и ХЕ здравствена заштита, радиолошка и 

ултразвучна дијагностика, лабораторијска дијагностика, физикална медицина и рехабилитација, пнеумофтизиолошка 

здравствена заштита. 

 У оквиру специјалистичко-консултативне делатности ДЗ Ариље пружа здравствену заштиту преко следећих служби 

интерне медицине и психијатрије. 

 Здравствена заштита у области опште медицине на сеоском подручју обавља се у две здравствене станице ( Крушчица и 

Бреково) и 4 здравствене амбуланте ( Северово, Висока, Добраче и Бјелуша). 

5. Запошљавање  Локална самоуправа, у сарадњи са НСЗ Филијалом Ужице, Организациона јединца Ариље на основу локалног акционог 

плана за запошљавање за 2019. године, објавила је јавни позив  незапосленима (мај-јун 2019.године) са подручја 

општине Ариље за доделу субвенције за само-запошљавање у 2019. години, који се воде на евиденцији НСЗ и који 

припадају тешко запошљивим категоријама (млади до 30 година старости, вишкови запослених, Роми, особе са 

инвалидитетом и жене) је носила више бодова за приоритетне категорије.  

 Поред тога, реализован је програм  субвенција за само-запошљавање који је додељен у износу од 200.000,00 РСД, 

односно 220.000,00 РСД у случају само-запошљавања вишкова запослених или 240.000,00 РСД за незапослене особе са 

инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног 

друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос 

6. Црвени крст 

Ариље 

 Црвени крст Ариље препознаје се као значајан партнер ЛС и ЦСР . 

 Црвени крст Ариље је хуманитарна организација која мисију хуманости Националног  друштва  Црвеног крста Србије 
спроводи на територији општине Ариље. По Закону о Црвеном крсту Србије  прописује се да Црвени крст Србије врши 
јавна овлашћења утврђена Законом и обавља друге послове од јавног интереса и има положај организације која 
помаже надлежним државним и локалним органима у хуманитарној области.  Основна делатност ове организације 
јесте социјална заштита, збрињавање становништва, брига о старима, организовање акција давања крви, подела 
хуманитарних пакета, рад са подмлатком и омладином, здравствено превентивни рад и др.  

 Црвени крст Ариље је организација која је реализовала низ активности, како програмски зацртане  тако и друге 
активности везане за хуманитарни рад. 

 У оквиру социјалне области деловања истакле су се активности прикупљања хуманитарне помоћи и збрињавање у 
ванредним ситуацијама.  

 У континуитету спроведене акције доделе хуманитарне помоћи (храна, хигијена, половна одећа и обућа, ћебад, 
школске торбе и сл.) различитим категоријама становништва. 
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3.6 ПРИОРИТЕТНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ   
 
 На основу обављене анализе стања и положаја грађана у области социјалне заштите и у складу са националном важећим документима из ове 

области општине Ариље, утврђују се следеће приоритетне циљне групе са којима ће се бавити овај стратешки документ:  

 

1. Стара лица  

2. Особе са инвалидитетом  

3. Деца и млади  

4. Породица  

5. Сиромашни и незапослени  

6. Роми 

7. Избегли и интерно расељени, повратници по Уговору о реадмисији 
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3.7 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  општини Ариље 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 

 Постојеће социјалне услуге за угрожена лица 

 Подршка од стране јединице локалне самоуправе 

 Постојање институција које се баве социјалном 

заштитом 

 Постојање сарадње са институцијама на националном 

нивоу  

 Идентификоване потребе угрожених лица 

 Стручан кадар за рад са угроженим лицима 

 Недостатак локалних људских ресурса за пружање социјалних 

услуга 

 Недовољно коришћење алтернативних извора финансирања 

 Недовољно развијен цивилни сектор, односно недостатак 

лиценцираних пружалаца услуга 

 Недостатак финансијских средстава за већи број услуга и већи 

обухват корисника услугама 

 Недовољно развије сектор цивилног друштва за пружање 

услуга социјалне заштите  

 МОГУЋНОСТИ  ПРЕТЊЕ 

 Ефикасније коришћење алтернативних извора 

финансирања 

 Унапређење људских капацитета за ефикасније 

спровођење постојећих социјалних услуга 

 Успостављање иновативних социјалних услуга 

 Развијање међуопштинских социјалних услуга 

 Увођење су-финансирања услуга од стране корисника 

 Успостављање сарадње са бизнис сектором 

 Повећање број породица које су социјално угрожене 

 Економска криза изазвана пандемијом 

 Смањење локалног буџета услед економских прилика 

изазваних пандемијом  

 Недостатак домаћих и страних донатора за подршку 

социјалним програмима 
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ОДЕЉАК 4  - ВИЗИЈА 

 

4.1 ВИЗИЈА 
 
Општина Ариље је  заједница  у којој сва лица из социјално  осетљивих  категорија имају  једнаке  могућности  у 
задовољавању  својих  социјалних потреба. 
 
Општина Ариље је заједница у којој је подршка социјално угроженим развијена и доступна а грађани задовољни и друштвено 
интегрисани. 
 
 Општина Ариље је заједница задовољних и друштвено укључених људи са једнаким  шансама у задовољавању својих 
социјалних потреба, у којој локална самоуправа и институције одговорно брину за све грађане. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
4.2 ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ 
 

 Доступност услуга корисницима – Обезбеђење услова и развијање услуга, тако да грађани своје потребе приоритетно задовољавају у средини 
у којој живе и да сваком појединцу подједнако буду приступачне услуге; 
 

 Партиципација корисника – Обезбеђење учешћа корисника у доношењу одлука о начину задовољавања њихових потреба, одговорности за 
избор и коришћење сопствених потенцијала, пружање подршке кориснику за активирање потенцијала за самостално задовољавање потреба, 
продуктиван живот у заједници и предупређење зависности од социјалних служби; 
 

 
 Одрживост и континуитет пружања услуга – Развијање разноврсних услуга у оквиру јавног, невладиног и приватног сектора. Кориснику се 

благовремено пружа могућност коришћења одговарајуће услуге, у континуитету и потребном трајању; 
 

 
Општина Ариље  је  општина која је обезбедила успостављање и развој  локалних социјалних услуга које задовољавају све потребе и 
права лица из осетљивих категорија становништва  
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 Најбољи интерес корисника – Развијање и пружање услуга које су у највећем степену усаглашене са потребама корисника, уз поштовање 
људских права и достојанства; 
 
 

 Сензибилисана средина и корисници – Стварање система перманентног информисања и едуковања грађана о правима из области социјалне и 
породично – правне заштите, система услуга социјалне заштите на локалном  нивоу, сензибилисање шире популације на идеју инклузије свих 
категорија грађана с  тешкоћама у развоју, са инвалидитетом, маргинализованих група и стварања једнаких шанси за све; 
 

 Развојни приступ – Неопходно је да услуге прате потребе грађана  и да се периодично евалуирају и анализирају како потребе  тако и ефекти 
подршке, јер систем социјалне заштите треба да буде  флексибилан, због потребе  брзог мењања и давања одговора на потребе конкретних 
људи, чланова заједнице. 

 

 

 •к Црвени крст Ариље препознаје се као значајан партнер ЛС и ЦСР . 

 • Црвени крст Ариље је хуманитарна организација која мисију хуманости Националног  друштва  Црвеног крста Србије спроводи на 
територији општине Ариље. По Закону о Црвеном крсту Србије  прописује се да Црвени крст Србије врши јавна овлашћења утврђена 
Законом и обавља друге послове од јавног интереса и има положај организације која помаже надлежним државним и локалним 
органима у хуманитарној области.  Основна делатност ове организације јесте социјална заштита, збрињавање становништва, брига о 
старима, организовање акција давања крви, подела хуманитарних пакета, рад са подмлатком и омладином, здравствено превентивни 
рад и др.  

 • Црвени крст Ариље је организација која је реализовала низ активности, како програмски зацртане  тако и друге активности везане 
за хуманитарни рад. 

 • У оквиру социјалне области деловања истакле су се активности прикупљања хуманитарне помоћи и збрињавање у ванредним 
ситуацијама.  

 • У континуитету спроведене су акције доделе хуманитарне помоћи (храна, хигијена, половна одећа и обућа, ћебад, школске торбе 
и сл.) различитим категоријама становништва.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. 
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5.1  ОПШТИ ЦИЉ  

Општина Ариље ће унапредити успостављене локалне социјалне услуге и пружити подршку  успoстављању  нових и 

иновативних локалних социјалних  услуга, које ће унапредити квалитет живота свих лица из осетљивих категорија 

становништва. 

 

 

 

 

 

 

5.2 ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ  

 

1. Унапређење постојећих локалних социјалних услуга 

2. Успостављање нових социјалних услуга 

3. Унапређење локалног институционалног оквира за спровођење локалне социјалне политике 
 

 

 

 

 

 

 

 
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ПОКАЗАТЕЉ УЧИНКА ПОЛАЗНА ВРЕДНОСТ ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ ИЗВОР 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

Унапређење 
постојећих локалних 
социјалних услуга 
 

Број корисника услуга социјалне 
заштите на крају 2025. у односу на 
2021.  
 
 

Тренутни број корисника услуга 
социјалне заштите приказан је у 
Табели 15 

Број корисника постојећих 
социјалних услуга се 
повећао за 10% 

Годишњи извештај о 
имплементацији 
Стратегије 

Успсотављање континуираних и системских локалних социјалних услига, које одговарају на стварне потребе за лица из 

осетљивих група на територији Општине Ариље.  

 

1. Унапр Унапређење постојеће мреже локалних социјалних услуга 

2. еђење постојеће мреже локалних социјалних услуга 

3. Успостављање нових социјалних услуга 

4. Унапређење локалног институционалног оквира за спровођење локалне социјалне политике 
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Структура корисника услуга 
социјалне заштите на крају 2025. у 
односу на 2021. 

Тренутна структура корисника 
услуга социјалне заштите 
приказана је у Табели 15 

Број категорија лица која 
користе социјалне услуге је 
остао исти 

Годишњи извештај о 
имплементацији 
Стратегије 

Територијална распоређеност 
постојећих услуга 

Тренутно се услуге пружају у 
малом броју угрожених насеља 

Закључно са 2025 у 
континуитету се пружају у 
свим сеоским срединама 
општине 

Годишњи извештај о 
имплементацији 
Стратегије 

Успостављање нових 
социјалних услуга 
 
 

Број нових услуга социјалне 
заштите  

 Нове услуге су све које нису 
наведене у Табели 15. 

Закључно са 2025 
успостављене 2 нове мере 
за информисање    лица из 
различитих осетљивих 
категорија као и лица  

Годишњи извештај о 
имплементацији 
Стратегије 

Број корисника услуга социјалне 
заштите 

Нови корисници услуга су лица 
која нису идентификована у 
Табели 15, а користе неку од 
нових услуга 

Лиценцирани пружаоци 
услуга спроводе 4 услуге 
које се пружају у 
континуитету   

Годишњи извештај о 
имплементацији 
Стратегије 

Структура корисника нових услуга 
социјалне заштите 

Постојеће категорије корисника су 
идентификоване у табели 15.     

Закључно са 2025 свих 7 
категорија корисника 
користи бар 2 локалне 
социјалне услуге 

Годишњи извештај о 
имплементацији 
Стратегије 

Унапређење 
локалног 
институционалног 
оквира за 
спровођење локалне 
социјалне политике 
 

Број лиценцираних пружалаца 
услуга 

Тренутно нема локалних 
пружалаца социјалних услуга 

Закључно са 2025 укупно 4 
социјалне услуге пружају 
локални лиценцирани 
пружаоци услуга 

Годишњи извештај о 
имплементацији 
Стратегије 

Број пројеката са којим се 
конкурисало на екстерне изворе 
финансирања 

Тренутно се не реализује ни један 
пројекат финансиран ван локалног 
буџета  

Закључно са 2025 укупно 2  
нове услуге су успостављене 
из екстерних извора 
финансирања 

Годишњи извештај о 
имплементацији 
Стратегије 
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Број меморандума о сарадњи са 
различитим локалним,   
регионалним и националним 
актерима 

Тренутно не постоје функционална 
партнерства која доприносе 
локалним социјалним услугама  

Закључно са 2025, 
реализовано потписано 6 
партнерстава са 
представницима 
институција, организација и 
привредним субјектима  

Годишњи извештај о 
имплементацији 
Стратегије 
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ОДЕЉАК 6  - МЕРЕ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

 

Мере и активности Индикатори Носиоци Време 
Финансијска средства 

(РСД) 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 1 - Унапређење постојеће мреже локалних социјалних услуга 

1.1 Унапређење локалне 

социјалне услуге - Помоћи и 

неге у кући за остарела и 

инвалидна лица. 

Број нових корисника услуге 

Број нових места где се услуга 

пружа-територијална доступност 

Центар за социјални рад и 

организације цивилног друштва 

2021 

 

2022 – 2025- 

континуирано 

300.000,00 

 

300.000,00 додатних на 

годишњем нивоу 

1.2 Унапређење локалне 

социјалне услуге - Дневни 

боравак за децу и младе са 

сметњама у развоју 

Лиценцирана услуга 

Број нових корисника услуге 

 

Општина, Центар за социјални 

рад, пружалац услуге  и 

организације цивилног друштва 

2022 

 

2023 – 2025- 

континуирано 

200.000,00 

 

200.000,00 додатних на 

годишњем нивоу 

1.3 Унапређење локалне 

социјалне услуге – Лични 

пратилац детета (за децу са 

сметњама у развоју и 

инвалидитетом)  

Број нових корисника услуге 

Број нових лиценцираних 

пружалаца услуга из цивилног 

сектора 

 

Центар за социјални рад, 

пружалац услуге  и организације 

цивилног друштва 

2021 

 

2022 – 2025- 

континуирано 

200.000,00 

 

200.000,00 додатних на 

годишњем нивоу 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 2 – Успостављање нових социјалних услуга 

2.1 Успостављање локалне 

социјалне услуге - Помоћи и 

неге у кући за децу са сметњама 

у развоју 

Успостављена услуга 

Број корисника услуге 

 

Општина, Центар за социјални 

рад, пружалац услуге  и 

организације цивилног друштва 

2022 

 

2024 – 2025- 

континуирано 

500..000,00 

 

100.000,00 додатних на 

годишњем нивоу  

2.2 Успостављање локалне 

социјалне услуге  - Услуге 

персоналне асистенције 

Успостављена услуга 

Број корисника услуге 

 

Општина, Центар за социјални 

рад, пружалац услуге  и 

организације цивилног друштва 

2023 

 

2025 

континуирано 

400.000,00 

 

100.000,00 додатних на 

годишњем нивоу  

2.3 Реализација мера и 

програма за информисање лица 

из угрожених категорија о 

постојећим услугама, правим и 

Број реализованих едукација 

Број лица из осетљивих група која 

су учествовала у радионицама 

Општина, Центар за социјални 

рад, и организације цивилног 

друштва 

2021 -2025 

 

у континуирано 

100.000,00 на годишњем 

нивоу  
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механизмима о остварењу 

права 

 

2.4 Успостављање локалне 

социјалне услуге  - Становање 

уз подршку за особе с 

инвалидитетом 

Успостављена услуга 

Број корисника услуге 

 

Центар за социјални рад, 

пружаоци услуга социјалне 

заштите и организације цивилног 

друштва  

2024 2.000.000,00   

2.5 Успостављање локалне 

социјалне услуге  - Становање 

уз подршку за младе који се 

осамостаљују односно 

напуштају систем социјалне 

заштите 

Успостављена услуга 

Број корисника услуге 

 

Центар за социјални рад, Црвени 

крст, пружаоци услуга социјалне 

заштите и организације цивилног 

друштва 

2025 2.000.000,00   

ПОСЕБНИ ЦИЉ 3 -  Унапређење локалног институционалног оквира за спровођење локалне социјалне политике 

3.1   Едукација за писање 

предлога пројеката из области 

локалних социјалних услуга 

Број пројеката са којима се 

конкурисало 

 

Број нових услуга које су 

успостављене из екстерних 

извора финансирања 

Општина, Центар за социјални 

рад и организације цивилног 

друштва 

2021 

 

2022 – 2025- 

континуирано 

за нове услуге 

300.000,00 

 

1.000.000,00 учешће ЈЛС 

по пројекту 

3.2  Јачање цивилног сектора 

за пружање социјалних услуга  

Број нових лиценцираних 

пружалаца услуга из цивилног 

сектора 

 

Општина, Центар за социјални 

рад, организације цивилног 

друштва 

2021 

2022 – 2025- 

континуирано 

200.000,00 

 

200.000,00 на годишњем 

нивоу  

3.3   Успостављање сарадње са 

представницима привредног ’ 

бизнис сектора  

Број Меморандума о 

успостављеном партнерству 

 

Број услуга /мера у којима 

партнер партиципира 

 

Структура подршке партнера 

Општина, Центар за социјални 

рад и организације цивилног 

друштва 

2021 

2022 – 2025- 

континуирано 

за нове услуге 

300.000,00 

 

1.000.000,00 учешће ЈЛС 

по пројекту 
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ОДЕЉАК 7  - ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

Праћење имплементације Стратегије развоја социјалне заштите Општине Ариље 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.  

Након усвајања Стратегије, биће формиран Тим за праћење реализације овог документа, од стране председника општине. Задаци Тима обухватиће:  

 праћење реализације,  

 ревизију документа по потреби,  

 израду акционих планова и извештаја о њиховој реализацији.  

Тим ће имати одговорно лице – координатора Тима. Председник општине ће у формирању тима одредити 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 одговорно одељење Друштвених делатности   

Рокове за спровођење мера и начин обезбеђивања средстава припремаће на годишњем нивоу Друштвених делатности  , у партнерству са Тимом  

 

 


	Општина Ариље је заједница у којој је подршка социјално угроженим развијена и доступна а грађани задовољни и друштвено интегрисани.

