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 2.УВОДНИ ДЕО 

 

2.1.Предмет извештаја су: 

 

1. деп -Центар за спцијални рад Псечина  кап пружалац услуга 

 

2.деп -Кприсници услуга Центра за спцијални рад у Псечини 

Укупан брпј кприсника спцијалне и ппрпдичнп правне заштите у 2012.гпдини је 711.Пд тпг 

брпја 204 су деца, 37 су млади, 334 су пдрасли и 136 су старији.Пд укупних кприсника 327 

лица је кприсник нпвчане спцијалне ппмпћи у 160 ппрпдица, 105 кприсника су деца, 19 

млади, 159 пдрасли и 44 су стари.У 2012.г. евидентиранп је 105 пспба са инвалидитетпм тј. 

кприсници дпдатка за ппмпћ и негу и увећанпг дпдатка за ппмпћ и негу, 12прп деце се 

налазилп на смештају пд тпг брпја 10 је у хранитељскпј ппрпдици а двпје деце у 

Институцији спцијалне заштите, дпк је брпј пунплетних на смештају 7 лица.Такпђе су дате 

172 једнпкратне ппмпћи у тпку гпдине.Центар је радип и на захтеве других пргана највише 

пд Суда, такп да је 17прп деце евидентиранп у сукпбу са Закпнпм и аспцијалним 

ппнашаоем, и 10 бракпва у ппступку развпда, кап и 13прп деце ппд старатељскпм 

заштитпм и 8 пдраслих.За двпје деце је реализпван ппступак усвпјеоа, једнп је инпстранп. 

 

3.деп -Ппслпви Центра за спцијални рад у Псечини на пствариваоу права, примени мера 

и пбезбеђиваоу услуга. 

 

2.2.Пснпва за израду извештаја су: дпкументација и евиденција кприсника у Центру за 

спцијални рад, оихпви предмети и пснпвни ппдаци, кап и евиденција п раду стручних и 

псталих заппслених радника у Центру. 

 

 

2.3.Извештај је намеоен и оега ће разматрати: 

mailto:czsrosecina@gmail.com


Деп табела кпји се пднпси на жртве насиља и децу жртве насиља и тп табеле  пд 69 

закључнп са 78пм табелпм, и табеле кпје се пднпсе на жртве тргпвинпм људима пд 85 

табеле закључнп са 89, и избегла и интернп расељена лица пд 105 закључнп са 107 

табелпм, нису пппуоене затп штп таква лица нису евидентирана у 2012.г. 

Табела  брпј 49 – у категприји незаппслених лица се налазе и лица несппспбна за рад. 

У  трећем делу табеле кпје се пднпсе на услуге ппдршке за сампстални живпт  табела 126 

и табела 127 нису пппоене такпђе збпг неппстпјаоа таквих услуга. 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

У 2012.г. кап и ранијих гпдина , збпг малпг брпја незаппслених и стручних радника у 

Центру не ппстпји мпгућнпст да се дпвпљнп ради на аналитичкп-истраживачкпм раду.У 

Центру за спцијални рад у 2012.г. радилп је : два спцијална радника пд оих један је 

приправник примљен са дпзвплпм надлежнпг Министарства рада, заппшоаваоа и 

спцијалне пплитике а пп пдласку спцијалне раднице у пензију,  педагпг са пплпвинпм 

раднпг времена, психплпг пп угпвпру дп трећине раднпг времена, правник и радник на 

административнп-рачунпвпдственим ппслпвима.Пд нпве гпдине истекап је угпвпр 

психплпгу, такп да је ангажпван психплпг са пплпвинпм раднпг времена, штп ће надамп се 

значајнп дппринети стручнпм раду у впђеоу случаја и адекватнпм тимскпм раду када је 

тп пптребнп.  

 

Центар за спцијални рад и у 2012.г. радип је у две прпстприје, власништвп ппштине 

Псечина кпје су смештене на трећем спрату ппслпвне зграде у Карађпрђевпј 114, дп 

августа месеца 2012.У августу смп дпбили нпви прпстпр такпђе 2 канцеларије прпстпрнп 

маое пд претхпдних и у приземљу исте зграде, где сада ради 6 заппслених радника 

Центра, такп да и даље пстаје прпблем неадекватнпг прпстпра. 

 

У 2011. Прекп прпјекта ДИЛС Центар је дпбип три кпмпијутера, два штампача и 2 скенера 

за кпје је неппхпднп пмпгућити оихпвп кпришћеое.Центар је дп сада имап кпмпијутере и 

прпграм ИНТЕГРАЛ.У 2007.г. смп дпбили пд надлежнпг Министарства аутпмпбил кпји 

кпристимп, и кпришћеоу истпг имамп прпблема са пбезбеђиваоем впзача, ппсебнп када 

је неппхпдан пбилазак кприсника у неприступачним планинскп-брдским пределима и 

кприсника кпји се налазе на смештају у Устанпвама спцијалне-заштите у удаљеним 

градпвима.И даље кап највећи прпблем пстаје недпстакак адекватнпг прпстпра. 

 

                                                                                                     

 



Пп најнпвијим статистичким ппдацима ппписа станпвништва на теритприји ппштине 

Псечина укупнп је ппписанп 12.866 лица, пд тпг брпја тренутнп на теритприји ппштине 

има 12.571 станпвник, а пстали 226 лица се налазе у инпстранству.Пд целпкупнпг брпја 

станпвника оих 2.730 са местпм живљеоа је у варпшици Псечина, псталих 9.841 

станпвник је у селима ппштине кпјих укупнп има 19.Станпвништвп ппштине је  

расппређенп на 4.248 дпмаћинстава и у 6.060 станпва. 

 

У 2012. Гпдини на теритприји ппштине склппљенп је 46 бракпва, а  10 бракпва се налазилп  

у ппступку развпда на евиденцији Центра за спцијални рад, кап и 11 ппрпдица са 

ппремећеним ппрпдичним пднпсима. 

 

Показатељи друштвено-економске структуре општине 

 

На теритприји ппштине Псечина ппстпји једнп државнп предузеће фабрика „Крушик 

Пластика“ кап и некпликп већих приватних предузећа пд кпјих је навећа „Podgorina 

Frucht“, кап и друштвени ресурси кап штп су Ппштина Псечина и пргани лпкалне 

сампуправе, Дпм здравља у Псечини, Судска јединица,Пплицијска станица, Пснпвна 

шкпла „Браћа Недић“ у Псечини у кпјпј се налазе и пдељеоа средое екпнпмске –шкпле, 

Oснпвна шкпла „Впјвпда Мишић“ у Пецкпј, Дечији вртић“Лане“ у Псечини, Две банке- 

Кпмерцијална и Агрпбанка кап и  Државне институције :Центар за спцијални рад, Ппреска 

управа, пензијска заједница, спцијалнп-здравственп псигураое, наципнална служба за 

заппшљаваое, управа за јавна плаћаоа, и др. 

 

 

На теритприји ппштине  на евиденцији  у Наципналнпј служби за заппшљаваое  у 

ппштини Псечина  укупан брпј незаппслених  је 1173 , а укупан брпј пензипнера је 2.941 

лице .Пд тпг брпја 2.132 лица је кприсник старпсне пензије, 321 лице је кприсник  

инвалидске пензије и 488 лица је пстварилп ппрпдичну пензију. 

 

 

 

 

Критички осврт на табеле у извештају за 2012.г. 

 

У другпм делу извештаја кпји се пднпси на ппдатке п кприсницима, табеле 36, 38, 44, 45, 

51, 52, 53, 60, 67, 69, 70, 103, 104 нису пппуоене затп штп такви кприсници нису 

евидентирани у  2012.г.  

Деп табела кпји се пднпси на жртве насиља и децу жртве насиља и тп табеле  пд 


