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 Услуге процене и планирања 

 Дневне услуге у заједници , 

 Услуге подршке за самостални живот– подршка 
неопходна за активно учешће корисника у друштву; 

 Саветодавно – терапијске и социјално – едукативне 
услуге – интензивније услуге подршке породици 
која је у кризи;  

 Услуге смештаја 



 Услуге социјалне заштите за које је надлежна 
локална самоуправа, најчешће се означавају као 
услуге социјалне заштите у локалној заједници а 
њихова основна карактеристика је да се реализују у 
прородним окружењу корисника.  

  Састоје се од активности и добара које се нуде у 
циљу побољшања квалитета живота и уклањање 
или ублажавање тих разлика.  

 Услуге су континуиране и доступне корисницима, 
имаји дефинисану циљну групу.  



• Дужност локалне самоуправе – да утврде мере и 
активности за подстицај и развој постојећих и 
нових услуга социјалне заштите (чл.20 Закона о 
социјалној заштити) 

 Улога центара за социјални рад у изради програма 

 Средства  за  услуге и заједници могу да се 
обезбеђују из : 
 Буџет Републике Србије – наменски трансфери  
 Буџет локалне самоуправе  
 Донаторски пројекти  
 Партиципација корисника и остали извори 

финансирања 



 Закон о социјалној заштити  

 Уредба о наменским трансферима   
 Подршка Министарства  
 2017.год.-  700 милиона (123. локалне 

самоуправе)  
 2016.год. – 400 милиона ( 122. локалне 

самоуправе) 
 2016. – обуке “Унапређење примене 

наменских трансфера “- у сарадњи са 
Министарством правде и ИДЕАС –ом. 

 

 
 

 



 Уредбом је утврђено да се јединицама локалне 
самоуправе из  IV  групе развијености, наменски 
трансфери додељују без обзира на обезбеђено 
учешће у финансирању услуга  социјалне заштите 
из своје надлежности, док ће  

 јединице локалне самоуправе из II и  III групе 
развијености бити финансиране путем 
комплементарно допуњујућег финансирања у 
складу са прописима  којим се уређује регионални 
развој ( оне морају у буџетима да имају планирана 
средства  за услуге за које се врши трансфер)  



 Услуге социјалне заштите које, по Закону, финансирају 
јединице локалне самоуправе чији је степен 
развијености испод републичког просека; 

 Услуге у јединицама локалне самоуправе на чијој 
територији имају седиште установе за домски смештај у 
трансформацији, укључујући  и трошкове 
трансформације; 

 Иновативне услуге у социјалној заштити и услуге од 
посебног значаја за Републику Србију ( услуге којима се 
врши подршка и допринос очувању природне породице 
и останку деце у породицама, као и подршка старијим 
лицима од 65.година у руралним срединама и слабо 
насељеним местима.)  



 Укупан годишњи износ за финансирање , за 
нередну буџетску годину, утврђује се у односу на 
закон о буџету Републике Србије, за текућу 
буџетску годину.  

 Динамика  - средства се преносе јединицама 
локалних самоуправа до 25.у месецу за текући 
месец у висини једне дванаестине утврђеног 
годишњег износа за наменски трансфер. 

 

 



 Расподела средстава се врши  према критеријумима 
– јединице локалне самоуправе из II и III групе 
уколико имају обезбеђено финансирање  у 
одлукама локалне самоуправе  

 Уколико се ради о иновативним услугама – 
потребно је да у наредних годину дана обезбеде 
финансирање, дефинисањем у градској одлуци 

 Финансирају се услуге које задовољавају 
минималне стандарде за услуге – оне које су 
лиценциране 



 

 Допринос развоју нових али и одрживости услуга 
социјалне заштите на локалном нивоу 

 Обезбеђена је доступност услуга  

 Директна подршка локалним механизмима за 
смањење сиромаштва, обезбеђивање квалитетније 
заштите рањивих и маргинализованих група (деце, 
особа са инвалидитетом и старих) 

 Доприносе развоју тржишта локалних услуга 



 Дужност локалних самоуправа је да НАМЕНСКИ  
троше одобрена средства од наменских трансфера; 

 По завршетку буџетске године, јединице локалне 
самоуправе дужне су да достављају  Министарству 
изветаје о утрошку наменских средстава, најкасније 
до 20. јануара. 

 Контролу наменског коришћења средстава врши 
буџетска инспекција , у складу са законом којим се 
уређује буџетски систем.  



 Контрола наменски утрошених средстава  

 Спровођење јавних набавки  у јединицама локалне 
самоуправе  ( локалне самоуправе не желе да из 
спроводе, немају одговарајућа знања, нису 
сензибилисани за потребе из области социјалне 
заштите, недостатак лиценцираних пружаоца услуга) 

 Центри за социјални рад као пружаоци услуга 

 Регулаторни и контролни механизми  за евалуацију 
услуга  - обезбеђивање и унапређење квалитета услуга 

 Градске одлуке  

 



 


