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Број : 550.01-23/2021 
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објављивање информатора о раду државног органа ( «Службени гласник РС» број 68/10) 
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ 

 

1. Информатор објављује Центар за социјални рад општине Ада. 

2. Адреса седишта је Ада, Трг Ослобођења бр. 1. , матични број 08154724 , порески 

идентификациони број 101093352 , ЈБКЈС 00322 а адреса електронске поште: 

ada.csr@minrzs.gov.rs и csrada@gmail.com.  

3. За тачност и потпуност података одговорна је Дојчиновић Драгана, дипл. економиста, 

директор Центра, а у складу са чланом 38. став 3. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја; 

4. Информатор је ажуриран дана 28.10.2021. године; 

5. Информатор је у физичком (штампаном) облику доступан сваког радног дана у времену 

од 8,оо до 12,оо часова у Центру за социјални рад општине Ада; 

6. Информатор је израђен и у електронском облику, и објављен је на веб-сaјту Центра за 

социјални рад општине Ада и на веб-сaјту општине Ада. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
 

2.1. Организациона структура на дан 18.01.2021. године 

 

Директор 

 

Радна места на којима запослени врше јавна овлашћења 

 

водитељ случаја 

 

стручни радник за управно-

правне послове 

 

Стручно аминистративни и технички послови 

 

дипломирани економиста за 

финансијско  рачуноводствене 

послове 

 

возач 

 

Радна места на којима запослени раде на остваривању права и услуга социјалне 

заштите у локалној заједници 

 

стручни радник за управно-

правне послове 

 

сарадник на услугама у 

заједници 

mailto:ada.csr@minrzs.gov.rs
mailto:csrada@gmail.com
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2.2. Кадровска структура 

ред. 

број 

назив 

радног места 

број 

извршилаца 

из акта о  

систематиз. 

Попуњено 

на 

неодређено 

време 

попуњено 

на 

одређено 

време 

степен и смер 

стручне спреме 

1. директор 1 - 1 VII1 дипл. 

економиста 

2. водитељ случаја 3 1 - VII1 

дипл. психолог, 

дипл. педагог, 

дипл. социјални 

радник 

3. стручни  

радник за 

управно – 

правне посл. 

1 1 - VII1 

дипл. 

правник 

4. дипл. економиста за 

финансијско-

рачуновоствене послове 

1 1 - VII1 

дипл. 

Економ. 

5. возач 1 - - IV 

6. стручни  

радник за 

управно – 

правне послове 

1 0 - VI1 

правник 

7. сарадник на услугама у 

заједници 

2 2 - IV 

 

Напомена:  

Четири радника финансира се из буџета општине Ада, и то на пословима: 

− сарадник на услугама у заједници                2 

− водитељ случаја       1 

 Четири радника финансира се на терет буџета Републике Србије, и то на пословима: 

− директор         1 

− стручни радник за управноправне послове   1 

− дипломирани економиста за финансијске 

 рачуноводствене послове      1 

Директор 

− Дојчиновић Драгана, дипломирани економиста. 

  

 Директор руководи Центром и представља га пред свим другим субјектима и правним 

лицима. 

 Директор Центра је одговорно лице које на нивоу установе обезбеђује законитост рада, 

поштовање стандарда стручног рада, успоставља одговарајућу унутрашњу организацију рада и 

спољну координацију, планирање, организовање и контролу рада запослених. 

 Директор спроводи одлуке Управног и Надзорног одбора и упозорава када неке одлуке 

одбора нису у складу са законом и о томе обавештава оснивача. 

 Обезбеђује јавност рада, поштовање права и достојанства корисника, заштиту од 

дискриминације, доступност услуга, развијање социјалних функција локалне заједнице, 

ефикасност и економичност у раду, стручно усавршавање, вођење евиденције и документације и 

поверљивост. 
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Радна места на којима запослени врше јавна овлашћења: 

 

Послови социјалног рада; 

− Гордић Тамара, водитељ случаја (психолог ) 

 У оквиру послова социјалног рада се врши осигурање приступа и коришћења услуга 

помоћи и подршке породици односно њеном поједином члану (што подразумева информисање, 

пријем, процену, планирање, обезбеђење директних услуга и спровођење мера правне заштите 

корисника, у складу са јавним овлашћењима, као и сагледавање ефеката односно евалуацију 

предузетих услуга и мера заштите). 

 

Управно-правни послови; 

− Геци Тибор, дипломирани правник , стручни радник за управно правне послове 

 

Управни послови обухватају примену управно-процесних правила у вођењу поступка 

и доношењу одлука у управним стварима чије је решавање законом поверено центру за 

социјални рад.  

Правник поред управних, обавља и правне послове у вези покретања судских и других 

поступака из породичних односа, заштите права детета, односно  права других пословно 

неспособних лица и у другим случајевима када су учешће или активна легитимација органа 

старатељства прописани законом. 

У поступцима који води стручни радника за управно правне послове учествују и 

стручни радници, водитељи случаја. 

 

Стручно аминистративни и технички послови; 

− Дубајић Милош, дипломирани економиста за финансијске рачуноводствене послове 

  

 Дипломирани економиста за финансијске рачуноводствене послове прати и води 

комплетно финансијско пословање, израђује завршни рачун Центра, припрема и реализује 

готовинска и безготовинска плаћања и друге рачуноводствене послове предвиђене позитивним 

прописима односно обавља административне послове, завођење, евидентирање односно 

архивирање. 

 

Возач 

- Ђуровић Радмила, радника на административно техничким пословима (возач) 

 

Возач врши превоз запослених као и странке којима је превоз неопходно потребан у 

циљу спровођења поступака која се воде од стране Центра за социјални рад општине Ада и ради 

и административене техничке послове који су му утврђени у опису послова из акта о 

организацији и систематизацији послова.   

 

Радна места на којима запослени раде на остваривању права и услуга социјалне заштите у 

локалној заједници: 

 

Управно-правни послови; 

  

 Управно правни послови обухватају примену управно-процесних правила у вођењу 

поступка и доношењу одлука у управним стварима утврђених одлуком о правима и услугама 

социјалне заштите у локалној заједници. 

 

Сарадник на услугама у локалној заједници 

− Дошић Милица, сарадник на услугама у заједници  
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− Ђуровић Милан, сарадник на услугама у заједници  

 Сарадник на услугама у локалној заједници прима захтеве грађана за остваривање права 

и услуга социјалне заштите у заједници. 

 

2.3. Стална и повремена стручна тела 

 

У циљу координације рада стручних лица и правовременог обавештавања у вршењу јавних 

овлашћења, у Центру се образују стална и повремена стручна и саветодавна тела. 

Стална тела Центра су: колегијум службе, стална комисија органа старатељства и комисија 

за доделу једнократних новчаних помоћи. 

Повремена тела која се образују у Центру су стручни тимови.Стручни тим се 

обавезноформира у следећим случајевима: 

− када је потребно извршење послова који су законом или подзаконским прописима 

одређени да се обављају тимски ( процена опште подобности будућих усвојитеља, 

хранитеља и старатеља); 

− када је потребно донети одлуку о заснивању усвојења; 

− када се разматра старатељски извештај привременог старатеља и старатеља; 

− када се одлучује о давању претходне сагласности старатељу за обављање послова који 

прелазе оквире редовних послова у заступању штићеника или редовног управљања његовом 

имовином; 

− када је потребно одлучити о давању претходне сагласности за распологање имовином 

штићеника, односно располагање имовином детета под родитељским старањем. 

 
УПОРЕДНИ ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Предвиђен број запослених Стваран број запослених 

Број других радно 
ангажованих лица (уговор о 

делу,о привременим 
/повременим пословима) 

10 6 0 

 

 
3. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

 

 Јавност рада, искључење и ограничавање јавности рада државног органа, регулисана је 

на следећим прописима: 

 

ПОРОДИЧНИМ ЗАКОНОМ („Службени гласник РС“, број 18/2005-26, 72/2011-73 (др.закон), 

6/2015-6 

Искључивање јавности, члан 206. 
1) У поступку у вези са породичним односима јавност је искључена. 

2) Подаци из судских списа спадају у службену тајну и њу су дужни да чувају сви учесници у 

поступку којима су ти подаци доступни. 

 

Искључивање јавности , члан 323. 

1) У поступку заснивања усвојења јавност је искључена. 

2) Подаци из евиденције и документације о усвојењу спадају у службену тајну и њу су 

дужни да чувају сви учесници у поступку којима су ти подаци доступни. 

Искључивање јавности, члан 331. 

1) У поступку стављања под старатељство јавност је искључена. 

2) Подаци из евиденције и документације о стављању под старатељство спадају у службену 
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тајну и њу су дужни да чувају сви учесници у поступку којима су ти подаци доступни. 

 
Права детета / Порекло /, члан 59. став 3. 

Дете које је навршило 15.годину живота и које је способно за расуђивање може извршити увид у 

матичну књигу рођених и у другу документацију која се односи на његово порекло. 

 

ЗАКОНОМ О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ( «Службени лист СРЈ» број 33/97 и 31/01 и 

„Службени гласник РС” : број 30/10) 

 

Члан 70. „Разгледање списа и обавештавање о току поступка“ : 

1) Странке имају право да разгледају списе предмета и да о свом трошку препишу, односно 

фотокопирају потребне списе. Разгледање и преписивање, односно фотокопирање списа врше 

се под надзором одређеног службеног лица. 

2) Право да разгледа списе и да о свом трошку препише, односно фотокопира поједине 

списе има и свако треће лице које зато учини вероватним свој правни интерес. 

3) Захтев за разгледање и преписивање, односно фотокопирање списа може се ставити и 

усмено. Орган може тражити од лица из става 2. овог члана да писмено или усмено на 

записник образложи постојање свог правног интереса. 

4) Не могу се разгледати ни преписивати, односно фотокопирати: записник о већању и 

гласању, службени реферати и нацрти решења, као ни списи који се воде као поверљиви, ако 

би се тиме могла осујетити сврха поступка или ако се то противи јавном интересу или 

оправданом интересу једне од странака или трећег лица. 

5) Странка и свако треће лице које учини вероватним свој правни интерес у предмету, као и  

заинтересовани државни органи, имају право да се обавештавају о току поступка. 

6) Против одбијања захтева из става 1. до 5. овог члана допуштена је посебна жалба и кад 

закључак није издат писмено. Жалба се може изјавити одмах по саопштењу, а најдоцније у 

року од 24 часа од извршеног саопштења. О жалби се мора одлучити у року од 48 часова од 

часа изјављивања жалбе. 

 

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ, НОРМАТИВИМА И СТАНДАРДИМА РАДА ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД( „Службени гласник РС“ број 59/08,37/10,39/11(други правилник),1/12 

(други правилник) ,51/2019-73 
 
«Јавност рада, члан 5.: 

1) Центар је дужан да обезбеди јавност свог рада и да извештава надлежни орган државне 

управе, односно покрајински орган управе и надлежни орган јединице локалне самоуправе о 

свом раду, у складу са законом и овим правилником. 

2) Центар обавештава грађане своје општине, односно града о својим законским обавезама и 

овлашћењима као и услугама и програмима које нуди, путем средстава јавног информисања, 

јавних предавања, презентација и на друге погодне начине. 

„Поверљивост” , члан 14.: 

1) Све информације о личним и породичним приликама корисника које запослени у центру 

сазнају јесу поверљиве информације. 
2) Поверљивим информацијама сматрају се и: 

- имена и адресе корисника и врста пружене услуге поједином кориснику; 
- подаци који стоје у захтеву корисника; 
- подаци који стоје у извештајима здравствених установа закорисника; 
- садржај преписке са другим установама или организацијама, ако та преписка садржи 

информације о кориснику или другим особама које су са њим повезане. 

3) Не сматрају се поверљивим опште информације које нису повезане са корисником, као 

што су: трошкови администрације, трошкови појединих услуга, број и структура 

корисника, број и врста пружених услуга, статистички подаци добијени из истраживања и 
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евалуације рада центра и др. 

4) Приступ досијеима корисника, осим запосленима у центру, обезбедиће се и надлежном 

надзорном органу, правосудним органима и полицији, кориснику на кога се подаци односе, 

као и његовом законском заступнику, односно пуномоћнику. 

5) Волонтерима који по уговору обављају приправнички стаж и студентима на пракси може 

се обезбедити приступ досијеима корисника по претходном одобрењу ментора и уз 

упозорење о обавези да су дужни да чувају поверљивост података на исти начин као и 

запослени уцентру. 

6) Поједини подаци из досијеа корисника могу се давати другим службама као што су 

здравствене или образовне установе, служба запошљавања и друге, само ако се за то 

обезбеди пристанак корисника на кога се ти подаци односе, осим ако друкчије није 

прописано законом. 

7) Име корисника неће бити откривено групама или појединцима који спонзоришу 

хуманитарне и друге јавне акције без претходне сагласности корисника или чланова 

његове породице или без претходно усвојеног протокола поступања којим ће се 

гарантовати поверљивост података. 

8) Донације у натури или новцу биће уручене кориснику на начин који не нарушава његово 

достојанство и приватност.» 

 

 

СТАТУТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ АДА 

X. ПОСЛОВНА ТАЈНА 

Члан 46. 

 Пословном тајном сматрају се они документи и подаци чије би саопштавање 

неовлашћеним лицима због њихове природе и значаја било противно интересима Центра и 

корисника услуга. 

 

Члан 47. 

 Пословном тајном Центра сматрају се нарочито она документа и подаци: 

- које надлежни орган прогласи пословном тајном, 

- које надлежни орган као такве саопшти Центру, 

- који се односе на послове које Центар врши за потребе оружаних снага и одбране, 

који садрже понуде за конкурс или јавно надметање, за објављивањерезултата конкурса или 

јавног надметања, 

- који су од посебног друштвено-економског значаја, 

- породично-правне и личне природе који се сазнају приликом стручног рада са странкама, 

а који могу шкодити достојанству и угледу породице и појединца, 

- план физичко-техничког обезбеђења објеката и имовине. 

Члан 48. 

 Директор и запослени који рукују документима и подацима који су проглашени 

пословном тајном, дужни су да их чувају на безбедном месту и не могу их неовлашћено 

износити из Центра, саопштавати и давати на увид. Дужност чувања пословне тајне имају сви 

запослени који је на било који начин сазнају. 
Обавеза чувања пословне тајне траје и по престанку радног односа у Центру. 

 Пословном тајном сматрају се они документи и подаци чије би саопштавање 

неовлашћеним лицима због њихове природе и значаја било противно интересима Центра и 

друштвене заједнице. 
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3.1. ОБАВЕЗНИ ПОДАЦИ О ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

 

1. Порески идентификациони број ЦСР је 101093352, 

2. Радно време ЦСР-а је од 7,00 до 14,30 часова сваког радног дана (радна недеља 

траје 5 радних дана у складу са Законом о раду, Посебним колективним уговором запослених у 

социјалној заштити), 

3. Физичка и електронска адреса ЦСР је: АДА, Трг ослобођења бр. 1. 

ada.csr@minrzs.gov.rs и csrada@gmail.com. Контакт телефони ЦСР-а и организационих 

јединица : (024) 851-039 , (024) 854-477. Телефон службеника овлашћеног за поступање по 

захтевима за приступ информацијама: (024) 851-039. 

4. Контакт подаци лица која су овлашћена за сарадњу са новинарима и јавним 

гласилима: Драгана Дојчиновић, директор; 

5. Просторије Центра су приступачне лицима са инвалидитетом. 

 

4. СПИСАК НАЈТРАЖЕНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 

У току 2020. године Центар за социјални рад општине Ада је примио 5 писмених захтева 

за давање информација, о чему је обавештен Повереник за информације од јавног значаја у 

складу са чланом 43. Закона и чланом 12. Закона о изменама и допунама Закона. Захтеви су се 

углавном односили на број и структуру корисника права и услуга из социјалне заштите. 

 

5. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 
 

Центар за социјални рад општине Ада има овлашћења и обавезу спровођења социјалне 

и породично-правне заштите грађана на територији општине Ада. 

 

Делокруг рада Центра регулисан је следећим прописима и правним актима: 

- Закон о социјалној заштити, 

- Породични закон, 

- Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела, 

- Закон о финансијској подршци породици са децом, 

- Закон о општем управном поступку, 

- Одлука о правима и услугама социјалне заштите, 

- Одлука о подршци породицама за новорођено дете и за спровођење програма 

лечења неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења, 

- Правилник о нормативима и стандардима за остваривање права и дневних услуга у 

заједници и о утврђивању цена услуга 

- Статут Центра за социјални рад општине Ада. 

 

5.1. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА 

 
Центар за социјални рад решава у првом степену, уз примену одредаба Закона о 

општем управном поступку, по захтевима грађана за остваривање права из области социјалне 

заштите, а у складу са Породичним законом, као орган старатељства врши послове заштите 

породице, помоћи породици и послове старатељства. 

Центар за социјални рад је ову обавезу вршио у протеклом периоду и тренутно је 

врши, у складу са наведеним поступањем. 

Статистички и други подаци о извршењу обавеза и поступања у оквиру извршења, у 

првој претходној и текућој години или другом релевантном периоду, укључујући и планове 

mailto:ada.csr@minrzs.gov.rs
mailto:csrada@gmail.com
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за извршење обавеза уколико су постојали или постоје. 

Центар за социјални рад доноси План и програм рада Центра и Извештај о раду. 

6. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА 

РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ: 
- Закон о јавним службама («Службени гласник РС» број 42/91,71/94); 
- Закон о социјалној заштити («Сл. гласник РС» бр.24/11), 

- Породични закон («Сл. гласник РС» број18/05); 

- Закон о општем управном поступку ( «Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01 и «Службени 

гласник РС30/10); 

- Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних 

лица ( «Службени гласник РС» број85/05); 
- Закон о раду («Службени гласник РС» број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14) 

- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС» 

број 120/04, 54/07, 104/09,36/10); 
- Закон о безбедности и здрављу на раду («Сл. гласник РС» број 101/05,91/15); 

- Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС» број 97/08, 104/09,107/12); 

- Закон о равноправности полова из области рада («Сл.гласник РС» бр.104/09) 
- Закон о посредовању у решавању спорова („Службени гласникРС»ʺбр.55/14) 
- Закон о спречавању злостављања нараду („Службени гласникРʺ»бр. 36/10) 
- Закон о заштити становништа од изложености дуванском диму(„Службени гласник РС» бр. 

30/10) 
- Закон о заштитнику грађана („Службени гласник РС»,бр.79/05и 54/07); 

- Закон о јавним набавкама („Службени гласникРС» број124/12,14/15, 68/15); 

- Закон о финансијској подршци породици са децом («Сл. гласник РС» број 16/02, 

115/05,107/09), 
- Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину („Сл.гласник РС» бр.103/2015) 
- Закон о забрани дискриминације(„Сл.гласникРСʺ,бр.22/2009) 

 

- Правилник о учешћу сродника у издржавању корисника у социјалној заштити («Службени 

гласник РС» број 36/93, 88/93, 20/94, 35/97; 61/01, 99/04, 100/04,10/06); 

- Правилник о евиденцији и документацији о издржаваним лицима («Службени гласник 

РС» број56/05); 

- Правилник о евиденцији и документацији о лицима према којима је извршено насиље у 

породици и о лицима против којих је одређена мера заштите од насиља у породици 

(«Службени гласник РС» број 56/05); 

- Правилник о програму припреме за усвојење («Службени гласник РС» број60/05); 

- Правилник о начину вођења јединственог личног регистра усвојења («Службени гласник 

РС» број63/05); 

- Правилник о начину вођења евиденције и документације о усвојеној деци («Службени 

гласник РС» број63/05); 

- Правилник о евиденцији и документацији о штићеницима («Службени гласник РС» број 

97/05); 

- Правилник о вођењу евиденције о корисницима и документације о стручном раду у 

установама социјалне заштите («Службени гласник РС» број 63/93, 10/06, 36/08,59/08); 
- Правилник о хранитељству („Службени гласник РСʺброј36/08 ); 

- Правилник о социјалној помоћи за лица која траже, односно којима је одобрен 

азил („СлужбенигласникРСʺбр.44/08,78/11); 

- Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални 

рад („Службени гласник РСʺброј59/08,37/10,39/11,1/12); 

- Правилник о извршењу васпитних мера посебних обавеза(„Службени гласникРСʺбр. 

94/2006); 
- Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга у области социјалне 
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- заштите које финансира Република („Службени гласник РСʺ бр. 15/92, 100/93, 12/94, 51/97, 

70/03, 97/03, 99/04, 100/04, 25/05, 77/05, 60/06, 8/11); 

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и 

опреме за личну заштиту на раду(„Службени гласник РСʺброј 92/08); 

- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем („Службени гласник РСʺбр.16/16); 

- Правилник о условима за накнаду трошкова и награду старатељу („Службени гласник 

РС", бр.83/13) 

- Правилник о начину подношења извештаја и полагању рачуна старатеља („Службени 

гласник РСʺ,бр.83/2013) 

- Приручник о поступању при одабиру и примени облика заштите, Министарство рада, 

запошљавања и социјалне политике, Сектор за социјалну заштиту од 21.9.2006; 

 

- Уредба о канцеларијском пословању органадржавне управе («Службени гласник РС» 

број 80/92); 

- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе («Службени гласник 

РС»  број 10/93,14/93); 

- Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе 

(«Службени гласник РС» број40/10); 

- Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама 

(„Службени гласник РСʺбр.44/01,........ 4/14,58/14); 
- Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РСʺбр.125/03,12/06); 

- Уредба о примени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор 

(„Службени гласник РСʺбр.49/10) 

- Уредба о мерама социјалне укључености корисника новчане социјалне помоћи 

(„Службени гласник РСʺ,бр.112/14) 

 

- Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања, Министарство рада 

и социјалне политике 5.9.2005.г. 

- Општи протокол о поступању и сарадњи установа,органа и организација у 

ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима 

- Посебан протокол о поступањима Центра за социјални рад - органа старатељства 

у случајевима насиља у породици и женама у партнерским односима 

 

- Мере за отклањање неправилности у вршењу послова смештаја деце и омладине у 

установе социјалне заштите Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, 

бр. 560-03-619/2006-14. 

 

Акти оснивача: 

- Одлука о правима и услугама социјалне заштите («Службени лист општине Ада» 

број 9/2015), 

- Правилник о нормативима и стандардима за остваривање права и дневних услуга 

у заједници и о утврђивању цена услуга (,Службени лист општине Ада’’бр.9/15) 

- Одлука о критеријумима за ослобађање плаћања накнаде за коришћење воде 

домаћинстава (,Службени лист општине Ада’’ бр.14/09), 

- Одлукао о државању чистоће на територији општине Ада (,Службени лист општине 

Ада’’ бр.11/10,24/10,13/16). 

 

Акти ЦСР-а: 

- Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака ЦСР Ада 

од 06.10.2011.г., 

- Правилник о безбедности и здрављу на раду; 
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- Правилник о организацији буџетског рачуноводства; 

- Правилник о заштити од пожара; 

- Пословник о раду Управног одбора; 

- Акт о процени ризика на радном месту и радној околини, 

- Правилник о унутрашњем узбуњивању. 

- Правилник о условима и начину коришћења службених возила Центра и реализацији 

службених путовања у земљи и иностранству 

 
7. УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 
 

Подаци о услугама које ЦСР, у оквиру делокруга утврђеног законом, непосредно 

пружа заинтересованим физичким и правним лицима: 

У складу са Законом о социјалној заштити, Центар обезбеђује грађанима права и 

услуге од општег интереса које финансира буџет Републике Србије и то: 

1. Право на новчану социјалну помоћ, 

2. Право на додатак за помоћ и негу другог лица, 
3. Право на посебну новчану накнаду, 
4. Право на помоћ за оспособљавање за рад, 

5. Услуге породичног смештаја, 
6. Услуге саветовања и обуке хранитеља и усвојитеља, 
7. Услуге домског смештаја, 

8. Услуге становања уз подршку особа са инвалидитетом, у јединицама локалне 

самоуправе чији је степен развијености испод републичког просека; 
9. Услуге смештаја за жртве трговине људима; 

10. Право на једнократну помоћ у случају угрожености већег броја грађана. 

 

Поред наведених права и услуга, која финансира буџет Републике Србије, из буџета 

Општине Ада финансирају се: 

Облици материјалне подршке: 

1. једнократна новчана помоћ; 
2. опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу; 

3. помоћу натури: -бесплатан оброк («Народнакухиња»), -пакети хране и пакети 

хигијене, -огрев; 

4. право на накнаду путних трошкова деци која похађају средњу школу ван места 

становања; 
5. право на накнаду трошкова сахране. 

Услуге социјалне заштите: 

1. дневне услуге у заједници:-дневни боравак за лица са сметњама у развоју; 

- дневни боравак у клубовима за одрасла и старија лица; - дневни боравак и саветовалиште за 

особама оболеле од деменције, - помоћ у кући; -кућна нега;-дневни топли оброк (ручак на 

точковима), 
2. услуге подршке за самосталан живот: - персонална асистенција; 

3. саветодавно-терапијске и социјално–едукативне услуге: - превентивне и 

саветодавно–терапијске услуге; 
4. услуге смештаја:-привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу; 

- сигурна кућа за жртве насиља. 

Услови и рокови за пружање ових услуга, као и категорије лица која могу добити ове 

услуге предвиђени су одредбама горе наведеног Закона и Закона о општем управном 

поступку односно општинске Одлуке о правима и услугама социјалне заштите, као и 

Правилника који ближе уређују услове. 
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Наведене услуге могу се добити у виду новчаних средстава или обезбеђења 

адекватног смештаја. 

У складу са Породичним законом, Центар обавља послове помоћи породици, заштите 

породице и старатељства. 

 
9. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

У складу са Законом о општем управном поступку, грађани се Центру обраћају 

усменим и писаним захтевима. У случају писаног захтева исти се предаје у Центру, захтев 

прима стручни радник или сарадник на услугама у заједници, у складу са одлуком и 

распоредом који утврђује директор Центра, који помажу странци у састављању захтева и 

пружа прве корисне информације о евентуалном остваривању неког од права. 

Након примљеног захтева (уколико је у питању право из поверених надлежности) 

формира се досије корисника и путем интерне доставне књиге захтев задужује водитељ 

случаја. Водитељ случаја израђује план рада на случају, организује излазак на лице места, 

ради утврђивања свих релевантних чињеница и по завршеном поступку правним актом 

(закључак по ЗУП-у, решење...) одлучује се о поднетом захтеву. Рокови за одлучивање по 

захтеву су - такође у складу са ЗУП-ом - 30 односно 60 дана, а жалбе на донете правне акте 

Центра су у року од 15 од дана пријема акта преко Центра, Покрајинском Секретаријату за 

здравство, социјалну политику и демографију у Новом Саду, као другостепеном органу. 

Након примљеног захтева (уколико је у питању право из услуга у заједници) одлучује 

се о поднетом захтеву. Рокови за одлучивање по захтеву су - такође у складу са ЗУП-ом - 30 

односно 60 дана, а жалбе на донете правне акте Центра су у року од 15 од дана пријема акта 

преко Центра, Већу општине Ада, као другостепеном органу. 

 

 
10. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

 

БРОЈ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 2020. 

Налази и мишљења у парницама у којима се одлучује о заштити права детета  
или о вршењу односно лишењу родитељског права у току године 

16 

Предлози за изрицање васпитне мере (деликв.) – органу за прекршаје 14 

-- окружном суду 6 

Достављање извештаја о реализацији васпитних мера - 

Број услуга процене и планирања према корисницима услуга 220 

Број неодложних интервенција 48 

Помоћ у решавању брачних, породичних и васпитних тешкоћа 578 

Број издатих уверења 224 

 

Укупан број малолетних корисника у току године 1.200 

Укупан број младих, одраслих и старих корисника у току године 1.806 
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11. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 
 

Приходи и примања Центра за социјални рад у 2020. години према изворима, приказани су у следећој 

табели : 

 

 

Екон. 

Клас. 
ОПИС План Извршено 

Проценат 

извршења 

1 2 3 4 5 

791100 Приходи из буџета - Република (Извор 01) 11,980,529.43 9,396,189.30 78.43% 

733100 
Трансфери од других нивоа власти - Општина 

(Извор 07) 
13,476,208.72 12,723,844.24 94.42% 

  
Неутрошена средства донација из ранијих 

година (Извор 15) 
7,200.00 7,200.00 100.00% 

  УКУПНО ПРИХОДИ 25,463,938.15 22,127,233.54 86.90% 

 
 

Расходи и издаци Центра за 2020. годину према изворима финансирања, приказани су у следећим 

табелама: 

 

Екон. 

Клас. 
ОПИС 

Укупно 

(4+5+6) 

Извор 01 - 

Приходи из 

буџета 

Републике 

Извор 07 - 

Трансфери 

од других 

нивоа 

власти  

Извор 15 - 

Неутрошена 

средства из 

ранијих 

година 

1 2 3 4 5 6 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ   11,021,603.49 6,286,774.73 4,734,828.76 0.00 

411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ  И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ  
8,663,505.76 5,336,206.16 3,327,299.60 0.00 

411100 Плате, додаци и накнаде запослених 8,663,505.76 5,336,206.16 3,327,299.60   

412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 

ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА  
1,442,473.72 888,478.35 553,995.37 0.00 

412100 
Допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање  
996,303.18 613,663.72 382,639.46   

412200 Допринос за здравствено осигурање 446,170.54 274,814.63 171,355.91   

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ  24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 

413100 Накнаде у натури 24,000.00 24,000.00 0.00   

414000 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА   
753,550.51 0.00 753,550.51 0.00 

414300 Отпремнине и помоћи 753,550.51 0.00 753,550.51   

415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ  
98,013.39 38,090.22 59,923.17 0.00 

415100 Накнаде трошкова за запослене 98,013.39 38,090.22 59,923.17   

416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ  
40,060.11 0.00 40,060.11 0.00 

416100 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
40,060.11 0.00 40,060.11   

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА   4,179,122.52 2,770,973.17 1,408,149.35 7,200.00 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ  506,411.93 336,294.98 170,116.95 0.00 

421200 Енергетске услуге 104,607.81 0.00 104,607.81   

421300 Комуналне услуге 16,152.40 9,184.40 6,968.00   

421400 Услуге комуникација 266,351.21 236,717.70 29,633.51   
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421500 Трошкови осигурања 119,300.51 90,392.88 28,907.63   

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 2,117.00 2,117.00 0.00 0.00 

422100 
Трошкови службених путовања у 

земљи 
2,117.00 2,117.00 0.00   

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ  2,855,940.07 2,147,943.51 700,796.56 7,200.00 

423100 Административне услуге 123,750.00 0.00 123,750.00   

423200 Компјутерске услуге 181,800.00 30,960.00 150,840.00   

423300 
Услуге образовања и усавршавања 

запослених 
55,600.00 20,600.00 35,000.00   

423500 Стручне услуге 348,634.56 4,384.80 337,049.76 7,200.00 

423700 Репрезентација 62,591.09 16,610.39 45,980.70   

423900 Остале опште услуге 13,176.10 5,000.00 8,176.10   

423900 
Остале опште услуге - 

ХРАНИТЕЉИ 
2,070,388.32 2,070,388.32 0.00   

425000 
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ  
134,086.00 88,296.00 45,790.00 0.00 

425200 
Текуће поправке и одржавање 

опреме 
134,086.00 88,296.00 45,790.00   

426000 МАТЕРИЈАЛ  687,767.52 196,321.68 491,445.84 0.00 

426100 Административни материјал 134,377.11 52,728.56 81,648.55   

426300 
Материјали за образовање и 

усавршавање запослених 
93,429.96 24,477.96 68,952.00   

426400 Материјали за саобраћај 241,868.56 74,515.75 167,352.81   

426800 
Материјали за одржавање хигијене и 

угоститељство 
119,969.00 5,345.00 114,624.00   

426900 Материјали за посебне намене 98,122.89 39,254.41 58,868.48   

470000 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА   
6,907,531.53 330,209.40 6,577,322.13 0.00 

472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА  
6,907,531.53 330,209.40 6,577,322.13 0.00 

472100 
Накнаде из буџета у случају болести 

и инвалидности 
256,872.00 256,872.00 0.00 0.00 

472300 
Накнаде из буџета за децу и 

породицу 
73,337.40 73,337.40 0.00 0.00 

472600 Накнаде из буџета у случају смрти 307,303.00 0.00 307,303.00   

472700 
Накнаде из буџета за образовање, 

културу, науку и спорт  
768,500.00 0.00 768,500.00   

472800 
Накнаде из буџета за становање и 

живот  
2,607,600.00 0.00 2,607,600.00   

472900 Остале накнаде из буџета 2,893,919.13 0.00 2,893,919.13   

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ   11,776.00 8,232.00 3,544.00 0.00 

482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И 

КАЗНЕ  
11,776.00 8,232.00 3,544.00 0.00 

482100 Остали порези 11,776.00 8,232.00 3,544.00   

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  22,127,233.54 9,396,189.30 12,723,844.24 7,200.00 

 
 

 

На основу расподеле средстава установама социјалне заштите (индиректним корисницима 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања)  по Закону о буџету Републике 

Србије за 2021.годину („Службени гласник РС“ број 149/2020), као и распореда одобрених 

апропријација у буџету општине Ада на основу Одлуке о буџету за 2021. годину („Службени лист 

општине Ада“ бр 42/2020), Центар за социјални рад општине Адаје усвојио Финансијски план за 

2021. годину: 
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Екон. 

Клас. 
ОПИС 

Укупно 

(4+5) 

Извор 01 - 

Приходи из 

буџета 

Републике 

Извор 07 - 

Трансфери 

од других 

нивоа 

власти  

1 2 3 4 5 

  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  25,011,313.00 11,764,313.00 13,247,000.00 

     

  
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  
25,011,313.00 11,764,313.00 13,247,000.00 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ    25,011,313.00 11,764,313.00 13,247,000.00 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ   13,031,281.00 7,984,281.00 5,047,000.00 

411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ  И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ  
10,150,686.00 6,690,686.00 3,460,000.00 

411100 Плате, додаци и накнаде запослених 10,150,686.00 6,690,686.00 3,460,000.00 

412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА  
1,709,519.00 1,132,519.00 577,000.00 

412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање  1,179,438.00 781,438.00 398,000.00 

412200 Допринос за здравствено осигурање 530,081.00 351,081.00 179,000.00 

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ  40,988.00 40,988.00 0.00 

413100 Накнаде у натури 40,988.00 40,988.00 0.00 

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА   901,000.00 1,000.00 900,000.00 

414300 Отпремнине и помоћи 901,000.00 1,000.00 900,000.00 

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  153,081.00 43,081.00 110,000.00 

415100 Накнаде трошкова за запослене 153,081.00 43,081.00 110,000.00 

416000 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 

ПОСЕБНИ РАСХОДИ  
76,007.00 76,007.00 0.00 

416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 76,007.00 76,007.00 0.00 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА   4,154,032.00 3,064,032.00 1,090,000.00 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ  430,000.00 300,000.00 130,000.00 

421300 Комуналне услуге 50,000.00 20,000.00 30,000.00 

421400 Услуге комуникација 300,000.00 240,000.00 60,000.00 

421500 Трошкови осигурања 80,000.00 40,000.00 40,000.00 

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 60,000.00 40,000.00 20,000.00 

422100 Трошкови службених путовања у земљи 60,000.00 40,000.00 20,000.00 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ  2,853,882.00 2,453,882.00 400,000.00 

423100 Административне услуге 50,000.00 0.00 50,000.00 

423200 Компјутерске услуге 100,000.00 30,000.00 70,000.00 

423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 80,000.00 20,000.00 60,000.00 

423500 Стручне услуге 160,000.00 30,000.00 130,000.00 

423700 Репрезентација 40,000.00 0.00 40,000.00 

423900 Остале опште услуге 50,000.00 0.00 50,000.00 

423900 Остале опште услуге - ХРАНИТЕЉИ 2,373,882.00 2,373,882.00 0.00 

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ  150,150.00 70,150.00 80,000.00 

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 150,150.00 70,150.00 80,000.00 

426000 МАТЕРИЈАЛ  660,000.00 200,000.00 460,000.00 

426100 Административни материјал 150,000.00 70,000.00 80,000.00 

426300 
Материјали за образовање и усавршавање 

запослених 
110,000.00 20,000.00 90,000.00 

426400 Материјали за саобраћај 200,000.00 50,000.00 150,000.00 

426700 Медицински и лабораторијски материјали 30,000.00   30,000.00 

426800 Материјали за одржавање хигијене и 100,000.00 20,000.00 80,000.00 
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угоститељство 

426900 Материјали за посебне намене 70,000.00 40,000.00 30,000.00 

470000 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА   
7,800,000.00 700,000.00 7,100,000.00 

472000 
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 

БУЏЕТА  
7,800,000.00 700,000.00 7,100,000.00 

472100 
Накнаде из буџета у случају болести и 

инвалидности 
600,000.00 600,000.00 0.00 

472300 Накнаде из буџета за децу и породицу  100,000.00 100,000.00 0.00 

472600 Накнаде из буџета у случају смрти 300,000.00 0.00 300,000.00 

472700 
Накнаде из буџета за образовање, културу, 

науку и спорт  
1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 

472800 Накнаде из буџета за становање и живот  2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 

472900 Остале накнаде из буџета 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ   26,000.00 16,000.00 10,000.00 

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ  26,000.00 16,000.00 10,000.00 

482100 Остали порези 26,000.00 16,000.00 10,000.00 

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  25,011,313.00 11,764,313.00 13,247,000.00 

 
 

12. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

У 2020. години Центар за социјални рад није спроводио поступке јавних набавки, с 

обзиром да су вредности сродних добара и услуга на годишњем нивоу испод вредности 

утврђене Законом о јавним набавкама. Према Закону, Центар је донео План Јавних набавки 

на које се Закон не примењује и квартално извештавао Управу за јавне набавке о извршењу 

плана. 

13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 
 

Из Буџета Републике у 2020. години нису издвојена средства за помоћ Центру за 

социјални рад општине Ада. 

 
 

14. ПОДАЦИ О ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 
 

Зараде запослених у Центру се утврђује тако што се цена рада за најједноставнији рад 

утврђена општим актом односно уредбом Владе помножи са коефицијентима: 
 

- директор 27,13 
- дипл. стручни радници 19,35 
- стручни радници са VI ст. 15,83 

- шеф рачуноводства 20,95 
- административни радници 10,69 

 

Плате запослених и материјални трошкови у Центру за социјални рад општине Ада 

финансирају се из буџета Републике Србије преко Министарства за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања и локалне заједнице (општине Ада). 

 

 



19  

15. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 
 

Центар за социјални рад Ада се налази у споредној згради Општинске управе Ада. 

Поседује властити пословни простор површине 133 м2, који се састоји од 8 просторија. 

Oсновна средства за рад (столови, столице, ормани и остали пословни инвентари) су, једним 

делом, набављени године и у солидном су стању. Приликом реновирања зграде Центра још у 

2019. години од стране Општине Ада набављен је и уступљен на реверс Центру намештај за 

опремање радног простора (ормари, столови, ормарићи). Загревање просторија врши се 

путем централног грејања, преко главне зграде Општине Ада. 

Центар поседује 1 телефонскулинију, 3 мултифункционалана апарата  (копир, скенер), 

6 штампача, 2 лап-топ рачунара, 9 рачунара, тако да сви запослени имају посебан рачунар, 

док се један лап-топ користи за теренске потребе. Установа поседује и 2 путничка 

аутомобила - марке Застава 10 и Дачиа Дастер. 

 

16. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 
 

Центар о свом раду води евиденцију и документацију, у складу са законом и 

Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад (''Сл. 

Гласник РС'' бр.59/2008). 

Центар води евиденцију о корисницима у Регистру корисника. Сва релевантна акта 

налазе се у досијеима корисника (омоти од тврдог картона). Носачи информација у Центру 

су папири (досијеи) који се чувају у архиви (ормари активних и пасивних досијеа). Носачи 

информација чувају се и у електронској бази података. Од септембра 2019. године Центар је 

ушао у процес инсталације ИНТЕГРАЛ програма у оквиру којег води своје евиденције и у 

електронској форми. Овај процес још увек није у потпуности завршен. 

Центар за социјални рад поред документације која је у оквиру досијеа корисника 

поседује: 
- записнике са седница Стручног већа, 

- записнике са седница Надзорног одбора, 
- записнике са седница Управног одбора, 
- одлуке донете на тим седницама, 

- закључене уговоре везане за пословање Центра, 

- закључене уговоре везане за радне односе (уговори са запосленима). 

 

17. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 
 

У све записнике, одлуке, уговоре који се тичу рада и пословања Центра за социјални 

рад општине Ада увид ће се омогућити увек, а у досијеа корисника неће бити омогућен увид 

у она документа која представљају службену тајну (подаци о старатељству, усвојењу и сл.), 

ближе описана у тачци 4. овог Информатора. 

Седницама Надзорног и Управног одбора Центра могуће је присуствовати ако такву 

одлуку донесе већина чланова ових органа (у складу са Пословником о раду Надзорног и 

Управног одбора) и уз образложен писани захтев ради добијања одобрења за присуство. 

Представници репрезентативног синдиката присуствују седницама Управног одбора 

увек када се разматра о правима и обавезама запослених из радног односа, као и о питањима 

личног, професионалног и економског интереса запослених. 
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О искључењу и ограничењу јавности рада, такође у складу са Пословником, одлуку 

доноси већина чланова ових органа уз детаљно образложење у писаној форми. 

 

18. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА 
 

- Тражилац информације подноси писани захтев поштом или личном предајом у 

пријемну канцеларију Центра. Захтев мора садржати назив органа, име презиме и тачну 

адресу тражиоца и што прецизнији опис информације која се тражи. Тражилац не мора 

навести разлог тражења информације, а накнада нужних трошкова издавања информације 

биће извршена у складу са Уредбом о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије 

докумената на којима се налазе информације од јавног значаја и Трошковником («Службени 

гласник РС» број8/06). 

- Центар за социјални рад је дужан да поступи по захтеву без одлагања, а најдуже у 

року до 30 дана у зависности од врсте тражене информације; 

- ЦСР је обавезан да омогући приступ информацији или да донесе решење којим се 

захтев одбија из разлога који су одређени Законом; 

- Подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор 

против решења државног органа, као и у случају да орган нити удовољи захтеву нити донесе 

решење којим се захтев одбија, 

- Подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор, на 

закључак којим се захтева тражиоца одбацује као неуредан. 

 

 
Адреса: Центар за социјални рад општине Ада, Ада, Трг ослобођења 1, 24430.  

E-mail: ada.csr@minrzs.gov.rs ,csrada@gmail.com  
Телефони: (024) 851-039, дежурни телефон 063/1023792. 
 

Директор Центра 

Драгана Дојчиновић 
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