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УВОД 
 

 

Основна дужност сваког одговорног друштва јесте да води бригу о својим најугроженијим 

члановима. Ефикасан систем социјалне заштите треба да буде нужни елеменат реформе 

социјалне политике и опште демократизације друштва. Каo што се и у националној 

Стратегији развоја социјалне заштите наводи, област социјалне заштите треба да побољша 

социјални статус грађана на личном, породичном и ширем друштвеном плану. Квалитетан 

систем социјалне заштите треба да иде у корак са временом – да прати друштвене промене 

у ширем контексту, односно да је у сагласности са реалним стањем и потребама заједнице, 

на локалном нивоу. У фокусу тог система мора да буде грађанин и његове потребе. 

Стратегија развоја социјалне заштите општине Жагубица за период 2015–2020. израђена је 

на том принципу – са грађанином као централном фигуром и са најбољом и искреном 

жељом да се он осећа социјално заштићеним и егзистенцијално сигурним. 

У изради Стратегије учествовали су све кључне локалне институције, организације и 

појединци, са заједничким циљем да се створи максимално прецизна слика стања 

социјалне заштите у општини. Током израде Стратегије настојало се да се идентификују 

постојећи проблеми, анализирају капацитети свих кључних актера и да се понуде 

конкретна решења за оне проблеме који су препознати као приоритетни. Стратегија, 

дакле, осликава тренутно стање на плану социјалне заштите и указује на правце деловања 

којима се постојећи проблеми могу превазићи и у будућности анулирати. Трајни ефекти 

овог документа треба да буду смањење сиромаштва и обезбеђење ефикасније и боље 

заштите рањивих друпа деце, инвалидних и старијих особа, као и маргинализованих група 

грађана у општини Жагубица. Тиме ћемо битно допринети изградњи солидарне, праведне 

локалне заједнице са једнаким шансама за све. 

Општина је у последње време показала своју посвећеност на овом пољу рализацијом више 

великих пројеката подржаних од Европске уније и ресорног министарства, као и висином 

средстава из општинског буџета опредељеном за потребе социјалне заштите која су за 

2015. годину процентуално међу највишима у Србији. 

Ова Стратегија је још један, конкретан и необорив доказ да се општина Жагубица јасно 

определила да преузме активну улогу у процесу реформе социјалне заштите на локалном 

нивоу. Она је оквир који ће омогућити да се плански и промишњено усмере све 

расположиве снаге на обезбеђивању квалитетне социјалне заштите, а самим тим и 

квалитетног живота свих грађана општине. 

 
 

Председник општине Жагубица 

 

_____________________________ 

                                                                      Сафет Павловић 
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ПРИЗНАЊЕ УЧЕСНИЦИМА 
 
 

У изради Стратегије социјалне заштите општине Жагубица учествовали су чланови 

Координационог тима и представници следећих институција и организација: 

1. Дејан Николић, секретар Црвеног крста општине Жагубица и председник Локалног 

савета за социјалну политику општине Жагубица 

2. Милена Пајић, председник СО Жагубица 

3. Горан Милинковић, директор Основне школе „Јован Шербановић” Крепољин 

4. Слободан Огњановић, директор Дома здравља у Жагубици 

5. Снежана Николић, директор Основне школе „Моша Пијаде” у Жагубици 

6. Маја Зарић, педагог – Основна школа „Моша Пијаде” у Жагубици 

7. Душан Милосављевић, помоћник председника општине Жагубица 

8. Влада Тодоровић, Општинска управа Жагубица 

9. Розика Ранчић, удружење „Инвалиди  Хомоља”, Жагубица 

10. Драгана Милосављевић, ЛЕР канцеларија 

11. Слободанка Јанаћковић, ЛЕР канцеларија 

12. Јасмина Срејић, Национална служба за запошљавање 

13. Драгана Јорговановић, МК Врело Жагубица 

14. Јелена Ђорђевић, Дечји вртић „Полетарац” Жагубица 

15. Љубиша Микуљувић, месна заједница Лазница 

16. Станиша Зрнкаревић, Основна школа „Јован Шербановић” Лазница 

17. Синиша Томић, месна заједница „Победа” Осаница 

18. Добрила Пауљевић, Центар за социјални рад, одељење у Жагубици 

19. Станија огњановић, Удружење пензионера Жагубица 

20. Марија Јовановић, Центар за социјални рад 

21. Драган Зарић, КПЦ „Јован Шербановић” Жагубица 

22. Александра Ђорђевић, Асоцијација за развој општине Жагубица 

23. Јовица Стојановић, Асоцијација за развој општине Жагубица 

24. Исидора Перић, социјални радник 

25.  Раде Јовановић, представник удружења Рома 

26. Тања Сикуруш,  представник  пружаоца услуге ПУК 

27. Маја Петковић,  представник  пружаоца услуге ПУК 

28. Дарко Царановић, Полицијска станица Жагубица 

29. Животије Илић, начелник Општинске управе Жагубица 

30. Томислав Милојевић, секретар СО Жагубица  

31.  Иван Младеновић, ЦДЕР Јагодина 
 

Током израде  овог стратешког документа  организоване су две радионице 02.12.2014. 

године и 09.12.2014. године, док је јавна расправа спроведена у периоду од  10.12 до 17.12. 

2014. године. Завршна расправа на Нацрт Стратегије спроведена је на седници Савета за 

социјалану политику општине Жагубица 17.12.2014. године. 
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1. ВИЗИЈА 

 

 

Општина Жагубица је заједница срећних, здравих и задовољних људи, са решеним 

свим социјалним проблемима и са обезбеђеним једнаким шансама за све грађане. 

 

 

 

 

 

2. МИСИЈА 

 

 

Општина Жагубица, ангажовањем свих социјалних актера из заједнице, уз 

успостављање регионалних и интерсекторских партнерстава, остварује права 

грађана на социјалне услуге и садржаје и спроведећи ову стратегију доприноси 

свеобухватном развоју читаве заједнице.  
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3. ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ 

 
Принципи који су усвојени у писању плана развоја социјалне заштите јесу: 
 

- партнерство и остваривање како унутарсекторске, тако и међусекторске сарадње;  

- остваривање права и могућности да корисник бира врсту услуге и пружаоца услуге коју 

ће да користи;  

- једнак приступ свим информацијама од значаја за самог корисника – корисници морају 

бити боље обавештени како би добили квалитетнију услугу; 

- осмишљавање активности искључиво у складу са потребама корисника, као и њихово 

укључивање у осмишљавање активности; 

- једнакост мушкараца и жена као промовисање и уграђивање политике родне 

равноправности; 

- друштвена солидарност – заједница је спремна да преузима бригу о онима који не могу 

да испуне своје социјалне потребе; 

- за све кориснике се мора поштовати принцип једнакости.  

 

Вредности које стратегија социјалне заштите заступа јесу: 
 

- квалитетни сервиси социјалне заштите који су прилагођени специфичним потребама 

наше локалне заједнице; 

- независност и индивидуалност (посебност) сваког човека. Омогућавање пружања оне 

врсте социјалне помоћи која ће омогућити кориснику да остане у свом дому и да има пуну 

независност; 

- једнаке могућности приступа социјалној заштити, што подразумева да сви имају једнак 

приступ и једнак третман без било каквих облика дискриминације;  

- људско достојанство подразумева да сви људи имају право на достојанствен третман без 

обзира на верске, културне и друге разлике;  

- транспарентност у пружању социјалне заштите значи да свака особа има право на 

приступ информацијама, а чланови друштва морају бити охрабривани и подржавани да 

узму учешће у процесу планирања; 

- слобода избора корисника као базична претпоставка која је повезана са постојањем 

разноврсних услуга; 

- поверљивост информације подразумева да се информације чувају као поверљиве и да се 

без сагласности корисника не могу употребљавати. 
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4. КОНТЕКСТ ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 
 

 
4.1. Историјат 

 

Жагубица спада у старија Хомољска насеља, иако се под овим именом помиње тек 1735. 

године. На картама Браничевског тефтера 1467. године на локацији садашње Жагубице 

уцртано је једно од најмањих хомољских села – Јабуковица. По народној традицији 

Жагубицу су основали Грбићи, који су се на ове просторе населили из равне Сјенице са 

породицом Стошића, одмах по пропасти српског царства на Косову. 

Развој Жагубице и њених насеља поузданије се може пратити од 1733. године, када је под 

називом Врело (највероватније синоним за Жагубицу), имала 25 домова. У то време у 

читавом Хомољу било је 10 села са укупно 155 домова. Расељавањем Трга, првобитног 

центра Хомоља, после 1735. године, Жагубица преузима улогу центра и од тада постаје 

главно трговачко и управно насеље ове области. Жагубица се као тржиште развија тек 

почетком XIX века, а 1845. године, добија прву школу у овом крају. Статус варошице 

Жагубица добија 1871. године. 

Крајем XIX и почетком XX века Жагубица је у великој развојној експанзији. Поделом 

Источне Србије на округе 1896. године, Жагубица постаје управно средиште среза 

Хомољског, који је припадао пожаревачком округу са 17 насељених места. О брзом 

развоју Жагубице говоре и подаци да је 1890. године имала 2.500 становника и 500 

домаћинстава, 1910. године 616 домаћинстава и 3.106 становника. Поред трговачког и 

управног значаја (седиште Хомољског среза), 1922. године постаје и финансијско 

средиште оснивањем Хомољске банке. 

У периоду између два светска рата Жагубица и даље задржава своје раније функције. 

Највећи део становништва у то време бави се пољопривредом, посебно сточарством, због 

чега ово насеље, па и читаво Хомоље не успева да иде у корак са осталим градовима и 

варошима у Источној Србији. Жагубица и Хомоље у то време доживљавају стагнацију јер 

се у условима слабе саобраћајне повезаности налази у залеђу градског центра овог дела 

Србије, односно данас седишта Браничевског округа – Пожаревца. Индустријски развој 

после другог светског рата заобишао је општину Жагубица па се и економска структура 

становништва није битније мењала у односу на прву половину XX века.  

Успорени развој Жагубице (све до краја 60-их година) био је условљен одсуством 

индустрије и лошом саобраћајном повезаношћу са околним градовима и општинама. 

Битније промене у развоју Жагубице забележене су од седме деценије претходног века 

када се догађају квалитативне промене у привредној и социјалној структури са почетним 

обележјима коришћења природних ресурса и њиховим стављањем у функцију развоја. 

Нажалост динамика развоја није омогућила да се Жагубица развије и постане економски 

моћнија општина.  
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Слика 1: Историјска фотографија Жагубице 
 

 
 

Извор: Архива Стеве Митића 
 

 
4.2. Географски подаци 

 

Општина Жагубица налази се у југоисточном делу Браничевског округа и источном делу 

Србије, на 170 км југоисточно од Београда, и 83 км од Пожаревца. Општина се налази 

између 45°005’ и 44°022’ северне географске ширине и 21°031’ и 21°050’ источне 

географске дужине, и захвата горњи део долине Млаве и њених притока па је природно 

издиференцирана на два котлинска дела, побрђе и планински обод. Главни и средишњи 

део представља Жагубичка котлина чији је нижи део просечне надморске висине око     

300 м. Други, мањи и нижи део је Крепољинско-крупајска котлина, са нижим делом око 

220 м н.в. Између котлина је побрђе. Највећи део котлинског обода са западне, северне и 

североисточне стране лучно затварају ниже Горњачке (до 825 м) и Хомољске планине (до 

940 м) до Омана (963 м), док јој јужни и источни обод чине виши и стрмији делови 

Бељанице (1.339 м) и масив Црног врха (1.043 м). 

Терититорија општине има облик развученог правоугаоника, дужине око 35 км и ширине 

око 26 км. У општини се, на површини од 760 км
2
, налази 16 насеља и 15 месних 

заједница. Густина насељености је око 19 становника на 1 км
2
, што Жагубицу чини  

једном од најређе насељених општина у Србији. 

Природно-географски фактори, нарочито рељеф и клима утицали су на извесну 

географску затвореност и особеност овог подручја, што је имало великог утицаја на 

насељеност, организацију и развој привредног и културног живота, а географски положај 

утицао је и на структуру саобраћаја на подручју ове општине.  

Постоји природна предиспонираност за изградњу саобраћајних коридора кроз општину 

Жагубица, пратећи ток реке Млаве. Међутим, Хомоље далеко заостаје у изграђености 

саобраћајне инфраструктуре за републичким просеком. Главни саобраћајни коридор јесте 

регионални пут Р105 Пожаревац – Петровац – Жагубица – Бор. 
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Од Жагубице води још један регионални пут, Р104 (Жагубица – Лазница – Јасиково – 

Мајданпек) који је лошијег квалитета. Такав је и регионални пут Р216 (Крепољин – 

Деспотовац). Сва села на територији општине повезана су локалном путном мрежом, али 

је она у доста лошем стању јер се нередовно одржава. Укупна дужина путева на 

територији општине износи 204 км, од чега савременом коловозу припада 154 км пута. 

Магистралним путевима припада свега 14 км, регионалним 88 км, док је најдужа локална 

путна мрежа са 102 км. 

Општина није повезана железничком мрежом, нити постоји развијен ваздушни саобраћај. 

Општина Жагубица се граничи са пет општина из три округа од који су Бор, Мајданпек и 

Петровац удаљени по 46 км док је Деспотовац од Жагубице удаљен 60 км, а Кучево преко 

Петровца 75 км. 

 

 
Мапа 1: Географски положај општине Жагубица               Мапа 2: Општина Жагубица у Браничевском округу 

 

 
 

 
Извор: http://www.wikipedia.org/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.org/
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4.3. Демографски подаци 

 
Према упоредним подацима са пописа, број становника општине Жагубица константно 

опада од 1953. године. Те године забележен је највећи број становника – 23.012. Према 

последњем попису, из 2011. године, у општини живи укупно 12.737 становника, чак 45% 

мање него 1953. У поређењу са претходним пописом, из 2002. године, када је у Жагубици 

регистровано 14.823 становника, број становника опао је за 2.083 лица, односно за 14%. 

Ова негативна тенденција се, нажалост, наставља и присутна је у свим насељима, па и у 

самој вароши Жагубици.  

 
Табела 1: Број становника општине Жагубица по насељима, упоредни преглед 1948-2011. 
 

 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Општина 
Жагубица 

22015 23012 22602 21055 20275 17777 14823 12737 

Насеља  

Близнак 721 747 693 611 526 464 361 281 

Брезница 415 402 375 354 305 267 211 158 

Вуковац 848 851 823 734 645 567 492 389 

Жагубица 3365 3694 3670 3591 3479 3349 2823 2590 

Изварица 613 618 557 532 509 449 376 307 

Јошаница 893 899 882 849 823 733 671 539 

Крепољин 2452 2514 2569 2288 2252 2045 1696 1542 

Крупаја 716 768 780 815 809 765 649 534 

Лазница 3743 3818 3749 3358 3281 2434 2063 1881 

Липе 149 226 222 152 149 29 15 8 

Медвеђица 173 179 164 151 132 62 44 33 

Милановац 593 633 621 616 638 618 445 365 

Милатовац 1120 1210 1187 1119 1029 872 828 680 

Осаница 1646 1702 1648 1579 1540 1380 1187 1048 

Рибаре 881 915 831 736 681 591 485 356 

Селиште 624 650 661 603 643 585 453 363 

Сиге 1018 1074 1075 1040 1042 989 704 496 

Суви До 2045 2112 2095 1927 1792 1578 1320 1167 

 

На смањење броја становника свакако утиче и учестали одлазак у иностранство на 

привремени рад. Подаци прикупљени од стране месних канцеларија говоре да је тренутно 

на привременом раду око 2.500 становника Жагубице. 

Када је број становника по насељима у питању, највише становника има Жагубица 2.590. 

За њом следе Лазница 1.881 и Суви До 1.164. Најмање становника има село Липе, свега 8. 

Липе и Медвеђица, са 33 становника, под великим су ризиком да се у наредном периоду 

потпуно угасе. 
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Табела 2: Становништво према старости и полу, по насељима (попис 2011) 
 

Насеље Пол Укупно 

Старост 

Пунолетнo  
становништво 

Просечна 
старост 

0–4 5–9 
10–
14 

15–
19 

20–
24 

25–
29 

30–
34 

35–
39 

40–
44 

45–
49 

50–
54 

55–
59 

60–
64 

65–
69 

70–
74 

75–
79 

80–
84 

85 и 
више 

85 
and 
over 

Жагубица С 12737 417 533 608 680 599 533 615 732 719 751 818 1137 1136 860 845 871 593 290 10777 47.6 

  М 6253 205 275 330 353 316 292 328 378 383 402 409 538 541 382 388 367 254 112 5250 46.0 

  Ж 6484 212 258 278 327 283 241 287 354 336 349 409 599 595 478 457 504 339 178 5527 49.3 

Близнак С 281 11 10 17 10 13 8 11 17 16 18 26 19 19 12 32 23 17 2 239 48.6 

  М 140 6 4 10 6 5 5 4 9 10 8 16 9 12 4 15 8 7 2 118 47.5 

  Ж 141 5 6 7 4 8 3 7 8 6 10 10 10 7 8 17 15 10 - 121 49.8 

Брезница С 158 4 5 6 5 6 5 7 3 6 6 13 22 14 15 16 15 6 4 139 53.0 

  М 73 - - 4 4 4 3 3 1 4 3 6 11 7 5 7 6 4 1 66 52.5 

  Ж 85 4 5 2 1 2 2 4 2 2 3 7 11 7 10 9 9 2 3 73 53.4 

Вуковац С 389 15 12 12 23 12 20 20 20 20 19 39 23 33 27 33 30 23 8 335 49.5 

  М 201 10 5 7 9 6 13 12 12 11 11 19 15 16 11 19 12 10 3 173 48.0 

  Ж 188 5 7 5 14 6 7 8 8 9 8 20 8 17 16 14 18 13 5 162 51.1 

Жагубица С 2590 103 116 120 162 150 136 125 161 155 163 165 239 223 153 140 139 94 46 2147 44.9 

  М 1254 46 59 64 84 73 73 68 85 79 87 84 120 96 67 59 61 31 18 1032 43.3 

  Ж 1336 57 57 56 78 77 63 57 76 76 76 81 119 127 86 81 78 63 28 1115 46.4 

Изварица С 307 9 11 14 16 18 12 23 13 17 19 20 27 29 21 27 10 13 8 265 47.2 

  М 159 5 7 7 8 10 7 13 8 9 9 8 12 18 6 16 6 8 2 136 46.1 

  Ж 148 4 4 7 8 8 5 10 5 8 10 12 15 11 15 11 4 5 6 129 48.4 

Јошаница С 539 14 13 34 29 20 19 33 37 22 36 31 55 31 32 32 44 44 13 460 49.3 

  М 250 7 9 16 13 10 8 13 13 16 21 15 28 14 17 11 17 18 4 210 47.9 

  Ж 289 7 4 18 16 10 11 20 24 6 15 16 27 17 15 21 27 26 9 250 50.6 

Крепољин С 1542 51 67 63 81 85 74 81 89 103 90 93 119 147 93 99 103 61 43 1316 47.0 

  М 763 24 37 34 42 43 43 35 46 66 45 46 55 69 44 44 48 22 20 645 45.6 

  Ж 779 27 30 29 39 42 31 46 43 37 45 47 64 78 49 55 55 39 23 671 48.4 

Крупаја С 534 16 25 32 32 30 16 28 22 22 33 30 55 44 33 42 42 18 14 445 47.3 

  М 261 12 11 19 17 17 6 16 12 11 15 15 27 17 17 18 18 10 3 212 44.8 

  Ж 273 4 14 13 15 13 10 12 10 11 18 15 28 27 16 24 24 8 11 233 49.7 

Лазница С 1881 45 72 90 94 85 68 85 117 90 106 123 165 159 163 122 151 93 53 1615 49.5 

  М 917 17 42 49 48 49 36 52 60 41 55 62 76 72 73 60 59 43 23 783 47.7 

  Ж 964 28 30 41 46 36 32 33 57 49 51 61 89 87 90 62 92 50 30 832 51.2 
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Липе С 8 - 2 4 - - - - 1 - - - 1 - - - - - - 2 19.9 

  М 6 - 1 4 - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 19.3 

  Ж 2 - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 21.5 

Медвеђица С 33 - 1 3 - 1 1 1 1 1 4 4 2 3 5 3 2 1 - 29 51.5 

  М 15 - 1 1 - - - - 1 1 1 3 1 1 2 2 1 - - 13 52.3 

  Ж 18 - - 2 - 1 1 1 - - 3 1 1 2 3 1 1 1 - 16 50.9 

Милановац С 365 18 20 16 18 14 14 18 17 26 19 20 30 41 27 22 19 19 7 302 46.8 

  М 174 7 12 8 10 7 4 11 8 14 10 10 12 18 11 10 7 11 4 144 46.0 

  Ж 191 11 8 8 8 7 10 7 9 12 9 10 18 23 16 12 12 8 3 158 47.5 

Милатовац С 680 22 25 30 37 19 27 39 32 37 50 45 60 72 43 45 51 29 17 583 48.8 

  М 333 13 9 17 21 9 18 22 14 20 31 19 27 41 15 21 23 9 4 285 46.5 

  Ж 347 9 16 13 16 10 9 17 18 17 19 26 33 31 28 24 28 20 13 298 51.1 

Осаница С 1048 37 57 61 67 41 38 47 81 75 50 51 95 116 60 39 58 53 22 852 45.4 

  М 506 15 29 34 36 20 24 19 46 38 29 22 38 55 29 19 19 27 7 406 43.7 

  Ж 542 22 28 27 31 21 14 28 35 37 21 29 57 61 31 20 39 26 15 446 47.0 

Рибаре С 356 9 9 15 18 12 8 11 17 21 18 19 32 36 25 46 29 15 16 316 52.9 

  М 181 5 5 6 8 9 5 6 10 14 10 11 16 13 15 19 15 5 9 162 51.5 

  Ж 175 4 4 9 10 3 3 5 7 7 8 8 16 23 10 27 14 10 7 154 54.4 

Селиште С 363 11 13 23 17 18 7 13 14 21 24 19 36 25 24 29 36 21 12 305 50.2 

  М 178 6 6 10 8 10 5 8 6 10 16 7 20 12 10 13 20 8 3 153 48.9 

  Ж 185 5 7 13 9 8 2 5 8 11 8 12 16 13 14 16 16 13 9 152 51.4 

Сиге С 496 17 19 18 14 17 30 26 21 22 28 40 50 47 43 41 33 23 7 435 49.7 

  М 250 9 9 12 8 10 16 19 9 10 12 21 24 29 18 17 14 11 2 216 47.6 

  Ж 246 8 10 6 6 7 14 7 12 12 16 19 26 18 25 24 19 12 5 219 51.7 

Суви До С 1167 35 56 50 57 58 50 47 69 65 68 80 107 97 84 77 86 63 18 992 48.0 

  М 592 23 29 28 31 34 26 27 38 29 39 45 46 51 38 38 33 30 7 495 45.9 

  Ж 575 12 27 22 26 24 24 20 31 36 29 35 61 46 46 39 53 33 11 497 50.1 
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Табела изнад показује нам да је становништво општине Жагубица доста старо. Чак 10.777 

особа су понолетне, што чини 84,61% становништва, док је деце и младих до 18 година 

свега 1.960, односно 15,39%. У општини живи 3.405 старих лица (65 и више година), што 

чини 26,73% укупне популације. На основу ових података може се закључити да је 

старосна структура општине неповољна јер процентуално доминира старије 

становништво. Стара лица чине више од четвртине укупне популације. Просечна старост 

становништва износи 47,6 година, што је изнад републичког просека.  

 
Табела 3: Старосна структура деце и младих до 19 година 
 

 0–4 5–9 10–14 15–19 

укупно 417 533 608 680 

м 205 275 330 353 

ж 212 258 278 327 

 

Из горње табеле видимо да највећи број деце и младих припада категорији особа 15-19 

година, којих има 680, док је најмање особа 0-4 година – њих 417. Ово нам указује да се 

број новорођене деце константно смањује.  

 
Табела 4: Старосна структура лица од 65 и више година 
 

 65-69 70-74 75-79 80-84 85 и више 

укупно 860 845 871 593 290 

м 382 388 367 254 112 

ж 478 457 504 339 178 

 
Табела изнад говори нам да највећи број старих лица припада категорији 70-74 година 

старости, као и да у општини живи процентуално значајан број лица старијих од 84 

године. Такође, приметно је већи број старих жена у односу на мушкарце, у свим 

старосним категоријама. Укупно има 1.493 мушкараца и 1.806 жена старијих 65 и више 

година.  

Полна структура становништва Жагубице је добра, с обзиром да, према попису из 2011, у 

општини живи 6.253 мушкарац и 6.484 жена, дакле готово истоветан проценат оба пола. И 

посматрано по насељима полна структура је уједначена.  

У Жагубици је природни прираштај -18 (стопа наталитета је 4 а морталитета 22), док стопа 

демографског пражњења 2002-2010. износи -5,16. 

 

Табела 5: Домaћинства, према броју чланова (попис 2011) 
 

 
Структура 
домаћинстава 

 
Укупно 

 
Са 1 

чланом 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Са 6 и 
више 

чланова 

Просечан 
број 

чланова 

Број домаћ. 4290 1.060 1137 663 548 385 497 2.96 
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У Жагубици је регистровано 4.290 домаћинстава, са просечно 2.96 чланова, при чему је 

велики број једночланих домаћинстава. У општини је регистровано 3.886 породица, од 

којих 1.710 брачних парова без деце а 1.293 брачних парова са децом. Подаци показују да 

је на подручју општине значајно већи број брачних парова без деце, што је забрињавајући 

податак. 

 

Табела 6: Број домаћинстава, упоредни преглед 1948-2011.  

Година пописа 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Број 
домаћинстава 

4807 4991 5299 5416 5263 4943 4716 4290 

 

Упоредни преглед броја домаћинстава показује константан пад њиховог броја од 1971. 

године. Најмањи број домаћинстава од 1948. године забележен је управо на последњем 

попису. 

Према попису из 2011, од укупно 4.290 домаћинстава у општини Жагубица, чак 1.540 као 

извор прихода има пензију. Зараде на основу рада извор су прихода за 685 домаћинстава. 

Мешовите приходе има 1.688 домаћинстава док је чак 132 домаћинстава без прихода. 

У Жагубици је укупно 3.577 пензионера, од чега највише ПИО запослених 1.839 и ПИО 

пољопривредника, 1.621. Од овог броја пензионера, чак 2.093 су корисници најнижих 

износа пензија, што чини 58,51% свих пензионера. 

Према етничком саставу, најбројнији су Срби, којих има 9.024, односно 70,85%. Доста су 

бројни и Власи, који са укупно 2.811 становника, чине 22,07% становништва општине. 

Потом следе Румуни, Бугари и остали. Насеља са претежном српском већином су 

Жагубица, Вуковац, Изварица, Јошаница, Крупаја, Липе, Милатовац, Рибаре и Суви До. 

Насеља са претежном влашком већином су Брезница, Лазница, Медвеђица, Милановац, 

Осаница, Селиште и Сиге. Насеља са релативном српском већином су Крепољин и 

Близнак. 

 
Табела 7: Становништво према националној припадности (попис 2011) 
 

Укупно Срби Власи Румуни Роми Бугари 
Југосло- 

вени 
Хрвати 

Неизја- 

шњени 

Непозна-
то 

12737 9024 2811 71 42 18 8 8 274 448 

 
 

Као што се из табеле испод може видети, образовна структура становништва је јако 

неповољна. Без школске спреме је 773 лица старијих од 15 и више година, односно 6,91%. 

Карактеристично је да је без школске спреме далеко већи број жена него мушкараца. 

Непотпуно основно образовање има чак 3.013 лица, односно 26,95%, дакле, више од 

четвртине становништва. Највише је особа које имају само основно образовање, 3.532. 
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Високо образовање имају само 262 лица, односно 2,34% становништва старијег од 15 

година. 

 
Табела 8: Становништво старо 15 и више година према школској спреми и полу (попис 2011) 
 

Пол Укупно 
Без  

школске 
 спреме 

Непотпуно  
основно 

образовање 

Основно  
образо- 

вање 

Средње 
образовање 

Више 
образовање 

Високо Непознато 

с 11179 773 3013 3532 3287 229 262 83 

м 5443 142 1131 1910 1959 128 132 41 

ж 5736 631 1882 1622 1328 101 130 42 

 
 

У општини Жагубица, прама попису из 2011 године, живи 678 неписмених лица, што чини 

чак 5,75% становништва старог 10 или више година. Жене чине убедљиву већину 

неписмених – њих 577 је неписмено. Највећи број неписмених су лица стара 65 и више 

година. 

 
Табела 9: Неписмено становништво старо 10 и више година, према старости (попис 2011) 
 

Пол Укупно 

Неписмени 

свега 

учешће у 
укупном 
станов- 

ништву (%) 

10–14 
год. 

15–19 20–34 35–49 50–64 
65 и 
више 

 

с 11787 678 5.75 7 6 17 29 54 565 

м 5773 101 1.75 5 4 10 12 18 52 

ж 6014 577 9.59 2 2 7 17 36 513 

 
 

Од 12.737 становника општине Жагубица, према попису из 2011. године њих 4.399 је 

економски активно, док је 8.389 економски неактивно. Од активног броја становника, 

занимање обавља 3.699 лица, док је незапослено 640 лица. Од 640 незапослених, њих 360 

су некада радили док 280 тражи први посао. Међу економско неактивним лицима 

најбројнији су пензионери – њих 3.877, а има и доста лица која обављају само кућне 

послове у свом домаћинству – њих 1.343. 
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Табела 10: Становништво према економској активности, старости и полу (попис 2011) 
 

 

П
о
л 

 

 

Укупно 
 

Економски активни Економски неактивни 

свега 
 

обављају 
занимање 

 

незапослени 

свега 
 

деца 
млађа 
од 15 

година 
 

пензи
онери 

 

лица са 
приходима 

од 
имовине 

 

ученици/ 
студенти  

(15 и 
више 

година) 

лица која 
обављају 

само кућне 
послове у 

свом домаћ. 

остало 
свега 

 

некада 
радили 

 

траже 
први 
посао 

 
 

Жагубица с 12737 4339 3699 640 360 280 8398 1558 3877 219 680 1343 721 

 м 6253 2633 2260 373 207 166 3620 810 1787 174 309 148 392 

 ж 6484 1706 1439 267 153 114 4778 748 2090 45 371 1195 329 

  Испод 15 година с 1558 - - - - - 1558 1558 - - - - - 

 м 810 - - - - - 810 810 - - - - - 

 ж 748 - - - - - 748 748 - - - - - 

15-19 с 680 109 68 41 2 39 571 - 1 5 471 31 63 

 м 353 82 53 29 2 27 271 - 1 3 216 4 47 

 ж 327 27 15 12 - 12 300 - - 2 255 27 16 

20-24 с 599 283 211 72 23 49 316 - 1 11 168 80 56 

 м 316 180 135 45 13 32 136 - 1 11 78 9 37 

 ж 283 103 76 27 10 17 180 - - - 90 71 19 

25-29 с 533 347 273 74 32 42 186 - 3 11 36 94 42 

 м 292 223 176 47 22 25 69 - 2 9 14 13 31 

 ж 241 124 97 27 10 17 117 - 1 2 22 81 11 

30-49 с 2817 2093 1779 314 192 122 724 - 38 65 5 452 164 

 м 1491 1249 1079 170 109 61 242 - 26 51 1 47 117 

 ж 1326 844 700 144 83 61 482 - 12 14 4 405 47 

50-59 с 1955 964 846 118 93 25 991 - 399 71 - 411 110 

 м 947 547 482 65 47 18 400 - 238 54 - 38 70 

 ж 1008 417 364 53 46 7 591 - 161 17 - 373 40 

60-64 с 1136 284 264 20 17 3 852 - 649 34 - 116 53 

 м 541 204 188 16 13 3 337 - 246 30 - 26 35 

 ж 595 80 76 4 4 - 515 - 403 4 - 90 18 

               65 и више с 3459 259 258 1 1 - 3200 - 2786 22 - 159 233 

 м 1503 148 147 1 1 - 1355 - 1273 16 - 11 55 

 ж 1956 111 111 - - - 1845 - 1513 6 - 148 178 



Према последњем попису у Жагубици живи укупно 2.420 досељених лица, од 

чега је 2.155 досељено из Србије а 394 из других земаља. Из бивших република 

СФРЈ досељено је укупно 264 лица, а од 1991. године до данас у општину је из 

ових република досељено 153 лица, што чини 1,20% популације. 

 
Табела 11: Досељено становништво према подручју са којег се доселило и времену 
досељења 
 

 Укупно 
Досељ
ено из 
Србије 

Досељено из других земаља 

Свега 

из бивших република СФРЈ из 
осталих 
земаља из БиХ 

из 
Макед. 

из 
Слов. 

из 
Хрват. 

из ЦГ 

Жагубица 2420 2155 264 61 8 11 34 20 130 

1980. и раније 820 789 30 10 6 - 5 3 6 

1981–1985 133 121 12 2 - 5 - - 5 

1986–1990 172 148 24 11 - 1 4 2 6 

1991–1995 194 135 59 12 1 2 18 4 22 

1996–2000 208 179 29 6 - 1 4 3 15 

2001–2005 210 190 20 1 - - - 4 15 

2006. и касније 324 279 45 9 - - - 1 35 

Непозната год. 359 314 45 10 1 2 3 3 26 

 
 

Када су у питању извори средстава за живот може се рећи да је ситуација није 

задовољавајућа. Укупно 4.026 особа су издржавана лица, што чини 31,61% 

популације (републички просек је 38,79%). Следе пензионери – 3.889, односно 

30,53% (републички просек је 22,68%). Од зараде или других примања на 

основу рада живи 3.221 лице, односно 25,29%. Социјална примања има 219 

лица, односно 1,72% (републички просек је 1,97). 

 
Табела 12: Становништво према изворима средстава за живот 
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ж 6484 1223 2082 212 131 4 4 11 2504 313 

 

 

 

 

 

 

 



Стратегија развоја социјалне заштите 2015–2020.  18 

4.4. Привреда 

 
Општина Жагубица припада руралном типу општина у коме је искоришћавање 

природних сировина најважнија привредна активност. Привреда Жагубице 

заснована је на коришћењу природних ресурса овог подручја, дрвној 

индустрији, рударству и експлоатацији мрког угља, мермера и украсног камена, 

шумарству, а основна делатност становништва је пољопривреда, односно 

сточарство. Развој привреде је од пресудног значаја за остварење укупног 

развоја општине Жагубица.   

Основни тренд у општини Жагубица базира се на препознавању шанси које се 

указују кроз повећане тражње како за еколошки чистом и незагађеном храном, 

тако и за осталим производима који проистичу из рада производних погона који 

не би нарушавали очувану природну средину. 

Положај  општине  Жагубица,  који  са  извесног  аспекта делује  рестриктивно  

на  развој  привреде  услед  удаљености  од  већих центара, услед непостојања 

загађивача   представља велику предност у економији базираној на коришћењу 

чистих технологија, руралном туризму и производњи здраве хране. 

Велики природни ресурси у виду хидропотенцијала, рудног блага, шума па и 

могућности за коришћење алтернативних  извора  енергије  (енергија  ветра),  

пружају  могућност  за  развој  различитих  привредних  грана  као  што  су  

гајење пастрмке,  добијање  струје  из  мањих  хидроцентрала,  експлоатација  

мрког  угља,  украсног  камена,  кварцног песка, волфрама, проширење 

примарне дрвне индустрије (пилане и ћумуране). Нарочит акценат мора бити 

стављен на  развој  привреде  која  ће  већим  степеном  финализације  у  свим  

горе  набројним  областима  донети  већи  приход  и омогућити већу 

запосленост у поређењу са   пуком експлоатацијом сировина која је доминирала 

до сада. 

Општа спознаја у свету о вредности чисте и незагађене хране представља 

изузетну шансу за даљи развој ионако специфичне пољопривреде у општини 

Жагубица. Планиниски венци који окружују ову област, стварају микроклимат и 

дају  средину  изоловану  од  негативних  утицаја  у  којој  се  може  подићи  на  

виши  ниво  производња  меда,  сира,  оваца, лековитог  биља.  Даљи  рад  на  

признавању  географског  порекла  пољопривредних  производа  са  овог  

подручја  је само  предуслов  за  стварање  брендова  у  пуном  значењу  тог  

појма,  који  би  омогућили  пласман  и  на ЕУ тржишту. 

Изузетне природне лепоте у комбинацији са традиционалном гостољубивошћу 

становништва и понудом изврсне хране дају велике могућности за развој 

туризма. Све већа потражња за сеоским туризмом ставља општину Жагубица у  

сам фокус уколико би све предности биле валоризоване, а недостаци 

отклоњени. Обиље рибом богатих водотокова,  као  и  развијена  традиција  

ловства,  добра  су  основа  за  ловни  и  риболовни  туризам.  За  разлику  од  

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%99&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%99%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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горе  наведених  видова  туризма  који  се  могу  унапредити  у  релативно  

кратком  временском  периоду,  зимски,  скијашки  туризам  са пратећом 

инфраструктуром и обученошћу коју захтева, може бити дугорочније 

стремљење општине Жагубица. У сваком случају потребно је кренути са 

припремним активностима и за овај вид туризма јер су природни потенцијали  

велики. 

Највећи број привредних субјеката – правних лица сконцентрисан је у 

Жагубици, Крепољину, Осаници и Лазници. 

Најзначајнији капацитети производних делатности  су из области рударства и 

дрвне индустрије. 

Област Хомоља се налази у зони богатих налазишта угља, бакра и повезаних 

племенитих метала. Поред бакра са повезаним племенитим металима у Хомољу 

се појављују бројне минералне сировине (руда гвожђа на источном ободу 

Жагубичке котлине, руда бакра између села Влаола и Лескова). Најновија 

истраживања показују да се на потезу „Чока” појављују богата налазишта злата 

и других племенитих метала. Проценат злата на том потезу је толико висок да 

се очекује брзи прелазак из фазе истраживања у фазу експлоатације.  

Традиционално, производња мрког угља у потезу Крепољин-Јасеновац је 

константно у узлазној линији са повећањем производње из године у годину. 

Последњих неколико година експлоатација калцита на потезу “Бељевина” 

преузима примат у проиводњи камена и неметала и представља област у којој ће 

постојати велика потреба за новим запошљавањем радника.  

Дрвна индустрија више од 50-так година представља производну област која је 

најзаступљенија у области Жагубица. Експлоатација како приватних тако и 

државних шума представља један од примарних извора прихода за 

становништво ове општине.  

Приоритетни развојни комплекси у наредном периоду везани су за решавање 

инфраструктурних проблема, развој саобраћајница државног и локалног значаја, 

решавање питања водоснабдевања и каналисања насеља. Решавање ових 

проблема ће убрзати развој привреде и одређивање радних зона, развој туризма 

активирањем планина Црни Врх и Бељаница, али и других туристичких 

потенцијала у општини и заштиту животне средине. Такође, убрзаће се развој и 

експлоатација минералних сировина, као и могућност за коришћење 

обновљивих извора енергије.  

Интегрални приступ планирању индустријског развоја подразумева заснованост 

на концепцији одрживог развоја и тежњи ка формирању привредне структуре 

која одговара економским, социјалним и еколошким потребама и третира 

простор као највреднији ресурс са великим могућностима алтернативног 

коришћења и самим тим великом одговорношћу за утврђивање његове намене. 

Из тих разлога, с аспекта коришћења простора за индустријски развој, 

користиће се просторне резерве у постојећим индустријско-привредним зонама, 
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а потом ће бити активирани нови локалитети за смештај индустрије и других 

привредних делатности. 

 

Предузећа и предузетници 

У Жагубици послује око 90 привредних друштава. Највеће привредно друштво 

је Рудник мрког угља „Јасеновац” Крепољин,  који запошљава око 200 радника 

и једино је предузеће које по класификацији припада средњим предузећима.   

Остала предузеће по категоризацији припадају малим и микро предузећима. 

Предузећа имају углавном до десет запослених радника. Највећи број предузећа 

је из области трговине и угоститељства. Од производних делатности доминирају 

предузећа која се баве експлоатацијом дрвета и производњом резане грађе. 

Заступљена су и предузећа из области транспорта и извођења грађевинских 

радова. 

У структури предузетника преовлађује услужни сектор, трговинске радње, 

односно трговина на велико и мало.  

Као и у осталим општинама у Србији, и у општини Жагубица извршена је 

делимична приватизација производних погона. Нека од предузећа су још увек у 

фази трансформације услед чега не раде или раде са смањеним капацитетом.  

У општини нема инфраструктурно опремљених пословних локација и/или 

индустријских зона (пословна локација Јеленац у Жагубици и локација код 

Вуковца су делимично опремљене).  

У последњих неколико година су на територији општине Жагубица вршена 

интензивна истраживања рудних потенцијала, пре свега бакра и злата. Добијени 

су добри резултати тако да се очекује да ће у наредном периоду доћи до 

значајнијих инвестиција у овој области.  

 

Пољопривреда  

Пољопривредно земљиште се простире на 36.174 ха. У структури 

пољопривредног земљишта преовлађују природне травне површине, пашњаци и 

ливаде, док је знатно мање високо квалитетног обрадивог земљишта.  

На високо квалитетном ораничном земљишту се најчешће заснива ратарска 

производња и производња крмног биља. Доминантна ратарска култура је 

кукуруз и донекле пшеница. Ратарска производња је намењена исхрани стоке 

унутар домаћинстава (валоризује се кроз сточарску производњу) тако да је мало 

тржишних вишкова. 

Воћарска и повратрска производња заснива на малим земљишним површинама 

и намењена је првенствено употреби у оквиру домаћинства. Доминантне 

воћарске културе су шљива и јабука, а од повртарских култура преовлађује 

кромпир.  
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Свакако најважнији пољопривредни сектор је сточарство. Под сточарском 

производњом се у Жагубици првенствено подразумева говедарство и овчарство. 

Огромне пашне и ливадске површине представљају огроман потенцијал за 

развој сточарства. Највећи пашњаци се налазе на обронцима Хомољских и 

Горњачких планина као и на планини Бељаници. Овде се још увек могу видети 

катуни и бачије, старинска сточарска станишта која су и дан данас у употреби.  

Сточарство је традиционално. Мали је број великих стада или специјализованих 

домаћинстава за сточарску производњу. Најважнији производи ове 

традиционалне производње су далеко познати хомољски сир и хомољско јагње. 

Матична и саветодавна служба на територији општине је организована преко 

две приватне агенције и општинске канцеларије. Ветеринарске услуге на 

територији општине обављају две ветеринарске станице.  

 

Рибарство  

У Хомољу, посебно у горњем сливу река које окружују Бељаницу, изграђена су 

три рибњака за узгој калифорнијске пастрмке: 

 Рибњак Млава у Жагубици је капацитета 120 т. годишње производње и 

један је од већих рибњака у Србији. Налази се на периферији општинског 

центра Жагубице и лако је приступачан. Напаја се водом из Жагубичког 

врела.  

 Рибњак Врело на Крупајској реци је капацитета 5-6 т. годишње. 

 Рибњак Белосавац има капацитет од око 8 т. годишње. 

 

Пчеларство 

Захваљујући природним особеностима пчеларство у Хомољу има велике шансе 

за развој и услове да постане једна од приоритетних грана развоја овог краја. 

Крајем 2006. године оформљена је Пчеларска задруга „Хомоље мед”, а крајем 

2008. године је извршена географска заштита Хомољског меда. Пчелари су кроз 

више ЕУ финансираних пројеката опремљени лабораторијом, центрифугалним 

машинама за мед као и соларним машинама за топљење воска.  

 

Потенцијали  

С обзиром на чисту и незагађену животну средину и минималну употребу 

хемијских средстава на пољопривредним газдинствима, развој 

органске/еколошке производње представља један од великих потенцијала 

општине у наредном периоду. Посебне потенцијале у овом делу представља 

развој сточарства, првенствено овчарства, као и производња и сакупљање 

печурки, лековитог биља и шумских плодова, развој пчеларства, рибарства итд.  
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Шумарство  

Укупна површина под шумама у општини Жагубица је 33.771 ха. У државном 

власништву се налази око 16.000 ха и на том простору се годишње сече 

просечно око 20.000 м³ дрвета за огрев и прераду у дрвопрерађивачким 

погонима у општини Жагубица а и шире. 

На подручју Жагубице утврђене су следеће приоритетне функције шума: 

производња техничког дрвета; заштита земљишта И степена; стална заштита 

шума; рекреативно-туристички центар; излетиште и строги природни резерват.  

 

Рударство  

Највећи број запослених у општини Жагубица ради у сектору рударства. 

Експлоатација угља се врши у Руднику „Јасеновац” у количини од око 60.000 

т/годишње. Овај рудник уједно представља и највеће предузеће у општини са 

преко 200 запослених.  

У општини се, такође, врши експлоатација грађевинског, украсног и техничког 

камена на осам различитих локација. Резултати испитивања потенцијала бакра и 

злата указују на постојање значајних резерви ових руда, што може утицати на 

даљи економски развој региона.  

 

Туризам 

Туристички потенцијал општине Жагубица се огледа у постојању бројних 

природних знаменитости као што су венци планина који је окружују (Бељаница, 

Хомољске планине, Горњачке планине, Црни Врх); клисуре и кањони 

(Горњачка клисура); велики број извора и врела (врело Млаве, Крупајско 

врело); термални извори (Бања); прерасти (Осаничка прераст), вртаче, увале; 

хидрографске вредности (река Млава, многобројни извори и врела); 

биогеографске вредности (шумска пространства, ловишта, риболовна подручја). 

Историјске вредности огледају се у археолошким локалитетима из римског 

периода који су служили за осигурање важног римског пута „Виа милитарис” 

који је водио кроз клисуре Млаве и споменицима средњовековне културе 

(остаци средњевековног утврђеног града Ждрело, манастир Благовештање, 

манастир Горњак, Тршка црква…). Етнографске вредности овог краја повезане 

су са традицијом српског и влашког становништва. Огледају се у обиљу 

обичаја, фолклора, народне ношње и кулинарским специјалитетима, па се самим 

тим у општини организују бројне манифестације од којих су најпознатије: 

„Сабор Врела Хомоља” у Жагубици, Спасовдански сусрети у Крепољину, „Дани 

гљива и биља” у Крепољину итд. 

Међутим, постојећи туристички потенцијали нису искоришћени. Један од 

разлога је лошији географски положај општине, обзиром да се општина налази 

ван најважнијих саобраћајних коридора у Републици. Додатно, у општини није 

развијена ни саобраћајна ни туристичка инфраструктура.  
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У општини се налазе свега два објекта (у Жагубици и Крепољину) са 

регистрованим смештајем. Смештајни капацитети су испод 100 лежајева. Уз то, 

регистровано је око 20 лежајева у домаћој радиности. Смештајни капацитети су 

углавном нижег квалитета и имају мали степен искоришћености. У општини се 

годишње бележи свега нешто преко 1.000 ноћења.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стратегија развоја социјалне заштите 2015–2020.  24 

5. АНАЛИЗА АКТЕРА КЉУЧНИХ ЗА УСПЕХ СТРАТЕГИЈЕ 
 

 

При анализи главних кључних актера у области социјалне политике фокус је 

стављен на нека питања која ће нам бити показатељи у оцењивању њихових 

улога. Нека од тих питања се тичу начина на који су циљне групе погођене 

проблемом, какав је капацитет и мотивација актера социјалне политике у 

решавању проблема, какав је однос успостављен са другим актерима, који су 

главни циљеви, да ли можемо да одредимо позитивне и негативне утицаје. На 

ова питања покушали смо да одговоримо кроз схему циљна група – актер, према 

ономе што се дешава у општини Жагубица. 

Важни актери социјалне политике јесу и републички актери, Министарство за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања и заводи за социјалну заштиту. 

Такође, као потенцијални партнери, позитивну улогу могу да играју и локалне 

самоуправе у окружењу, те удружења грађана која делују на специфичним 

питањима у области социјалне заштите. 

На локалном нивоу, у самој општини као важни чиниоци у области социјалне 

заштите јављају се јавне институције и установе, локална самоуправа, цивилни 

сектор, привредни субјекти. 

 

 

5.1. Скупштина општине Жагубица 

 

Општина Жагубица, преко својих органа, у складу са Уставом и законом: 

доноси програме развоја, доноси урбанистичке планове, доноси буџет и 

завршни рачун, уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, 

као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање. 

Општина доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и 

обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, стара се о заштити 

животне средине, уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на 

изградњу, ревитализацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, 

развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у 

насељима. 

Општина оснива установе и организације у области основног образовања, 

културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје и 

социјалне заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање, 

организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за 

општину, подстиче развој културно-уметничког аматеризма и ствара услове за 

рад установа културе чији је оснивач. 

Општина, такође, организује заштиту од елементарних и других већих непогода, 

доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта, 

уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и 
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чесмама, подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији, стара се о 

развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, 

места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов 

рад, 

Општина, даље, обезбеђује јавно информисање од локалног значаја. подстиче и 

помаже развој задругарства, организује, по потреби, службу правне помоћи 

грађанима, остварује сарадњу са другим општинама и градовима 

За остваривање својих права и дужности и потреба локалног становништва 

Општина може посебном одлуком оснивати предузећа, установе и друге 

организације које врше јавну службу. 

Општина остварује сарадњу са другим општинама и градовима ради 

остваривањазаједничких циљева, планова и програма развоја, задовољавања 

одређених потреба од заједничког интереса, на основу добровољности, 

узајамности и солидарности. 

Радна тела Скупштине општине су наменска и дефинисана законом и Статутом 

општине као обавезна за области – комунални проблеми, грађевински 

проблеми, спорт и образовање, пољопривреда, буџет и финансије, култура, 

социјална и здравствена заштита. 

Скупштину општине чине 33 одборника. Општинско веће има 7 чланова.  

Формиран је Општински услужни центар који пружа административне и 

информативне услуге грађанима. 

 

Месне заједнице 

Према члану 72. Закона о локалној самоуправи месне заједнице доносе програм 

развоја месних заједница, план рада и финансијски план, извршавају послове из 

надлежности општине које им општина својим одлукама повери, обављају 

послове за реализацију самодоприноса, уређују и обезбеђују уређивање насеља, 

предузимају одређене мере из области заштите животне средине, иницирају и 

уређују друге послове од интереса за грађане, врше одређене послове 

социјалног и хуманитарног карактера, обављају и друге послове у складу са 

законом. 

Територија општине Жагубица подељена је на 15 месних заједница: Близнак 

(обухвата и насеље Медвеђицу), Вуковац, Жагубица, Изварица, Јошаница, 

Крепољин (обухвата и насеље Брезницу), Крупаја, Лазница, Милановац, 

Милатовац, Осаница, Рибаре, Селиште, Сиге и Суви До. 

 

Међусекторска тела   

Радна тела Скупштине општине су наменска и дефинисана законом и Статутом 

општине као обавезна за области – комунални проблеми, грађевински 

проблеми, спорт и образовање, пољопривреда, буџет и финансије, култура, 

социјална и здравствена заштита. 
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У оквиру општинске управе постоји и ради Одељење за опште, заједничке и 

скупштинске послове које, између осталог, врши послове из грађанских стања, 

друштвене бриге о деци, инвалидско-борачке заштите, радних књижица и 

образовања. 

Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити у општини Жагубица, 

(„Сл. гласник општине Жагубица” бр. 10/2011), утврђене су услуге из области 

социјалне заштите намењене појединцима и породицама са територије општине 

Жагубица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања 

социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних 

животних потреба, као и услови и начин за остваривање права, односно услуга. 

Том приликом дефинисана су права на материјалну подршку и други облици 

материјалне помоћи. Појединцима и породицама са територије општине 

Жагубица могу се доделити следећа материјална подршка и други облици 

материјалне помоћи: 

1. Једнократне помоћи и помоћи у натури, укључујући и добровољно радно 

ангажовање; 

2. Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу 

породицу; 

3. Накнада трошкова сахране. 

Међутим, осим права на материјалну помоћ дефинисаних као издаци у 

социјалној заштити, локална самоуправа финансира и низ услуга којима се 

унапређује социјални положај грађана, поготову деце и младих, попут 

обезбеђивања трошкова ђачке кухиње, превоза ученика и стипендирања. 

Такође, током претходних година Општина је уз сопствено финансирање и уз 

суфинансирање путем донација обезбедила пружање услуга помоћ у кући за 

старе, помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице. Иако се 

најчешће и најмасовније пружала услуга помоћ у кући за одрасле и старе, ипак 

је услуга помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице прва 

услуга која се у континуитету и без прекида пружала најдуже дуже од 2 године, 

почев од септембра 2011 године до почетка 2014 године.   

Издвојена финансијска средства локалне самоуправе по годинама била су: 

1.  Ђачка кухиња              

Година Износ средстава Број деце 

2014.  2.287.276 174 

2013.  1.818.798 157 

2012.                        1.108.740 141 

2011.                        964.796 156 

2010.                        1.707.727 138 
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2. Једнократна помоћ 

Година Износ средстава Број лица 

2014.  132.098 5 

2013.  592.304 12 

2012.                        425.097 7 

2011.                        286.000 3 

2010.                        54.000 3 

 

3. Превоз ученика заједно за основну и средњу школу 

Година Износ средстава Број деце 

2014.  12.446.277 433 

2013.  12.146.010 499 

2012.                        14.234.028 496 

2011.                        12.475.804 471 

2010.                        808.9825 481 

 

4. Стипендије студентима 

Година Износ средстава Број 

студената 

2014.  средства су алоцирана, али 

стипендије још нису додељене 

2013.  2.896.000 66 

2012.                        2.451.500 50 

2011.                        1.961.500 74 

2010.                        2.002.000 37 

 

5.     Финансирање рада геронтодомаћица, то јест услуге помоћ у кући 

Година Износ средстава 

2014.  1.250.000 

2013.  1.032.000 

2012.                        2.380.000 

2011.                        2.200.000 

2010.                        2.180.000 

 

Као што је приметно из изнетих података, постоји тренд пораста финансирања 

социјалне заштите из буџета Општине. У односу на укупни буџет општине 
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Жагубица, наведени облици подршке социјално осетљивим групама достижу 

7% буџета што је изузетно велико финансијско оптерећење. Такође, издвајање 

за услугу помоћ у кући у 2014. као и оно планирано у 2015. години општину 

Жагубица сврставају у најпосвећеније локалне самоуправе у обезбеђивању 

социјалних услуга. У том смислу, од велике је важности обезбеђивање додатних 

средстава кроз пројекте које суфинансирају ресорно министарство и-или страни 

донатори, посебно фондови Европске уније. Донаторска средства су посебно 

важна за обезбеђивање суфинансирања за дневне услуге у заједници, и она могу 

битно умањити притисак на општински буџет. 

 

 

5.2. Центар за социјални рад Петровац и Жагубица  

 

Центар за социјални рад у Жагубици је међуопштински центар за општине 

Петровац и Жагубицу. Oснован је 1980. године и главни је носилац и реализатор 

активности из делокруга социјалне и породично-правне заштите на територији 

општине Жагубица.  

Центар за социјални рад обавља следеће стручне послове у области социјалне 

заштите и социјалног рада, према Закону о социјалној заштити („Сл. гласник 

РС”, бр. 24/2011): 

1) процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира 

пружање услуга социјалне заштите; 

2) спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о              

коришћењу услуга социјалне заштите;  

3) предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим 

поступцима;  

4) води прописане евиденције и стара се о чувању документације 

корисника.  

5) обавља и друге послове утврђене Законом и другим прописима. 

Приказани послови из тачака 2) и 4) који се односе на права, односно услуге 

социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара Република Србија обављају се 

као поверени, а организацију рада, нормативе и стандарде стручног рада у 

вршењу поверених послова прописује министар надлежан за социјалну заштиту. 

Послове који се односе на права, односно услуге социјалне заштите о чијем се 

обезбеђивању стара јединица локалне самоуправе Центар за социјални рад 

обавља у складу са прописом који доноси надлежни орган општине Жагубица. 

У спровођењу социјалне заштите и социјалног рада Центар за социјални рад 

врши следећа јавна овлашћења:  

 решава у првом степену о остваривању права утврђених законом; 

 пружа услуге социјалног рада у поступку решавања о тим правима; 

 врши исплату новчаних права утврђених законом (послови исплате 

корисницима по основу остварених права чије финансирање 
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обезбеђује Репблика врше се од стране Републике, док ЦСР има  

надлежност за послове исплате корисницима које се финансирају из 

локалног буџета). 

У свом раду Центар се придржава својих планова и програма рада за општину 

Жагубица, прилагођавајући се ситуацији на подручју за које је основан као и 

потребама појединаца, породица и других друштвених група којима пружа 

заштиту. 

У Центру грађани могу остварити следећа права: 

 право на новчану социјалну помоћ; 

 право на додатак за помоћ и негу другог лица и право на увећани 

додатак за помоћ и негу другог лица; 

 право на помоћ за оспособљавање за рад; 

 смештај у установу социјалне заштите или другу породицу;  

 услуге социјалног рада (које Центар пружа у вршењу поверених 

послова приликом одлучивања о наведеним правима грађана). 

Ова права прописана су Законом о социјалној заштити („Сл. гласник РС”, бр. 

24/2011) и финансирају се из буџета Републике Србије (Министарство за рад, 

запошљавања, борачка и социјална питања).  

Центар, као надлежан орган старатељства, пружа заштиту и помаже грађанима у 

остваривању права у вези са:  

 Браком и односима у браку, односима у ванбрачној заједници, 

односима деце и родитеља, усвојењу, старатељству, хранитељству, 

издржавању, имовинским односима у браку и породици, насиљем у 

породици и личним именом; 

 Центар по службеној дужности или по захтевима, односно на 

иницијативу странака и других овлашћених предлагача пружа помоћ 

и заштиту грађанима у остваривању и заштити њихових права из 

области породичних односа, брака, као и других статусних права. 
 

Такође, Центар ради на обезбеђењу права која је сходно својим овлашћењима 

установила Општина Жагубица, то јест права на обезбеђење материјалне 

подршке и права на коришћење социјалних услуга у заједници. 

 

Организациони и људски ресурси 

У Жагубици постоји Одељење Центра за социјални рад које има 4 радника на 

неодређено време које финансира Министарство за рад, запошљавања, борачка 

и социјална питања и то: руководиоца одељења – правника, 2 социјална радника 

и возача – помоћног радника, и једног радника на одређено време са 50% радног 

времена на пословима повереним од стране Општине Жагубица, која и 

обезбеђује средства за његов рад. 
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Одељење у Жагубици нема комплетан стручан тим, психолога и педагога, већ се 

тим формира од стручних радника Центра за социјални рад Петровац у 

зависности од њихове расположивости, који су великој мери оптерећени 

обавезама и у матичном центру, док у Жагубици постоји потреба за стално 

ангажованим психологом. 

 

Просторни и материјални ресурси 

Просторни и материјални услови су делимично задовољајући. Центар 

расположе са три канцеларије, које нису довољно простране, што представља 

тешкоћу приликом тимског рада, као и у свакодневном раду са корисницима. 

Намештај је стар и дотрајао, не одговара стандардима који су неопходни за 

правилно архивирање предмета. Рачунарска опрема је задовољавајућа, највећим 

делом је обезбеђена посредством пројекта ДИЛС. Центар располаже возилом 

Застава 101, које није адекватно имајући у виду удаљеност Жагубице од осталих 

места, брдско-планински терен, лоше путеве и посебно отежано кретање у 

зимском периоду. Просторије Центра се налазе у приземљу зграде, потребно је 

направити рампу која би омогућила приступ особама са инвалидитетом. 

 

Сарадња са актерима у заједници 

Центар за социјални рад остварује адекватну сарадњу са свим релевантним 

актерима у заједници – са Општином, Полицијском станицом, Домом здравља, 

Црвеним крстом, Судском јединицом, школама, Националном службом за 

запошљавање и сл. Ради унапређења и конкретизације сарадње закључени су 

Споразум о сарадњи и заједничком деловању за ефикасно остваривање и 

спровођење заштите жртава насиља у породици и женама у партнерским 

односима на подручју општина Жагубица, као и Протокол о сарадњи у 

спровођену мера социјалне укључености корисника новчане социјалне помоћи. 

 

Рад са корисницима 

Број корисникасе у претходних пет година кретао се на следећи начин: 2009. 

године је било 496 корисника, 2010. године – 594, 2011. године – 431, 2012. 

године – 491, 2013. године – 504. 

 

                             Графикон 1: Број корисника у последњих пет година 
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У погледу остварених права најзначајнија промена се најпре десила у порасту 

броја корисника материјалног обезбеђења породице, а са променом Закона о 

социјалној заштити, корисника права на новчану социјалну помоћ. Наиме, 2009. 

године је било 56 носилаца права, 2010. године – 63, 2011. године – 86, 2012. 

године – 96 и 2013. године – 98. Што се тиче нових корисника, ради се о 

појединцима и породицима у којима је било запослених, али је радни однос 

престао, самохраним родитељима, као и младим паровима са децом, што указује 

на даље ширење сиромаштва у заједници. 

 
Табела 13: Трендови у укупном броју корисника по старосним групама 2009–2013. 
 

Старосна 
група 

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Деца и ом. 162 164 149 184 185 

Одрасли 158 236 145 186 190 

Старији 176 194 137 121 129 

Укупно 496 594 431 491 504 

 

Табела нам показује да је у просеку највише одраслих корисника и да се њихов 

број константно увећава у последње три године. Број деце и омладине се такође 

увећава, док је број старих корисника мањи у последње три године него раније. 

Најбројнија корисничка група када су у питању деца и млади јесте група социо-

материјално угрожене деце која је нпр. у 2013 години бројала 96 детета и 

младих. Ради се највећим делом о деци ромске националности. Са сиромаштвом 

ове деце је често удружено изостајање из школе. Поред тога, када су у питању 

деца, као посебан изазов се јављају проблеми у понашању код деце са сметњама 

у развоју која похађају школу по инклузивном програму, где постоје велика 

очекивања када је у питању ангажовање Центра за социјални рад. 

Посебна специфичност општине Жагубица је збрињавање деце са територије 

других центара у нашим хранитељским породцама. Тренутно је 17 детета на 

хранитељству, док се најближи саветници за хранитељство налазе у Ћуприји, у 

Центру за породични смештај и усвојење. 

Када су у питању старији, доминантан проблем који погађа ову категорију 

корисника јесте болест и опадање функционалности. Тако је 2013 године од 129 

старијих било 83 корисника додатка за помоћ и негу другог лица. Међутим, 

забележено је смањено интересовање најстаријих за смештај у установе 

социјалне заштите као и њихова јака жеља да остану у окружењу које им је 

познато. 

 

Закључак: Вишедеценијска економско-социјална криза, са једне стране, као и 

тежња ка европским стандардима, са друге стране, условљавају не само пораст 

броја корисника већ и стално усложњавање послова и задатака запослених у 

Центру за социјални рад без значајнијег побољшања услова рада и 
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обезбеђивања потпорних услуга који би водили целовитијем задовољавању 

потреба корисника. 

 

 

5.3. Образовне институције 
 

Када је реч о институцијама у области образовања, на територији општине 

Жагубица постоји једна предшколска установа, три основне школе и једна 

средња стручна школа.  

 

5.3.1 Предшколска установа „Полетарац”   

 

Предшколско васпитање и образовање у општини Жагубица одвија се у 

Предшколској установи „Полетарац”. „Полетарац” је почео са радом почетком 

1986. године као једини наменски саграђени објекат на територији општине 

Жагубица, у ком је оформљена јаслена, средња и предшколска група, са 10 

запослених и то: директор, један васпитач, три медицинске сестре и остало 

помоћно особље. Од скромног почетка са само 3 групе и малим бројем 

запослених „Полетарац” израста у предшколску установу која активним 

учешћем у свим активностима у локалној средини, стручним усавршавањем и 

сталним подизањем квалитета услова за боравак и рад деце (иако број деце у 

општини опада) чини да обухват деце у Установи расте. У свом саставу 

„Полетарац” сада има пет васпитних група целодневног боравка и једну групу 

четворочасовног припремног предшколског програма (ППГ) путујуће деце из 

насеља у којима није било услова за остваривање ППГ-а. ППГ се реализује у 

још пет насеља, и то у адаптираним просторима при основним школама у Сувом 

Долу, Крепољину, Милановцу, Крупаји и Лазници, а у селу Лазница је 2013. 

године почела са радом и целодневна мешовита васпитна група. Установа сада 

запошљава 27 радника. 

Мисија: Мисија наше Установе је да свој деци обезбеди повољну и безбедну, 

материјалну и социјалну средину са свим условима и подстицајима за укупан 

психофизички развој и остваривање њихових права, а да породици пружа помоћ 

у вршењу родитељске функције као остваривање компензаторске улоге 

(ублажавање културно-економских, социјалних и образовних разлика). 

Визија: Желимо да постанемо Установа која ће задовољити потребе деце, 

родитеља, васпитача и шире друштвене заједнице која ће савременим методама 

и средствима учинити да „мали” постану „велики”, који ће се радо сећати оног 

раног детињства док спремни и одважни буду ишли кроз живот. 

 

Васпитни програми 

У Установи се организују следећи васпитни програми: 

 Нега и васпитно-образовни рад са децом 1-3 године; 

 Васпитно-образовни рад од 3-5,5 година; 
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 Припремни предшколски програм; 

 Специјализовани програми (Музичко забавиште, Драмски студио, Школа 

енглеског језика...) 

 

У оквиру специјализованих програма постоји и програм под називом 

„Инклузивно васпитање и образовање”. Предвиђено је да за дете коме је услед 

социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога 

потребна додатна подршка у васпитању и образовању, Установа обезбеђује 

отклањање препрека и доноси индивидуални васпитно-образовни план. 

Индивидуалним васпитно-образовним планом утврђује се прилагођен и 

обогаћен начин васпитања и образовања детета. У 2012. и 2013. години није 

било деце са потребом за додатном подршком, а у радној 2014/15. тренутно се 

ради на мапирању деце, тако да ће уколико постоји потреба ИОП бити написан 

до краја децембра месеца. 

 

Смештајни капацитети 

Укупни смештајни капацитети вртића установе јесу 139 деце на целодневном 

боравку и 180 деце на четворочасовном припремно предшколском боравку, док 

је тренутно у Установи смештено 108 детета на целодневном боравку, 47 деце 

на четворочасовном боравку припремно предшколског програма и 23 деце која 

у издвојеним насељима похађају четворочасовни програм као млађи 

предшколци. Начелно, број деце је променљив и креће се од 150 до 200 уписане 

деце. У „Полетарцу” је 2014. години било је уписано 178 деце што је повећање 

од 0.6% у односу на 2013. годину када је било уписано 177.  

 

Просторни ресурси 

Предшколска установа „Полетарац” је кадровски и материјално оспособљена за 

обављање законом утврђених делатности. Високим степеном организованости 

рада у домену васпитно-образовног рада, неге, здравствене и социјалне заштите, 

исхраном и осталим активностима показује се квалитет функционисања 

установе. Установа стално прави планове и покушава да реализује бројне 

послове у домену инвестиционог и текућег одржавања објекта, а све са циљем 

унапређивања квалитета и постизања што бољих услова рада. 

Централни објекат се налази у Жагубици и у њему се одвија васпитно-

образовни рад деце од 6 месеци живота до поласка у школу. Наменски је грађен 

и површине је 940 м
2
, са двориштем површине 1.500 м

2
. У овом објекту је 

смештена и кухиња за исхрану деце и управа Установе. Преостала пет објеката 

се налазе у Сувом Долу (90 м
2
), Крупаји (30 м

2
), Крепољину (50 м

2
), Милановцу 

(50 м
2
) и Лазници (65 м

2
) и они су адаптирани простори у оквиру основних 

школа. 

Све радне собе за предшколски програм опремљене су намештајем који 

одговара узрасту деце. За извођење васпитно-образовног рада користе се и 
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други простори изузев радних соба. То су дворишта, холови, гардеробе и 

фискултурне сале.  

Установа поседује и службени аутомобил који је у функцији свих запослених у 

зависности од потреба у васпитно-образовном раду.  

 

Организациони и људски ресурси 

У Установи ради релевантан стручни кадар. Васпитно-образовни рад реализују 

14 васпитача, 2 медицинске сестре и педагог. Када је стручна спрема у питању 

ситуација је следећа: са I степеном 3 радника, са III степеном 2 радника, са IV 

степеном 4 радника (медицинске сестре и администрација), са V степеном 1 

радник, са VI степеном 15 радника (секретар и васпитачи) и са VII степеном 2 

радника (директор и педагог). 

Као важан део унутрашњих ресурса Установе препознати су и родитељи. Због 

тога Установа има израђен посебан програм сарадње са породицом. 

 

Финансијски ресурси 

Предшколска установа се финансира из буџета општине, буџета републике и из 

сопствених прихода. Свеукупни буџет Установе је по плану 30.000.000,00 

динара, од чега се реализује 90%. Финансијски план Установе се прави на 

основу најнеопходнијих средстава за основно функционисање, тако да можемо 

рећи да буџет није задовољавајући јер не предвиђа неке позиције као што су 

замена прозора, термоизолација Установе и сл.  

 

Партнерства у заједници  

ПУ „Полетарац” има развијену сарадњу са бројним локалним и државним 

институцијама и организацијама. Партнери Установе су: Општина Жагубица, 

месне заједнице (нарочито у местима где постоје издвојене предшколске групе), 

Министарство просвете и Министарство здравља, одељења Министарства 

просвете у Пожаревцу и Смедереву, институције културе, Дом здравља, Завод 

за јавно здравље Пожаревац, Центар за социјални рад, Покрет горана, 

Удружење ликовних уметника Хомоља, основне школе, Ватрогасна служба, 

Пчеларска задруга „Хомоље мед”… 

 

Пројекти и програми 

Тим васпитача успешно је реализовао више пројеката и посебних програма у 

циљу унапређења рада са децом и сопствене праксе, који су презентовани на 

Сусретима васпитача Србије, на мини-сусретима у Смедереву и Зајечару, на 

Скупштинама васпитача Браничевског округа и на Методичким данима у 

Кикинди: 

 Музички инструменти бака и дека (Кикинда, 1996) 

 Ликовно-еколошка колонија (Врњачка Бања, 2005) 
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 Доктори нису страшни (Врњачка Бања, 2006) 

 Камен по камен палата и још понешто… (Врњачка Бања, 2008) 

 Дете и саобраћај, Полицајац у вртићу (Златибор, 2007) 

 Дечји вртић – Галерија (Врњачка Бања,2010) 

 Свет око нас - кроз објектив – очима детета (Кладово, 2011) 

  Мали геолози (пројекат је у току). 

Пројекти и програми су реализовани уз велику подршку родитеља и друштвене 

средине. 

„Полетарац” организује и више других програмских активности током године: 

Први дан јесени, Дечја недеља, Дан UNICEF-a (прикупљање играчака, 

гардеробе и сликовница за социјално незбринуту децу, Новогодишње чаролије, 

Први дан пролећа, Маскенбал, Беби маратон, Опланети се, Месец здраве хране... 

Специјализовани програми који се реализују у радној 2014/2015. години су: 

Музичко забавиште, Драмски студио и Почетно учење енглеског језика. 

Од пригодних и повремених програма Установа организује излете, зимовања, 

летовања, прославе рођендана деце која иду у вртић. 

 

 
Школе   

   

У општини Жагубица основно образовање одвија се у три матичне основне 

школе у Жагубици, Лазници и Крепољину. На територији општине Жагубица не 

постоји специјална школа за децу са сметњама у развоју, нити дневни боравак 

за децу са инвалидитетом. 

 

5.3.2 Основна школа „Моша Пијаде” 

 

Основна школа „Моша Пијаде” у Жагубици је најстарија школа у општини 

Жагубица. Према званичним подацима „Школство Србије 1804–1918” школа је 

основана и почела са радом 1836. године. Прво место рада школе није било у 

самој Жагубици, вић код Тршке цркве у старом насељу Трг, који је у то време 

био центар Хомоља. 

Развојем насеља Жагубица у економском и политичком погледу као и погледу 

као и на основу сагласности свих села среза Хомољског и предлога начелника 

среза Михајла Раичевића, Попечитељство Србије дана 12. фебруара 1845 године 

даје сагласност да се постојећа школа код Тршке цркве премести у насеље 

Жагубица. Развојем насеља и повећањем броја ученика школа је имала за 

потребу изградњу прве школске зграде. Која је подигнута 1906. године. 

Школске 1946/1947. године формирана је прва државна прогимназија која ће 

1950. године прерасти у осмогодишњу школу. Садашња постојећа школска 

зграда је грађена у три фазе: 1967, 1971 и доградња спрата 1985. године. 
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ОШ „Моша Пијаде” у Жагубици покрива још и седам одвојених одељења и то: 

Суви До, Изварица, Рибаре, Осаница, Јошаница, Вуковац и Милатовац. У 

протеклом периоду школа је у оквиру наставног плана и програма рада 

остварила различите циљеве и задатке образовно-васпитног рада, од своје 

основне делатности, описмењавања и образовања одраслих до иновирања 

наставног процеса и разноврсне сарадње са друштвеном средином. 

За постигнуте резултате у образовно-васпитном раду и друштвеним 

активностима школа је добила: Похвалницу „25 септембар” од СО Жагубица, 

Плакету СУБНОР-а Југославије, Орден заслуга за народ са сребрним зрацима од 

председништва СФРЈ, као и многобројна друга признања и награде која красе 

дечије витрине и школске просторије. 

 

Број ученика 

У школској 2014/2015.години уписано укупно 471 ученик, а у последњих пет 

година број ученика константно опада, сваке школске године је у просеку 20 

ученика мање. 

Школа располаже сасвим довољним просторним условима за рад у две смене. 

Ипак, последњих пет година школа ради у једној смени због смањења броја 

ученика и одељења. 

Школу похађа пет ученика са сметњама у развоју – од тога 1 ученик са телесним 

инвалидитетом и 4 ученика са интелектуалним сметњама – као и 26 ученика из 

осетљивих група (Роми). Степен редовности у похађању наставе дат је у табели. 
 

Табела 14: Степан редовности у похађању наставе 
 

Разред Дечаци Девојчице 

1. разред 1 1 ученик нередовно  4 4 ученице редовно 

2 .разред - - 2 2 ученице нередовно  

3. разред 3 3 ученика редовно  1 1 ученица редовно  

4. разред 2 
1 ученик редовно  

3 
2 ученице редовно; 
1 ученица нередовно  1 ученик нередовно  

5. разред 3 
2 ученика редовно  

4 
2 ученице редовно;  
2 ученице нередовно  1 ученик нередовно  

6. разред 4 
1 ученик не похађа  

- - 
3 ученика нередовно  

7. разред 2 2 ученика не похађају  -  

8. разред - - - - 

Укупно: 15 

6 ученика редовно 

14 

9 ученица редовно  

6 нередовно  
5 ученцаа нередовно  

3 ученика не похађају  

Укупно: 29 ученика; 15 ученика редовно похађају, 11 ученика нередовно похађају 
и 3 ученика не похађају школску наставу.  
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Просторни ресурси 

Васпитно-образовни рад се организује у матичној школи и седам издвојених 

одељења. У матичној школи налази се 17 учионица-кабинета, а у издвојеним 

одељењима 15 учионица. Једна учионица у матичној школи специјализована је 

за наставу информатике и опремљена са 30 рачунара и интернетом. 

Од осталих просторних ресурса школа располаже: салом за физичко васпитање, 

библиотеком са књижним фондом од 8.500 наслова, зборницом, школском 

кухињом са трпезаријом у којој се припрема 220 оброка, свечаним холом у коме 

се одвија културно-забавни живот школе и спортским тереном. 

Васпитно-образовни рад у издвојеним одељењима се организује у учионицама 

које задовољавају потребе броја ученика у насељима. 

Школски намештај у матичној школи и издвојеним одељењима води се као 80% 

амортизован, али се и даље користи и задовољава потребе школе. Свака 

учионица у матичној школи и у издвојеним одељењима поседује рачунаре и 

интернет који наставници користе у свакодневном раду, а издвојена одељења у 

Сувом Долу и Осаници су опремљена и пројекторима. У наставном раду 

користе се савремена техничка средства као што су: интерактивна табла, лаптоп 

и два пројектора. Укупно посматрано, наставна средства су недовољна, 

застарела и не задовољавају прописане нормативе. Спортски терени постоје у 

матичној школи и издвојеном одељењу у Осаници. Постоји потреба школе за 

бољим опремањем спортских терена у свим насељима. 

 

Људски ресурси (структура запослених) 

У школи је запослено укупно 64 лица, на следећим позицијама: управа школе: 

директор – 1, помоћник директора – 1, педагог – 1, секретар – 1; наставно 

особље: разредна настава – 18, предметна настава – 18, билиотека – 1; 

рачуноводство: књиговођа – 1, благајник – 1; помоћно техничко особље – 13: 

домар-ложач – 2, куварица – 1, сервирка – 1. Када је у питању школска спрема 

наставног особља 4 наставника има вишу и 32 високу стручну спрему. Наставно 

особље посећује семинаре и стручно се усавршава најмање 24 часа годишње. 

Настава је стручно заступљена, осим из математике. Годинама уназад школа 

није у могућности да обезбеди стручну наставу из овог предмета, тако да 

постоји потреба за истим. 

 

Финансијски ресурси 

Локална самоуправа обезбеђује средства за финансирање материјално- 

техничких услова у школи. Исхрану у школској кухињи за ученике који су у 

стању социјалне потребе и за треће дете такође обазбеђује локална самоуправа 

као и превоз ученика.  
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Партнерства у заједници  

Школа сарађује са осталим школама у општини и предшколском установом 

кроз организовање сусрета у циљу размене искустава и примера добре праксе, 

реализацију такмичења ученика и других заједничких активности или пројеката. 

Остале установе са којима школа сарађује јесу: Центар за социјални рад, Дом 

здравља, Полицијска станица, Црвени крст, Културно просветни центар, 

Удружење инвалида... Сарадња са наведеним установама је добра и огледа се у 

заједничком решавању проблема у раду са ученицима и родитељима кроз разне 

активности и акције. Сарадња са општинском управом је на завидном нивоу и 

односи се најчешће на обезбеђивање новчаних средстава за обезбеђивање 

добрих материјално-техничких услова у школи. 

 

Инклузивне активности 

Школа од почетка увођења инклузивне праксе континуирано ради на стварању 

услова за што квалитетније спровођење инклузивног образовања. Ради 

унапређења капацитета школе за укључивање и квалитетно образовање деце са 

сметњама у развоју и деце из осетљивих друштвених група школа је током 

2010-2011. године учествовала у пројекту „Пружање унапређених услуга на 

локалном нивоу у области образовања (ДИЛС )”.  

Током имплементације пројекта под називом „Оснажи се и покрени – за 

квалитетно инклузивно образовање” школа је реализовала бројне активности 

чиме је допринела повећању компетенција запослених у раду са ученицима са 

сметњама у развоју и сензибилизацији свих школских актера и локалне 

заједнице за прихватање и подршку деци/ученицима са сметњама у развоју и 

деци из осетљивих група. 

У школи је формиран тим за Инклузивно образовање који израђује акционе 

планове у циљу развијања инклузивне културе и праксе школе. 

За дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, 

инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и 

васпитању, школа доноси и спроводи Индивидуални образовни план (ИОП), на 

предлог стручног тима за ИО, односно Тима за пружање додатне подршке 

ученицима. 

Ради пружања адекватне подршке ученицима који наставу похађају по ИОП 

школа сарађује са Инерресорном комисијом као и са појединцима и школама са 

листе Мреже подршке инклузивном образовању. 

У стратешким плановима на овом пољу школа предвиђа и предлаже: 

- Обезбеђивање стручне психосоцијалне подршке деци са сметњама у развоју и 

њиховим родитељима кроз ангажовање појединаца или институција (психолог, 

дефектолог, логопед...); 

- Квалитетније укључивање деце из осетљивих група у образовни систем 

ангажовањем педагошког асистента за рад са ромском децом и њиховим 
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родитељима. С обзиром да Основну школу „Моша Пијаде” у Жагубици похађа 

већи број ученика који потичу из ромских породица и током њиховог 

школовања јављају се различити проблеми као што су: изостајање са наставе, 

раније напуштање школе, слабији успех итд. ангажовање и рад педагошког 

асистента би свакако допринело побољшању положаја ученика из осетљивих 

група; 

- Формирање Интерресорне комисије у чијем саставу би обавезно учествовао 

школски психолог; 

- Обезбеђивање услова за остваривање додатне подршке ученицима који су 

укључени у инклузивно образовање, нпр: лични пратилац, педагошки асистент 

и сл; 

- Умрежавање и боља сарадња свих релевантних институција на нивоу општине 

и формирање Локалног инлузивног тима. 

 

 
5.3.3. Основна школа „Јован Шербановић” Крепољин 

 

Саграђена пре 164 година, Основна школа у селу Крепољин, средишту подручја 

„Доња река” на тлу општине Жагубица, окупља 226 ученика у 17 одељења, у 

Крепољину и још пет издвојених одељења: Сиге, Милановац, Крупаја, Близнак 

и Брезница. Ипак, због лаганог гашења појединих села постоји опасност да се 

неки огранци затворе. Специфично за крепољинску школу јесте то што је 

похађа велики број ђака-путника, нарочито ђака-пешака.  

 

Број ученика 

Школа има 166 ученика у централној школи, у одељењима од првог до осмог 

разреда и 60 ученика у пет издвојених одељења. У последњих пет година број 

ученика благо опада, мада је 2014. године дошло до прилива ученика чији су се 

родитељи вратили из иностранства, нарочито Италије али се и специјално 

одељење угасило због недовољног броја ученика и обавезе да се инклузивно 

образовање уведе у редовну наставу. Школа има довољно капацитета за овај 

број ученика.  

 

Просторни ресурси 

Школа има седам учионица, три за разредну наставу и учионице за географију и 

историју, математику, ликовну културу, музичку културу и српски језик. 

Кабинетски је заступљена настава из физике, хемије, биологије и страног језика. 

У кабинету за стране језике је смештена и интерактивна табла са пратећом 

опремом, тако да овај кабинет по потреби користе сви наставници за своје 

часове. Кабинет за информатику располаже мрежом од 20 рачунара и 

интернетом тако да је квалитет наставе из овог предмета на високом нивоу. 

Школа поседује и радионицу за наставу техничког образовања са свом 

потребном опремом. Школа има и Мултимедијални центар у коме наставници  
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припремају и врше презентације часова модерном технологијом, као и 

библиотеку са 10.000 књига. 

Фискултурна сала је одоговарајућих димензија, поседује све потребне спортске 

реквизите за несметано одвијање наставе. За потребе стонотениског клуба 

такође поседује одговарајуће столове за стони тенис као и рингове, те се често 

одвијају и такмичења у стоном тенису. Фискултурну салу користи и карате клуб 

за тренинг ученика школе као и КУД „Младост” Крепољин за потребе 

фолклора. 

Наставна средства којима школа располаже су на задовољавајућем нивоу. 

Једини проблем је амортизовни школски намештај, па је 2014. године започето 

са набавком новог.  

 У дворишту школе посебно место заузима Етно-кућа, саграђена у хомољском 

стилу, пуна употребних предмета и намештаја из протеклих векова.  

Ђачка кухиња свакодневно припрема 180 оброка, ученици надокнађују само 

трошкове намирница. Општина надокнађује трошкове топлог оброка трећем 

детету у породици, као и деци из најсиромашнијих породица. 

У издвојеним одељењима постоји довољан број учионица и пратећих 

просторија у односу на број ученика који похађа наставу.  
 

Људски ресурси (структура запослених) 

Школа има 42 радника, од чега је 25 у настави. Кадар је млад и креативан. Број 

особа према позицијама је следећи: управа школе: директор – 1, секретар – 1; 

рачуноводство – 1, административни радник – 1; педагог – 1; наставно особље: 

разредна настава – 10, предметна настава – 14; помоћно особље: ложач – 1, 

домар – 1, сервирка – 1, помоћни радник – 8. Посматрано према стручној 

спреми ситуација је следећа: са И и ИИ степеном 9 радника, са ИИИ степеном 3 

радника, са ИV степеном 1 радник, са VИ степеном 2 радника и са VИИ 

степеном 27 радника. 

Наставно особље посећује стручне семинаре редовно, у складу са сопственим 

планом стручног усавршавања и Правилником. Општина обезбеђује 

наставницима средства за котизацију за планиране семинаре, као и за путне 

трошкове. 

 

Финансијски ресурси 

За материјалне трошкове школа се финансира из буџета Општине Жагубица. 

Новац за зараду радника обезбеђује Министарство просвете преко Управе за 

трезор, односно Министарства финансија. За куповину намирница за ђачку 

кухињу и реализацију екскурзија користе се средства родитеља… 
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Партнерства у заједници  

Школа сарађује са школама из општине Жагубица али и са суседним 

општинама: Петровац на Млави, Кучево, Мајданпек, као и Пожаревац и 

Смедерево. Партнерски односи изграђени су и са школама из Раковице, Савиног 

Села и Краљева. Сарадња са локалном самоуправом је веома добра. Такође, 

успостављена је сарадња са бројним културно-уметничким друштвима: из 

Мркоњић Града, из места Шешлије код Добоја, из Борова, Инсбрука и са 

многим КУД-има из Србије. Стонотениски клуб „Пантери” Крепољин и Карате 

клуб из Пожаревца користе просторије школе, тако да је и сарадња са овим 

клубовима веома добра. 

 

Додатне активности 

Поред редовних активности, школа има интернет клуб, креативну радионицу 

кроз коју деца исказују своје способности и надареност. Школа има и свој веб 

сајт и фејсбук страну. Школа по традицији има квалитетну фолклорну секцију. 

Школа учествује у манифестацији „Дани гљива и биља Хомоља” у оквиру које 

се у њеним просторијама врши презентација и дегустација гљива. Главни је 

организатор манифестације „Спасовдански сусрети” која је међународног 

карактера. 

  

Инклузивне активности 

У школи се израђују индивидуални образовни планови и то ИОП 1 

(прилагођени) и ИОП 2 (измењени). Укупно 8 ученика похађа индивидуалне 

образовне планове. У 5. разреду 1 ученик похађа ИОП2. Ученик има 

вишеструке здравствене потешкоће и сметње у интелектуалном развоју, без 

формираних хигијенских и социјалних навика, што веома отежава рад са овим 

учеником. У 6. разреду 1 ученик похађа ИОП2 а 2 ученика ИОП1. Код ученика 

који похађа ИОП2 постоје сметње у интелектуалном развоју као и друге 

здравствене потешкоће. Код ученика који похађају ИОП1 не постоје 

здравствене потешкоће. И један и други ученик имају потребу за подршком у 

учењу. У 7. разреду 2 ученика похађа ИОП 2 а 1 ученик похађа ИОП1. Од тога 1 

ученик има потребу за подршком у учењу и социјално је угрожен, а 2 ученика 

имају потребу подршком у учењу. У 8. разреду 1 ученик похађа ИОП 1. Код 

њега такође постоји потреба за подршком у учењу.  

У школи ради 1 стручни сарадник-педагог, са лиценцом за рад у струци и 

радним искуством од 2,5 године. Од 27 наставника укључујући и стручног 

сарадника и директора, мањи број је похађао обуку „Инклузивно образовање и 

индивидуални образовни план”.  

Активности са ученицима који имају потребу за подршком, предузимају се у 

континуитету у току школске године. До сада су реализоване две посете 

школског стручног тима модел школи ОШ „Бата Булић” у Петровцу на Млави. 

Такође, организован је састанак са родитељима ученика који имају потребу за 
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подршком, у присуству стручног тима из модел школе током којег су родитељи 

могли да добију одговоре на постављена питања. Стручни тим за инклузивно 

образовање има 9 чланова, од којих је један педагог. Тим се састаје по потреби и 

разговара о оствареним резултатима у раду са ученицима. Предлажу се мере за 

даљи рад.  

Потребно је у даљем периоду обезбедити обучавање наставног и стручног 

кадра. Обезбедити и едукацију за родитеље ученика којима је потребна 

подршка, као и за друге родитеље, да се подстакне развијање свести о 

прихватању различитости. 

За ученике са вишеструким развојним сметњама потребан је пратиоц детета 

(персонални асистент) као и педагошки асистент за рад са децом, због њихове 

сигурности и безбедности свих ученика у школи.  

Такође, за ученике код којих постоје такве потребе, било би значајно да се 

обезбеди повремени долазак логопеда и дефектолога.  

Потребно је да се обезбеди континуирана сарадња са стручњацима-

дефектолозима, који би давали своје препоруке о дидактичким материјалима и 

средствима за рад за овим ученицима. Такође, потребно је и додатно 

ангажовање психолога и логопеда.  

 

Активности у вези са социјално угроженим ученицима 

У школи се спроводе извесне активности на плану социјалне заштите ученика: 

- евидентиран је број учесника из ове категорије, по одељењима: укупно 15 

ученика;  

-евидентирани су основни подаци о породичној ситуацији ових ученика; 

-сваке школске године школа обезбеђује бесплатну кухињу за ученике из ове 

категорије, као и бесплатну екскурзију. 

Од акција хуманитарног карактера, сваке године се прикупља новац као вид 

хуманитарне помоћи за особе са инвалидитетом са територије општине.  

У будућем периоду важно је да се успостави ближа сарадња са Црвеним крстом 

како би се ученици ближе упознали са циљем рада ове организације и 

осмишљавали нове акције хуманитарне помоћи. Због веома лоше материјалне 

ситуације, непотпуних породица, болести детета или неког члана породице 

неопходна је додатна подршка школи како би се велики проблеми систематски 

ефикасно решавали. 

 

 

5.3.4 Основна школа „Јован Шербановић” – Лазница 

 

Основна школа „Јован Шербановић” – Лазница налази се у центру насеља. 

Лазница је сеоско насеље које се налази у Хомољу, у североисточној Србији. 

Већина становништва насеља је влашког порекла. Школа је основана 1865. 
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године. Као осмогодишња школа постоји од 1955. године. Садашња школска 

зграда је сазидана 1958. године. Први ђаци су у нову школску зграду ушли већ 

1959. године. У свом саставу је имала издвојена одељења у насељима Липе и 

Селиште. Сада у свом саставу има само једно издвојено одељење у Селишту. 

 

Мисија и визија 

Мисија: Наша школа је део еколошки здраве средине, са вишегодишњом 

успешном традицијом у образовању и наставним кадром спремним за 

усавршавањем и размену искустава. 

Приоритет нам је подстицање позитивних људских вредности. Желимо да ова 

школа буде препознатљива по томе што ће наши ученици стицати квалитетна 

знања која ће успешно користити у даљем школовању. Изграђиваћемо и 

неговати сарадњу, толеранцију, личну одговорност, амбициозност и пријатну 

атмосферу у школи. 

Визија: Желимо да наша школа постане институција у којој је настава 

савремена, ефикасна, функционална и прилагођена потребама и 

интересовањима ученика и наставника као и потребама шире друштвене 

заједнице. Циљ нам је развијање способности и интересовање ученика да бисмо 

је сви волели, радо долазили и лепо се осећали у њој. 

 

Просторни ресурси 

Настава се изводи у 8 учионица (7 учионица у Лазници и 1 учионица у 

Селишту). Осим наставних просторија школа у Лазници има библиотеку са око 

8 000 књига у којој се налази и ученичка задруга, наставничку зборницу, две 

канцеларије (за директора, секретара, административног радника и педагога), 

салу за физичко васпитање, дигиталну учионицу, кухињу са трпезаријом, уређен 

мокри чвор у склопу школе. Укупна површина школског простора је 

око 1.300м
2
, што у односу на број ученика представља задовољавајућу 

површину. У школском дворишту налазе се терени за мали фудбал, рукомет, 

кошарку и одбојку. У оквиру школског простора у Лазници налазе се две 

учионице за припремну предшколску групу за децу млађег узраста, а обе групе 

су у саставу предшколске установе „Полетарац” из Жагубице. 

Током 2006. године завршени су радови на реновирању школе, набављен је 

и уграђен котао на угаљ и биомасу са пратећом опремом, инсталацијама и 

уређајима. Такође је извршена замена постојеће дрвене столарије, врата и 

прозора на школској згради. Урађена је термоизолација зидова и таваница.  

Издвојено одељење је удаљено два километара од матичне школе. Налази се у 

насељу Селиште. Школска зграда школе је сазидана 1948. године и у релативно 

добром је стању. Има две учионице (само једна се користи за наставу), 

наставничку канцеларију, хол, трпезарију и мокри чвор. У пространом и лепо 

уређеном дворишту налази се терен за мали фудбал. 
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Школа располаже следећим наставним и техничким средствима: 2 штампача; 1 

видео бим, 8 рачунара, 4 рачунара у дигиталној учионици са 15 места, 1 лаптоп, 

2 ЦД плејера, 3 радио и ЦД плејера, 3 ТВ пријемника, географске карте. 

Почетком сваке школске године планира се набавка нових наставних средстава 

у складу са финансијским могућностима школе. Од новембра 2014. године 

већина рачунара у школи, као и дигитална учионица имају могућност 

повезивања на интернет. 

 

Број ученика 

Школа је школске 1958/59. године имала са издвојеним одељењима 689 ученика 

од припремног до осмог разреда. Школске 1962/63. забележен је највећи број 

ученика. Тада их је било укупно 788.  

Тренутно, у школској 2014/2015.години школа има 96 ученика (86 ученика у 

Лазници и 10 ученика у Селишту), распоређених у 8 одељења, од којих 7 у 

Лазници (6 чистих, 1 комбиновано) и 1 комбиновано одељење у издвојеном 

одељењу у Селишту.  

По разредима број ученика у матичној школи у Лазници је следећи: први разред 

– 6 ученика; други разред – 7 ученика; трећи разред – 6 ученика; четврти разред 

– 9 ученика; пети разред – 10 ученика; шести разред – 9 ученика; седми разред – 

21 ученик и осми разред – 18 ученика. У издвојеном одељењу у Селишту број 

ученика је следећи: припремни-предшколски разред – 1 ученик; први разред – 1 

ученик; трећи разред – 3 ученика; четврти разред – 5 ученика.  

Посматрано у периоду од последњих пет година број ученика опада. 

 

Људски ресурси (структура запослених) 

У школи је запослено укупно 30 лица, на следећим позицијама: управа школе: 

директор – 1, секретар – 1, педагог – 1, административно-финансијски радник – 

1; наставно особље: разредна настава – 4 и предметна настава – 15; ваннаставно 

особље: ложач - 1, домар - 1, кувар - 1, помоћни радник - 3, сервирка - 1. Сви 

наставници имају високу стручну спрему. Наставно особље се стручно 

усавршава у складу са планом стручног усавршавања и у складу са 

финансијским могућностима школе. 

 

Финансијски ресурси 

Школа се финансира из средстава буџета локалне самоуправе и из средстава 

родитеља (кухиња, уџбеници, екскурзија). Финансијска средства су у складу са 

годишњим финансијским планом и задовољавају основне потребе школе. 

 

Партнерства у заједници  

Школа сарађује са следећим установама и институцијама: Дом здравља 

(здравствена заштита ученика, систематски прегледи, предавања за ученике од 
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стране стручних лица); Полицијска станица Жагубица (активности у циљу 

превенције и заштите ученика од насиља, предавања за ученике од стране 

стручних лица); Центар за социјални рад (реализација програма социјалне 

заштите); предшколска установа „Полетарац” (посета предшколаца првом 

разреду, стручно усавршавање запослених); основна школа „Моша Пијаде” 

Жагубица и „Јован Шербановић” Крепољин (учешће у организацији и 

реализацији општинских, окружних такмичења; стручно усавршавање 

запослених, учешће у реализацији програма професионалне оријентације); 

средње школе у околини (упознавање ученика са образовним профилима и 

смеровима у средњој школи; сручно усавршавање заппослених); Дом културе 

Жагубица (учешће на представама, манифестацијама, рецитаторском такмичењу 

и сл.); Месна заједница Лазница (заједничке акције у циљу уређења насеља и 

школске околине); Удружење жена „Незаборав” (учешће у организацији 

активности поводом обележавања Дана здраве хране, Нове године, Ускрса, 

школских прослава); Културно уметничко друштво „Извор” Лазница (учешће у 

свим манифестацијама, прославама, приредбама и другој културно-јавној 

делатности школе)... У сарадњи са општинском управом школа ради 

финансијски план и план јавних набавки. 

 

Пројекти и активности 

Школа је укључена у „Програм модернизације школе” којим се предвиђа 

извођење радова на инсталацији централног грејања у фискултурној сали и 

санацији зидова, плафона, подова и замени столарије у згради школе у Лазници. 

Програмске активности школе: Обележавање Дечје недеље; програм Здрава 

храна; прослава Нове године; прослава школске славе Светог Саве; 

обележавање 8. марта – приредба, програм поводом Ускршњих празника – „Нај 

јаје” приредба; програм поводом завршетка школске године 28. јуна. 

 

Инклузивне активности 

На почетку школске године идентификују се ученици који имају проблема у 

учењу или развоју и за које је неопходна додатна образовна подршка. За њих 

школа организује и реализује активности а по потреби доноси индивидуални 

образовни план. Тим за инклузивно образовање у сарадњи са осталим 

наставницима у школи учествује у изради и прати реализцију тог плана. За 

спровођење индивидуалног образовног плана школа добија мишљење 

интерресорне комисије. У школи се ради и на идентификацији и пружању 

подршке даровитим ученицима. За ученике који живе у тешкој материјалној 

ситуацији, као и за треће дете у породици школа обезбеђује помоћ у виду 

бесплатне исхране. Од хуманитарних акција, школа је учествовала у акцији 

пружања помоћи угроженима од поплава и у акцији пружања помоћи особама 

са инвалидитетом.  
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5.3.5 Техничка школа Жагубица 

 

У општини Жагубица постоји једна средњошколска установа – Техничка школа 

Жагубица. Школа је почела са радом у септембру 1979. године и њен тадашњи 

назив био је Самостална средња школа „25 септембар”. Школа је током времена 

мењала свој профил. У почетку је била школа заједничких основа, а онда 

пољопривредна у склопу које је постојало одељење природно математичке 

струке, школа за аутомеханичаре и машинбраваре, школа за техничаре у 

трговини. Школа „25 септембар” радила је све до доношења новог Закона о 

средњим школама 1990. године, а онда је морала да свој рад преоријентише у 

оквиру других матичних школа као организациона јединица. На седници Владе 

Републике Србије која је одржна 21.05.1996. године, донета је одлука да 

Жагубица поново добије самосталну средњу школу и то под називом. 

„Техничка школа''. Данас, ова школа образује ученике за следећа подручја рада 

и занимања: 

 Економија, економски техничар, четврти степен стручне спреме; 

 Трговина, угоститељство и туризам, туристички техничар, четврти 

степен стручне спреме; 

 Трговина, угоститељство и туризам, кулинарски техничар, четврти 

степен стручне спреме; 

 Машинство и обрада метала, аутомеханичар, трећи степен стручне 

спреме. 
 

У 2014/2015. години школу похађа укупно 243 ученика, према подручјима рада: 

економски техничар – 118, туристички техничар – 47, кулинарски техничар – 

65, аутомеханичар – 13.   

Због великих миграционих промена становништва и све мање деце на 

територији општине, постоји тренд опадања броја ђака у Техничкој школи, за 

5% до 10% годишње. 

 

Просторни ресурси 

Зграда Техничке школе налази се у центру Жагубице. Целокупан образовно 

васпитни рад се обавља у овом објекту. Настава се изводи само у преподневној 

смени. Школа има седам класичних учионица и седам кабинета за хемију, 

биологију, агенцијско-хотелијерско пословање, пословну кореспонденцију, 

рачунарство и информатику, рачуноводство и статистику. У саставу школе 

налази се и ресторан за извођење практичне наставе за образовни профил 

кулинарски техничар.  

Школски намештај у води се као 80% амортизован, али се и даље користи и 

задовољава потребе школе. Школа располаже наставним средствима која у 

односу на прописане нормативе чине око 70% прописаних средстава. 

Набављена су нова наставна средства у складу са могућностима, знатно је 
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унапређена област угоститељских предмета што је дало значајне резултате из 

предмета куварство са практичном наставом и услуживање са практичном 

наставом. Школа располаже са 48 рачунара, 2 ДВД плејера, 2 телевизора, 2 

фотокопир апарата, 2 скенера, 2 пројектора са видео-бимом, 2 лаптопа и 12 

белих табли. Квалитет и број наставних средстава одговара и може да задовољи 

тренутне потребе наставника и ученика, а у складу је са савременим облицима и 

методама рада. 

 

Људски ресурси 

Техничка школа у Жагубици има 32 запослена радника. У настави ради 25 

наставника теорије и практичне наставе, један руководилац, један стручни 

сарадник – педагог, два радника у административно-финансијској служби, а 

помоћно-техничко особље чине пет радника. Када је стручна спрема наставног 

кадра у питању, 20 особа има VИИ степен стручне спреме, 4 има VИ степен и 1 

V степен. Настава је нестручно заступљена из следећих предмета: математика, 

право, уставно и привредно право, ликовна култура, социологија, филозофија, 

историја уметности и физика. 

 

Финансијски ресурси  

Школа се финансира из буџета Републике Србије који покрива трошкове плата 

запослених и буџета локалне самоуправе који покрива све остале потребе 

школе, како би несметано функционисала.   

 

Партнерства у заједници  

Да би се обезбедило потребно и неопходно јединство у остваривању образовно 

– васпитних задатака и циљева, као и одлучивања о питањима која су од 

заједничког значаја за живот и рад школе и ученика у њој, у школи се остварује 

стална и систематична сарадња са родитељима.  

Школа негује сарадњу са различитим локалним институцијама и установама: 

СО Жагубица, Центром за социјални рад, Полицијском станицом Жагубица, 

Домом здравља, Домом културе и библиотеком, ТО општине Жагубица, НСЗ 

Жагубица, Црвеним крстаом, основним и средњим школама у Браничевском 

округу, факултетом у Бору... 

 

Инклузивне и хуманитарне активности 

За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, 

инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању, школа 

обезбеђује отклањање препрека и доноси индивидуални васпитно-образовни 

план. Циљ индивидуалног васпитно-образовног плана јесте постизање 

оптималног укључивања ученика у редован васпитно-образовни рад и његово 

осамостаљивање у вршњачком колективу. 
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Школа у сарадњи са Црвеним крстом редовно учествује у хуманитарним 

акцијама. У школи су редовне акције добровољног давања крви у сарадњи са 

Домом здравља и Црвеним крстом.   

 

5.4. Здравство 

 

5.4.1 Дом здравља у Жагубици  

 

Дом здравља у Жагубици пружа услуге примарне здравствене заштите. Рад ове 

институције одређен је Законом о здравственој заштити, Законом о 

здравственом осигурању и Статутом Дома здравља. Одлуком општинске 

скупштине Дом здравља је установљен као здраствена установа примарне 

здравствене заштите у општини Жагубица.  

 

Услуге, просторни и технички ресурси  

Дом здравља је смештен у три објекта недовољног капацитета. У њему ради 11 

амбулантих и 6 специјалистичких одељења. Дом здравља у Жагубици, поред 

примарне здравствене заштите за становништво општинског центра Жагубице и 

гравитационог подручја Суви До, Изварица, Јошаница, Милатовац, Вуковац и 

Рибаре, поседује и специјалистичке службе за становништво осталих насеља 

општине. Три здравствене станице и три амбуланте су распоређене да 

опслужују становништво следећих насеља: 

- Здравствена станица Кепољин: Крепољин, Близнак, Брезница, Крупаја, 

Медвеђица, Милановац, Стиге; 

- Здравствена станица Осаница: Осаница; 

- Здравствена станица Лазница: Лазница и Селиште; 

- Амбуланта Суви До: Суви До; 

- Амбуланта Милановац: Милановац; 

- Амбуланта Вуковац: медицински отпад; 

      -     Централна стерилизација. 

У оквиру примарне здравствене заштите функционишу следеће службе: Служба 

за здравствену заштиту одраслог становништва са службом кућног лечења и 

неге и хитне медицинске помоћи, Служба за здравствену заштиту деце и 

омладине, Поливалентна патронажна служба, Служба за здравствену заштиту 

жена, Служба за радиолошку дијагностику, Служба за лабораторијску 

дијагностику, Специјалистичко-консултативана служба офталмологије, Служба 

за стоматолошку здравствену заштиту, Служба здравствене статистике, Служба 

за опште, правне и персоналне послове, Служба за економско-финансијске 

послове, Служба за техничке и друге сличне послове. 
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Услуге лабораторијске дијагностике су доступне у Здравственој станици у 

Крепољину и Жагубици радним данима а услуге ултразвучног прегледа и 

рендгенграфије доступне су у Жагубици радним данима. 

Поред редовних активности у оквиру примарне здравствене заштите, Дом 

здравља Жагубица пружа услуге и секундарног нивоа у оквиру службе 

хемодијализе. 

Дом здравља Жагубица располаже са више савремених медициских и 

дијагностичких апарата. У оквиру услуга на примарном нивоу, доступни су 

следећи: рендген апарат СХИМADЗУ, ултразувучни апарат МЕDИСОН 

Сонанце X6, ултразвучни Апарат Фукуда Dенсхи ФФ Сониц, биохемијски 

вишеканални Аналајзер Неомедица A25, биохемијски вишеканални Аналајзер 

Bиотецница инструментс BТ-1000, коагулатор аутоматски Неомедица Ц1-

Хелена Ц1, ценрифуга ХЕТТИЦХ РОТОФИX 32, аутомобил – Хитна помоћ – 

ЦИТРОЕН Јумпер, ЕКГ апарат СЦХИЛЛЕР AТ-1 – 3 комада, ЕКГ апарат 

ЦAРDИО-М Медицал еко нет, систем за мониторинг физиолошких функција 

ЕDAН М9A, микроскоп Офтамолошки ТОП ЦОН КР8800, стоматолошка 

столица ЈУГОДЕНТ з-3086 – 3 комада. У оквиру секундарног нивоа здравствене 

заштите, доступна је служба Хемодијализе, опремљена следећим апаратима: 

апарати за хемодијализу ИННОVA Gамбро – 5 комада, Реверзна осмоза Gамбро. 

Дом здравља располаже са 5 санитетских возила. 

У 2012. години, у Дому здравља је обављено укупно 100.195 прегледа и 

пружено 58.842 услуга. У 2013. години обављено је укупно 106.498 прегледа и 

пружено 73.410 услуга. 

Због недостатка средстава, и сложене законске процедуре набавке лекова и 

медицинских средстава, стање на залихама лекова и медицинског материјала су 

на минималном, односно на дневном нивоу, намењене углавном за збрињавање 

хитних случајева. 

Дому здравља недостаје простор за архивирање документације (медицинске и 

немедицинске), као и просторија (сала) за едукацију здравствених радника. 

 

Људски ресурси 

Дом здравља има 110 радника, од чега 84 здравствених и 26 немедицинска 

радника. Од здравствених радника запослено је 12 лекара опште праксе, 7 

специјалиста, 2 стоматолога, 1 стручни сарадник и 62 средњег медицинског 

особља. Када су немедицински радници у питању, Дом здравља има 5 

административних радника и 21 техничког радника. 

Процесом развоја људских ресурса у институцији одлучује и управља Стручни 

савет Дом здравља Жагубица. Планирање развоја људских ресурса је стратешко 

и дугорочно. Ради се анализа потреба запослених за даљим развојем и то: 

стицање професионалних знања и вештина директно везаних за посао и радно 

место и усавршавање личних компетенција – капацитета за тимски рад. 
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У оквиру редовног буџета Дома здравља не постоји посебан буџет за 

усавршавање компетенција запослених.  

Према старијим подацима у општини Жагубица на једног лекара долазило је 

скоро два пута више становника у односу на просек региона и скоро три пута 

више у односу на републички просек. Може се претпоставити да се ситуација 

није у многоме изменила. 

С обзиром на профил становништва, све су потребнији лекари за рад у 

породицама, интернисти и геронтолози, с обзиром на старосну структуру 

становништва и проблеме здравствене заштите старог становништва, којима су 

и здравствене службе све недоступније због разуђености насеља и проблема са 

јавним превозом. 

Дому здравља недостају службе медицине рада, физикалне медицине и 

рехабилитације, саветовалиште за младе (отвара се само у општинама које имају 

преко 7.000 младих 10-18 година), саветовалиште за болести зависности, 

саветовалиште за дијабетичаре. 

Дом здравља има саветовалиште за жене, саветовалиште за труднице, 

саветовалиште за планирање породице, саветовалиште за предшколску и 

школску децу. 

Због географске разуђености и великог броја насеља, Дом здравља се 

свакодневно налази пред различитим изазовима у извршавању свакодневних 

обавеза. Велики број старачких и напуштених домаћинства, дуга и хладна зима 

са великим наносима снега у многоме отежава рад установе. 

 

Финансијски ресурси 

Дом здравља финансира Републички фонд за здравствено осигурање и то не 

довољно, већ само 80 % од неопходног буџета. 

 

Инклузивне активности 

Дом здравља Жагубица спроводи активности у вези са радом са децом са 

сметњама у развоју, особама са инвалидитетом и са сиромашном децом у 

сарадњи са Центром за социјални рад и општинском организацијом Црвеног 

крста. Не постоји директан план рада за наведене популационе групе, већ се    

њима пружају све здравствене услуге које њихово здравствено, социјално и 

економско стање захтева (превентивне и куративне услуге, терапијско-

дијагностичке услуге, упућивање у установе вишег нивоа, санитески превоз, 

кућне посете) без обзира на њихово здравствено осигурање. 

 

Стратешки план Дома здравља – проблеми и циљеви 

Дом здравља има Стратешки план за период 2011-2015. године. У њему су, међу 

осталима, наведени следећи главни проблеми: 
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 У општини егзистира висок проценат старог становништва; 

 Велика разуђеност становништва – мали број становника разуђен је на 

великом простору, што тежиште у великој мери са самог Дома здравља 

пребацује на здравствене станице, а посебно на здравствену станицу 

Крепољин, која обухвата готово половину становништва општине; 

 Велики је број здравствено неосигураних лица (према процени Дома 

здравља око 20% одраслих и деце немају здравствено осигурање). 

За решавање ових проблема Стратегијом су дефинисани следећи циљеви и мере: 

Стратешки циљ 1: Унапређење здравља посебно осетљивих групација 

становника које гравитирају дому здравља Жагубица 

 побољшати кућно лечење, збрињавање старијих особа, као и особа 

оболелих од тешких хроничних и неизлечивих болести како би им се 

побољшао квалитет живота. 

Стратешки циљ 2: Повећање доступности здравствствених услуга дома, 

стварањем једнаких услова за коришћење здравствене заштите свим 

корисницима који гравитирају ка Дому здравља Жагубица  

 прикупљањем података о здравствено неосигураним лицима и 

изналажењем начина да се повећа доступности здравственог осигурања 

оним особама које имају било који основ за добијање истог; 

 променом организације рада служби, пре свега службе за здравствену 

заштиту одраслог становништва услуге дома здравља учинити 

доступним што већем броју корисника; 

 омогућавање приступачности здравствених станица непокретним и 

тешко покретним лицима. 

 

 

5.5. Национална служба за запошљавање (НСЗ) у Жагубици  

 

НСЗ у Жагубици ради на основу Закона о запошљавању, Закона о раду, Закона о 

евиденцијама у области рада, Закона о запошљавању инвалида, Статута, 

Правилника о раду итд. НСЗ усклађује понуду и тражњу на тржишту рада, 

посредује између предузећа, центара за обуку и школа, игра активну улогу у 

развоју локалних стратегија и програма запошљавања. 

НСЗ је институција која организовано брине о незапосленима општине. 

Незапослени остварују право на обавештавање о могућностима и условима за 

запошљавање; посредовање у запошљавању; додатно образовање и обуку; мере 

активне политике запошљавања; новчану накнаду за време незапослености.  

НСЗ има једног запосленог радника. 
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Незапосленост 

 

Проблем незапослености је један од кључних проблема општине. Узроци 

незапослености су бројни: транзициони државни процес, глобална економска 

криза, приватизација, неусклађеност тржишне понуде и квалификација 

незапослених...  

У октобру 2014 године, у Браничевском округу регистровано је 9.439 

незапослених лица од чега 4.838 жена или 50,2%. Број регистрованих 

незапослених се смањио за 5 лица или 0.05% у односу на претходни месец, а у 

односу на октобар 2013. године регистровано је смањење броја незапослених за 

518 или 5,2%. 

У општини Жагубица у септембру 2014. године евидентирано је 362 

незапослених лица, од чега 157 жена. а у октобру 357 незапослених лица, од 

чега 157 жена. Ово нам указује на незнатан пад броја запослених на месечном 

нивоу. 

Доња табела нам показује да је у општини највише незапослених лица са III 

степеном стручне спреме – 112, а следе незапослени са I и IV степеном стручне 

спреме. 

 
Табела 15: Незапослена лица према степену стручне спреме и полу, октобар 2014. 
 

Степен I II III IV V VI VII-1 VII-2 VIII Укупно 

укупно 101 18 112 101 3 11 11 / / 357 

жене 41 4 34 64 0 7 7 / / 157 

 

На основу табеле испод евидентно је да је у општини Жагубица највише 

незапослених из старосне групе 35-39 година – 53лица. Следе они 20-24 година 

– 48 и 25-29 година – 48. Забрињавајуће је што, како видимо, велики број 

младих људи не успева да нађе посао, јер то може утицати на њихов одлазак из 

општине, што ће додатно допринети њеној депопулацији. 

 
Табела 16: Незапослена лица према старости и полу, октобар 2014. 
 

Старосна 
група 

15-
19 

20-
24 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
65 

Укупно 

укупно 15 48 48 38 53 38 34 33 32 18 357 

жене 8 24 15 21 23 26 16 15 9 0 157 

 
Према трајању незапослености, у општини је највише оних који посао чекају 1-2 

године – 99, а затим оних који чекају до 3 месеца – 40 лица. Није мали ни број 

оних који не могу да се запосле 5-8 година – 19, што је посебно забрињавајући 

податак. 
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Табела 17: Незапослена лица према трајању незапослености и полу, октобар 2014. 
 

Трајање 
незапосл. 

До 3 
месеци 

3-6  

мес. 

6-9  

мес. 

9-12  

мес. 

1-2 
год. 

2-3 

 год. 

3-5  

год. 

5-8  

год. 

8-10  

год. 

> 10 
год. 

Укупно 

укупно 40 39 29 25 99 57 46 19 2 1 357 

жене 19 13 8 12 43 29 17 14 1 1 157 

 

Из табеле која следи може се видети да је током 2013. године било просечно 9 

пријављених потреба за запошљавањем, док је радни однос заснивало просечно 

52 лица. Евидентирано је просечно 36 новопријављених, а запошљавано је у 

просеку 9 лица са евиденције. 

 
Табела 18: Подаци о незапослености и запошљавању по месецима, 2013. 
 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Просек 

Пријављене 
потребе за 
запошљавањем  

2 0 3 0 105 0 0 1 0 0 51 0 9 

Заснивање 
радног односа  

124 35 50 47 34 49 60 36 69 28 46 46 52 

Новопријављени  43 54 61 48 39 33 48 11 24 32 20 22 36 

Запослени са 
евиденције  

8 13 4 9 14 8 10 7 19 3 6 12 9 

 

 
 
 

5.6. Цивилно друштво 

 

5.6.1 Црвени крст 

 

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. За вршење јавних овлашћења за Црвени крст 

у општинама средства се обезбеђују из буџета јединице локалне самоуправе.  

Основна делатност ове организације јесте социјална заштита, збрињавање 

становништва, брига о старима, организовање акција давање крви, подела 

хуманитарних пакета, рад са подмлатком и омладином, здравствено 

превентивни рад и др.  

Црвени крст Жагубица је организација која је реализовала низ активности, како 

програмски зацртане тако и друге активности везане за хуманитарни рад. Иако у 

изузетно тешким условима Црвени крст је захваљујући нарочитом залагању 

својих активиста и радника успео да обави све предвиђене задатке.  

Црвени крст Жагубица, захваљујући локалној самоуправи, има запослена три 

радника и то: секретара, магационера и хигијеничара (помоћника магационера). 
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Такође, од 01.11.2014. године, Црвени крст Жагубица има упошљена 2 инвалида 

са евиденције Националне службе запошљавања а по јавном раду на 5 месеци. 

У последње две године Црвени крст Жагубица развио је мрежу волонтера по 

свим насељима, и то већином младих, који су били активни у помоћи при 

организовању акција давања крви а посебно на активностима које су уследиле 

након катастрофалних поплава у 2014. години. Тренутно је при Црвеном крсту 

Жагубица ангажовано око 30 волонтера који су присутни у свакодневним 

активностима Црвеног крста. 

Црвени крст Жагубица је смештен у згради бивше ДПО и то у изнајмљеној 

канцеларији од синдиката величине 20 м
2
, за коју закуп плаћа локална 

самоуправа. Што се тиче магацинског простора Црвени крст користи магацин 

од 500 м
2
 који је такође у закупу који плаћа локална самоуправа. Када је у 

питању рачунарска опрема Црвени крст је обезбеђен са рачунаром и пратећом 

опремом, као и са канцеларијским материјалом. Тренутно недостаје један копир 

апарат који би доста значио у свакодневном раду са странкама.  

Активности у 2013. години углавном су се сводиле на реализацији програмски 

зацртаних задатака као што су организовање редовних и ванредних акција 

давања крви и обезбеђивање крви за грађане општине који се лече у Београду и 

Пожаревцу, затим обележавање Светског дана борбе против ТБ, недеља 

Црвеног крста, обележавање Националног дана ДДК, летње активности 

подмлатка и омладине, безбедност деце у саобраћају, недеља солидарности, 

Светски дан борбе против АИДС-а и др.  

У 2013. години комплетно је сређен магацин Црвеног крста (застакљивање, 

увођење струје и др) који је узет у закуп. У исти је смештена хуманитарна 

помоћ која је добијена од Баварског Црвеног крста и која је дељена социјално 

угроженим грађанима. Такође, организација је у 2013. години успела да стручно 

оспособи инструкторе за предавање прве помоћи за возаче. Црвени крст 

Жагубице изводи обуку и на тај начин приходује део средстава за своје 

делатности.  

У 2014. години поред програмски зацртаних активности Црвени крст Жагубица 

је због настале ванредне ситуације услед мајских и септембарских поплава, 

велики део активности усмерио на прикупљање и дистрибуцију хуманитарне 

помоћи угроженим подручјима. У тим акцијама одазвао се велики број грађана 

и установа који је донирао гардеробу, обућу, храну, средства хигијене и остало. 

Велику помоћ при прикупљању, сортирању и паковању хуманитарне помоћи 

пружили су волонтери који су даноноћно били укључени у акције Црвеног 

крста. Тако је прослеђена помоћ Смедеревској Паланци, Кладову и Мајданпеку. 

Од 1. новембра 2014. године Црвени крст Жагубица учествовао је на позив НСЗ 

за јавне радове и упослио је 2 инвалида на 5 месеци. Такође је важно 

напоменути да су у сарадњи са локалном самоуправом и удружењем ликовних 

уметника организоване хуманитарне аукције продаје слика током којих су 
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сакупљена значајна новчана средства за побољшање услова рада Црвеног крста 

и за помоћ социјално угроженим лицима.     

У досадашњем раду Црвени крст Жагубице сарађивао је са свим релевантним 

актерима у локалној заједници у области социјалне политике: локалном 

самоуправом, Центром за социјални рад, основним школама, Домом здравља... 

Велика помоћ у раду организације долази од стране локалне самоуправе. 

 

5.6.2 Асоцијација за развој општине Жагубица 

Асоцијација за развој општине Жагубица је невладина организација основана 

31.01.2005. године у циљу унапређења услова за социјално-економски и развој 

цивилног друштва и побољшање услова живота и рада у општини Жагубица и 

шире. Услед организовања службе помоћ у кући, број запослених у Асоцијацији 

је нагло скочио током 2014 године, те у овом тренутку има 16 запослених и око 

25 волонтера. 

У периоду од 2005. до 2009. године Асоцијација је радила на припреми и 

реализацији пројеката од значаја за локално-економски и развој цивилног 

друштва. Током тог периода реализовано је више пројеката, попут: 

Ревитализација друштва путем демократског деловања, Сачувај дарове природе 

– очување и заштита споменика природе у Хомољској регији (донатор USAID), 

„ЛАГ Хомоље” – пројекат оснивања локалних акционих група у циљу 

економског оснаживања локалних заједница (донатор Министарство спољних 

послова Румуније и УНДП), Подршка развоју и унапређењу печларства 

(донатор USAID), Реконструкција зелене пијаце у Жагубици (донатор USAID), 

Унапређење услова за развој туризма у Хомољској регији (донатор ЕУ), 

Унапређење услова рада локалне самоуправе (донатор ЕУ).  

Усмеравање Асоцијације на област социјалне заштите и улогу организације које 

пружа услугу помоћ у кући (за одрасле и старе особе, као и за децу и одрасле 

особе са инвалидитетом) наступило је током 2009. године. Овај нови правац 

деловања је постао важан део идентитета организације како због сагледавања 

потребе грађана за услугама којима би се одржао и унапредио њихов живот у 

сопственом домаћинству, тако и због врло снажног позива локалног центра за 

социјални рад и општине да Асоцијација буде главни партнер у овој области. 

У партнерству са општином Жагубица реализована су три пројекта финасирана 

од стране Министарства рада, запошљавања и социјалне политике „Помоћ у 

кући за стара лица и обезбеђивање смештаја за стамбено незбринута и 

социјално угрожена лица”, износ 5.924.000 дин. (2011. год); „Помоћ у кући”, 

износ 2.380.000 дин. (2012. год); „Помоћ у кући”, износ 1.032.000 дин. (2013. 

год). Укупна вредност ових пројеката износила је 9.336.000 дин. Поред ових 

пројеката Асоцијација је у паратнерству са општинама Бор, Жагубица, Кладово 

и Неготин реализовала пројекат „Уједињени у различитостима” који је 

финасијски подржала Европска унија, а од фебруара 2014. године Асоцијација, 
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као пружалац услуге и партнер, реализује у оквиру „EХCHANGE 4” програма 

пројекат „Изградња одрживих услуга, послова и организација”. 

Асоцијација је потписала протоколе о сарадњи у области социјалне заштите са 

локалном самоуправом, Црвеним крстом и Центром за социјални рад. 

Асоцијација је поднела захтев за лиценцу организације социјалне заштите за 

услугу ПУК за одрасле и старе (поднела је основни програм рада и елаборат). 

Исход ће бити познат на самом крају 2014 године. 

Основни изазов Асоцијације у наредном периоду јесте припрема и подношење 

захтева за добијање лиценце за пружање услуге ПУК за децу и младе са 

сметњама у развоју. Кључна ствар је да у свом будућем раду задрже стручног 

радника социјалне заштите, јер овај раник није из Жагубице (у којој иначе, нема 

слободних стручних кадрова). 

Кроз сарадњу општине Жагубица и Асоцијације утврђене су цене услуге помоћ 

у кући и ниво суфинансирања ове услуге од стране корисника. 

Важећа економска цена услуге по часу износи 364,90 динара. У ову цену улазе 

трошкови ангажана геронтодомаћица-неговатељица, стручног радника, горива, 

одржавања возила, телефонирања, и остали логистички трошкови. 

 
Табела 19: Учешће у економској цени услуге ПУК 
 

Цензусне групе 
Приход по члану породице у 

односу на ниво социјалне 
сигурности (НСС) 

% учешћа 
корисника у цени 

услуге 

I 
до 1.5 НСС за појединца / 

до 11.556 дин. 
0% 

II 
од 1.5 до 2.65 НСС за појединца / 

од 11.556 до 20.416 дин. 
10% 

III 
од 2.65 до 3.65 НСС за појединца / 

од 20.416 до 28.200 дин. 
20% 

IV 
од 3.65 до 4.5 НСС за појединца / 

од 28.200 до 34.668 дин. 
30% 

V 
од 4.5 до 5.5 НСС за појединца / 

од 34.668 до 42.372 дин. 
40% 

VI 
од 5.5 до 6.5 НСС за појединца / 

од 42.372 до 50.076 дин. 
55% 

VII 
преко 6.5 НСС за појединца / 

преко 50.076 дин. 
100% 

 

 

5.6.3 Центар за друштвено економски развој (ЦДЕР) 

 

ЦДЕР из Јагодине је основан 2005. године, од стране експерата из више области, 

са намером да делује локално, национално и интернационално. Ова невладина 

организација једна је од најактивнијих у Србији. 

Примарно подручје деловање ЦДЕР-а је у сектору социјалне политике у 

најширем смислу речи (првенствено социјална заштита и омладинска политика). 
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Основни облик деловања је изградња институционалних/организационих 

капацитета и развој људских ресурса.   

Корисници ЦДЕР-а су првенствено правни субјекти (локалне самоуправе, разне 

јавне установе, НВО, развојне агенције), као и млади. 

Организација има 4 стално запослена и велику мрежу волонтера и стручних 

сарадника.  

Експертиза организације је стратешко планирање и изградња капацитета 

институција и организација, посебно оргнизација социјалне заштите. 

Кроз низ споразума и протокола ЦДЕР је остварио активно партнерство са 14 

локалних самоуправа са подручја ширег Поморавља, око 25 јавних установа 

(углавном ЦСР-а, НСЗ, неколико школа, установа културе...) и са 30-так 

удружења грађана. 

ЦДЕР се примарно финансира пројектно, на основу одобрених апликација на 

компететивним конкурсима. Важан извор финансирања обезбеђује се на основу 

уговора о пружању консултантских услуга или обука којих је ЦДЕР имао 40-так 

са разним локалним актерима. Од оснивања до данас ЦДЕР је спровео 30 

донаторских пројеката и преко 45 уговора о пружању услуга (пружање 

консултантских услуга, обука...) које је склопио са великим бројем локалних 

самоуправа, центара за социјални рад, НВО и др. 

ЦДЕР, општина Жагубица и општина Жабари партнери су у оквиру пројекта 

„Изградња одрживих услуга, послова и организација” подржаног од стране 

Делегације Европске Уније у оквиру Програма „ EХCHANGE 4 ”. Пројектом је 

предвиђено пружање услуга „Помоћ у кући за старе” у ове две општине. 

 
5.6.4 Удружење „Инвалиди Хомоља” 

Удружење „Инвалиди Хомоља” је добровољно, невладино удружење основано 

на оснивачкој скупштини 10.03.2011. године у Жагубици. Седиште удружења је 

у Жагубици, у просторији општинске управе која је уступљена на коришћење до 

добијања посебне просторије за канцеларију и клуб инвалида. У 2014. години 

добијени су канцеларија и клуб у Крепољину. Од маја 2013. године Удружење је 

упослило секретара који координира пружање све потребне правне, економске и 

социјалне помоћи чланству на територији целе општине. Координира са 

породицама и друштвеним институцијама (Центар за социјални рад, Црвени 

крст, Дом здравља – патронажна служба, Асоцијација за развој општине 

Жагубица, Општинска управа…). 

Удружење има председника, потпредседника, као и чланове управног и 

надзорног одбора. Удружење тренутно има 183 регистроване особе са 

инвалидитетом, различитих инвалидности (ментални, параплегичари, 

дистрофичари, слепи, глуви, мултипле склероза, квадриплегичари и 

ампутирци). 
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Циљеви Удружења су: унапређивање живота и рада инвалида, посебно младих и 

деце, организовање активности ради рехабилитације угрожених инвалида, 

пружање медицинске и материјалне помоћи. Ради остваривања својих циљева 

предвиђено је да Удружење организује: стручне скупове, семинаре и друге 

едукације у области инвалидитета; побољшање економског статуса инвалида; 

организовање излета и екскурзија; организовање волонтерских акција и 

асистената ради помоћи у кући угроженим инвалидима. 

Удружење активно помаже својим члановима у остваривању њихових 

законских права. Организују се редовни обиласци и пружа се помоћ у пакетима, 

као и новчана помоћ за лечење и лекове. 

Удружење активно учествује на различитим конкурсима како би кроз програме 

упослили што више асистената и једног физиотерапеута за неопходну помоћ у 

кући најугроженијим инвалидима. У 2012. години Удружење је имало осам 

асистената за помоћ у кући на 9. месеци.  

Удружење учествује у различитим општинским манифестацијама и на Сајму 

запошљавања и редовно обележава Светски дан особа са инвалидитетом. 

Због велике разуђености терена, лоше саобраћајне повезаности и немогућности 

коришћења јавног превоза, као и удаљености насеља од административног 

седишта општине, секретар Удружења једном недељно ради у Крепољину што 

је од велике помоћи инвалидима из Крепољина и околине. 

Општина Жагубица одобрила је финансирање рада Удружења за 2014. годину 

из локалног буџета, тако да су током 2014. године све активности Удружења 

финансиране из општинског буџета.  

Удружење је остварило добру сарадњу са удружењима инвалида из Зајечара и 

Крагујевца. 

 

5.6.5 Удружење пензионера Жагубица 

Удружење пензионера има 636 чланова, док је према њиховој евиденцији у 

општини укупно 3.628 пензионера. Удружење има три просторије, две 

канцеларије и салу, укупне површине 78 м
2
. Удружење организује куповину 

различитих животних намирница уз новчане олакшице. Сваког понедељка 

организује се бесплатно мерење притиска и шећера. Сваког четвртка организују 

се дружења пензионера. Удружење учествује у заједничкој акцији са 

општинском управом и Црвеним крстом у подели бесплатних пакета 

најсиромашнијим пензионерима. Удружење сарађује са многим другим 

удружењима у региону и шире. Рад у Удружењу је на волонтерској основи, и 

председник и благајник раде без новчане надокнаде. 
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5.6.6 Удружење грађана „Шанса” 

Удружење грађана „Шанса” основано је 2008. године са седиштем у Пожаревцу. 

Своју делатност остварује на територији Републике Србије. Организација је 

самостални субјекат и њени основни циљеви су залагање за побољшање 

квалитета живота угрожених, маргинализованих и дискримисаних појединаца, 

породица и група у Србији кроз реализацију програма информативне, 

психосоцијалне, едукативне подршке у складу са хуманитарним принципима и 

принципима заштите људских права.  

Примарне корисничке групе су: деца, млади, одрасли и стари, маргинализоване 

групе које имају потребу за психосоцијалном, економском, едукативном и 

хуманитарном помоћи. 

Услуге које организација пружа корисницима су: едукација, информисање, 

психо социјална помоћ, саветовања.  

Организација има 20 чланова и сви су активни, а различите су полне, старосне и 

образовне структуре. Организовани су по пројектима и нема стално запослених. 

Директни партнери у спровођењу пројеката и програма су друге НВО, 

институције социјалне заштите, локална самоуправа и друго (полиција, 

тужилаштво). Организација највише сарађује са Центром за социјални рад, 

образовним институцијама, полицијом и локалном самоуправом. 

Удружење је од 2009. године уз подршку Града Пожаревца и донатора 

успоставило сервис за подршку деци и младима са поремећајем у понашању 

(укључујући и почионице најтежих кривичних дела). У тој области је један од 

најважнијих пружалаца услуга у земљи. 

 

5.6.7 Друштво за помоћ МНРО Бор, Дневни боравак „Мозаик” 

Друштво је основано 2003. године. Основни циљеви деловања организације 

јесу: Унапредјење квалитета живота деце и младих са сметњама у 

интелектуалном развоју и њихових породица, организовање дневних услуга 

подршке у заједници, подршка развоју заједнице за разумевање потреба, 

прихватање могућности и обезбедјивање једнаких шанси за развој за сву децу и 

омладину у заједници; Развој услуге подршке која доприноси укључивању деце 

у свакодневни живот заједнице уз развој њихових капацитета и подстицање 

самосталности. 

Кроз центар Мозаик пружа се услуга дневног боравка за децу и младе са 

сметњама у развоју. Услуга дневног боравка обезбеђује кориснику : 

 организацију живота корисника у његовом окружењу и обезбедјује његов 

опстанак у природном окружењу 

 корисници су директно укључени у живот локалне заједнице 

Центар дневно користи преко 30 корисника са сметњама у развоју и 

вишеструким (комбинованим) хендикепом: Даунов синдром, аутизам, 
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церебрална парализа, дистрофија мишића, хиперактивност, епилепсија и друге 

болести. Дневни боравак пружа услуге осмочасовним радом кроз који се 

протежу разне активности за које су одговорни васпитачи и професори разредне 

наставе који, уз сарадњу са осталим запосленим стручним кадром (дефектолози, 

професори физичког васпитања, физиотерапеут, психолог, педагог, медицинске 

сестре), остварују постављени циљ у едукацију и социјализацију корисника. 

Директни корисници дневног боравка су деца и млади са инвалидитетом узраста 

од 1 године до 26 година, деца и млади са сметњама у развоју и комбинованим 

инвалидитетом. Индиректни корисници су породице деце и младих са 

инвалидитетом и пружање психосоцијалне подршке у свим видовима шире 

заједнице. 

Активности: развој способности корисника за веће учешће у заједници; развој и 

одржавање практичних вештина неопходних за свакодневни живот; развијање и 

одржавање вештина неопходних за одржавање личне хигијене и старања о себи; 

обезбедјивње два оброка дневно; здравствена нега; организовање едукација и 

сл.  
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6. НОРМАТИВНИ ОКВИР 
 
 

Стратегија развоја социјалне заштите општине Жагубица за период 2015–2020. 

усклађена је са релевантним националним стратешким и акционим плановима, 

законима и правилницима који регулишу пружање услуга социјалне заштите. 

Све логике развоја секторских односа и организације пружања услуга у 

најбољем интересу корисника узете су у обзир и прилагођене су специфичним 

околностима у општини Жагубица, почев од Стратегије за смањење сиромаштва 

и Стратегије развоја социјалне заштите као свеобухватних „кровних” 

докумената којима Република Србија планира развој сектора, па све до 

специфичних, тематских, на једну циљну групу или на један сектор усмерених 

развојних докумената попут Националне стратегије старења, Националног 

Акционог плана за децу, Стратегије за унапређење положаја особа са 

инвалидитетом и других релевантних докумената. 

Кључан оквир представља Закон о социјалној заштити донет 2011. године 

(Службени гласник РС бр. 24/2011). Закон о социјалној заштити предвидео је 

повећање броја корисника социјалне помоћи, веће новчане износе за 

најсиромашније, развој и подстицај хранитељства и бриге о старима(новина је 

увећање социјалне помоћи за једнородитељске породице и појединце и 

породице неспособне за рад). Значајни помаци у закону су направљени у односу 

на туђу негу и помоћ и подршку родитељима који брину о својој деци са 

сметњама у развоју. Закон је значајан јер развојем услуга социјалне заштите на 

локалном нивоу има за циљ и стварање једнаких могућности за самостални 

живот и подстицање социјалне укључености свих грађана.  

Закон о социјалној заштити у свом уводном делу (чланом 3) дефинише циљеве 

социјалне заштите, између осталог наводећи стварање једнаких могућности за 

самостални живот и подстицање социјалне укључености. Ове одредбе су 

написане на основу одредби члана 19. Конвенције о правима особа са 

инвалидитетом и члана 15. ревидиране Европске социјалне повеље. 

Закон утврђује поштовање начела заштите људских права и достојанства 

корисника услуга социјалне заштите (члан 24) и забрањује њихову 

дискриминацију (члан 25), укључујући забрану дискриминације на основу 

инвалидности. Услуге се пружају кориснику у најмање рестриктивном 

окружењу (члан 27), тако да се омогући останак у локалној заједници. 

Чланом 40. закона дефинисане су групе услуга социјалне заштите. Између 

осталог, ту су услуге у заједници које обухватају и дневне боравке и помоћ у 

кући. Закон такође предвиђа услуге подршке за самостални живот: становање уз 

подршку, персоналну асистенцију, обуку за самостални живот. Становање уз 

подршку финансираће се из републичког буџета, док ће локалне самоуправе 

финансирати услуге персоналне асистенције. Услуге подршке самосталном 

животу пружају се појединцу како би се његове могућности задовољавања 



Стратегија развоја социјалне заштите 2015–2020.  62 

основних животних потреба изједначиле са могућностима других чланова 

друштва, да би му се побољшао квалитет живота и омогућило да води 

самосталан и квалитетан живот у друштву (став 1 члана 45. Закона).  

Чланом 41. закон дефинише кориснике права и услуга социјалне заштите. Међу 

малолетницима између осталог су апострофирана деца и млади са сметњама у 

развоју – телесним, интелектуалним, менталним, сензорним, говорно-језичким, 

социо-емоционалним, вишеструким – чије потребе за негом превазилазе 

могућности породице. Међу пунолетним особама између осталог су 

апострофиране особе чије су благостање, безбедност и продуктиван живот у 

друштву угрожени услед инвалидности, нарочито ако имају телесне, сензорне, 

интелектуалне, менталне или тешкоће у комуницирању, а услед друштвених 

или других препрека се суочавају са функционалним ограничењима у једној или 

више области живота. Ова законска дефиниција се ослања на 

биопсихосоцијални модел приступа инвалидности.  

Нови Закон о социјалној заштити уређује и услове за домски смештај 

корисника, укључујући и смештај у мале домске јединице. Ипак, ова материја је 

разрађена мање детаљно него у ранијим законима, у складу са настојањем да се 

подстакне процес деинституционализације.  

Чланом 61. закона предвиђена је могућност да се услуге развијања радних 

способности и радног ангажовања корисника пружају у установама социјалне 

заштите и радним центрима у складу са одредбама Закона о професионалној 

рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. 

Закон у члану 79. набраја врсте материјалне подршке, између осталог и додатак 

за помоћ и негу другог лица и увећани додатак за помоћ и негу другог лица. 

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног 

или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у 

здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица у остваривању 

основних животних активности (чл. 92, ст. 1). Право на додатак за помоћ и негу 

другог лица остварује се у поступку прописаном прописима о пензијско-

инвалидском осигурању. Закон о социјалној заштити сада прописује да потреба 

за помоћи и негом другог лица постоји код лица коме је услед телесног 

оштећења, оштећења чула вида које узрокује губитак осећаја светлости са 

тачном пројекцијом или се вид постиже са корекцијом 0.05, интелектуалних 

потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог 

лица ради задовољења основних животних потреба и које не може да устане из 

кревета, да се креће унутар стана без употребе помагала, да се храни, свлачи, 

облачи или да одржава основну личну хигијену без помоћи другог лица. Закон 

предвиђа да је износ месечног додатка за помоћ и негу другог лица седам 

хиљада шест стотина динара и да се усклађује са индексом потрошачких цена 

два пута годишње (чл. 93). Право на увећани додатак за помоћ и негу другог 

лица има особа којој је на основу прописа о пензијско-инвалидском осигурању 

утврђено телесно оштећење од 100 процената по једном основу, или да има 
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трајни органски поремећај неуролошког или психичког типа (чл. 94). Такође, 

право на увећани додатак има и лице које има више оштећења, с тим да ниво 

оштећења износи по 70% и више процената и то по најмање два основа. 

Месечни износ увећане накнаде је двадесет хиљада и пет стотина динара и он се 

усклађује са индексом потрошачких цена два пута годишње (чл. 94).  

Значајно је што закон предвиђа могућност да установе социјалне заштите могу 

оснивати како органи државе, територијалне аутономије и локалне самоуправе, 

тако и друга физичка и правна лица која испуњавају законом прописане услове, 

чиме се афирмише плурализам пружалаца услуга социјалне заштите. Једино 

локалне самоуправе могу оснивати центре за социјални рад, а Република и 

покрајина заводе за социјалну заштиту. Уколико установе социјалне заштите 

које су основале Република, аутономна покрајина или локална самоуправа не 

могу да пруже услуге социјалне заштите у потребном обиму, услуге у поступку 

јавне набавке може пружити лиценцирани пружалац услуга из приватног 

сектора (чл. 64). Наручилац услуга обезбеђује најквалитетније и 

најекономичније услуге али мора водити рачуна о интересима корисника, а 

пружалац услуга мора поштовати стандарде квалитета услуга (чл. 66). По овом 

Закону услуге социјалне заштите могу пружати, поред установа социјалне 

заштите, удружења грађана, физичка и правна лица, односно они актери који 

су добили лиценцу за пружање услуге. 

 

Детаљније регулисање социјалне заштите - усвојени правилници: 

У мају 2013. године усвојена су и ступила на снагу четири нова подзаконска 

акта – правилника који детаљније регулишу област социјалне заштите:  

 Правилник о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити; 

 Правилник о лиценцирању организација социјалне заштите; 

 Правилник о изменама и допунама Правилника о стручним пословима у 

социјалној заштити; 

 Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга 

социјалне заштите који прописује минималне структуралне и 

функционалне стандарде које морају да испуне сви пружаоци услуга. 

Према законској дефиницији услуге социјалне заштите су „активности пружања 

подршке и помоћи појединцу и породици ради побољшања, односно очувања 

квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика неповољних животних 

околности, као и стварање могућности да самостално живе у друштву”. Према 

Правилнику о минималним стандардима за пружање услуга социјалне заштите 

„услуге се састоје од активности и добара које се нуде кориснику у циљу 

побољшања квалитета живота и задовољавања потреба и отклањања или 

ублажавања ризика”. Истим Правилником за сваку од услуга социјалне заштите 

дефинисана је потенцијална корисничка група као и сврха и садржај услуге. 



Стратегија развоја социјалне заштите 2015–2020.  64 

У одређивању циљне групе корисника одређене услуге социјалне заштите 

водило се рачуна о томе како је у Закону о социјалној заштити одређено ко су 

могући корисници услуга социјалне заштите. Закон о социјалној заштити (члан 

41) даје општу дефиницију корисника социјалне заштите – „сваки појединац и 

породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања 

социјалних и животних тешкоћа и стварање услова за задовољење основних 

животних потреба” и кориснике сврстава у групе: деца и млади (малолетно лице 

и пунолетно лице до 26 година живота), одрасли (26 до 65) и старији корисници 

(65+). У зависности од циљне групе одређују се сврха и садржаји услуге. Сврха 

упућује на основне циљеве, односно исходе који се желе постићи пружањем 

конкретне услуге. Генерално, циљ или сврха свих услуга које се пружају у 

локалној заједници је задовољавање потреба у непосредном окружењу, како би 

се спречило коришћење рестриктивнијих услуга (резиденцијални-домски 

смештај). Овај циљ се, у зависности од корисничке групе, остварује путем 

различитих исхода, који се крећу од очувања постојећих потенцијала до 

развијања недостајућих знања и вештина које омогућавају успешнију 

интеграцију у локалну заједницу. 

Садржаји услуга представљају групе активности посредством којих се постижу 

жељени исходи и крећу се од помоћи у обављању кућних послова, 

обезбеђивање исхране и преноћишта, неге, посредовања, заступања, до 

едукативних, образовних и културно забавних садржаја. Услуге су увек 

засноване на стандардима. Испуњеност стандарда доказује да пружалац услуга 

поседује захтевани квалитет. 

Стандарди се генерално деле на минималне (основне) и високе (изванредне). 

Минимални стандарди представљају основни квалитет који се мора обезбедити. 

Они омогућавају да сви корисници независно од свог материјалног статуса 

имају право на једнак третман и квалитет услуга. Стандарди високог 

(изванредног) квалитета развијају се из „најбоље праксе”. Поред минималног 

(основног) садрже и виши ниво квалитета, које службе самостално развијају. 

У Правилнику о минималним стандардима за пружање услуга социјалне 

заштите стандарди се операционализују кроз функционалне и структуралне 

стандарде за сваку услугу. Функционални стандарди одређују вредносне, 

квантитативне и квалитативне димензије стручних поступака. Представљају 

минималне захтеве за одређеном активношћу. Стандарди структуре се односе 

на материјалне (инфраструктурне), кадровске и организационе аспекте службе.  

Будући да су минимални стандарди постали саставни део нормативног система 

социјалне заштите у Србији, они представљају основни и обавезујући услов 

за лиценцирање пружаоца услуга. Неке од карактеристика услуга социјалне 

заштите су: континуираност, доступност, функционалност и економичност. 

Континуираност означава да се услуга пружа у дужем временском периоду, да 

је одржива са становишта стабилних извора финансирања и перманентно 

присутне корисничке групе. Услуга мора бити доступна циљној групи којој је 
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намењена. То се између осталог обезбеђује дефинисањем броја корисника и 

транспаретним листама чекања. Услуге су функционалне и економичне уколико 

жељене циљеве постижу уз економичан утрошак средстава. 

Испуњеност стандарда квалитета услуге представља један од услова за добијање 

лиценце за организацију (институцију) која пружа социјалне услуге. 

Правилницима о лиценцирању стручних радника и организација социјалне 

заштите прописују се ближи услови за издавање и обнављање лиценце, односно 

суспензију и одузимање лиценце.  

 

Нормативно уређење социјалне заштите општине Жагубица 

Општина Жагубица је правовремено реаговала на законске промене, и 26. 

децембра 2011. године усвојила Одлуку о правима и услугама у социјалној 

заштити у општини Жагубица којом је своје надлежности ускладила са 

законским обавезама. 

Уз усклађивања са новим циљевима и начинима организације социјалне 

заштите, Одлука о правима и услугама у социјалној заштити се састоји из две 

главне групе питања: представљања материјалних права и представљаља 

социјалних услуга које су у надлежности локалне самоуправе. Материјална 

права су различита у свакој општини, тако да су она у општини Жагубица 

обухватили дотада регулисана специфична питања материјалне помоћи. Са 

становишта обавезе успостављања, финансирања и контроле, услуге социјалне 

заштите деле се на оне које су у надлежности Републике, односно локалне 

самоуправе. Социјалне услуге које су набројане у Одлуци о правима и услугама 

у социјалној заштити општине Жагубица су у оквиру надлажености сваке 

локалне самоуправе. 

У оквиру ове поделе услуге социјалне заштите у надлежности локалне 

самоуправе означене су као: 1. дневне услуге у заједници (помоћ у кући, 

услуга Предах, дневни боравак и друге услуге које подржавају боравак 

корисника у породици и непосредном окружењу), 2. услуге подршке за 

самосталан живот (персонална асистенција, становање уз подршку, обука за 

самосталан живот и друге врсте подршке неопходне за активно учешће 

корисника у заједници) и 3. саветодавно терапијске и социјално едукативне 

услуге.  

Све услуге социјалне заштите за које је надлежна локална самоуправа најчешће 

се означавају као услуге социјалне заштите у заједници, којима се задовољавају 

права корисника на живот у природном окружењу, оптимални развој 

потенцијала и интеграцију у социјално окружење, за разлику од услуга које по 

надлежности припадају централном нивоу власти, које су углавном у групи 

услуга којима се обезбеђује трајнији смештај у институције. 

Вишедимензионалност, интезитет и садржај људских потреба доприносе да се 

развијају различите врсте услуга у заједници. Из тих разлога не постоји 
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непроменљива класификација услуга у заједници, те је и наведена листа услуга 

у Закону о социјалној заштити отворена и зависи од потреба грађана и 

способности локалне заједнице да на њих одговори. 

Током 2012. и 2013. год., у потпуности је обезбеђено пружање услуге помоћ у 

кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице. Ова услуга предвиђена 

је и Општинском одлуком о социјалној заштити и регулисана специфичним 

Правилником о пружању услуга. Утврђена је корисничка група, дефинисани су 

сврха и активности услуге као и општи критеријум пријема. Дефинисани су и 

критеријуми приоритета пријема. Ангажоване су неговатељице као непосредни 

пружаоци услуге и сви испуњавају један од минималних стандарда да су 

прошли обуку по акредитованом програму. Поштују се и минимални стандарди 

везани за процену и индивидуално планирање услуге. Иако се ова услуга 

пружала током две године, она је обустављена током 2014. године услуд више 

ограничења почев од финансијских до организационих и кадровскиха, те је 

потребан даљи рад на њеној одрживости у складу са потребама корисника и 

финансијским условима. Исто важи и за услугу клуб за старе. За ове две раније 

покренуте (као и за све нове које ће се уводити) услуге потребно је: 

 донети (иновирана – за ПУК за децу са сметњама у развоју) нормативна 

акта локалне самоуправе којима ће се услуга поставити у свему у складу 

са Законом о социјалној заштити, 

 обезбедити стабилне изворе финансирања и након престанка финасирања 

услуге донаторским средствима, 

 утврдити цену услуге и одлуку о партиципацији корисника у цени услуге 

и 

 у складу са Законом изабрати пружаоца услуге који испуњава захтеване 

миминалне стадарде и спреман је да услугу пружа надаље. 

Услуга помоћ у кући за (одрасле) и старе јесте најразвијенија и једина услуга 

са јасном перспективом одрживости. У локалној Одлуци о социјалној заштити 

она је директно именована и нормирана члановима 17, 18 и 19, док су услови за 

њено обезбеђивање уређени и члановима који имају општи карактер и важе за 

све услуге које обезбеђује локална самоуправа, то јест: питања суфинансирања 

локалне самоуправе, донатора и корисника у трошковима услуге регулисано је 

чланом 20, 49, 52 и 53. 

Августа 2014. године, услуга помоћ у кући додатно је уређена од стране локалне 

самоуправе кроз доношење Правилника о пружању услуге ПУК, Решења о цени 

и Решења о суфинансирању корисника у цени услуге. Тиме је ова услуга у 

целости уређена од стране локалне самоуправе. 

Додатно, Општина Жагубица је средином 2014. године по први пут спровела 

поступак одабира пружаоца услуга сходно (новом донет 2013 године) Закону о 

јавним набавкама и (новом, донет 2011) Закону о социјалној заштити. Одабир 

пружаоца услуга имао је за предмет управо обезбеђивање услуге помоћ у кући 

за одрасле и старе. 
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7. СВОТ АНАЛИЗА    

 
 

 

ПРЕДНОСТИ 

 

 

НЕДОСТАЦИ 

 

 Активна подршка Општине 

успостављању и финансирању 

социјалних услуга и успешност у 

добијању и спровођењу пројеката 

 Асоцијација за развој општине 

Жагубица успешана у организацији 

пружања услуга ПУК, ради према 

стандардима и условима за 

лиценцираног пружаоца услуга  

 Позитиван ресурс: пилотирана 

услуга ПУК за децу и одржива 

услуга ПУК за одрасле и старе 

 Постојање евидентираних 

корисника којима су потребне 

услуге (ПУК и лични пратилац) 
 

 Корисници услуге ПУК за старе 

учествовали у суфинанирању 

услуга 

 

 

 Недовољно обучен кадар у 

институцијама и организацијама за 

вођење ЕУ пројеката 

 Недостатак потребних стручних 

радника за пружање социјалних 

услуга на локалном тржишту рада 

 Недовољно развијен активизам 

грађана: непостојање стабилних 

инклузивних програма и 

активности подршке особама са 

инвалидетом, младима и-или 

старима 

 Недовољна међусекторска сарадња 

(образовање, здравство итд) у 

развијању инклузивних услуга 

 Корисници услуга ПУК за децу  

нису учествовали у суфинанирању 

услуга 

 

МОГУЋНОСТИ 

 

 

ПРЕТЊЕ 

 

 Лиценцирање организације(а) 

пружаоца социјалних услуга 

 Увођење суфинансирања услуга од 

стране корисника 

 Партнерства са општинама и 

удружењима грађана из окружења 

 Очекивања да се на националном 

нивоу дефинишу и успоставе 

квалитетнији програми за 

инклузивне међусекторске услуге 

 Коришћење домаћих и ЕУ фондова 

за локалне социјалне услуге 

 

 Непознанице у погледу практичног 

спровођења прописаног 

лиценцирања организација 

 Недоследност осталих општина и 

државе у целини по питању наплате 

суфинансирања од стране 

корисника социјалних услуга 

 Могућ наставак непродуктивне 

сарадње међу министарствима 

важним за инклузивне услуге 

 Недовољна предвидљивост одлука 

Владе и ресорног министарства око 

услова суфинансирања локалних 

услуга у наредним годинама 
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8. СТРАТЕШКА СВРХА И ЦИЉЕВИ 
 

 

Сврха овог документа је да мобилише и умрежи социјалне актере из заједнице и 

региона у пружању интегралних облика ефикасних и ефективних услуга 

усмерених на корисника. 

Остварење стратешке сврхе биће мерено успехом у достизању следећих 

стратешких циљева. 

 

Стратешки циљ 1 

Успостављање доступних, континуираних, економичних и одрживих 

социјалних сервиса у заједници. 

 

Стратешки циљ 2 

Изградња локалних капацитета за развој социјалне заштите. 

 

Стратешки циљ 3 

Успостављање функционалних и продуктивних партнерстава у региону. 

 

 

Преглед оперативних циљева и кључниx међуциљева 

 

Стратешки циљ 1 – Успостављање доступних, континуираних, економичних и 

одрживих социјалних сервиса у заједници 

оствариће се реализацијом следећих оперативних циљева: 

 Очувати континуитет, економичност и одрживост пружања услуге 

помоћи у кући за одрасле и старе: 

o обезбедити услугу за најмање 30 корисника у континуитету, уз 

проширење у складу са могућностима; 

 Успоставити услугу помоћи у кући за децу са сметњама у развоју и 

њихове породице, као континуирану, економичну и одрживу; 

 Према индивидуалним потребама и стандардима обезбедити услугу 

„персонални асистент”; 

 Према индивидуалним потребама и стандардима обезбедити услугу 

„лични пратилац детета”; 

 Одржати и развијати клубске активности пензионера који ће бити како у 

служби корисника, тако и развоја читаве заједнице; 

 Подстаћи пружање саветовано-тераписјких и социјално едукатвних 

услуга сходно потребама корисника и ресурсима заједнице; 

 Активирати инклузивне активности које окупаљју младе и старе кроз 

програме школске деце, културних друштава и Канцеларије за младе; 
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 Квалитетније укључивање деце из осетљивих група у образовни систем 

ангажовањем педагошког асистента (и-или Ромског асистента) за рад са 

ромском децом и њиховим родитељима;  

 Обезбедити доступност услуге становања уз подршку за младе који се 

осамостаљују након хранитељства; 

 Размотрити опције и увести заштићено становење за особе са 

инвалидитетом. 

 

Стратешки циљ 2 – Изградња локалних капацитета за развој социјалне 

заштите 

оствариће се реализацијом следећих оперативних циљева: 

 Одабир пружаоца услуга спроводити транспрантно: 

o јавну набавку за одабир пружаоца услуга ПУК за одрасле и старе 

спровести у јануару, 

o јавну набавку за за одабир пружаоца услуга ПУК за децом са 

сметњама у развоју средином године; 

 Лиценцирање организација социјалне заштите за пружање услуга ПУК за 

децу са сметњама у развоју, током 2015. године: 

o обезбедити додатне људске ресурсе и за њих акредитоване обуке, 

o израдити потребну документацију за процес лиценцирања, 

o пружати континуирано услуге ПУК за 8 до 15 корисника; 

 Обезбедити потребне финансије за одрживо пружање социјалних услуга: 

o предвидети адекватне финансије у општинском буџету за 2015. и 

касније, 

o одржати и развити суфинансирање услуге од стране материјално 

обезбеђених корисника; 

 Ојачати инклузију деце са сметњама у развоју укључивањем у вртић и 

школовање; 

 Информисати родитеље о услузи „Предах” (и о свакој новој услузи) за 

децу са сметњама у развоју, и према оправданој потреби упућивати на 

њено коришћење; 

 Покретање програма за активизацију младих и подршка програмским 

активностима социо-хуманитарних удружења; 

 Промовисати и стипендирати студирање на факултетима којима се стиче 

образовање за стручног радника у социјалној заштити, посебно 

психолога, социјалног радника, специјалног педагога, андрагога, 

педагога и дефектолога 

 Активно спровођење Стратегије развоја социјалне заштите кроз 

лобирање у заједници и алокацију потребних средстава.  

 

Стратешки циљ 3 – Успостављање функционалних и продуктивних 

партнерстава у региону 
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оствариће се реализацијом следећих оперативних циљева: 

А) Обезбеђивање доступности („надопштинских”) услуга за које се утврди да 

постоји интерес корисника:  

 Обезбеђивање услуге „Предах”; 

 Обезбеђивање услуга прихватилишта; 

 Коришћење услуга „сигурна кућа”;  

 Испитати услове и могућности коришћења услуге дневног збрињавања за 

децу са сметњама у развоју у суседним општинама. 

 

Б) Успостављање економски оправдане сарадње са социјалним актерима у 

региону: 

 Синергијом партнерстава са актерима у региону  заједнички 

информисати грађане о социјалним услугама и обезбедити ресурсе за 

њихово пружање; 

 Успоставити сарадњу са општинама на заједничком развоју социјалне 

заштите; 

 Подстицати размену искустава и међусобно учење између пружалаца 

социјалних услуга; 

 Обезбедити пренос знања и развијање услуга кроз сарадњу са водећим 

чиниоцима у цивилном сектору;  

 Успостављати и промовисати иновације у социјалном предузетништву; 

 Промовисати капацитете и позитиван имиџ општине преко сарадње у 

региону. 

 

Будући да успешно спровођење општинске стратегије развоја социјалне заштите 

увелико зависи од средстава, политика и потеза које вуку други актери у 

региону, и посебно Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања као најутицајнији фактор који креира услове у сектору, а у овом 

тренутку није могуће са сигурношћу пројектовати њихове кораке – у 

операционализацији пута остварења постављених циљева кроз Акциони план 

приказаћемо период од наредних годину дана, то јест обухватићемо 2015. 

годину. Акциони планови за наредне године, развијаће се на годишњем нивоу 

сходно развоју околности и према годишњем буџетском процесу планирања у 

локалној самоуправи. 
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9. ПРИОРИТЕТИ  
 

 

9.1. Деца и млади  

 
АНАЛИЗА 

 

Становништво општине Жагубица доста је старо. Чак 10.777 особа су 

понолетне, што чини 84,61% становништва, док је малолетних, до 18 година 

старости, свега 1.960, односно 15,39%. У општини живи 3.370 становника 

старог до 30 година, односно 26,46%. Највећи број деце и младих припада 

категорији особа 15-19 година, којих има 680, док је најмање особа 0-4 година – 

њих 417. Ово нам указује да се број новорођене деце константно смањује. Када 

је полна структура деце и младих у питању, може се рећи да постоји полна 

уравнотеженост, са нешто већим бројем мушкараца. 

У општини је регистровано 3.886 породица, од којих 1.710 брачних парова без 

деце а 1.293 брачних парова са децом. Подаци показују да је на подручју 

општине значајно већи број брачних парова без деце, што је забрињавајући 

податак. 

Према последњем попису у општини живи 30 особа од 10 до 34 година старости 

које су неписмене. Од тога је 19 мушкараца и 11 жена. 

Локална самоуправа и подршка деци и младима: у оквиру општинске управе 

постоји и ради Одељење за опште, заједничке и скупштинске послове које, 

између осталог, врши послове друштвене бриге о деци и образовања. Осим 

права на материјалну помоћ дефинисаних као издаци у социјалној заштити, 

локална самоуправа финансира и низ услуга којима се унапређује социјални 

положај грађана, поготову деце и младих, попут обезбеђивања трошкова ђачке 

кухиње, превоза ученика и стипендирања. Такође, током претходних година 

Општина је уз сопствено финансирање и уз суфинансирање путем донација 

обезбедила пружање услуга помоћ у кући за старе и помоћ у кући за децу са 

сметњама у развоју и њихове породице. Услуга помоћ у кући за децу са 

сметњама у развоју и њихове породице је прва услуга која се у континуитету и 

без прекида пружала најдуже дуже од 2 године, почев од септембра 2011. 

године до почетка 2014. године.   

Центар за социјални рад је главни носилац социјалне заштите деце и младих у 

заједници. Ипак, ЦСР у Жагубици нема комплетан стручан тим, психолога и 

педагога, већ се тим формира од стручних радника центра за социјални рад из 

Петроваца у зависности од њихове расположивости, који су у великој мери 

оптерећени обавезама и у матичном центру, док у Жагубици постоји потреба за 

стално ангажованим психологом. 
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Табела испод показује да се број деце и омладине која користе услеге Центра за 

социјални рад увећава. 

Табела 20: Трендови: деца и млади корисници услуга ЦСР 
 

Старосна 
група 

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Деца и ом. 162 164 149 184 185 

 

Најбројнија корисничка група када су у питању деца и млади јесте група социо-

материјално угрожене деце која је нпр. у 2013. години бројала 96 детета и 

младих. Ради се највећим делом о деци ромске националности. Са сиромаштвом 

ове деце је често удружено изостајање из школе. Поред тога, када су у питању 

деца, ЦСР Жагубица истиче проблеме у понашању код деце са сметњама у 

развоју која похађају школу по инклузивном програму, где постоје велика 

очекивања када је у питању ангажовање Центра за социјални рад. 

Специфичност општине Жагубица је збрињавање деце са територије других 

центара у хранитељским породицама са територије општине. Тренутно је 17 

детета на хранитељству, док се најближи саветници за хранитељство налазе у 

Ћуприји, у Центру за породични смештај и усвојење. 

Предшколско васпитање и образовање у општини Жагубица одвија се у 

Предшколској установи „Полетарац”. Начелно, број деце је променљив и креће 

се од 150 до 200 уписане деце. У „Полетарцу” је 2014. години било је уписано 

178 деце. У оквиру специјализованих програма, у Установи постоји и програм 

под називом „Инклузивно васпитање и образовање”. Предвиђено је да за дете 

коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других 

разлога потребна додатна подршка у васпитању и образовању, Установа 

обезбеђује отклањање препрека и доноси индивидуални васпитно-образовни 

план. У 2012. и 2013. години није било деце са потребом за додатном подршком, 

а у радној 2014/15. тренутно се ради на мапирању деце. 

У општини Жагубица основно образовање одвија се у три матичне основне 

школе у Жагубици, Лазници и Крепољину. На територији општине Жагубица не 

постоји специјална школа за децу са сметњама у развоју, нити дневни боравак 

за децу са инвалидитетом. 

У школској 2014/2015.години у ОШ „Моша Пијаде” Жагубица уписан је укупно 

471 ученик, у ОШ „Јован Шербановић” Крепољин 226 ученика а у ОШ „Јован 

Шербановић” Лазница 96 ученика. Начелно, број ученика у свим основним 

школама константно опада. 

Основну школу „Моша Пијаде" у Жагубици похађа 29 ученика који потичу из 

ромских породица, али се у овој групи деце јаваљају проблеми у школовању 

значајно више него у осталој популацији: 3 ученика су практично напустила 

школовање, 11 је нередовно похађа наставу, а свега 15 ученика редовно похађа 

наставу. Током њиховог школовања јављају се различити проблеми као што су: 

изостајање са наставе, раније напуштање школе, слабији успех итд. Ангажовање 



Стратегија развоја социјалне заштите 2015–2020.  73 

и рад педагошког асистента – или можда Ромског асистента - би свакако 

допринело побољшању положаја ученика из осетљивих група 

ОШ „Моша Пијаде” похађа пет ученика са сметњама у развоју – од тога 1 

ученик са телесним инвалидитетом и 4 ученика са интелектуалним сметњама – 

као и 26 ученика из осетљивих група (Роми). У ОШ „Јован Шербановић” 

укупно 8 ученика похађа индивидуалне образовне планове. У 5. разреду 1 

ученик похађа ИОП2. У 6. разреду 1 ученик похађа ИОП2 а 2 ученика ИОП1. У 

7. разреду 2 ученика похађа ИОП2 а 1 ученик похађа ИОП1. У 8. разреду 1 

ученик похађа ИОП1.  

Генерално, школе имају формиране тимове за инклузивно образовање који 

израђују акционе планове у циљу развијања инклузивне културе и праксе. У 

школама се, према потреби, за ученике којима је услед социјалне ускраћености, 

сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у 

образовању и васпитању доноси и спроводи Индивидуални образовни план 

(ИОП), на предлог стручног тима за ИО, односно Тима за пружање додатне 

подршке ученицима. Ради пружања адекватне подршке ученицима који наставу 

похађају по ИОП школе сарађују са инерресорном комисијом као и са 

појединцима и школама са листе Мреже подршке инклузивном образовању. 

Ипак, укључивање деце у инклузивну наставу изискује потребу за 

специјализованим стручним кадром који школе не поседују. Иако свака матична 

школа има педагога, постоји потреба за психолозима, специјализованим 

дефектолозима, логопедом, личним пратиоцем и/или асистентом у настави. 

Такође, изражена је и потреба за едукацијом наставног кадра у овој области. 

Тако нпр. у стратешком плану на овом пољу ОШ „Моша Пијаде” предвиђа и 

предлаже: 

- Обезбеђивање стручне психосоцијалне подршке деци са сметњама у развоју и 

њиховим родитељима кроз ангажовање појединаца или институција (психолог, 

дефектолог, логопед...); 

- Квалитетније укључивање деце из осетљивих група у образовни систем 

ангажовањем педагошког асистента за рад са ромском децом и њиховим 

родитељима; 

- Формирање интерресорне комисије у чијем саставу би обавезно учествовао 

школски психолог;  

- Обезбеђивање услова за остваривање додатне подршке ученицима који су 

укључени у инклузивно образовање, нпр: лични пратилац, педагошки 

асистент...; 

- Умрежавање и боља сарадња свих релевантних институција на нивоу општине 

и формирање Локалног инлузивног тима. 

Слично, ОШ „Јован Шербановић” Крепољин, истиче следеће потребе: 

- Потребно је у даљем периоду обезбедити обучавање наставног и стручног 

кадра. Обезбедити и едукацију за родитеље ученика којима је потребна 



Стратегија развоја социјалне заштите 2015–2020.  74 

подршка, као и за друге родитеље, да се подстакне развијање свести о 

прихватању различитости. 

- За ученике са вишеструким развојним сметњама потребан је пратиоц детета 

(персонални асистент) као и педагошки асистент за рад са децом, због њихове 

сигурности и безбедности свих ученика у школи.  

- Такође, за ученике код којих постоје такве потребе, било би значајно да се 

обезбеди повремени долазак логопеда и дефектолога.  

- Потребно је да се обезбеди континуирана сарадња са стручњацима-

дефектолозима, који би давали своје препоруке о дидактичким материјалима и 

средствима за рад за овим ученицима. Такође, потребно је и додатно 

ангажовање психолога и логопеда.  

Ови предлози и потребе парадигматични су за све школе у општини и на 

прецизан начин говоре о потребама на нивоу инклузивног основног образовања. 

Асоцијација за развој општине Жагубица идентификовала је и обрадила кроз 

предмет 15 деце са сметњама у развоју. Од тога је њих 11 у евиденцији ЦСР, а 

од тога је 7 укључено у инклузивно образовање. 

Проблем за обезбеђивање услуге ПУК за ову децу је тај што деца живе у 

међусобно удаљеним местима тако да постоје велики трошкови у времену и 

гориву приликом пружања услуге. 

У општини Жагубица постоји једна средњошколска установа – Техничка школа 

Жагубица. У 2014/2015. години школу похађа укупно 243 ученика, према 

подручјима рада: економски техничар – 118, туристички техничар – 47, 

кулинарски техничар – 65, аутомеханичар – 13. Школа у сарадњи са Црвеним 

крстом редовно учествује у хуманитарним акцијама.    

Општина надокнађује трошкове ужине трећем детету у породици, као и деци из 

најсиромашнијих породица. 

Важно је да се у будућем периоду успостави ближа сарадња школа са Црвеним 

крстом а цивилним сектором уопште, како би се ученици ближе упознали са 

циљевима рада ових организација и осмишљавали пројекте и различите акције 

хуманитарне помоћи. 

Дом здравља Жагубица има саветовалиште за жене, саветовалиште за труднице, 

саветовалиште за планирање породице и саветовалиште за предшколску и 

школску децу. У Дому здравља не постоје саветовалиште за младе (отвара се 

само у општинама које имају преко 7.000 младих 10-18 година) и саветовалиште 

за болести зависности. 

Дом здравља спроводи активности у вези са радом са децом са сметњама у 

развоју, особама са инвалидитетом и са сиромашном децом у сарадњи са 

Центром за социјални рад и општинском организацијом Црвеног крста. Не 

постоји директан план рада за наведене популационе групе, већ се њима 

пружају све здравствене услуге које њихово здравствено, социјално и 

економско стање захтева (превентивне и куративне услуге, терапијско- 
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дијагностичке услуге, упућивање у установе вишег нивоа, санитески превоз, 

кућне посете) без обзира на њихово здравствено осигурање. 

Проблем је и велики број здравствено неосигураних лица. Према процени Дома 

здравља око 20% одраслих и деце немају здравствено осигурање 

У општини Жагубица највише је незапослених из старосне групе 35-39 година – 

53лица. Следе они 20-24 година – 48 и 25-29 година – 48. Забрињавајуће је што 

велики број младих људи не успева да нађе посао, јер то може утицати на њихов 

одлазак из општине, што ће додатно допринети њеној депопулацији. 

Може се констатовати прилично важна улога цивилног сектора у области 

социјалне заштите деце и младих. Поред Црвеног крста, у општини су активне и 

две локалне организације – Асоцијација за развој општине Жагубица и 

Удружење „Инвалиди Хомоља”. Основни изазов Асоцијације за развој општине 

Жагубица у наредном периоду јесте припрема и подношење захтева за добијање 

лиценце за пружање услуге ПУК за децу и младе са сметњама у развоју. Кључна 

ствар је да у свом будућем раду задрже стручног радника социјалне заштите, јер 

стручна радница није из Жагубице (у којој иначе, нема слободних стручних 

кадрова).  

Неке од недостајућих а потребних услуга деци и младима Жагубице, 

расположиве су у окружењу. Удружење грађана „Шанса” из Пожаревца је од 

2009. године уз подршку Града Пожаревца и донатора успоставило сервис за 

подршку деци и младима са поремећајем у понашању (укључујући и почионице 

најтежих кривичних дела). Друштво за помоћ МНРО Бор, из Бора, кроз Центар 

„Мозаик” пружа услугу дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју. 

Ипак и Пожаревац и Бор су локацијски недовољно повољни за грађане општине 

Жагубица, тако да је дугорочно најбоље решење успостављање ових сервиса на 

територији општине можда уз сарадњу са поменутим оргнизацијама 

пружаоцима специфичних услуга. 

Ради квалитетнијег и мултидисциплинарног стручног, превентивног рада са 

здравом децом, правовременог регистровања деце са сметњама развоју и рада са 

њима, потребно је обезбедити тим за подршку састављен од стручних радника и 

родитеља, а да би рад тима био одржив, потребно је успоставити организациону 

форму која би била носилац ове мулидисциплинарне сарадње. Како заједница 

нема услов за формирање јавних служби ове врсте при Дому здравља, ЦСР-у 

или образовном систему, најјефтинији и најизводљивији начин повезивања 

стручних ресурса у заједници је кроз форму удружења грађана које би обављало 

конкретне послове у раду са децом и младима. Неоспорно, остаје важност 

обезбеђења психолога којег нема у локланим инситуцијама нити на локалном 

тржишту рада. 
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ДЕФИНИСАЊЕ ПРОБЛЕМА  

 

 Демографски подаци указују на неповољну старосну структуру становништва и 

лоше демографске трендове. Становништво општине Жагубица доста је старо. 

Деца и млади до 18 година старости чине свега 1.960, односно 15,39%. Такође, и 

број новорођене деце константно се смањује а велики је и број брачних парова без 

деце. 

 Одређен број малолетне деце је без адекватног непосредног надзора родитеља, 

обзиром да је део њих на привременом раду у иностранству. 

 Отворено је питање одрживости услуге помоћ у кући за децу са сметњама у 

развоју и њихове породице. Проблем за обезбеђивање услуге ПУК за децу са 

сметњама у развоју је тај што деца живе у међусобно удаљеним местима тако да 

постоје велики трошкови у времену и гориву приликом пружања услуге. 
 

 ЦСР Жагубица нема комплетан стручан тим, психолога и педагога, већ се тим 

формира од стручних радника из Петровца у зависности од њихове 

расположивости, који су великој мери оптерећени обавезама и у матичном центру, 

док у Жагубици постоји потреба за стално ангажованим психологом. 
 

 Иако се број деце и младих из године у годину смањује, број деце и омладине која 

користе услуге Центра за социјални рад се увећава. Најбројнија корисничка група 

када су у питању деца и млади јесте група социо-материјално угрожене деце. Ради 

се највећим делом о деци ромске националности. Са сиромаштвом ове деце је 

често удружено изостајање из школе. 
 

 Иако број деце на хранитељству није занемарив (17) најближи саветници за 

хранитељство налазе се у Ћуприји, у Центру за породични смештај и усвојење. 
 

 Укључивање деце у инклузивну наставу изискује потребу за специјализованим 

стручним кадром који школе не поседују у довољном обиму. Иако свака матична 

школа има педагога, постоји потреба за специјализованим дефектолозима, 

логопедом, личним пратиоцем и/или асистентом у настави. Такође, изражена је и 

потреба за едукацијом наставног кадра у овој области. 
 

 Није довољно искоришћен капацитет могуће сарадње школа са Црвеним крстом а 

цивилним сектором уопште, како би се ученици ближе упознали са циљевима 

рада ових организација и осмишљавали пројекте и различите акције хуманитарне 

помоћи. 
 

 У Дому здравља не постоје саветовалиште за младе (отвара се само у општинама 

које имају преко 7.000 младих 10-18 година) и саветовалиште за болести 

зависности. Недостатак стручние службе која би се бавила младима, саветовала их 

у погледу заштите репродуктивног здравља, односа према ХИВ-у и болестима 

које се преносе интервенозном употребом наркотика, која би превенирала масовно 

заступљен алкохолизам и конзумацију лаких опијата и промовисала здраве 

стилове живљења – директно негативно утиче на психофизичко здравље младих и 
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трајно доводи у ризик здравље, безбедност и перспективу читаве заједнице. 
 

 Не постоји специфични и наменски план рада Дома здравља са децом са сметњама 

у развоју, особама са инвалидитетом и са сиромашном децом. 
 

 Пошто нема дневних боравака за за децу са сметњама у развоју, њихове породице 

су све време посвећене бризи, без могућности да остваре зараду или се баве 

другим активностима неопходним за квалитетан живот. Истовремено, и деца су у 

немогућности да се социјализују кроз коришћење овог типа услуге. Најближи 

дневни боравци су у Пожаревцу и у Бору, али то очигледно није задовољавајуће 

практично решење за ове потребе. 
 

 Велики број здравствено неосигураних лица. Према процени Дома здравља око 

20% одраслих и деце немају здравствено осигурање 

 Велики број младих људи не успева да нађе посао што може утицати на њихов 

одлазак из општине. 
 

 Непостојање клубова и сличних центара или удружења у којима би млади 

квалитетно проводили своје слободно време. 

 

 

ЗАКЉУЧЦИ 
 

 Евидентан је пораст сиромаштва и броја корисника материјалне помоћи. 

Међутим, то су само краткорочне мере које не успевају да потпуно реше 

проблеме. Приметна је појава феномена културе сиромаштва када се сиромаштво 

преноси са генерацију на генерацију. 

 Образовни систем је доступан свима у општини. Међутим, деца и млади из 

сиромашних породица неретко прекидају своје школовање из различитих 

разлога. 

 Проблем незапослености је врло изражен и присутан је у свим категоријама 

становништва. Млади су поготово погођени овим проблемом. 

 Услугу помоћ у кући за децу са сметњама у развоју, коју су раније пружале само 

неговатељице, потребно је оснажити стручним радом и лиценцирати – уз 

обезбеђивање финансирања. 

 Услугу личног пратиоца – која се сада у социјлној заштити третира као садржај 

''услуге помоћ у кући'' – могуће је засновати само на врло пажљивој процени 

потреба детета и могућности да се обезбеди финансирање (услуга спада у врло 

скупе ако је потребан 1 радник за само 1 дете). 

 Увођење асистента у настави – можда и Ромског асистента - јесте оправдано 

услед значајног иброја и процента деце који пре времена напуштају образовни 

систем, али је потребно испитати обим потребе и најбоље начине ангажмана 

асистен(а)та. 

 Потребно је ојачати инклузију деце са сметњама у развоју у вртићу и школи, што 



Стратегија развоја социјалне заштите 2015–2020.  78 

у неким случајевима може захтевати подршку личног пратиоца детета и подршку 

стручног кадра. 

 Како нема услова за формирање дневних боравака за децу са сметњама у развоју 

на подручју општине, испитати могућности за сарадњу са Бором и Пожаревцем у 

евентуалном обезбеђивању услуга, то јест дела недостајућих услуга. 

 
ПРЕПОРУКЕ 
 

 Наставити пружање материјалне помоћи свој деци, младима и породицама који 

су погођени сиромаштвом. Мотивисати родитеље из сиромашних породица да 

наставе да школују своју децу као вид улагања у будућност и један начин 

прекидања „ланца” сиромаштва. 

 Формирати јаку мрежу локалних и регионалних партнерстава за изградњу и 

развој социјалних сервиса за децу и младе са сметњама у развоју и њихове 

породице:  

o Обезбедитити континуитет, економичност и одрживост пружања услуге 

помоћи у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице; 

o Према индивидуалним потребама и стандардима обезбедити услугу 

„лични пратилац детета”. 

 Ојачати инклузију деце са сметњама у развоју укључивањем у вртић и 

школовање. 

 Увести асистенте у настави (или Ромског асистента) кроз темељно припмљен 

елаборат и једино уз сарадњу образовних и свих других сектора у заједници. 

 Заједно са суседним општинама радити на успостављању доступних сервиса 

намењених жртвама насиља, дневног збрињавања за децу и младе са сметњама у 

развоју. 

 Информисати родитеље о услузи „Предах” за децу са сметњама у развоју, и 

према оправданој потреби упућивати на њено коришћење. 

 Успоставити програме превенције малолетничке деликвенције и посебне 

програме за рад са малолетним починиоцима кривичних и прекршајних дела. 

Организовати програме сарадње између Центра за социјални рад, суда и јавних 

предузећа и установа како би се спроводиле законом предвиђене мере за 

малолетне деликвенте (казна добровољног рада, хуманитарног рада итд.). 

 Подстицати развој локалног невладиног сектора зарад унапређења квалитета 

живота младих и читаве заједнице. Успоставити и ширити мрежу волонтера. 

Подржати активности друштвеног и радног укључења младих људи. Радити на 

развијању програма превенција болести зависности и програма који се тичу 

репродуктивног здравља. Развијати едукативне и психосоцијалне ваншколске 

програме за децу и младе. Улагати у програме обуке младих за партиципацију у 

локалној заједници. 
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9.2. Особе са инвалидитетом и стара лица 

 
 

С обзиром да и особе са инвалидитетом и стара лица имају известан број 

заједничких потреба за изградњом сличних система социјалних услуга, 

радићемо обједињену анализу, проблеме и препоруке за обе ове групе. Такође, 

организација услуга у социјалној заштити прописала је поделу услуга према 

корисничким групама – на услуге за децу и младе и на услуге за одрасле и старе.  

АНАЛИЗА 

Особе са инвалидитетом 

Доња табела нам показује да је у општини према попису из 2011. године, 

регистровано 1.625 особа са инвалидитетом, што чини 12,76% укупне 

популације. Већи број особа са инвалидитетом чине жене – 955, односно 

58,77%. Убедљиво највише инвалидних особа чине стара лица (65 и више 

година) којих је укупно 1.128, односно 69,41%. Испод 15 година старости 

инвалидно је 15 лица, 10 мушкараца и 5 жена. 

 
Табела 21: Становништво према статусу инвалидитета, старости и полу (2011) 
 

 Особе с инвалидитетом Особе без инвалидитета Особе чији је статус 
инвалидитета непознат 

 свега мушко женско свега мушко женско свега мушко женско 

Жагубица 1625 670 955 10844 5438 5406 268 145 123 

Испод 15 г. 15 10 5 1495 783 712 48 17 31 

15-19 7 6 1 651 330 321 22 17 5 

20-29 17 11 6 1095 583 512 20 14 6 

30-49 91 57 34 2655 1391 1264 71 43 28 

50-59 215 94 121 1701 831 870 39 22 17 

60-64 152 63 89 967 467 500 17 11 6 

65 и више 1128 429 699 2280 1053 1227 51 21 30 

 

Када је врста проблема у питању, према последњем попису највише особа има 

проблеме са ходом/пењањем уз степенице – 976 и са видом – 752. Следе особе 

са проблемима са слухом – 506 и памћењем/концентрацијом – 314. У свим 

случајевима жене су битно бројније од мушкараца. Најбројнија старосна 

категорија јесу стара лица, од којих 722 има проблема са ходом, 532 са видом, 

408 са слухом, 227 са памћењем, 188 са самосталношћу и 84 са комуникацијом. 

 
Табела 22: Особе с инвалидитетом према врсти проблема, старости и полу (2011) 
 

 Проблеми са 

 видом слухом ходом/пења- 
њем уз 

степенице 

памћењем/  
концентра- 

цијом 

самоста- 
лношћу 

комуни- 

кацијом 

Жагубица 752 506 976 314 246 139 



Стратегија развоја социјалне заштите 2015–2020.  80 

Испод 15 г. 9 5 5 7 6 6 

15-19 1 - 3 2 2 3 

20-29 6 - 5 7 5 8 

30-49 35 17 39 22 15 20 

50-59 102 45 106 25 14 9 

60-64 67 31 96 24 16 9 

65 и више 532 408 722 227 188 84 

Мушко 293 225 341 132 96 62 

Испод 15 г. 5 4 3 5 4 5 

15-19 1 - 3 2 2 2 

20-29 3 - 4 5 4 5 

30-49 22 11 23 16 9 12 

50-59 45 28 41 13 8 3 

60-64 27 17 35 11 6 4 

65 и више 190 165 232 80 63 31 

Женско 459 281 635 182 150 77 

Испод 15 г. 4 1 2 2 2 1 

15-19 - - - - - 1 

20-29 3 - 1 2 1 3 

30-49 13 6 16 6 6 8 

50-59 57 17 65 12 6 6 

60-64 40 14 61 13 10 5 

65 и више 342 243 490 147 125 53 

 

У општини постоји једно удружење особа са инвалидитетом – Удружење 

„Инвалиди Хомоља”.  

Физичка доступност у већини јавних установа и простора на територији 

општине није обезбеђена. 

 

Стара лица 

У општини живи 3.405 старих лица (65 и више година), што чини 26,73% 

укупне популације. На основу ових података може се закључити да је старосна 

структура општине неповољна јер процентуално доминира старије 

становништво. Стара лица чине више од четвртине укупне популације. 

Просечна старост становништва износи 47,6 година, што је изнад републичког 

просека.  

Највећи број старих лица припада категорији 70-74 година старости. У општини 

живи процентуално значајан број лица старијих од 84 године (290 лица). Такође, 

приметно је већи број старих жена у односу на мушкарце, у свим старосним 

категоријама. Укупно има 1.493 мушкараца и 1.806 жена старијих 65 и више 

година.  

Највећи број неписмених су лица стара 65 и више година. Има их 565. Одређен 

број старих лица не поседује никакву личну документацију а известан број 

старих лица живи у лошим хигијенским условима (у истој просторији обављају 

све животне активности, кувају, спавају, купају се, просторије су углавном 
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неокречене, плафони пропали, испуцали...). Стара лица често живе у старим 

кућама или у посебним просторијама, тако да и уколико је породица 

вишегенерацијска, стара лица су, у већини случајева, издвојена. 

Према попису из 2011, од укупно 4.290 домаћинстава у општини Жагубица, чак 

1.540 као извор прихода има пензију. Зараде на основу рада извор су прихода за 

685 домаћинстава. Мешовите приходе има 1.688 домаћинстава док је чак 132 

домаћинстава без прихода. 

У Жагубици је укупно 3.577 пензионера, од чега највише ПИО запослених 1.839 

и ПИО пољопривредника, 1.621. Од овог броја пензионера, чак 2.093 су 

корисници најнижих износа пензија, што чини 58,51% свих пензионера. 

Велики ризик од сиромаштва доводи стара лица у категорију веома рањивих 

друштвених група. Ризик од сиромаштва је посебно изражен у општини 

Жагубица као изразито руралном подручју, због чињенице да највећи број 

пензионера остварује право на врло ниску пољопривредну пензију са којом 

стара лица не могу да покрију основне потребе. Стога је основни стратешки 

циљ код категорије старих лица унапређење њиховог социјалног, економског, 

политичког и културног положаја и улоге у заједници. Намера је да се обезбеди 

квалитетан живот и подигне стандард кроз материјалну, здравствену и другу 

врсту помоћи, како би се олакшала њихова боља интеграција у друштво. 

 

Активности кључних актера 
 

У оквиру општинске управе постоји и ради Одељење за опште, заједничке и 

скупштинске послове које, између осталог, врши послове из грађанских стања, 

инвалидско-борачке заштите, радних књижица и образовања. Одлуком о 

социјалној заштити у општини Жагубица, донетом крајем 2011. године, 

утврђене су услуге из области социјалне заштите намењене појединцима и 

породицама са територије општине Жагубица. Том приликом дефинисана су 

права на материјалну подршку и други облици материјалне помоћи. Такође, 

током претходних година општина је уз сопствено финансирање и уз 

суфинансирање путем донација обезбедила пружање услуга помоћ у кући за 

старе.  

Просторни и материјални услови ЦСР-а Жагубица су делимично задовољајући. 

Центар расположе са три канцеларије, које нису довољно простране, што 

представља тешкоћу приликом тимског рада, као и у свакодневном раду са 

корисницима. Просторије Центра се налазе у приземљу зграде и потребно је 

направити рампу која би омогућила приступ особама са инвалидитетом. 

Вишедеценијска економско-социјална криза, са једне стране, као и тежња ка 

европским стандардима, са друге стране, условљавају не само пораст броја 

корисника већ и стално усложњавање послова и задатака запослених у Центру 

за социјални рад без значајнијег побољшања услова рада и обезбеђивања 

потпорних услуга који би водили целовитијем задовољавању потреба 

корисника. 
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Према евиденцији ЦСР у погледу остварених права најзначајнија промена се 

најпре десила у порасту броја корисника материјалног обезбеђења породице, а 

са променом Закона о социјалној заштити, корисника права на новчану 

социјалну помоћ. Према подацима из базе ресорног министрства, у фебруару 

2014. године у општини Жагубица укупно 195 лица примало је новчану 

социјалну помоћ (НСП), што чини 1,56% укупног броја грађана. НСП је у истом 

периоду примало 25 лица старости 65 и више година, што чини 0,74% ове 

старосне групе. У 2011. години НСП је примало 17 старих лица, тако да је 

индекс раста -47,06. 

Ипак укупна број старих корисника ЦСР мањи је у последње три године него 

раније; 2013. године било их је 129. 

Када су у питању старији, доминантан проблем који погађа ову категорију 

корисника јесте болест и опадање функционалности. Тако је 2013. године од 129 

старијих било 83 корисника додатка за помоћ и негу другог лица. према 

подацима локалног центра за социјални рад. Међутим, забележено је смањено 

интересовање најстаријих за смештај у установе социјалне заштите као и 

њихова јака жеља да остану у окружењу које им је познато. 

Према подацима из базе ресорног министрства, у општини Жагубица у 

фебруару 2014. године ТНП је користило укупно 119 лица, од чега основну 53 

(0,42% укупног броја грађана), а увећану 66 лица (0,53% укупног броја грађана). 

Основну ТНП користило је 34 лица старости преко 65 година (1% ове старосне 

групе), а увећану ТНП 28 лица (0,82% ове старосне групе).  

Подаци Центра за социјални рад и ресорног министарства разликују се јер 

покривају различити статус корисника и различити извештајни период: у 

Извештају ЦСР податак о корисницима ТНП односи се на целу (2013) годину и 

приказује и кориснике који су преминули, док министарство пак даје пресек 

активних корисника у једном месецу, и то у другом извештајном периоду 

(фебруар 2014). Такође, у приказивању корисника НСП, подаци ЦСР се односе 

на носиоце права, без чланова породице које је корисник права на НСП, али се 

из ових података такође може уочити тренд раста сиромаштва. 

 

Дом здравља у Жагубици је главна институција здравствене заштите у општини. 

Ипак, када су у питању особе са инвалидитетом и стара лица, Дом здравља се 

сусреће са више проблема. С обзиром на профил становништва, све су 

потребнији лекари за рад у породицама, интернисти и геронтолози, с обзиром на 

старосну структуру становништва и проблеме здравствене заштите старог 

становништва, којима су и здравствене службе све недоступније због 

разуђености насеља и проблема са јавним превозом. Дому здравља недостају 

службе медицине рада, физикалне медицине и рехабилитације, саветовалиште 

за дијабетичаре... Због географске разуђености и великог броја насеља, Дом 

здравља се свакодневно налази пред различитим изазовима у извршавању 

свакодневних обавеза. Велики број старачких и напуштених домаћинства, дуга 



Стратегија развоја социјалне заштите 2015–2020.  83 

и хладна зима са великим наносима снега у многоме отежава рад установе. У 

својој стратегији Дом здравља је, између осталих, навео и следеће мере: 

побољшати кућно лечење, збрињавање старијих особа, као и особа оболелих од 

тешких хроничних и неизлечивих болести како би им се побољшао квалитет 

живота; омогућавање приступачности здравствених станица непокретним и 

тешко покретним лицима. 

Ангажовање цивилног сектора у вези са особама са инвалидитетом и старим 

лицима није занемариво. Реч је о углавном истим организацијама које су 

активне и у домену социјалне заштите деце и младих: Црвени крст, Асоцијација 

за развој општине Жагубица, Удружење „Инвалиди Хомоља. У општини је 

активно и Удружење пензионера Жагубица које има 636 чланова.  

Рад Удружења „Инвалиди Хомоља” у 2014. години финансира се из буџета 

локалне самоуправе.  

Од 1. новембра 2014. године Црвени крст Жагубица учествовао је на позив НСЗ 

за јавне радове и упослио је 2 инвалида на 5 месеци. 

Асоцијација за развој општине Жагубица поднела је захтев за лиценцу 

организације социјалне заштите за услугу ПУК за одрасле и старе (поднела је 

основни програм рада и елаборат). Исход ће бити познат на крају 2014. године. 

Кроз сарадњу општине Жагубица и Асоцијације утврђене су цене услуге помоћ 

у кући и ниво суфинансирања ове услуге од стране корисника. Важећа 

економска цена услуге по часу износи 364,90 динара. У ову цену улазе 

трошкови ангажана геронтодомаћица-неговатељица, стручног радника, горива, 

одржавања возила, телефонирања, и остали логистички трошкови. 

Податке које смо у тексту горе користили за анализу стања особа са 

инвалидитетом на подручју општине Жагубица су подаци садржани у 

званичном Извештају о раду Центра за социјални рад, тако да укључују само 

особе са инвалидитетом-кориснике услуга Центра, што није коначан број ових 

лица, обзиром да нису све особе са инвалидитетом корисници Центра за 

социјални рад. Исти је случај и са подацима ресорног министрства, ни они не 

обухватају сва лица са инвалидитетом. Заправо ни у једној општини у Србији не 

постоји ништа што би се иоле могло назвати базом података о свим особама са 

инвалидитетом, већ су све оне партикуларне – прилагођене сврси конкретне 

институције или организације која се њима служи у складу са сопственим 

циљевима и могућностима. Такође, и у самој социјалној заштити, што због 

увиђања недостатака постојећих евиденција, што због промена приступа према 

особама са инвалидитетом, врло често се мењају критеријуми за евидентирање и 

обраду података.  

У том смислу, за развој социјалних услуга које се пружају у заједници, 

најважнији су подаци о броју лица са инвалидитетом која имају потребу за 

конкретним услугама (попут услуге помоћ у кући и других). Међутим, како 

услуге за одрасле и старе до ове године нису успостављене као континуирани 
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сервис, није обрађиван ни број одраслих и старих са инвалидитетом којима су 

ове услуге потребне. Стога су најкориснији подаци о особама са инвалидитеом  

корисницима услуге помоћ у кући коју је током 2014 године обезбедила 

Асоцијација за развој општине Жагубица: укупно их је било 28, од тога 10 са 

менталним проблемима и 18 особа са физичким инвалидитетом. Такође, из 

истог извора може се са поуздањем тврдити да данас више од 70 одраслих и 

старих има потребу и задовољава услове за коришћење услуге ПУК, они су 

појединачно идентификовани а њихова ситуација обрађена према правилима 

струке у социјалном раду.  

Врло добар и детаљан увид о социо-економском положају корисника услуге 

ПУК, обезбеђује истраживање које је рађено у оквиру пројекта „Изградња 

одрживих услуга, послова и организација'', и јавно је доступно на сајту: 

www.zabari-zagubica.rs  

 
ДЕФИНИСАЊЕ ПРОБЛЕМА 

 

 Процентуално велики број особа са инвалидитетом. У општини је према попису из 

2011. године, регистровано 1.625 особа са инвалидитетом, што чини 12,76% 

укупне популације. Убедљиво највише инвалидних особа чине стара лица (65 и 

више година) којих је укупно 1.128, односно 69,41%. 

 Недовољно изграђен ниво свести заједнице о потребама особа са инвалидитетом, 

њиховим правима и могућностима, али и низак ниво свести њих самих о 

сопственим правима и начину задовољења потреба. 

 Старосна структура општине неповољна јер процентуално доминира старије 

становништво. Стара лица чине више од четвртине укупне популације. Просечна 

старост становништва износи 47,6 година, што је изнад републичког просека. 

Такође, приметно је већи број старих жена у односу на мушкарце, у свим 

старосним категоријама. Укупно има 1.493 мушкараца и 1.806 жена старијих 65 и 

више година.  

 Према попису из 2011, од укупно 4.290 домаћинстава у општини Жагубица, чак 

1.540 као извор прихода има пензију. У Жагубици је укупно 3.577 пензионера, од 

чега је чак 2.093 оних који су корисници најнижих износа пензија, што чини 

58,51% свих пензионера. 

 У општини је велики број неписмених старих лица, укупно 565. 

 Просторије ЦСР Жагубица нису одговарајуће за рад са корисницима са отежаним 

кретањем. 

 Према евиденцији ЦСР у погледу остварених права најзначајнија промена се 

најпре десила у порасту броја корисника материјалног обезбеђења породице, а са 

променом Закона о социјалној заштити, корисника права на новчану социјалну 

помоћ. Сиромаштво старих и особа са инвалидитетом и њихових породица је 

http://www.zabari-zagubica.rs/
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посебно изражен облик егзистенцијалне угрожености. 

 Према мишљењу ЦСР, доминантан проблем који погађа старе кориснике јесте 

болест и опадање функционалности. Тако је 2013. године од 129 старијих било 83 

корисника додатка за помоћ и негу другог лица. 

 Неједнаке могућности за учење, развој и запошљавање ОСИ јесу последица 

физичких и друштвених баријера. Општина Жагубица је рурално подручје у коме 

јавни простор по правилу није приступачан за особе са отежаним кретањем (ОСИ 

али и старе). 

 Велики број лица са угроженим здравственим стањем има тешкоћа у остваривању 

здраствене заштите због недовљно развијене мреже јавног превоза.  

 Породице особа са инвалидитетом су препуштене себи и изоловане, између 

осталог и услед недовољног обухвата и свима доступних услуга кућне неге и 

услуга помоћи у кући. 

 Волонтерски рад постоји у врло малом обиму а незнатно код младих, поготово ако 

је усмерен на облике помоћи у кући лицима са физичким и психичким 

ограничењима. 

 Особе са инвалидитетом врло ретко и крајње појединачно учествују у животу 

заједнице. Нема довољно организованих активности за ОСИ ни за старе у 

заједници. Дружења у организацији локалних удружења инвалида и удружења 

пензионера не задовољавају потребе за организованим провођењем времена и 

клупским активностима. 

 Умреженост институција је значјано постигнута, али недовољна у погледу изазова, 

посебно оних који произилазе услед недовљних кадровских капацитета.  

 

 

ЗАКЉУЧЦИ 

 

 Тренд старења становништва захтева брзе и свеобухватне одговоре. 

 Материјална давања не успевају да омогуће минимум економске сигурности овој 

популацији, а приметна је и спорост у остваривању права, првенствено због 

екстремно дугих чекања на листи комисије за процену инвалидитета. Преко две 

трећине популације старих особа званично има приходе испод нивоа просечне 

пензије, те тешко задовољава своје егзистенцијалне потребе. 

 И поред мреже здравствене заштите која обухвата рад већег броја амбуланти, 

непостојање превоза и хитне службе велики је проблем за све са отежаним 

кретањем, а неким корисницима здраствену заштиту чини сасвим недоступном.  

 Капитални а ипак решив проблем јесте обезбеђивање континуираности и 

одрживости услуга помоћ у кући. Постоји потреба за организовањем овог сервиса 

како би се породице растеретиле и оснажиле. Услуге учинити доступним и за 
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економско платежна лица. 

 Друштвена инклузија ове две категорије је недовољна, те треба да се поспеши 

успостављањем клубских активности као и активности у јавном простору. 

 Видљива је потреба да се сви актери снажније укључе у заједничко решавање 

проблема особа са инвалидитетом и њихове друштвене интеграције. Волонтеризам 

код младих је реткост, те га треба додатно развијати и друштвено вредновати. 

Додатни проблем је непостојање специјализованих кадрова у јавним установама за 

рад са ОСИ или старима. 

 

 

ПРЕПОРУКЕ 

 

 Наставити са финансијском подршком најсиромашнијим радно неспособним 

лицима и старима. 

 Формирати јаку мрежу локалних и регионалних партнерстава за изградњу и развој 

социјалних сервиса за старе и ОСИ:  

o Одржати услугу помоћи у кући, као континуирану и економичну; 

o Према индивидуалним потребама и стандардима обезбедити услугу 

„персонални асистент”; 

o Развити инклузивне активности клубског типа за старе и ОСИ који ће бити 

како у служби корисника тако и развоја читаве заједнице. 

 Подстицати развој локалног невладиног сектора зарад обезбеђења бриге о старима 

и ОСИ и ширити мрежу волонтера. Популаризовати волонтерски рад са старима и 

ОСИ по основним школама. Промовисати и волонтирање старих као поседника 

знања, вештина и искустава. Упоредо јачати породице старих и особа са 

инвалидитетом кроз индивидуални и групни рад и уз комбиновану подршку 

стручњака и волонтера. 

 Учинити јавне просторе приступачним, градњу увек планирати као приступачну 

свима. 
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10. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 

 

Имплементација циљева који се налазе у стратешком плану даје одговоре на 

питања шта треба остварити, како остварити циљеве који су одређени планом и 

чиме (којим средствима) се то може реализовати. 

Имплементација обухвата систем праћења и евалуације: 

 праћење ефикасности спровођења активности које су обухваћене 

акционим планом; 

 процена успешности остварења циљева (постоје интерни и екстерни 

ресурси за евалуацију). 

Улога локалне самоуправе је двојака у процесу имплементације. Она пре свега 

има улогу наручиоца пројекта. Приликом наручивања услуга (или пројеката) 

општина бира оне социјалне услуге које ће донети највећу корист циљним 

групама којима су намењене. Услуга треба да буде усаглашена са потребама 

корисника и да им буде доступна. У ту сврху се праве тендери како би се 

изабрала најбоља и најекономичнија понуда која ће на најбољи начин 

задовољити потребе корисника, уз најмањи утрошак средстава. 

Процедура избора пројеката које општина жели да реализује се може описати на 

следећи начин.  

Центар за социјални рад на основу анализе потреба корисника даје своје 

предлоге председнику општине. Председник затим даје стручним службама 

(које могу бити и мешовити тимови које чине општински службеници са 

стручним лицима из центра за социјални рад или из неких невладиних 

организација) задатак да примене те предлоге. Ове административне службе 

врше селекцију пројеката и врше свој избор.  

Оно што је пожељно да стоји иза сваког пројекта и да буде видљиво јесте 

стратешко партнерство између јавног, невладиног и приватног сектора који раде 

за добробит локалне заједнице. Заједничка израда планова за развој треба да 

представља резултат сарадње са Центром за социјални рад, другим 

институцијама и невладиним организацијама. 

Такође, однос између наручиоца и пружаоца услуге се мора регулисати на такав 

начин да се пружалац услуге обавезује да поднесе детаљан извештај о свом раду 

наручиоцу посла, како би он могао да на тачан начин процени његове резултате. 

Значајно је питање „ко је одговоран за имплементацију?”, што значи да се мора 

одредити који су фактори задужени за процес имплементације. Због тога је 

потребно формирати тим за имплементацију који може укључивати 

представнике локалне самоуправе, центра за социјални рад, невладиних 

организација. 

Они могу да: 
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 праве и прате план за свакодневно координирање активности 

 врше расподелу ресурса 

 сарађују ради размене информација, развоја заједничке базе података и 

боље комуникације 

Да би имплементација била успешна, потребно је да се распореди одоворност на 

свим нивоима. Тиме се добија и боља ефикасност и транспарентност у 

спровођењу планираних активности. 

Свака имплементација се може поделити у фазе, и за сваку од тих фаза пожељно 

је поставити временске рокове у којима би фаза требало да започне и да се 

заврши.  

За успешну имплементацију потребно је утврдити: 

 ресурсе (имплементација зависи од људских, финансијских, просторних 

и организационих ресурса); 

 трошкове (који морају бити покривени горе наведеним ресурсима). 

У оперативном смислу, за све пројекте где је постојао донатор ван заједнице, 

свеједно да ли ЕУ програм или програм ресорног министарсва током 

претходних година, у општини Жагубица, имали су следећу структуру: 

Општина као наручилац услуга је и носилац финансијских обавеза у погледу 

суфинансирања пројекта, док је организација социјалне заштите ангаживана 

ЦСР као пружалац социјалних услуга често и партнер на пројекту; општинска 

управа спроводи пуни надзор и вредновање свих финансијских и садржинских 

аспеката пројеката, док организација пружалац услуга у оквиру свог тима 

организује непосредно пружање услуга корисницима. 

Од 2014. године по први пут је уведено одабир и уговарање пружања услуга у 

ситуацији када се општина јавља као наручилац услуга. Кроз тај поступак је 

извршено уговарање услуга помоћ у кући за одрасле и стара лица. Приликом 

припреме набавке кључна је ствар да се на релацији локална самоуправа и 

Центар за социјални рад – који постпупа као установа која ради по јавним 

овлаћењима – дефинише група корисника којима је услуга потребна, јер посао 

пружања услуга се не може ваљано дефинисати ако се не зна за које кориснике 

се уговара. Наравно, лични подаци о корисницима не смеју се износити, а 

потребно је рећи број корисника и њихове карактерстике (нпр потребан степен 

подршке, локацију где корисници живе и слично). Отуд, сама припрема јавне 

набавке не може се спровести без одговарајуће сарадње стручне службе центра 

за социјални рад и служби локалне самоуправе. Додатно, по почетку пружања 

услуга које се путем јавне набавке уговарају од стране локалне самоуправе, ЦСР 

као установа која делује по јавним овлашћењима добија одговорност да упућује 

и брине о заштити права корисника.  

На иницијативу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања, корисници новчане социјалне помоћи који су радно способни постали 
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су обавезни да одређени број сати проведу радећи или образујући се. С тим у 

вези, ово министарство је центрима за социјални рад издало одговарајуће 

налоге, док је министрство надлежно за локалне самоуправе такође кроз 

одговарајућа упуства обратило се локалним самоуправама. Најкраће и помало 

сужено говорећи, од ЦСР и ЛС, држава очекује да утврде одговарајуће програме 

на којима ће корисници новчане социјалне помоћи бити ангажовани (нпр 

чишћење снега, одржавање гробаља, канала, јавних површина и слично). За тај 

задатак држава тражи потписвање одговарајућих меморандума о сарадњи 

између ЛС и ЦСР, одређивање контакт особа задужених да поименице буду 

одговорни за функцонисање сарадње, те формирање радних тела која програме 

активизације корисника новчане социјалне помоћи треба да дефинишу, 

усмеравају, прате и вреднују. Иако, у иницијативи ресорног министарства за 

социјалу немали значај има идеја образовања и радног оспособљавања 

корисника новчане социјалне помоћи, није до краја јасно како да се до тога дође 

са ресурсима са којима располаже просечна српска општина или центар за 

социјални рад. Али, будући да је овај програм активизације корисника новчане 

социјалне помоћи покренут тек пре неколико недеља, могуће је да ћемо кроз 

догледно време доћи до још неких алата са којима ће локал моћи више да учини 

у раду са најсиромашнијим грађанима. 

Последњих година у Србији је присутна тенденција да се бројна питања 

спровођења сарадње међу актерима из различитих сектора или једноставно 

између два или више правна субјекта, дефинишу уговорно, или како се то често 

назива путем протокола или меморандума о сарадњи. Ова тендиција се најпре 

повезивала за партнерско наступање пред донатором (нпр комбинација локална 

самоуправа и пружалац услуга) али је она данас као правац деловања укорењена 

у бројне нормативне акте које је држава усвојила. У том смислу се као сада већ 

као обавеза поставља регулисање сарадње кроз уговоре или протоколе: 

локална самоуправа мора да уговором одреди свој однос према пружаоцу 

услуге; локална самоуправа и центар за социјални рад морају да 

мемеорандумом о сарадњи уреде питања активизације радно способних 

корисника новчане социјалне помоћи; организација пружалас услуге мора да са 

више актера у заједници има протокол о сарадњи да би била лиценцирање; итд. 

Закључно, може се рећи да бројне ситуације са којим ће се у наредном периоду 

суочавати локална социјална заштита траже повезивање и сарадњу на 

спровођењу радних задатака актера из бројних сектора, инситуција и 

организација у локалној заједници. Осим мреже уређења сарадње кроз проколе 

о сарадњи, тендеција да уговори са пуним облигационим капацитетом имаће све 

већи значај. 
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11. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

 

 

Кроз мониторинг и евалуацију се добија одговор на питање да ли је пројектни 

тим на правом путу. 

Употребом ових метода управљања ресурсима и активностима омогућује се 

стална контрола над процесом спровођења стратешког плана, те су доносиоци 

одлука у позицији да увек на прави начин могу да процене вредност остварених 

промена. 

Да би се руководиоцима из локалне самоуправе и кључним чиниоцима из јавног 

и цивилног сектора задуженим за успешност остварења стратешких промена 

омогућило да на адекватан начин успоставе и одржавају контролу над 

спровођењем сложених међусекторских активности, неопходно је да 

службеници задужени за праћење прибављају информације на основу којих ће 

управљачке структуре моћи да уоче и реше проблеме настале током спровођења 

пројекта и да процене напредак у односу на планиране циљеве. 

Важан и тежак задатак – да руководиоци пројекта (или програма) осигурају 

одвијање пројектних активности у жељеном правцу – може се успешно 

остварити само уколико се изграде адекватни механизми за њихово 

благовремно и целовито информисање, јер ће само уз располагање правим и 

благовременим информацијама руководиоци бити у прилици да доносе 

исправне одлуке. 

Располагање одговарајућим информацијама и правилним проценама омогућава 

нам да свако одступање од планираног у спровођењу пројекта или програма, 

које се у пракси увек дешава у одређеном опсегу, ставимо под нашу контролу и 

спречимо да то угрози остваривање кључних циљева. 

Само спровођење мониторинга као начина контроле рада јесте планиран и 

рационалан посао. Увек на самом почетку морамо имати јасну представу о томе 

шта се прати и зашто се прати, како ће се обављати праћење, ко шта ради и које 

алатке и обрасце треба користити. 

Стечена сазнања омогућавају руководиоцима задуженим за управљање  

стратегијом да у правом тренутку пронађу решења за уочене проблеме, али и да 

уједно процене да ли су инструменти праћења и индикатори корисни.  

Успешан мониторинг обухвата следеће активности: утврђивање индикатора 

учинка, креирање временског плана, вођење евиденције, разговоре, састанке, 

извештавање о резултатима, испуњење претпоставки. Индикатори морају бити 

мерљиви, рационални, практични, релевантни, прецизни и осетљиви на промене 

(један пример доброг индикатора јесте број старих који добија услугу помоћ у 

кући; ту извор верификације – и додатних информација – може бити уговор са 

корисником, дневник рада неговатељице, досије корисника који води стручни 

радник и регистрациони лист код пружаоца услуге). 
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Захваљујући мониторингу можемо да стекнемо јаснију слику о тренутном 

стању, да лакше идентификујемо проблеме и побољшамо ефикасност. 

Уобичајено је да програмско особље, заинтересовани партнери или донатори 

спроводе мониторинг. 

За разлику од мониторинга који је један константан и континуиран процес, 

евалуација се врши повремено. Она се првенствено ослања на информације 

прикупљене током мониторинга како би се донела свеобухватна процена 

постигнућа пројекта и дала препорука за унапређење пројектних активности. 

Евалуацију могу да спроводе програмско особље, руководиоци програма, 

ангажовани експерти или донатори.  

Евалуација мери испуњење постављених резултата, утицај спроведених 

активности на кориснике и промене у циљној групи. Циљ евалуације је да се 

унапреде методе мониторинга, процене трошкови и ефикасније планира. 

Евалуацију врше заинтересоване стране као што су корисници, управни и 

надзорни одбори јавних установа и организација цивилног друштва, активисти 

и волонтери, локална заједница, финансијери, а могу да је спроводе пројектни 

тим (тада је у питању унутрашња евалуација) или независни експерти, 

донатори, локална самоуправа (тада говоримо о екстерној евалуацији). 

Евалуационе методе могу бити физичка мерења, усмена питања, писмено 

тестирање, анализа писаних докумената, фотографије, цртежи. На крају се 

сачињава извештај и он треба да садржи историју пројекта, сврху евалуације, 

опис коришћених метода, резултате, закључке и препоруке. 

Евалуацију стратегије треба да врше тимски општинске административне 

структуре, администрације кључних актера у заједници, пружаоци социјалних 

услуга, корисници услуга, те стручна и најшира јавност. 

Евалуацију стратегије треба да врше Савет за социјалну политику, општинске 

административне структуре, администрације клјучних актера у заједници, 

пружаоци социјалних услуга, корисници услуга, те стручна и најшира јавност. 

Савет за социјалну политику формиран као међусекторско тело од стране 

локалне самоуправе, поред представника локалне самоуправе у свом саставу 

има и руководиоце и стручна лица из Центра за социјални рад, здравства, 

образованја, у социјална питанја уклјученог цивилног сектора. Оваквим 

саставом омогућен је ефективни приступ подацима и знанјима из различитих 

установа и организација, чиме је створен доволјан фонд сазнанја за сагледаванје 

општег социјалног станја у заједници. Чланови Савета за социјалну политику 

као представници јавних установа и представници невладиног сектора 

доприносе спровођенју мониторинга и евалуације преко својих Извештаја о 

раду којима се прате кретанја у социјалној области и имплементација пројеката. 

Уз то, Савет може да затражи осниванје партнерских, међусекторских радних 

група на нивоу општине за сваки од социјалних приоритета, чиме се анагажују 

додатни ресурси заједнице и обезбеђују нови погледи у идентификованју 
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приоритетних потреба и проценјиванје најадекватнијих начина нјиховог 

задоволјенја. 

Требало би да Савет за социјалну политику више пута током године одржава 

састанке на којима ће теме бити мониторинг и евалуација споровођенја 

стратешког плана. Имајући у виду динамику израда годишнјих извештаја о раду 

из којих могу да се обезбеде бројни социјални индикатори, а који се у неким од 

јавних установа значајних за социјалну заштиту продукују током фебруара, 

предложено решенје је да се састанци Савета у вези са поменутим питанјем 

обавлјају током марта, јуна, септембра и почетком децембра. Овакав ритам рада 

је одговарајући и стога што се поклапа са неким од клјучних датума у плану 

изграднје буджета у јавном сектору, те омогућује синхронизованост у 

потраживанју новца са актуелним знанјима о ургентним и целисходним 

решенјима. 

Међутим, да би овај форум био у сталном контакту са информацијама од значаја 

за спровођенје стратегије, потребно је да осим редовних извештаја установа 

уклјучених у нјегов рад, постоји и служба и јасно идентификовани службеници 

у оквиру општинске управе који прикуплјају и обрађују податаке од интереса за 

управлјанје стратегијом.  

Значајну улогу у мониторингу и евалуацији могу имати и пружаоци социјалних 

услуга ангажованих од стране локалне самоуправе, уколико им се као услов 

пројектног финансиранја постави обавеза адекватног извештаванја наручиоца 

услуге (тј. локалне самоуправе). 

Такође, у мониторингу и евалуацији неизоставно је консултовање са 

корисницима, како кроз разне структуриране методе, тако и кроз редовне 

процедуре за исказивање мишљења и жалби које треба увести у сваки аспект 

јавне управе уколико се тежи концепту добре управе.  

Наравно, врло је пожељно да јавност, као најзначајнији друштвени чинилац, 

било стручна, било најшира (кроз доступне локалне медије) учествује у процесу 

мониторинга и евалуације остварења стратешког плана. 
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12. ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ 

 
 
 

Рад на креирању Стратегије развоја социјалне заштите почео је у октобру 2014. 

године, када је Општина Жагубица у договору са партнерима одлучила да кроз 

пројекат „Изградња одрживих услуга, послова и организација” запоечету 

изградњу система социјалних услуга у заједници подведе под иновирани 

стратешки оквир. Овај стратешки документ поставиће петогодишњи 

мултисекторски приступ развоја социјалних услуга у складу са релеватним 

српским развојним плановима и ЕУ програмима за период до 2020 године.  

Сходно препознатим добрим решењима, Стратегија развоја социјалне заштите 

општине Жагубица биће заснована на сарадњи међу секторима социјалне 

заштите, здравства, образовања и запошљавања. 

У изради Стратегије као и у њеном спровођењу уз основну подршку локалне 

самоуправе ојачана је сарадња јавног и цивилног сектора, уз спремност да се у 

њену реализацију под равноправним условима укључи и приватни бизнис. 

Процес израде Стратегије укључио је све релеватне актере у локалној заједници 

који су путем упитника и кроз непосредно учешће у дискусији представили 

потребе корисничких група и према њима дефинисали достижне резултате и 

циљеве. 

Упитници су били добра прилика да се што већи број људи и установа упозна са 

израдом Стратегије и да се укључи што већи број јавних институција, установа 

и невладиних организација које пружају услуге грађанима.  

Захваљујући информацијама које су добијене кроз упитнике добила се 

потпуниија и јаснија слика о ресурсима којима располажу анкетиране 

институције и удружења грађана. Посебно значајни делови упитника јесу они 

који су имали за циљ да прикупе што више информација о људским, 

финансијским и просторним ресурсима. Када је реч о делу који се односио на 

људске ресурсе одговори су допринели да се добију информације како о 

формалном образовању запослених и волонтера, тако и подаци о обукама које 

су прошли да би обављали своје послове. Подаци о финансијским и просторним 

капацитетима треба да послуже да се види какви су капацитети локалне 

заједнице за промене које намеравају да се спроведу у области социјалне 

политике. 

Циљ процеса стратешког планирања био је да се дође до што бољег разумевања 

потреба и интереса грађана везаних за област социјалне заштите, да се на 

најбољи могући начин искористе већ постојећи ресурси и да се види шта 

недостаје локалној заједници. На тај начин би се тражила нова решења и идеје 

за боље функционисање социјалне заштите. 
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Почетна тачка у раду Координационог тима  било је чврсто веровање у важност 

и позитивне последице одржавања консултација како би се постигао циљ - 

развијање модерног сервиса који треба да одговори на потребе корисника.  

Чланови Координационог тима су имали 2 састанка као и контакте телефоном 

током читавог процеса израде Стратегије. Радну верзију стратешког документа 

чланови Координационог тима добили су путем и-мејла да би је разматарали и 

критички унапредили кроз састанак и повратне писане коментаре. 

Овим приступом се исказала спремност за промене, за прихватањем и 

уважавањем другачијих мишљења, као и узимање у обзир различитости потреба 

и интереса заинтересованих група које су обухваћене Стратегијом (корисници, 

установе, институције, грађанске организације).  

Овакав приступ је омогућио отвореност и транспарентност, одговорност и 

приступачност процеса креирања документа, као и проширење постојеће мреже 

учесника у планирању развоја социјалне заштите. Намера је била да се установи 

пракса сталних консултација док се Стратегија припрема, и да се разговара о 

процесу консултација и механизама који ће бити кориштени у 

имплементационој фази. У консултацијама је контактирана јавност, локалне 

власти, невладин сектор, школе, здравствене институције, корисници. 

Након окончања рада кроз формат Координационог тима, радна верзија 

стратешког документа била је на разматрању Савета за социјалну политику који 

је предложо органима Општине Жагубица да стратегију усвоје као званични 

документ заједнице. 

Стратегија развоја социјалне заштите општине Жагубица за период од 2015. до 

2020. године требало би да буде поднета на разматрање и усвајање Скупштини 

општине Жагубица на децембарском заседању на коме ће се усвајати и Буџет за 

наредну годину – чиме ће од самог почетка ова стратегија бити базирана на 

реалним финасијским основама као предуслову остварења планираних 

резултата. 
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