
ПРАВИЛНИК О ХРАНИТЕЉСТВУ 
 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
Садржина правилника 

Члан 1 
 

Овим правилником прописују се ближи услови за заснивање хранитељству и смештаја 
деце у другу породицу који се односе на облике хранитељства, стандарде за остваривање 
заштите детета на хранитељству и стандарде стручног поступка, програм припреме за 
хранитељство, нормативе и стандарде за обављање делатности центра за породични 
смештај и начин вођења евиденције и документације о хранитељству. 

 
Сврха хранитељства 

Члан 2 
 
Хранитељство је мера заштите детета без родитељског старања, односно детета под 
родитељским старањем које има сметње у психофизичком развоју или поремећај 
понашања, а које привремено не може да живи са својим родитељима.  
 
Детету на хранитељству, обезбеђује се, у складу са законом, адекватан облик 
хранитељства и хранитељска породица у складу са његовим специфичним потребама и 
остваривањем његовог најбољег интереса.  
 
Заснивањем хранитељства успоставља се однос између детета и хранитеља који одговара 
односу дете - родитељ. Хранитељи преузимају непосредну бригу о детету и имају дужност 
да се старају о његовом здрављу, развоју, васпитању и образовању, а у циљу његовог 
оспособљавања за самосталан живот и рад. 
 

II ОБЛИЦИ ХРАНИТЕЉСТВА 
Члан 3 

 
Полазећи од специфичних потреба детета без родитељског старања и услова потребних за 
њихово задовољавање, примењују се следећи облици хранитељства:  

1) стандардно хранитељство - задовољава потребе детета уредног психофизичког 
развоја за које је процењено да је примена хранитељства у његовом најбољем 
интересу и које се у хранитељску породицу смешта на краћи или дужи временски 
период; 

2) специјализовано хранитељство - задовољава потребе детета са сметњама у 
психофизичком развоју, израженим здравственим тешкоћама или поремећајем 
понашања, за које је процењено да је примена хранитељства у његовом најбољем 
интересу и које се у хранитељску породицу смешта на краћи или дужи временски 
период;  

3) ургентно хранитељство - примењује се у хитним ситуацијама када је дошло до 
напуштања детета од стране родитеља, грубог занемаривања или злостављања 
детета или када су родитељи спречени да брину о детету због тешке болести или 
смрти. Траје до разрешења кризне ситуације у породици или до примене 
одговарајуће мере заштите у складу са најбољим интересима детета; 



4) повремено хранитељство - примењује се за дете са развојним или здравственим 
тешкоћама, које живи у биолошкој или хранитељској породици и које се смешта у 
другу хранитељску породицу на краћи период у циљу предаха и очувања 
капацитета хранитељске, односно биолошке породице за даљу бригу о детету и 
превенирања кризних ситуација које могу да угрозе функционалност породице; 

 
Повремено хранитељство примењује се и за дете узраста изнад 10 година које је на дужем 
смештају у установи за децу без родитељског старања, у циљу стицања искуства 
породичног модела живота и припреме за самосталан живот.  
 
Хранитељи, по правилу, непосредно брину о детету, у свом стамбеном простору, а 
изузетно, када је то у најбољем интересу детета, у стамбеном простору детета. 
 
Када хранитељи непосредно брину о детету у стамбеном простору који припада детету, 
уговором о хранитељству утврђују се и посебни услови који се односе на трошкове 
коришћења и одржавања стана.  
 

Члан 4 
 
Приликом уручења решења и уговора о хранитељству хранитељу се уручује Информатор о 
детету "Мој животни пут". 
 
Информатор о детету "Мој животни пут" представља скуп информација о детету током 
његовог одрастања и служи за упознавање детета са његовом прошлошћу, успостављање 
континуитета у животу детета и неговање његовог идентитета. 
 
Садржај Информатора о детету "Мој животни пут" одштампан је уз овај правилник и чини 
његов саставни део. 
 
Информатор попуњава хранитељ у сарадњи са стручним радницима центра за социјални 
рад надлежног за дете и центра за породични смештај и дете, односно млада особа на 
хранитељству.  
 

III СТАНДАРДИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЗАШТИТЕ ДЕТЕТА НА ХРАНИТЕЉСТВУ 
1. Стандарди услуга 

Члан 5 
 
Центар за социјални рад примењује хранитељство као меру заштите за дете када је то у 
његовом најбољем интересу. 
 
Хранитељство је у најбољем интересу детета уколико: 

1) представља одговор на потребе детета за безбедношћу, физичким, здравственим, 
емоционалним и социјалним развојем, васпитањем и образовањем; 

2) обезбеђује трајност односа и веза са породицом порекла и другим особама 
важним за дете; 

3) у највећој могућој мери обезбеђује услове за превладавање застоја у развоју и 
оптималан развој детета. 

 



Члан 6 
 
За остваривање најбољег интереса детета на хранитељству примењују се следећи 
стандарди: 

1) избор хранитељске породице врши се из круга сродничких, односно других 
хранитељских породица које имају општу подобност за хранитељство и које 
испуњавају услове за бављење хранитељством у складу са овим правилником; 

2) избор хранитељске породице врши се примарно у средини порекла детета кад је 
то у његовом најбољем интересу; 

3) браћа и сестре се, по правилу, смештају у исту хранитељску породицу; 
4) у хранитељску породицу се смешта највише троје деце, односно, двоје ако су деца 

са посебним потребама, осим када су у питању браћа и сестре; 
5) дете за које се примењује хранитељство припрема се за смештај у хранитељску 

породицу, повратак у биолошку породицу, промену облика заштите и 
осамостаљивање; 

6) развој и напредовање детета на хранитељству прати се континуирано и врши се 
увид у остваривање сврхе хранитељства, посетама хранитељској породици, 
интензивније у периоду прилагођавања, а током одвијања хранитељства најмање 
једном месечно; 

7) за дете на хранитељству надлежни центар за социјални рад, у сарадњи са центром 
за породични смештај, доноси план услуга, који укључује и план подршке детету и 
хранитељској породици чија се реализација проверава два пута годишње; 

8) детету и хранитељској породици обезбеђују се различити видови подршке у складу 
са потребама детета и хранитељске породице; 

9) за обављање хранитељске улоге врши се процена опште подобности хранитеља 
која се преиспитује након две године, а у кризним ситуацијама одмах након 
наступања промене која је изазвала кризу;  

10) хранитељи се за бављење хранитељством припремају по Програму припреме за 
хранитељство, у складу са овим правилником; 

11) за хранитеље се, током одвијања хранитељства, најмање једном годишње у 
трајању од 10 сати рада, организују програми едукације у циљу јачања 
хранитељских компетенција;  

12) за стручне раднике који обављају послове хранитељства, најмање једном годишње 
у трајању од 10 сати рада, организују се програми едукације у циљу јачања 
професионалних компетенција; 

13) хранитељи и стручни радници центра за социјални рад остварују сараднички однос 
у циљу остваривања сврхе хранитељства и подељене одговорности за дете. 

 
2. Стандарди заштите детета у хранитељској породици 

1) Услови у погледу простора и опреме у хранитељској породици 
Члан 7 

 
Стамбени простор и опрема у хранитељској породици треба да одговара просечној 
опремљености стана породице према броју чланова домаћинства. 
 
Стамбени простор за дете на хранитељству треба да омогућава заједнички живот с 
дететом као чланом хранитељске породице. 



Структура и површина стамбеног простора треба да задовољава потребе свих чланова 
породице у погледу адекватног простора за дневни боравак, за спавање, за кухињу и 
ручавање и купатило.  
 
Стамбени простор хранитељске породице треба да испуњава следеће услове: 

1) да је у насељеном месту где су развијене саобраћајне и друге везе и комуникације; 
2) да је прикључен на електричну и телефонску мрежу; 
3) да је прикључен на јавну водоводну мрежу, односно да је обезбеђено снабдевање 

хигијенски исправном текућом водом; 
4) да је прикључен на јавну канализациону мрежу или прописно изграђену септичку 

јаму; 
5) да је обезбеђено грејање. 

 
Члан 8 

 
Простор за дете на хранитељству треба да испуњава следеће услове: 

1) да има посебну собу или заједнички користи собу са дететом истог пола, која има 
најмање 6 м2 површине по детету; 

2) да има посебан лежај за спавање детета, дужине од 150–200 цм, ширине 70–90 цм 
и висине 40–60 цм, а размак између лежаја мора бити најмање 70 цм, односно, за 
дете до три године дечји креветац; 

3) лежај мора имати најмање две гарнитуре постељине, јастук и два ћебета; 
4) да има посебан радни сто и столицу, посебне полице за одлагање школског 

прибора и посебан ормар за одлагање гардеробе и обуће и огледало; 
5) да има колица за бебе за дете узраста до годину дана; 
6) соба за боравак детета мора имати грејно тело за целодневно загревање простора; 
7) да је простор за дете са инвалидитетом прилагођен његовим потребама у погледу 

прилаза, лежаја, опреме, помагала и друго; 
8) соба у којој борави дете треба да буде опремљена и оплемењена у складу са 

његовим узрастом, специфичним потребама и интересовањима детета, уз његово 
активно учешће у њеном опремању. 

 
2) Услови у погледу задовољавања здравствених и развојних потреба детета 

а) Исхрана детета 
Члан 9 

Хранитељска породица је дужна да детету на хранитељству обезбеди исхрану у складу са 
принципима здраве исхране, зависно од његовог узраста и здравственог стања, и то: 

1) за дете до једне године шест оброка дневно; 
2) за дете узраста изнад једне године пет оброка дневно (доручак, ручак, вечера и 

две ужине).  
 
Хранитељска породица је дужна да обезбеди разноврсну исхрану у количини и квалитету 
неопходним за здрав развој детета.  
 
 
 
 
 



б) Здравље детета 
Члан 10 

 
Хранитељска породица је дужна да се стара о дететовом здрављу и води бригу о његовом 
здравственом стању тако што: 

1) обезбеђује редовно вакцинисање детета;  
2) обезбеђује редовне контроле здравља детета периодичним прегледима код 

одговарајућег лекара и стоматолога; 
3) обезбеђује редовне контроле здравља детета са здравственим проблемима код 

одговарајућег лекара специјалисте и одговарајуће здравствене третмане и 
рехабилитацију; 

4) обезбеђује потребне лекове за лечење детета и ортопедска помагала; 
5) обезбеђује адекватну негу детета за време болести. 

 
3) Опремање детета одговарајућом одећом и обућом 

Члан 11 
 
Хранитељска породица је дужна да редовно купује за дете одећу и обућу одговарајућег 
квалитета, у складу са узрастом детета, у неопходним количинама и врсти у складу са 
годишњим добом и потребама детета и уз учешће детета у избору одеће и обуће и 
поштовање његовог мишљења.  
 
Минимални стандарди одеће и обуће за дете на хранитељству које хранитељ купује за 
једну годину су: 

1) две пиџаме; 
2) доње рубље - по седам комада; 
3) седам пари чарапа; 
4) један пар панталона; 
5) две хаљине; 
6) један пар летњих панталона; 
7) шест летњих блуза - мајица; 
8) две летње сукње; 
9) један капут (јакна) за зиму; 
10) два џемпера; 
11) једна јакна за пролеће; 
12) капа, шал, рукавице; 
13) четири пешкира; 
14) једна тренерка; 
15) једне собне патике - папуче; 
16) једне спортске патике; 
17) једне сандале; 
18) једне ципеле; 
19) једне чизме. 

 
За дете узраста до годину дана, врста обуће и одеће прилагођава се његовом узрасту. 
 
 
 



4) Предмети за личну употребу за дете на хранитељству 
Члан 12 

 
Дете на хранитељству треба да има предмете за личну употребу - личну хигијену зуба и 
тела, у одговарајућим количинама и у складу са узрастом и полом.  
 
О хигијени детета стара се хранитељ и дете у складу са својим узрастом. 
 
Дете на хранитељству треба да има следеће предмете за личну употребу и хигијену: 

1) пасту за зубе; 
2) четкицу за зубе; 
3) дезодоранс; 
4) сапун; 
5) шампон за косу; 
6) шампон за купање;  
7) крему за лице; 
8) хигијенске улошке за девојчице; 
9) крему за ципеле;  
10) прибор за бријање за дечаке; 
11) прибор за нокте; 
12) чешаљ - четку за косу. 

 
За дете узраста до годину дана, врста предмета за личну хигијену прилагођава се његовом 
узрасту. 
 

5) Васпитне и образовне потребе детета 
Члан 13 

 
Дете на хранитељству, у складу са узрастом, треба да има све неопходне услове за 
задовољавање васпитних и образовних потреба, као и потреба у области културно-
забавних и спортско-рекреативних активности.  
 
Хранитељи су у обавези да прате склоности и интересовања детета, подстичу његов развој, 
као и да редовно одлазе на родитељске састанке у вртић, школу, клубове које дете похађа 
и обезбеђују услове у кући за дружење детета са вршњацима и подстицање социјалног 
развоја детета. 
 

1) У складу са узрастом детета хранитељ обезбеђује: 
1) адекватне играчке; 
2) уџбенике и школски прибор; 
3) лектиру и друге књиге; 
4) школску торбу; 
5) потребне реквизите за спортске и рекреативне активности; 
6) инструменте и другу опрему за развој талената и интересовања детета; 
7) улазнице за културне и спортске манифестације и разоноду детета; 
8) друго, у складу са узрастом и потребама детета. 

 
 



 
IV СТАНДАРДИ СТРУЧНОГ ПОСТУПКА 

Члан 14 
 
Стручни поступци за примену хранитељства за дете обухватају: 

1) процену опште подобности детета за хранитељство; 
2) популарисање хранитељства, исказивање потреба за хранитељством и 

информисање кандидата за хранитељство; 
3) пријем пријава за хранитељство будућих хранитеља и прибављање потребне 

документације; 
4) процену опште подобности будућих хранитеља кроз интервју у установи и у кућној 

посети; 
5) примену Програма припреме за хранитељство и процену будућих хранитеља кроз 

припрему за хранитељство; 
6) израду налаза и стручног мишљења стручних радника о општој подобности 

будућих хранитеља; 
7) доношење одлуке о општој подобности будућих хранитеља и издавање потврде за 

бављење хранитељством; 
8) избор хранитељске породице за дете и склапање уговора са хранитељем; 
9) припрему детета и хранитељске породице за смештај, и смештај детета у 

хранитељску породицу; 
10) доношење плана услуга и мера заштите детета на хранитељству; 
11) праћење и увид у остваривање сврхе хранитељства; 
12) подршку детету и хранитељској породици током одвијања хранитељства; 
13) припрему детета за повратак у биолошку породицу, промену мере заштите или 

осамостаљивање. 
 

Члан 15 
 
Центар за социјални рад надлежан за организовање заштите детета, односно хранитељске 
породице, обавља задатке из члана 14. тач. 1), 3) и 7) овог правилника. 
 
Центар за социјални рад надлежан за организовање заштите детета у сарадњи са центром 
за породични смештај обавља задатке из члана 14. тач. 8), 9), 10) и 13) овог правилника. 
 
Центар за породични смештај обавља задатке из члана 14. тач. 2), 4), 5), 6), 11) и 12) овог 
правилника.  

 
1. Утврђивање опште подобности детета за хранитељство 

Члан 16 
 
Општу подобност детета за хранитељство утврђује центар за социјални рад кроз процену: 
1) услова у којима дете живи и степена угрожености његовог развоја; 
2) индивидуалних карактеристика и потреба детета. 
 
 
 
 



Члан 17 
 
Процена услова у којима дете живи обухвата:  

1) социјално-економске услове у којима породица детета живи; 
2) структуру породице и њену интегрисаност у социјалну средину; 
3) постојање основних установа за задовољавање потреба детета и њихово активно 

коришћење;  
4) способности и могућности родитеља, сродника или других пружаоца неге у 

погледу задовољавања потреба детета у односу на основну негу и здравље, 
безбедност, васпитање, образовање, интелектуални, социјални и емоционални 
развој, зрелост и самосталност детета, а у складу са његовим узрастом и 
индивидуалним потенцијалима; 

5) снаге и ризике породице за развој детета, или ризике институционалне заштите за 
дете и могућности подршке породици за превладавање кризних ситуација и 
рехабилитацију родитељских потенцијала; 

6) планирање дужине трајања хранитељства за дете и могућности повратка детета у 
биолошку породицу. 

 
Члан 18 

 
Индивидуалне карактеристике и потребе детета процењују се у односу на: 

1) лична својства детета и развојне потребе - физички и емоционални развој, 
здравствено стање детета, понашање, идентитет, представљање у друштву, 
вештине детета и специфичне потребе везане за његов развој и укупне развојне 
потенцијале детета; 

2) претходна искуства у одрастању, последице и потребе детета у односу на та 
искуства; 

3) васпитање и образовање детета, његова интересовања и постигнућа, као и 
пропусте које треба надокнадити. 

 
Члан 19 

 
Надлежни центар за социјални рад дефинише план подршке биолошкој породици детета у 
циљу очувања и успостављања квалитетног контакта са дететом и пружања подршке за 
рехабилитацију родитељских капацитета и потенцијала за преузимање непосредне бриге 
о детету, односно очување веза детета са породицом порекла. 
 

2. Популарисање хранитељства и исказивање потреба за хранитељским породицама 
Члан 20 

 
Хранитељство се популарише периодичним исказивањем потреба за хранитељским 
породицама, путем медија или организованим вођењем кампање за хранитељство.  
 
Исказивање потреба за хранитељским породицама може да се врши: 

1) за све облике хранитељства; 
2) посебно за поједине облике хранитељства; 
3) циљано - за потребе конкретног детета. 

 



3. Утврђивање опште подобности хранитеља 
Члан 21 

 
Општу подобност хранитеља утврђује центар за социјални рад надлежан за хранитеље на 
основу синтетизованог извештаја - налаза и стручног мишљења о општој подобности 
будућих хранитеља, а када процену врши центар за породични смештај или друга 
специјализована установа, на основу синтетизованог извештаја тих установа. 
 
Стручни радници у поступку процене опште подобности хранитеља руководе се проценом 
способности будућих хранитеља да стичу и развијају знања и вештине за заштиту деце без 
родитељског старања, сврстаних у пет категорија компетенција хранитеља: 

1) обезбеђивање сигурног окружења за дете и заштиту детета од занемаривања и 
злостављања; 

2) задовољавање развојних потреба детета у циљу оптималног развоја његових 
потенцијала и превазилажења развојних застоја; 

3) очување идентитета детета кроз подржавање веза између детета и његове 
породице као и других важних особа из његове прошлости; 

4) пружање подршке детету у превладавању сепарације и губитака; 
5) прихватање подељене одговорности и успостављање сарадничког односа са 

родитељима деце и стручним радницима центра за социјални рад.  
 

Члан 22 
 
Процена опште подобности будућих хранитеља врши се: 

1) анализом исправа будућих хранитеља који се прибављају и подносе центру за 
социјални рад, уз захтев за заснивање хранитељства;  

2) интервјуом са будућим хранитељима у установи; 
3) интервјуом са члановима породице будућих хранитеља у кућној посети; 
4) проценом током реализације Програма припреме за хранитељство. 

 
Члан 23 

 
За будуће хранитеље прибављају се следеће исправе:  

1) копија личне карте; 
2) извод из матичне књиге рођених; 
3) извод из матичне књиге венчаних; 
4) уверење о држављанству,  
5) лекарско уверење; 
6) потврда о запослењу и месечним приходима; 
7) потврда о имовини; 
8) уверење да није осуђиван; 
9) уверење да се против хранитеља не води истрага, односно да није подигнута 

оптужница; 
10) уверење да није лишен родитељског права; 
11) уверење да није лишен пословне способности; 
12) потврду да није на евиденцији лица против којих је одређена мера заштите од 

насиља у породици. 
 



Члан 24 
 
На основу интервјуа у установи врши се процена: 

1) почетних знања о хранитељству и очекивањима хранитеља; 
2) мотивације за хранитељство;  
3) препознавања и задовољавања потреба детета: узрасне и индивидуалне разлике; 
4) разумевања специфичних потреба деце без родитељског старања; 
5) личне историје хранитеља; 
6) породичних односа у хранитељској породици: структура породице, развој и 

испуњавање задатака породице, модел породичног живота, обрасци 
функционисања породице, снаге породице за превладавања кризних ситуација; 

7) брака и квалитета партнерске релације будућих хранитеља; 
8) родитељства: трансгенерацијски модел, разумевање родитељске улоге и задатака, 

успешност и задовољство сопственим родитељством; 
9) да ли је неко од чланова породице имао искуства и последице злостављања и 

асоцијално понашање; 
10) да ли неко од чланова породица болује од болести зависности, заразне и хроничне 

болести која може штетно деловати на дете на хранитељству. 
 

Члан 25 
 
Процена на основу интервјуа са члановима породице будућих хранитеља у кућној посети 
обухвата: 

1) проверу стамбених услова, хигијене и квалитета становања, простора намењеног 
деци и члановима сопствене породице и за дете на хранитељству - опремљеност и 
оплемењеност простора у складу са овим правилником; 

2) проверу запослености чланова породице и материјалних услова - личних и других 
прихода;  

3) оцену социјалне интегрисаности породице и коришћење расположиве мреже 
социјалне подршке; 

4) сагледавање система породичних вредности, традиције и породичног идентитета; 
5) оцену ставова осталих чланова породице и њихове подршке породици за бављење 

хранитељством; 
6) сагледавање локалне инфраструктуре у месту живљења будућих хранитеља 

(саобраћајне везе, близину школе, обданишта, здравствених, културних и 
спортских установа и др.) и процене сигурности и безбедности окружења за дете. 

 
Члан 26 

 
Процена будућих хранитеља током припреме за хранитељство обухвата процену 
компетенција будућих хранитеља у односу на:  

1) преузимање бриге о физичком развоју и здрављу детета; 
2) преузимање бриге о детету са тешкоћама у развоју, инвалидитетом и 

здравственим проблемима; 
3) подстицање когнитивног, емотивног и социјалног развоја детета; 
4) коришћење прихватљивих метода васпитања деце; 
5) обезбеђивање сигурног окружења и заштиту детета од занемаривања и 

злостављања; 



6) прихватање и неговање личног, породичног и националног идентитета детета; 
7) развијање самопоштовања и самосталности детета; 
8) разумевање и поштовање права детета; 
9) спремност на сарадњу и подељену одговорност за дете на хранитељству. 

 
Члан 27 

 
Реализатори Програма припреме за хранитељство у центру за породични смештај 
сачињавају извештај о обављеној припреми и налаз и мишљење за сваког кандидата за 
хранитељство, који је саставни део синтетизованог извештаја - налаза и стручног 
мишљења о општој подобности будућих хранитеља. 
 

Члан 28 
 
На основу анализе исправа, интервјуа и кућне посете будућим хранитељима, и процене 
током реализације Програма припреме за хранитељство, стручни тим сачињава 
синтетизовани извештај - налаз и стручно мишљење о општој подобности будућих 
хранитеља. 
 
Синтетизовани извештај - налаз и стручно мишљење о општој подобности будућих 
хранитеља води се на Обрасцу број 1 који је одштампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део. 
 

Потврда о бављењу хранитељством 
Члан 29 

 
Након доношења одлуке о општој подобности хранитеља, центар за социјални рад 
хранитељу издаје потврду о бављењу хранитељством. 
 
Потврда о бављењу хранитељством дата је на Обрасцу број 2 који је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део. 
 
Након истека рока из члана 6. тачка 9) овог правилника, центар за социјални рад прибавља 
мишљење стручних радника о процени хранитељске породице за даље бављење 
хранитељством и потврду продужава, односно, доноси одлуку о престанку потврде о 
бављењу хранитељством, на основу претходне процене да ли су у породици настале 
промене од значаја за обављање хранитељске улоге. 
 
Ако се током праћења одвијања хранитељства, утврди да су у породици настале промене 
од значаја за одвијање хранитељства или ако породица неадекватно брине о детету на 
хранитељству, центар за социјални рад ће донети одлуку о престанку хранитељства, 
односно о престанку постојања опште подобности за хранитељство.  
 

Члан 30 
 
За хранитеље чија општа подобност за хранитељство није утврђена у складу са 
Породичним законом и овим правилником (нису прошли припрему за хранитељство), у 
поступку преиспитивања опште подобности за хранитељство, врши се процена у погледу 



испуњености стандарда у складу са овим правилником и реализује део Програма 
припреме за хранитељство који се односи на јачање компетенција хранитеља.  
 

4. Избор хранитељске породице за дете 
Члан 31 

 
Центар за социјални рад надлежан за дете, у сарадњи са центром за породични смештај, 
врши избор хранитељске породице за дете, упоредном анализом индивидуалних 
карактеристика детета и његових потреба и карактеристика потенцијалних хранитељских 
породица и бира хранитељску породицу која у највећој мери може задовољити потребе 
детета док постоји потреба за хранитељством.  
 
Избор хранитељске породице врши се, по правилу, на територији где дете живи или у 
ближој околини. 
 
Ако избор хранитељске породице не може да се изврши на територији где дете живи, или 
је у најбољем интересу детета смештај у породицу ван места где оно живи, избор 
хранитељске породице врши се преко другог центра за породични смештај. 
 

Члан 32 
 
Приликом избора хранитељске породице за дете, надлежни центар за социјални рад 
организује консултације у циљу сагледавања потреба детета и избора адекватне 
хранитељске породице.  
 
У консултацијама учествују: 

1) стручни радници центра за социјални рад надлежног за заштиту детета; 
2) стручни радници центра за породични смештај; 
3) родитељи, старатељи; 
4) дете, уколико његов узраст то дозвољава; 
5) друге особе од значаја за сагледавање најбољег интереса детета. 

 
Члан 33 

 
За избор адекватне хранитељске породице за дете потребно је да она: 

1) одговара циљевима заштите детета, према његовим актуелним и дугорочним 
потребама; 

2) испуњава услове у погледу разлике у годинама између детета и хранитеља која 
треба да одговара односу родитељ - дете; 

3) испуњава стандарде дефинисане овим правилником у погледу простора и опреме 
за дете; 

4) живи у средини која располаже одговарајућим ресурсима према развојним и 
специфичним потребама детета; 

5) живи у средини која ће омогућити очување успостављених односа детета са 
сродницима и другим блиским особама; 

6) обезбеђује неговање и очување личног, породичног и националног идентитета 
детета; 



7) одговара потребама детета у складу са његовим националним пореклом, 
узрастом, полом, образовним и другим потребама; 

8) има посебне капацитете и мотивацију за задовољавање потреба детета које има 
теже здравствене или развојне тешкоће. 

 
5. Планирање услуга и мера заштите детета на хранитељству 

Члан 34 
 
Планирање услуга и мера заштите детета на хранитељству обухвата дефинисање 
индивидуалних потреба детета и хранитељске породице, подстицаја за остваривање 
потенцијала детета, као и одређивање и конкретизовање свих активности и интервенција 
на решавању евентуалних проблема са којима се дете и хранитељска породица суочавају, 
а у циљу њиховог благовременог превазилажења и стварања услова за оптимални развој 
детета. 
 
План услуга и мера заштите детета на хранитељству доноси центар за социјални рад у 
сарадњи са центром за породични смештај, када се смештај обезбеђује преко тог центра.  
 

Члан 35 
 
У сачињавању плана услуга и мера заштите детета на хранитељству, поред представника 
центара из члана 32. став 2. овог правилника, учествују и: 

1) дете, односно млада особа, која је на хранитељству, у складу са својим узрасним и 
когнитивним капацитетима; 

2) биолошки родитељи детета, други чланови породице или сродници; 
3) старатељ детета, бивши хранитељи и друге значајне особе у животу детета;  
4) представници других установа које су значајне за задовољавање потреба детета. 

 
Члан 36 

 
У организовању заштите детета на хранитељству, надлежни центар за социјални рад 
сачињава следеће планове:  

1) план припреме детета и хранитељске породице за смештај; 
2) план међусобног прилагођавања детета и хранитељске породице; 
3) план услуга и мера заштите детета током одрастања у хранитељској породици; 
4) план припреме младих особа на хранитељству за еманципацију и напуштање 

заштите. 
 
Када се смештај детета врши преко центра за породични смештај, планови из става 1. овог 
члана сачињавају се у сарадњи са тим центром. 
 
Планом припреме детета и хранитељске породице утврђују се: 

1) активности за припрему детета и хранитељске породице које обухватају 
информисање детета о изабраној хранитељској породици, давање информација о 
породици које су у функцији припреме за упознавање с породицом и изражавања 
дететовог мишљења, давање информација хранитељима о детету, одређивање 
места успостављања контакта и њихово праћење и евалуацију; 



2) активности које су усмерене на припрему средине из које дете одлази и припрему 
средине у коју долази; 

3) лица која ће учествовати у реализацији припреме, особе које ће пратити сусрете 
детета и хранитеља и извештавати надлежни центар за социјални рад о 
резултатима припреме и особе које ће реализовати прелазак детета у хранитељску 
породицу; 

4) активности за обезбеђивање потребне документације за дете и одговарајуће 
опреме и потребна материјална средства. 

 
Планом међусобног прилагођавања детета и хранитељске породице утврђују се: 

1) активности подршке детету и хранитељској породици у периоду прилагођавања 
које се односе на информисање и помоћ у међусобном прилагођавању, 
успостављању међусобног поверења и прихватања и интегрисања детета у 
породичну средину; 

2) лица које ће пружати подршку и пратити међусобно прилагођавање; 
3) динамика посета породици и евалуација исхода заштите детета; 
4) извештавање центра за социјални рад о резултатима међусобног прилагођавања 

детета и чланова хранитељске породице. 
 
Планом услуга и мера заштите детета током одрастања у хранитељској породици утврђују 
се: 

1) лични подаци о детету, породици порекла, карактеристикама детета, његовим 
снагама и ризицима и услугама потребним за оптимални развој детета; 

2) подаци о здрављу детета, здравственим установама у којима се лечи, терапијама и 
третманима који су у току, имунизацији и услугама потребним за очување и 
унапређивање здравља детета; 

3) подаци о васпитању и образовању детета, пропустима, као и услугама за 
достизање васпитних и образовних постигнућа у складу са потенцијалима детета; 

4) подаци о психолошком развоју детета, посебно емоционалном и социјалном и 
услугама потребним за превазилажење тешкоћа и развојних проблема детета; 

5) подаци о искуству занемаривања и злостављања и услугама потребним за 
превазилажење последица таквог искуства;  

6) облици подршке детету и хранитељској породици за неговање идентитета детета и 
начин одржавања контакта са породицом порекла и другим значајним особама у 
животу детета; 

7) друге мере које треба предузети у породично-правној заштити детета; 
8) лица задужена за реализацију плана услуга и мера заштите детета на 

хранитељству, са јасно дефинисаним роковима, као и роковима евалуације 
резултата. 

 
Планом припреме младих особа на хранитељству за еманципацију и напуштање заштите 
утврђују се: 

1) стечене социјалне вештине младе особе и степен осамостаљености за независан 
живот; 

2) области живота у којима се препознају слабости и недовољна самосталност младе 
особе и услуге неопходне за припрему за самосталан живот; 

3) планови младе особе у погледу запослења, становања, почетних средства за 
почетак самосталног живота и услуге подршке и помоћи у реализацији планова; 



4) лица задужена за реализацију плана, потребна средства и рокови за реализацију 
планираних активности. 

 
6. Праћење и увид у рад хранитеља 

Члан 37 
 
Праћење и увид у рад хранитеља представља скуп континуираних активности за процену 
остваривања сврхе хранитељства, сагледавања актуелних потреба и промена у 
хранитељској породици с циљем реализације плана услуга и мера заштите, односно 
утврђивања степена задовољавања потреба детета од стране хранитељске породице. 
 
Праћење функционисања хранитељске породице има за циљ да детету на хранитељству 
обезбеди довољно стимулативне услове који ће подржавати његов развој у складу са 
његовим индивидуалним потребама и потенцијалима. 
 

Члан 38 
 
Саветник за хранитељство врши праћење и увид у остваривање сврхе хранитељства и 
испуњености стандарда заштите детета у хранитељској породици на следећи начин:  

1) сагледавањем животних услова за дете током посете хранитељској породици, 
једном недељно у периоду међусобног прилагођавања, а током одвијања 
хранитељства најмање једном месечно; 

2) разговором с хранитељима и осталим члановима хранитељске породице;  
3) одвојеним разговором са дететом на хранитељству и непосредним увидом у 

услове у којима дете живи; 
4) контактима са дететом телефоном и сусретима у просторијама центра за 

породични смештај или на другом месту; 
5) прикупљањем релевантних информација од других установа чије услуге користе 

дете и хранитељска породица; 
6) састанцима са васпитачем, односно, наставником образовне установе коју дете 

похађа; 
7) контактима са другим особама које су значајне за дете. 

 
Члан 39 

 
Током праћења хранитељске породице и увида у остваривање стандарда заштите детета у 
хранитељској породици, саветник за хранитељство сагледава задовољавање потреба 
детета у погледу: 

1) сигурности и безбедности детета у хранитељској породици; 
2) здравља детета; 
3) емотивног развоја детета и степена интегрисања у хранитељску породицу;  
4) васпитања и образовања детета; 
5) социјалног понашања детета и интегрисања у социјалну средину; 
6) неговања идентитета детета и одржавања веза са породицом порекла и значајним 

особама; 
7) самосталности детета и развоја животних вештина; 
8) остваривања права детета. 

 



Члан 40 
 
Током праћења хранитељске породице из члана 39. овог правилника врши се увид у 
трошење средстава намењених за издржавање детета у погледу: 

1) опремљености и оплемењености простора за дете;  
2) обезбеђивања здравствене заштите и правилне исхране детета; 
3) набавке гардеробе, обуће, средстава за личну хигијену и задовољавање личних 

потреба; 
4) опремљености уџбеницима и школским прибором; 
5) учешћа детета у екскурзијама, рекреативној настави и опоравку, матури и 

остваривању осталих права; 
6) коришћењу џепарца од стране детета; 
7) остваривању других права у односу на потребе детета. 

 
7. Подршка детету и хранитељској породици 

Члан 41 
 
Подршка детету и хранитељској породици (у даљем тексту: подршка) представља 
континуиране активности којима се непосредно реагује на констатоване потребе детета и 
хранитељске породице, а у циљу остваривања задатака из плана заштите детета, јачања 
компетенција хранитељске породице и задовољавања специфичних потреба детета. 
 
Подршка се заснива на принципима уважавања мишљења детета, чланова биолошке 
породице, чланова хранитељске породице, односно реализовања сарадничког 
(партнерског) односа између стручних радника и хранитеља и подељене одговорности за 
развој детета.  
 
Подршка обухвата:  

1) услуге саветовања; 
2) материјалну подршку; 
3) психо-социјалну подршку; 
4) едукативне програме за унапређивање компетенција хранитеља за подршку 

развоју деце; 
5) индивидуалну подршку детету и хранитељској породици и рад на превазилажењу 

проблема; 
6) координирање социјалне мреже подршке деци и хранитељским породицама; 
7) подстицање и усмеравање развоја клубова хранитеља и деце у групе за 

самоподршку; 
8) друге видове подршке у складу са потребама детета и хранитељске породице. 

 
Члан 42 

 
Подршку организује центар за породични смештај на чијој територији живи хранитељска 
породица.  
 
Саветник за хранитељство ће своју подршку интензивирати у кризним ситуацијама и у 
периодима развојних прекретница детета: припрема за полазак у школу, прелазак на 
разредну наставу, избор средње школе и период осамостаљивања младе особе.  



Саветник за хранитељство ће пружати посебну подршку породици и деци снижених 
интелектуалних потенцијала, али и деци са посебним талентима.  
 

Члан 43 
 
Саветник за хранитељство води "Дневник рада саветника за хранитељство о праћењу и 
подршци хранитељској породици", на Обрасцу број 3 који је одштампан уз овај правилник 
и чини његов саставни део. 
  
Када је смештај детета организован преко центра за породични смештај, он доставља 
центру за социјални рад надлежном за заштиту детета, два пута годишње, извештај о 
остваривању заштите детета на хранитељству. 
 

Члан 44 
 
Хранитељ води "Радну свеску хранитеља" за свако дете на хранитељству у коју бележи 
најзначајније активности у складу са задацима у односу на дете, које договара са 
саветником за хранитељство. 
 
У "Радну свеску хранитеља" хранитељ обавезно бележи: 

1) важне догађаје у животу детета; 
2) основне податке о напредовању детета, као и потешкоће у развоју детета; 
3) питања и дилеме око поступања са дететом које треба да размени са саветником; 
4) савете и инструкције које добија од саветника за хранитељство и других стручњака 

са којима остварује сарадњу за заштиту детета; 
5) запажања о контактима детета са члановима породице порекла и његовим 

реакцијама након контаката; 
6) календар - подсетник везан за редовне здравствене контроле и посебне третмане 

детета; 
7) податке о утрошку редовних средстава добијених за издржавање детета.  

 
Саветник за хранитељство помаже хранитељу да конципира начин вођења података у 
"Радној свесци хранитеља" као битној за праћење и планирање заштите детета.  
 
Вођење "Радне свеске хранитеља" треба да помогне хранитељу у погледу његове обавезе 
извештавања на заједничким састанцима на којима се врши евалуација и даље планирање 
заштите детета. 
 

V ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗА ХРАНИТЕЉСТВО 
Члан 45 

 
Програм припреме за хранитељство има за циљ да будуће хранитеље ближе информише о 
хранитељској улози и специфичним потребама деце из члана 2. став 1. овог правилника и 
унапреди њихова знања, вештине и компетенције за одгајање деце на хранитељству.  
 
 
 
 



Члан 46 
 
Програм припреме за хранитељство реализује центар за породични смештај у оквиру 
следећих тематских целина: 

1) припрема за хранитељство - јачање и развој компетенција хранитеља; 
2) животне кризе и обрасци функционисања породице; 
3) потребе и развој детета; 
4) права детета; 
5) емоционални губици детета; 
6) континуитет живота детета и његов идентитет; 
7) породично васпитање; 
8) заштита деце од занемаривања и злостављања; 
9) припрема за почетак хранитељства; 
10) изградња партнерског односа; 
11) спремност за одговорно хранитељство - самопроцена будућих хранитеља. 

 
Члан 47 

 
Циљ тематске целине "Припрема за хранитељство - јачање и развој компетенција 
хранитеља" јесте да се будући хранитељи суоче са сопственом мотивацијом за 
хранитељство, упознају са сличностима и разликама између родитељске и хранитељске 
улоге, са посебним задацима хранитеља који проистичу из улоге хранитеља, као и 
неопходношћу припреме и обуке за обављање тих задатака. 
 
У оквиру тематске целине из става 1. овог члана реализују се следећи садржаји: 

1) сложеност мотивације за хранитељство; 
2) сличности и разлике између родитељства и хранитељства; 
3) специфични задаци хранитеља. 

 
Члан 48 

 
Циљ тематске целине "Животне кризе и обрасци функционисања породице" јесте да се 
будући хранитељи упознају са појмом животних криза и њиховим значајем у развоју 
појединца и породице, као и начинима превладавања животних криза. 
 
У оквиру тематске целине из става 1. овог члана реализују се следећи садржаји: 

1) животне кризе као саставни део развоја појединца и породице; 
2) превладавање животних криза; 
3) функционални и дисфункционални породични обрасци; 
4) положај детета у дисфункционалној породици; 
5) снаге породице и њихов значај за превладавање животних криза. 

 
Члан 49 

 
Циљ тематске целине "Потребе и развој детета" јесте да будући хранитељи стекну знања о 
потребама детета кроз његов развој, адекватним начинима задовољавања његових 
потреба и последицама занемаривања потреба на оптималан развој детета.  
 



У оквиру тематске целине из става 1. овог члана реализују се следећи садржаји: 
1) потребе деце током развоја; 
2) развојна достигнућа и индивидуалне разлике између деце; 
3) деца са посебним потребама; 
4) одговорност одраслих у задовољавању потреба деце и родитељско искуство 

будућих хранитеља. 
 

Члан 50 
 
Циљ тематске целине "Права детета" јесте да се будући хранитељи упознају са правима 
деце и разумеју посебност права детета у односу на људска права уопште, као и да науче 
које су обавезе и одговорности одраслих за остваривање права детета.  
 
У оквиру тематске целине из става 1. овог члана реализују се следећи садржаји и задаци: 

1) права детета и начин њиховог остваривања;  
2) ставови одраслих према правима детета; 
3) права деце на хранитељству. 

 
Члан 51 

 
Циљ тематске целине "Емоционални губици детета" јесте да будући хранитељи стекну 
знања о утицају губитака и прекида емоционалних веза, са којима су суочена деца без 
адекватног родитељског старања, на њихов даљи живот и развој, као и да стекну вештине 
подршке деци у превладавању губитака. 
 
У оквиру тематске целине из става 1. овог члана реализују се следећи садржаји: 

1) специфичности емоционалног развоја детета без адекватног родитељског старања; 
2) осећања детета према биолошким родитељима; 
3) јачање капацитета детета за превладавање емоционалних губитака и последица 

занемаривања. 
 

Члан 52 
 
Циљ тематске целине "Континуитет живота детета и његов идентитет" јесте да будући 
хранитељи стекну знања и вештине пружања подршке односу детета и његове породице и 
очувању и изградњи личног и породичног идентитета детета.  
 
У оквиру тематске целине из става 1. овог члана реализују се следећи садржаји: 

1) значај породице за очување и изградњу идентитета детета; 
2) повезивање прошлости, садашњости и будућности детета и успостављање 

континуитета његовог живота као значајног за очување и изградњу идентитета; 
3) заштита приватности детета у процесу интеграције у хранитељску породицу и нову 

социјалну средину; 
4) посебни задаци хранитеља у очувању и изградњи идентитета детета на 

хранитељству. 
 

 
 



Члан 53 
 
Циљ тематске целине "Породично васпитање" јесте да потенцијални хранитељи стекну 
неопходна знања о прихватљивим методама породичног васпитања и развију вештине за 
њихову примену, уважавајући претходно искуство детета без родитељског старања.  
 
У оквиру тематске целине из става 1. овог члана реализују се следећи садржаји: 

1) изграђивање квалитетног односа одрасли - дете као нужног предуслова успешног 
процеса васпитања; 

2) прихватљиве и неприхватљиве васпитне методе; 
3) прилагођавање васпитних метода индивидуалним карактеристикама детета и 

претходним искуствима у процесу васпитања. 
 

Члан 54 
 
Циљ тематске целине "Заштита деце од занемаривања и злостављања" јесте да будући 
хранитељи стекну знања о занемаривању и злостављању деце, ризицима и последицама 
искуства занемаривања и злостављања на развој деце, као и да усвоје правила поступања 
у случају сумње на злостављање детета на хранитељству. 
 
У оквиру тематске целине из става 1. овог члана реализују се следећи садржаји: 

1) облици занемаривања и злостављања деце; 
2) препознавање специфичних знакова и понашања деце са искуством занемаривања 

и злостављања; 
3) остваривање заштитне функције хранитељске породице и стварање сигурног 

окружења за дете. 
 

Члан 55 
 
Циљ тематске целине "Припрема за почетак хранитељства" јесте да будући хранитељи 
стекну знања о променама које ће наступити у њиховом породичном систему доласком 
детета, као и вештине за пружање подршке детету за превазилажење сепарационе кризе.  
У оквиру тематске целине из става 1. овог члана реализују се следећи садржаји: 

1) припрема детета и породице за започињање заједничког живота и долазак детета 
у хранитељску породицу као промена која захтева обострано прилагођавање; 

2) прилагођавање постојеће породичне организације потребама детета. 
 

Члан 56 
 
Циљ тематске целине "Изградња партнерског односа" јесте да будући хранитељи стекну 
знања и вештине потребне за изградњу партнерског односа и подељену одговорност за 
дете на хранитељству.  
 
У оквиру тематске целине из става 1. овог члана реализују се следећи садржаји: 

1) улога, задаци и одговорност учесника у заштити детета на хранитељству и 
принципи грађења партнерског односа; 

2) мрежа подршке детету и хранитељској породици. 
 



Члан 57 
 
Циљ тематске целине "Спремност за одговорно хранитељство - самопроцена будућих 
хранитеља" јесте да будући хранитељи, полазећи од почетне мотивације и усвојених 
знања и вештина, донесу зрелу одлуку о прихватању хранитељске улоге.  
 
У оквиру тематске целине из става 1. овог члана реализују се следећи садржаји: 

1) искуство хранитељства из угла различитих актера (родитељ, хранитељ, дете на 
хранитељству);  

2) суочавање са почетним очекивањима и мотивацијом и коришћење стечених знања 
током припреме за доношење одлуке о самопроцени и бављењу хранитељством.  

 
Члан 58 

 
Програм припреме за хранитељство спроводи центар за породични смештај на чијем 
подручју кандидати за хранитеље имају пребивалиште.  
 

Члан 59 
 
Програм припреме за хранитељство реализује се методом групног рада, применом 
интерактивног метода учења.  
 
Програм припреме похађају супружници, односно ванбрачни партнери - будући 
хранитељи. 
 
Оптимална величина групе будућих хранитеља који похађају Програм припреме за 
хранитељство је седам до десет парова, односно 14 - 20 учесника.  
 

Члан 60 
 
Припрему за хранитељство врше два реализатора Програма који су претходно прошли 
обуку за реализацију Програма припреме за хранитељство и који Програм реализују у 
складу са садржајем и методом рада дефинисаним овим правилником. 
 

VI НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ 
СМЕШТАЈ 
Члан 61 

 
Центар за породични смештај обавља послове: 

1) популарисања хранитељства и вођење локалних и међуопштинских кампања за 
различите облике хранитељства, а у складу са потребама деце; 

2) процене опште подобности будућих хранитеља за хранитељство и израду 
синтетизованог извештаја о процени хранитељских породица; 

3) реализације Програма припреме за хранитељство; 
4) формирања базе података о деци и хранитељским породицама на 

међуопштинском нивоу а у циљу ефикасног избора хранитељске породице за дете; 
5) избора адекватне хранитељске породице за дете у сарадњи са центром за 

социјални рад надлежним за организовање заштите детета; 



6) планирања услуга и мера заштите детета на хранитељству у сарадњи са центром за 
социјални рад надлежним за организовање заштите детета; 

7) праћења остваривања планова заштите, као и извештавања надлежног центра за 
социјални рад о напредовању детета на хранитељству; 

8) увида у рад хранитељских породица у погледу задовољавања потреба детета и 
поштовања стандарда заштите детета на хранитељству; 

9) континуиране и адекватне подршке детету и хранитељској породици за 
остваривање заштите детета и задовољавање његових потреба; 

10) реализовања програма подршке младим особама на хранитељству и активности за 
њихову еманципацију и напуштање заштите и самосталног започињања живота и 
рада; 

11) подстицања организовања и подршке раду група за самоподршку деце и 
хранитеља; 

12) реализовања различитих едукативних програма за оснаживање деце и хранитеља; 
13) различитих активности од значаја за унапређивање и развој хранитељства; 
14) праћења и проучавања потреба за заштитом деце без родитељског старања и 

примене хранитељства као мере заштите;  
15) едукације стручних радника у центрима за породични смештај у циљу јачања 

њихове професионалне компетентности; 
16) израде разних информативних и едукативних материјала за хранитеље и стручне 

литературе за стручне раднике; 
17) праћења савремених кретања и искуства других земаља у заштити деце без 

родитељског старања; 
18) координације мреже подршке и сарадње са институцијама од значаја за 

задовољавање потреба деце, као и са хуманитарним и другим организацијама; 
19) учествовања у пројектима од значаја за унапређивање заштите деце без 

родитељског старања; 
20) осталих активности од значаја за унапређивање и развој хранитељства и заштите 

деце на хранитељству. 
 

Услови у погледу стручних радника центра за породични смештај 
Члан 62 

 
За реализацију послова из члана 61. овог правилника, центар за породични смештај, има: 

1) директора; 
2) дипломираног правника - секретара; 
3) једног саветника за хранитељство на 30 хранитељских породица; 
4) два реализатора едукативних програма на сваких 150 хранитељских породица; 
5) једног супервизора на 10 запослених у центру за породични смештај; 
6) два реализатора едукативних програма за стручне раднике; 
7) два финансијско-рачуноводствена радника; 
8) једног административног радника; 
9) једног возача на 150 хранитељских породица; 
10) једну спремачицу. 

 
 



Када се, у складу са законом, у центру за социјални рад обављају послови из делокруга 
центра за породични смештај, за реализацију тих послова, центар за социјални рад треба 
да има: 

1) руководиоца организационе јединице центра за породични смештај; 
2) потребан број стручњака из става 1. тач. 3), 4) и 5) овог члана; 
3) возача. 

 
Члан 63 

 
Послове саветника за хранитељство могу обављати: социјални радник, психолог, педагог и 
дефектолог. 
  
Изузетно, послове саветника за хранитељство могу обављати и други стручни радници који 
имају звања из области друштвено-хуманистичких и медицинских наука и најмање пет 
година радног искуства у установи за децу без родитељског старања. 
 

Члан 64 
 
Послове супервизора и реализатора едукативних програма могу обављати: социјални 
радник, психолог, педагог и дефектолог.  
 
Супервизор и реализатор едукативних програма треба да има радно искуство на 
пословима заштите деце без родитељског старања и рада на примени социо-едукативних 
програма, као и обуку за реализацију Програма припреме за хранитељство. 
 

VII НАЧИН ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ХРАНИТЕЉСТВУ 
Члан 65 

 
Подаци које садржи евиденција и документација о хранитељству користе се за 
јединствено евидентирање деце на хранитељству и за јединствено евидентирање 
хранитеља, за избор адекватне хранитељске породице за дете и развој и унапређивање 
заштите детета на хранитељству. 
 

Члан 66 
 
Евиденција о хранитељству води се у: 

1) књизи евиденције о храњеницима (општа подобност храњеника);  
2) књизи евиденције о хранитељима (општа подобност хранитеља); 
3) књизи евиденције о заснованом хранитељству. 

 
Књигу евиденције из става 1. тачка 1) овог члана води центар за социјални рад на чијем 
подручју храњеник има пребивалиште, односно боравиште и који је донео одлуку о 
општој подобности храњеника. 
 
Књигу евиденције из става 1. тачка 2) овог члана води центар за социјални рад на чијем 
подручју хранитељ има пребивалиште, односно боравиште и који је донео одлуку о општој 
подобности хранитеља. 



Књигу евиденције из става 1. тачка 3) овог члана води центар за социјални рад надлежан 
за дете на хранитељству и центар за социјални рад надлежан за хранитеља.  
 
Центар за породични смештај води Књигу евиденције о храњеницима; Књигу евиденције о 
хранитељима и Књигу евиденције о заснованом хранитељству. 
 
На основу добијених података од центара за социјални рад центар за породични смештај 
формира регистар - базу података о хранитељству, управља базом података и редовно 
ажурира податке о деци и хранитељима. 
 

Члан 67 
 
У Књигу евиденције о храњенику уписују се подаци о: 

1) храњенику (име и презиме, пол, датум и место рођења, јединствени матични број 
грађана, држављанство, пребивалиште, односно боравиште, националност, 
породични статус, старатељство над дететом, школски статус, психофизичко и 
здравствено стање; 

2) храњениковим родитељима (име и презиме, датум и место рођења, јединствени 
матични број грађана, пребивалиште, односно боравиште, националност, 
држављанство, школска спрема, радни статус, стамбени статус, здравствено стање, 
социјалне дисфункције);  

3) разлозима одсуства родитељског старања; 
4) сродницима и особама за које храњеника везује посебна блискост (браћа и сестре, 

старатељ, друге особе значајне за дете);  
5) носиоцима трошкова за издржавање; 
6) одлуци о општој подобности храњеника (датум сачињавања налаза и стручног 

мишљења психолога, датум сачињавања налаза и стручног мишљења педагога, 
датум сачињавања налаза и стручног мишљења социјалног радника, датум 
сачињавања налаза и стручног мишљења правника, датум сачињавања налаза и 
стручног мишљења лекара, налаз и стручно мишљење других овлашћених 
установа, број и датум доношења одлуке о општој подобности храњеника); 

7) центру за социјални рад (назив, адреса - место, улица и број, број телефона, е-маил 
адреса, број упитника, датум састављања упитника, потпис овлашћеног лица, печат 
органа старатељства).  

 
Члан 68 

 
У Књигу евиденције о хранитељу уписују се подаци о:  

1) хранитељу (име и презиме, пол, датум и место рођења, јединствени матични број 
грађана, пребивалиште, односно боравиште, националност, држављанство, 
школска спрема, радни статус, здравствени статус, брачни статус); 

2) хранитељској породици (стамбени статус, материјални статус, укупан број чланова 
у породици, укупан број деце у породици, подаци о деци коју може прихватити на 
хранитељство - број, пол, узраст, националност, психофизичко и здравствено 
стање; 

3) одлуци о општој подобности хранитеља (датум сачињавања налаза и стручног 
мишљења психолога, датум сачињавања налаза и стручног мишљења педагога, 
датум сачињавања налаза и стручног мишљења социјалног радника, датум 



сачињавања налаза и стручног мишљења правника, датум сачињавања налаза и 
стручног мишљења лекара, налаз и стручно мишљење других овлашћених 
установа, број и датум доношења одлуке о општој подобности хранитеља); 

4) центру за социјални рад (назив, адреса - место, улица и број, број телефона, е-маил 
адреса, потпис овлашћеног лица, печат органа старатељства).  

 
Члан 69 

 
У књигу евиденције о заснованом хранитељству уписују се подаци о: 

1) детету (име и презиме, датум и место рођења детета, сродство са хранитељском 
породицом и другом децом у хранитељској породици, облик хранитељства, 
надлежни центар за социјални рад, датум смештаја у хранитељску породицу, 
носиоци трошкова за издржавање детета, датум престанка смештаја, разлози 
престанка смештаја); 

2) хранитељској породици (име и презиме, датум рођења, адреса становања, укупан 
број деце у породици, укупан број деце на хранитељству, центар за социјални рад 
који је надлежан за хранитеља). 

 
Члан 70 

 
Књига евиденције о храњеницима води се на Обрасцу број 4, величине 25x35 цм, и то у 
облику укоричене и прошивене књиге са означеним страницама, оверене од органа 
старатељства. 
 
Образац број 4 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део. 
 

Члан 71 
 
Књига евиденције о хранитељима води се на Обрасцу број 5, величине 25x35 цм, и то у 
облику укоричене и прошивене књиге са означеним страницама, оверене од центра за 
социјални рад. 
 
Образац број 5 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део. 
 

Члан 72 
 
Књига евиденције о заснованом хранитељству води се на Обрасцу број 6, величине 25x35 
цм, и то у облику укоричене и прошивене књиге са означеним страницама, оверене од 
центра за социјални рад. 
 
Образац број 6 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део. 
 

Члан 73 
 
Центар за социјални рад, односно центар за породични смештај, који води књиге 
евиденције из чл. 70-72. овог правилника, одговоран је за потпуност и тачност података 
уписаних у ове књиге.  
 



Члан 74 
 
Књига евиденције о храњеницима закључује се на крају сваке календарске године 
уношењем белешке о последњем редном броју уписа за ту годину, бројевима и у загради 
словима. 
 
Први упис у следећој календарској години врши се на првој следећој страници Књиге 
евиденције о храњеницима, под редним бројем 1. 
 
Ако у календарској години није било уписа, у Књигу евиденције о храњеницима уноси се 
белешка о томе да за ту годину није било уписа храњеника. 
 

Члан 75 
 
Књига евиденције о хранитељима закључује се на крају сваке календарске године 
уношењем белешке о последњем редном броју уписа за ту годину, бројевима и у загради 
словима. 
 
Први упис у следећој календарској години врши се на првој следећој страници Књиге 
евиденције о хранитељима под редним бројем 1. 
 
Ако у календарској години није било уписа, у Књигу евиденције о хранитељима уноси се 
белешка о томе да за ту годину није било уписа хранитеља. 
 

Члан 76 
 
Књига евиденције о заснованом хранитељству закључује се на крају сваке календарске 
године уношењем белешке о последњем редном броју уписа за ту годину, бројевима и у 
загради словима. 
 
Први упис у следећој календарској години врши се на првој следећој страници Књиге 
евиденције о заснованом хранитељству под редним бројем 1. 
 
Ако у календарској години није било уписа, у Књигу евиденције о заснованом 
хранитељству уноси се белешка о томе да за ту годину није било уписа хранитеља. 
 
Евиденција и документација чува се у архиви центра за социјални рад, односно центра за 
породични смештај, у складу са одредбама Уредбе о канцеларијском пословању органа 
државне управе ("Службени гласник РС", број 80/92). 
 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 77 

 
Програм припреме за хранитељство из члана 46. овог правилника, до оснивања потребног 
броја центара за породични смештај, реализоваће центри за социјални рад. 
 
 
 



Члан 78 
 

Центри за социјални рад у којима се обављају послови из делокруга рада центра за 
породични смештај, обезбедиће потребан број стручних и других радника из члана 62. 
став 2. овог правилника, према динамици којом се одвија процес трансформације 
установа за децу и могућности преузимања радника из тих установа, у складу са 
средствима обезбеђеним у буџету Републике Србије за ове намене, а најдуже у року од 
две године од дана ступања на снагу овог правилника. 
 

Члан 79 
 
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о ближим условима за 
заснивање хранитељства ("Службени гласник РС", број 102/05), Правилник о начину 
вођења евиденције и документације о хранитељству ("Службени гласник РС", број 67/05), 
Правилник о програму припреме за хранитељство ("Службени гласник РС", број 67/05), 
одредбе Правилника о ближим условима за оснивање и нормативима и стандардима за 
обављање делатности установа социјалне заштите за смештај деце без родитељског 
старања и деце и омладине са поремећајима у понашању ("Службени гласник РС", бр. 
88/93, 121/03, 8/06 и 63/06) које се односе на смештај деце у хранитељским породицама и 
делатност центра за породични смештај и члан 7. ст. 5. и 9. Правилника о вођењу 
евиденције о корисницима и документације о стручном раду у установама социјалне 
заштите ("Службени гласник РС", бр. 63/93 и 10/06). 
 

Члан 80 
 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
Републике Србије". 
 



ИНФОРМАТОР О ДЕТЕТУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ  
МОЈ ЖИВОТНИ ПУТ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Име и презиме детета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

(датум уношења података)                                     (потпис стручног радника) 



ОПШТИ ПОДАЦИ О ДЕТЕТУ 

1. Име детета 
  

 
 
Фотографија детета 
 

 

2. Презиме детета 
 

 

3. Надимак детета 
 

 

4. Датум рођења 
 

 

5. Место рођења 
(општина, република) 

 

 

6. Националност, етничка 
припадност детета 

 

 

7. Држављанство детета 
 

 

8. Језик којим дете 
говори 

 

 
ПОДАЦИ О РОДИТЕЉИМА 
МАЈКА 

1. Име и презиме 
  

 
 
 
 
 
 
Фотографија мајке 

 

 

2. Адреса становања 
 

 

3. Година рођења 
 

 

4. Место рођења 
 

 

5. Занимање и 
запосленост 

 

 

6. Остали важни подаци  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОТАЦ 

1. Име и презиме 
  

 
 
 
 
 
 

Фотографија оца 
 

 

2. Адреса становања 
 

 

3. Година рођења 
 

 

4. Место рођења 
 

 

5. Занимање и 
запосленост 

 

 

6. Остали важни подаци  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДАЦИ О БРАЋИ И СЕСТРАМА 
 

Име и презиме   
 

 
Фотографија 

 

 

Рођен/а  год. 

 

Адреса  

 

Телефон  

 
 

Име и презиме   
 
 

Фотографија 
 

 

Рођен/а  год. 

 

Адреса  

 

Телефон  

 
 

Име и презиме   
 
 

Фотографија 
 

 

Рођен/а  год. 

 

Адреса  

 

Телефон  

 
 

Име и презиме   
 
 

Фотографија 
 

 

Рођен/а  год. 

 

Адреса  

 

Телефон  

 



ПОДАЦИ О ДРУГИМ СРОДНИЦИМА 

Име и презиме   
 
 

 
Фотографија 

 

 

Сродство   

 

Рођен/а  год. 

 

Адреса  

 

Телефон  

 
 

Име и презиме   
 
 

 
Фотографија 

 

 

Сродство   

 

Рођен/а  год. 

 

Адреса  

 

Телефон  

 
 

Име и презиме   
 
 

 
Фотографија 

 

 

Сродство   

 

Рођен/а  год. 

 

Адреса  

 

Телефон  

 
 

Име и презиме   
 
 

 
Фотографија 

 

 

Сродство   

 

Рођен/а  год. 

 

Адреса  

 

Телефон  

 



 
ПОРОДИЧНО СТАБЛО ДЕТЕТА 

 
 
 

 
Прадеда   Прабаба       Прадеда   Прабаба       Прадеда   Прабаба       Прадеда   Прабаба 

 
 
 
 
 

                                   Деда                                Баба                                         Деда                           Баба  
 
 
 
 
                                                                          Отац                Мајка         
 
                       Стриц      Тетка                                                    Ујак         Тетка  
         
 
 
 
 
                                                                Брат               JA             Sestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОДАЦИ О ВАЖНИМ ОСОБАМ ИЗ ДЕТЕТОВЕ ПРОШЛОСТИ 
 

 
 
Име и презиме 
Адреса 
 
 
 
 

  
 
Име и презиме 
Адреса 
 

 
   

 
 
Име и презиме 
Адреса 
 
 
 
 

  
 
Име и презиме 
Адреса 
 

 
 

 
 
Име и презиме 
Адреса 
 
 
 
 

  
 
Име и презиме 
Адреса 
 

 
 

 
 
Име и презиме 
Адреса 
 
 
 
 

  
 
Име и презиме 
Адреса 
 

 
   



ПОДАЦИ О СТАРАТЕЉУ ДЕТЕТА 
   

Име и презиме   
 
 

Фотографија 
 

 

Адреса  

 

Телефон  

 

Контатки са старатељем  

 
 

РАЗЛОЗИ ИЗДВАЈАЊА ДЕТЕТА ИЗ ПОРОДИЦЕ 

 

 

 

 

 

   
   

ПРОЦЕНА ДУЖИНЕ ТРАЈАЊА ХРАНИТЕЉСТВА 

 

   
 
ГДЕ ЈЕ ДЕТЕ ЖИВЕЛО ДО ДОЛАСКА У ХРАНИТЕЉСКУ ПОРОДИЦУ  
 

МЕСТО БОРАВКА  ВРЕМЕ БОРАВКА  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



ФИЗИЧКИ РАЗВОЈ И ЗДРАВЉЕ ДЕТЕТА 

1. Телесна тежина детета 
приликом смештаја 

  
 
 
 

 

2. Висина детета 
прпиликом смештаја 

 

 

3. Телесна тежина и 
висина детета на рођењу 

 

 

4. Назив болнице у којој 
је дете рођено 

 

 
ВАКЦИНЕ 

Б.С.Г.    Рубеола       

   (датум вакцинисања)     (датум вакцинисања)     

   

Полиомиелитис    Ди-те-пер       

   (датум вакцинисања)     (датум вакцинисања)     

   

Морбили    Паротитис       

   (датум вакцинисања)     (датум вакцинисања)     

   

Вакцине које треба да прими и када 

 

 

 

 

 
ДЕЧИЈЕ БОЛЕСТИ 

Прележане дечије болести (навести оквирно време) 

 

 

 

 

 
АЛЕРГИЈЕ 

Алергијске реакције – ако их има, навести које 

 

 
МЕДИЦИНСКА ПОМАГАЛА 

Да ли дете користи неко од медицинских помагала (наочаре, сочива, протезе, слушни 
апарати итд.)? 

 

 



ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ 

Хронични здравствени проблеми – ако их има, навести терапију и здравствену установу у 
којој се врши лечење и контрола 

 

Други здравствени проблеми и терапије 

 

Назив дома здравља где се дете лечи, адреса и број здравственог картона 

 

Име дететовог педијатра и број телефона 

 

Име дететовог зубара, установа у којој ради и број телефона 

 

Здравствене контроле и прегледи код лекара специјалисте (навести назив установе, име 
лекара, број телефона) 

 

Остали подаци о здравственом стању детета 

 

 

 

 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ДЕТЕТА 

Кратак опис психолошких карактеристика детета (каквог је темперамента, шта је специфично 
за његово емоционално реаговање и активитет) 

 

 

 

Да ли дете има ноћне страхове, чега или кога се највише плаши? 

 

 

 

Специфичности у понашању детета 

 

 

 

Који је најбољи начин поступања с дететом кад је уплашено, забринуто или нерасположено? 

 

 

 

Да ли дете има неке посебне навике (сисање палца, грицкање ноктију)?   

 

 

 

 
 



ИСХРАНА 

Да ли дете има добар апетит, или слабо једе 

 

 

Да ли дете има посебан режим исхране и због чега? 

 

 

На који ритам исхране је дете навикло (број дневних оброка)?   

 

Коју храну дете радо једе, а коју не воли? 

 

Које напитке дете воли, а које не воли? 

 

Да ли је, и на коју храну дете алергично?   

 

 
СПАВАЊЕ 

Када дете иде на спавање и колико сати дневно спава? 

 

Да ли дете спава само, или је навикло да спава са другим дететом или одраслом особом, 
омиљеном играчком, каквим осветљењем? 

 

Да ли дете има навику да му се чита, прича пред спавање или се успављује на неки други 
начин? 

 

 
ШТА ДЕТЕ МОЖЕ САМО ДА ОБАВЉА? 

Шта дете може самостално да обавља (исхрана, облачење, хигијена, кретање итд.)? 

 

 

 

   

Које специфичности има дете у одржавању личне хигијене (на пример: плаши се туша, нема 
искуства с великом кадом, није обучавано да пере зубе и сл.)? Препорука: 

 

 

Да ли су стабилизоване навике на чистоћу 

 

 



ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 

Који вртић или школу дете похађа? 

 

 

Успешност детета у школи (успех, посебни резултати)? 

 

Да ли је потребно да неко одводи дете у школу? 

 

Да ли је дете укључено у додатну/допунску наставу 

 

Да ли је дете укључено у додатне активности у школи? (навести које и у којим терминима) 

 

Да ли дете има најбољег друга или другарицу ? 

 

Омиљени васпитач, учитељ или наставник детета 

 

Навести игру коју дете највише воли 

 

Да ли дете има кућног љубимца? 

 

 
ОДНОСИ СА ВРШЊАЦИМА И ПОСЕБНА ИНТЕРЕСОВАЊА ДЕТЕТА  

Да ли има другове или другарице мимо школе, вртића и како се са њима дружи? 

 

Да ли је члан неке групе или удружења? 

 

Да ли дете има интересовања, таленте, хобије које није реализовало? 

 

 
ОСТАЛИ ПОДАЦИ О ДЕТЕТУ  

С којим члановима породице дете контактира, како и колико често? 

 

 

Да ли су неки контакти посебно регулисани решењем центра? 

 

 

Навести посебне податке о детету, карактеристике и понашања на које треба обратити 
пажњу, пратити, кориговати и сл. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОТРЕБНА ПОДРШКА ЗА РАЗВОЈ ДЕТЕТА  

У ком аспекту развоја је детету потребна подршка/подстицај 

 

 

Да ли је дете због развојних проблема укључено у неки третман (логопед, физиотерапеут, 
психолог, психијатар ...)? Навести где (назив установе, адресу, телефон, име терапеута и 
термине третмана) 

 

 

 

Да ли дете има симптоме занемаривања или злостављања и да ли је укључено на 
одговарајући третман? 

 

 

 

 
 
 



ЗАПАЖАЊА О ДЕТЕТУ ТОКОМ ОДРАСТАЊА У ХРАНИТЕЉСКОЈ ПОРОДИЦИ  
(податке уноси хранитељ)  

Основна запажања о развоју детета током боравка у хранитељској породици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

   

(датум уношења података)                                                       (потпис хранитеља) 

 



 
КО ЈОШ БРИНЕ О ДЕТЕТУ? 

Назив дететовог центра за социјални рад и адреса 

 

Име, презиме и телефон стручног радника из тог центра 

 

Адреса и телефон центра за породични смештај који прати и пружа подршку хранитељској 
породици 

 

Име, презиме и телефон саветника за хранитељство 

 

Назив, адреса и телефон удружења хранитеља 

 

Назив, адреса и телефон клуба за децу на хранитељству 

 

Назив, адреса и телефон невладиних организација које пружају подршку хранитељским 
породицама 

 

 
 
 



МОЈА ЖИВОТНА ПРИЧА1  
   
  
  

 
Информатор о детету  
"МОЈ ЖИВОТНИ ПУТ"  
је власништво детета  
Одрасли помажу детету да се важни подаци о њему сачувају.  
 

 
  
   
   
  
Образац број 1 
   
СИНТЕТИЗОВАНИ ИЗВЕШТАЈ 
НАЛАЗ И СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О ОПШТОЈ ПОДОБНОСТИ БУДУЋИХ ХРАНИТЕЉА 
 

Назив центра        

 

Име и презиме кандидата за хранитеље      

 

                                                
1 Садржај овог дела Информатора попуњава дете/млада особа на хранитељству уз подршку 
стручних радника и хранитеља. Избор садржаја значајних за дете и начин документовања 
осмишљава се и обликује у сарадњи са центром за породични смештај. 



I 
ОПШТИ ПОДАЦИ 
 

 Хранитељица Хранитељ 

1. Име и презиме   

2. Датум и место рођења   

3. ЈМБГ   

4. Држављанство   

5. Адреса пребивалишта/боравишта   

6. Телефон и имејл   

7. Националност   

8. Брачни статус (удата/ожењен, 
разведена/разведен, удовица/удовац, 
ванбрачна заједница, није у 
браку/ванбрачној заједници) 

  

9. Школска спрема   

10. Занимање   

11. Запосленост (стални радни однос, рад 
на одређено време, повремено радно 
ангажован/а - на ком радном месту и у 
којој организацији) 

  

12. Датум доношења одлуке о општој 
подобности 

  

13. Методологија и инструменти процене 
који су коришћени 

  

14. Посебне напомене   

 
   
   



II 
ИЗВЕШТАЈИ НА ОСНОВУ ПРОЦЕНЕ 
 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРОЦЕНУ НАЛАЗ И СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ 
ПРАВНИКА 

Констатују се: исправе које су хранитељи доставили, у 
складу са законом, као и датум издавања исправа и 
њихова исправност. 
Процењује се: да ли будући хранитељи испуњавају, на 
основу исправа, законске услове за утврђивање опште 
подобности за хранитељство. 

 

Датум сачињавања стручног мишљења Име и презиме и потпис 
правника 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРОЦЕНУ 
НАЛАЗ И СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ 
СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА 

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ, ИСТОРИЈА ПАРА И САДАШЊИ 
САСТАВ И СТРУКТУРА ПОРОДИЦЕ 
Констатују се: биографски подаци будућих хранитеља, 
појединачно везано за њихове породице порекла, као и 
од када су супружници заједно, да ли имају претходне 
заједнице и деце из тих заједница, са ким деца живе, 
колико чланова има хранитељска породица, ко су њени 
чланови (пар, појединац, проширена породица) да ли 
има усвојене или деце на хранитељству. 
Процењује се: да ли породица, по својој структури, 
обезбеђује добар модел породичног живота за дете - 
децу коју би прихватила, као и какви су капацитети 
породице у односу на број деце о којима би бринули. 

 

СТАМБЕНИ УСЛОВИ ПОРОДИЦЕ 
Констатују се: подаци о стамбеној ситуацији будућих 
хранитеља - власници куће или стана, односно 
подстанари или корисници стана у друштвеној својини; 
да ли постоји комунална инфраструктура - струја, вода, 
грејање, телефон; величина стамбеног простора, 
опремљеност, распоред соба и простор који је планиран 
за дете - децу на хранитељству. 
Процењује се: функционалност простора у односу на 
потребе породице и посебно на потребе детета, 
адекватност простора намењеног за дете, грејање тог 
простора, осветљеност, повезаност са осталим 
простором, безбедност за дете. 

 

ДЕМОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И ДОСТУПНОСТ РЕСУРСА 
Констатују се: подаци о томе где се стан налази (село, 
град приградско насеље и удаљеност од града) како је 
организован превоз до места живљења будућих 
хранитеља, да ли у месту живљења постоји вртић, 
основна школа, специјална основна школа, средње 

 



школе, здравствене установе, спортски терени, установа 
културе и др. 
Процењује се: да ли породица активно користи 
расположиве ресурсе, који су недостајући ресурси: у 
односу на потребе породице са дететом, и на који начин 
породица у недостатку ресурса задовољава своје 
потребе. Процењује се задовољство породице условима 
у месту живљења. 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПОРОДИЦЕ 
Констатује се: на које све начине породица остварује 
приходе, који су стални а који повремени и колики је 
просечни месечни износ прихода породице, као и 
приход по члану домаћинства. 
Процењује се: колико породица са постојећим 
приходима задовољава своје потребе и да ли су они 
довољни у односу на потребе свих чланова. 

 

ЗДРАВСТВЕНИ СТАТУС ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ 
Констатује се: здравствено стање породице и њених 
чланова на основу лекарских уверења - да ли будући 
хранитељи болују од хроничних болести, да ли су они 
или неко од чланова породице имали проблем са 
болестима зависности и ако јесу на који начин су то 
превазишли. 
Процењује се: да ли су будући хранитељи физички и 
ментално здрави, какав је њихов однос према здрављу и 
уколико имају здравствене проблеме, да ли су исти 
сметња за обављање хранитељске улоге. 

 

СОЦИЈАЛНО ПРЕДСТАВЉАЊЕ И СТИЛ ПОРОДИЧНОГ 
ЖИВОТА БУДУЋИХ ХРАНИТЕЉА 
Констатује се: колико је породица отворена према 
окружењу, које су њене вредности и уверења, какви су 
ставови према здрављу, хигијени, новцу, раду, култури, 
религији, породичној традицији, забави, моди, спорту 
итд. 
Процењују се: животни стил породице и колико је у 
складу са социо-културним окружењем, да ли 
обезбеђује подстицајне услове за развој детета, односно 
да ли из њега проистичу нека ограничења или ризици, 
какав је социјални углед будућих хранитеља 
појединачно и породице, у социјалном окружењу (на 
послу, међу пријатељима, комшилуку), какав је њихов 
доживљај сопственог социјалног угледа и колико је он у 
складу са проценама окружења. 

 

Датум сачињавања мишљења Име и презиме и потпис 
социјалног радника 
 
 



ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРОЦЕНУ НАЛАЗ И СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ 
ПЕДАГОГА 

ОБРАЗОВНИ СТАТУС БУДУЋИХ ХРАНИТЕЉА 
Констатује се: формално образовање будућих 
хранитеља и да ли будући хранитељи проширују и 
унапређују своја знања и вештине. 
Процењују се: став будућих хранитеља према 
образовању, задовољство својим образовањем и 
професионалном улогом и достигнућима као и да ли ће 
образовање адекватно подстицати код детета, какав 
модел представљају у том погледу, појединачно и као 
породица. 

 

ВАСПИТНИ КАПАЦИТЕТИ БУДУЋИХ ХРАНИТЕЉА 
Констатује се: родитељско искуство будућих хранитеља 
и њихова искуства у васпитању деце, као и њихова 
искуства у погледу васпитања у односу на породицу 
порекла, шта сматрају пресудним у васпитању деце, у 
чему се у погледу васпитања деце на хранитељству 
осећају несигурним, на који начин виде да се то може 
превазићи, од кога очекују подршку. 
Процењују се: знања и лична искуства будућих 
хранитеља о васпитању деце и њихови капацитети за 
успостављање квалитетне релације са дететом, као и за 
примену васпитних метода у складу са индивидуалним 
карактеристикама детета. 

 

КАПАЦИТЕТИ ЗА ХРАНИТЕЉСТВО 
Констатује се: која знања имају будући хранитељи у 
погледу развојних потреба деце. 
Процењује се: како будући хранитељи разумеју потребе 
деце различитог узраста, да ли имају емпатичност, 
респонзивност, способност да прихвате одговорност 
одраслог у релацији са дететом и пруже му физичку и 
психолошку негу, као и како ће се суочавати са 
проблемима у улози хранитеља. 

 

Датум сачињавања мишљења Име и презиме и потпис педагога 
 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРОЦЕНУ 
НАЛАЗ И СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ 
ПСИХОЛОГА 

ЛИЧНОСТ БУДУЋИХ ХРАНИТЕЉА 
Констатује се: да ли су будући хранитељи имали или 
имају озбиљнијих психолошких тешкоћа и ако јесу на 
који начин су их превазишли, да ли је у породици 
порекла било искуство занемаривања или злостављања, 
како сада доживљавају породицу порекла и да ли су 
очуване релације са породицом порекла. 
Процењују се: искуство одрастања из породица порекла 
(детињство, младост, сазревање), да ли имају критичан 

 



однос према искуству одрастања у примарној породици. 
Каква је емоционална зрелост и стабилност будућих 
хранитеља, способност за емоционалну размену, 
респонзивност у односу на потребе других и способност 
да остварују трајне емоционалне везе, како реагују у 
кризним ситуацијама и на који начин их превладавају, 
какво је њихово социјално функционисање, колико су 
богате, успешне и трајне социјалне интеракције које 
остварују, како доживљавају себе и какви су у доживљају 
других о њима, да ли су у стању да решавају проблеме 
или да живе са неразрешеним проблемима и очувају 
делотворно функционисање кроз период стреса. 

ПАРТНЕРСКА РЕЛАЦИЈА 
Констатује се: како хранитељски пар оцењује свој брак и 
партнерске релације. 
Процењују се: односи унутар брачне дијаде, личне 
границе, задовољство партнерском релацијом, улоге и 
друго 

 

МОТИВАЦИЈА ЗА ХРАНИТЕЉСТВО 
Констатује се: шта су будући хранитељи навели као своје 
основне мотиве за бављење хранитељством, колико су 
различити њихови мотиви, да ли имају и каква су 
очекивања у погледу карактеристика детета које би 
прихватили на хранитељство (пол, узраст, развојне 
карактеристике, порекло, здравље и др.) 
Процењују се: функционалност и констелација мотива за 
хранитељство и флексибилност мотивације у односу на 
очекивања будућих хранитеља у погледу карактеристика 
детета, зрелост одлуке о хранитељству, капацитети за 
успостављање прихватљиве и реалистичне мотивације. 

 

Датум сачињавања налаза и мишљења 
Име и презиме и потпис 
психолога 

 
III  
ПРОЦЕНА КРОЗ ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗА ХРАНИТЕЉСТВО 
 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРОЦЕНУ  НАЛАЗ И СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СИГУРНОГ ОКРУЖЕЊА И ЗАШТИТА 
ДЕТЕТА 
 
Процењује се: 

 ниво почетног знања и информисаност будућих 
хранитеља о хранитељству; 

 разумевање сличности и разлике између 
биолошког родитељства и хранитељства и 
самопроцена у односу на специфичне задатке 
хранитељства; 

 



 спремност хранитеља да, у оквиру своје 
породице, обезбеде сигурно окружење за дете; 

 стечена знања за препознавање физичких, 
емоционалних и бихејвиоралних знакова 
занемаривања и злостављања, разумевање 
последица занемаривања и злостављања на 
развој детета, стечене вештине адекватног 
поступања и подршке деци са искуством 
занемаривања и злостављања и адекватног 
коришћења расположивих ресурса; 

 разумевање потреба деце с посебним потребама 
и спремност будућих хранитеља за преузимање 
непосредне бриге о детету са заостајањима у 
развоју. 

ЗАДОВОЉАВАЊЕ РАЗВОЈНИХ ПОТРЕБА ДЕТЕТА 
 
Процењују се: 

 знања будућих хранитеља о карактеристикама 
развоја детета кроз узраст и специфичних 
потреба детета без родитељског старања; 

 разумевање последица неадекватног 
задовољавања потреба деце и искуства која 
доводе до застоја у развоју; 

 стечене вештине за примену метода породичног 
васпитања примерене узрасту, индивидуалним 
карактеристикама и искуству детета, циљевима 
васпитања и правима детета. 

 

ОЧУВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА ДЕТЕТА 
 
Процењују се: 

 знања о значају очувања личног идентитета и 
животног континуитета детета; 

 разумевање и прихватање различитости: 
националне, религијске, социјалне и културне; 

 стечене вештине за подржавање свих облика 
контакта детета са члановима његове примарне 
породице и другим важним особама из 
прошлости детета. 

 

ПРЕВЛАДАВАЊЕ СЕПАРАЦИЈЕ И ГУБИТАКА ДЕТЕТА 
 
Процењују се: 

 знања о стабилности окружења и особа које 
брину о детету; 

 разумевање последица радног одвајања и 
губитака детета на успостављање трајних 
емотивних веза; 

 стечене вештине за пружање адекватне подршке 

 



детету за превладавање сепарационих криза и 
рехабилитацију капацитета везивања детета; 

 разумевање и прихватање привремености 
хранитељства и спремност хранитеља да пруже 
подршку детету у ситуацијама промене - 
повратак у породицу порекла, усвојење, 
осамостаљивање и др. 

ПОДЕЉЕНА ОДГОВОРНОСТ ЗА ОДРАСТАЊЕ ДЕТЕТА 
 
Процењују се: 

 знања о правима детета, информисаност о 
законској регулативи у односу на заштиту детета 
без родитељског старања; 

 знања о правима, обавезама и одговорности 
хранитеља; 

 разумевање подељене одговорности за заштиту 
детета, вештина грађења партнерског односа и 
тимског рада и активно коришћење мреже 
подршке. 

 

Датум: 

Потпис реализатора Програма 
припреме за хранитељство: 
1._________________________ 
2._________________________ 
 

 
IV 
ЗАКЉУЧАК О ОПШТОЈ ПОДОБНОСТИ БУДУЋИХ ХРАНИТЕЉА 
 

СНАГЕ И РЕСУРСИ ПОРОДИЦЕ 
 

 

ПОТРЕБЕ ПОРОДИЦЕ ЗА ПОДРШКОМ И ЈАЧАЊЕМ КОМПЕТЕНЦИЈА 
ХРАНИТЕЉА (ограничења и ризици) 

 

ПОДОБНОСТ У ОДНОСУ НА КАРАКТЕРИСТИКЕ ДЕТЕТА (узраст детета, 
порекло, број деце, здравствене или развојне тешкоће детета) 

 

 
БУДУЋИ ХРАНИТЕЉИ 
1. поседују општу подобност за хранитељство; 
2. не поседују општу подобност за хранитељство. 
 

Датум сачињавања процене стручног тима Чланови стручног 
тима: 
1. 
2. 
3. 
4. 

 
 



Образац број 2 
  
ПОТВРДА О БАВЉЕЊУ ХРАНИТЕЉСТВОМ 
На основу члана ___ Правилника о ближим условима за заснивање хранитељства и 
стандардима заштите деце на хранитељству ("Службени гласник РС", број ___ ) 
 
 
Центар за социјални рад _______________________ издаје 
 
 
ПОТВРДУ О БАВЉЕЊУ ХРАНИТЕЉСТВОМ 

 
(име и презиме хранитеља) 

 
 
из _________________, са станом у _______________________________ коме је општа 
подобност за хранитељство утврђена дана ______ 20__. г.  
 
 
Потврда се издаје дана ___________ с роком важења од две године уз могућност 
продужења. 
 
 

Број:   

 
 

У:   

 
 

Датум:   

 
 

ДИРЕКТОР 

 



Образац број 3  
 
I 
ДНЕВНИК РАДА САВЕТНИКА ЗА ХРАНИТЕЉСТВО О ПРАЋЕЊУ И ПОДРШЦИ 
ХРАНИТЕЉСКОЈ ПОРОДИЦИ 

А) ОПШТИ ПОДАЦИ О ДЕТЕТУ 

1. Назив центра за породични смештај 

2. Име и презиме саветника за хранитељство 

3. Име и презиме детета на хранитељству 

4. Име и презиме хранитеља 

5. Адреса хранитеља 

6. Контакт телефон хранитеља 

7. Име и презиме родитеља детета 
Мајка: 
Адреса становања: 
Контакт телефон: 

Отац: 
Адреса становања: 
Контакт телефон: 

8. Име и презиме старатеља детета: 
Адреса становања: 
Контакт телефон: 

9. Име и презиме одговорног стручног радника за дете надлежног центра за социјални 
рад: 
Адреса центра: 
Контакт телефон: 

10. Датум смештаја детета у породицу 

 

Б) ВАЖНЕ ОСОБЕ ЗА ДЕТЕ 

Име и 
презиме 

Сродство или 
однос с дететом 

Занимање Адреса Институција Контакт 
телефон 

      

      

      

      

 



 II 
ЗАДАЦИ ИЗ ПЛАНА УСЛУГА И ЗАШТИТЕ ДЕТЕТА НА ХРАНИТЕЉСТВУ 
Датум одржавања састанка и доношења плана услуга за дете на хранитељству 
 

1. Задаци из плана услуга и заштите детета за које је одговоран саветник за 
хранитељство 

Рок 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

2. Задаци из плана услуга и заштите детета које реализује хранитељ  

  

  

  

  

  

3. Задаци из плана услуга и заштите детета које реализују други сарадници и институције 

Име и презиме/ институција Задаци Рок 

   

   

   

   

   

4. Евиденција о пруженим услугама детету и хранитељској породици за период за који је 
план услуга и заштите донет 

Датум Услуге Носиоци Рокови 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

5. Планиране а нереализоване услуге детету и хранитељској породици  

Датум Услуге Носиоци Разлози 

    

    

    

    

    

    

    

    



6. Предлози саветника за хранитељство за ревизију плана услуга и заштите детета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

У _______________________                                                                 САВЕТНИК ЗА ХРАНИТЕЉСТВО 
Датум 

 



III 
ПОСЕТЕ ХРАНИТЕЉСКОЈ ПОРОДИЦИ 
1. ПРОЦЕНА РАЗВОЈА ДЕТЕТА 
 

1.1. СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ ДЕТЕТА У ХРАНИТЕЉСКОЈ ПОРОДИЦИ 

Индикатори Датум посете Процена 

 
 
Услови у којима дете живи 
 

  

  

  

  

  

  

Уочени ризици за безбедност детета 

  

  

  

  

  

  

Услови у хранитељској породици које треба побољшати 

  

  

  

  

  

  

1.2. ЗДРАВЉЕ И ФИЗИЧКИ РАЗВОЈ ДЕТЕТА 

Здравствено стање и здравствени проблеми 

  

  

  

  

  

  

 
 
Разноврсност исхране и потребе детета 

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
Терапија 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
Напредовање детета у расту и тежини - евентуални проблеми 

  

  

  

  

  

  

Услуге неопходне за подршку 

  

  

  

  

  

  

1.3. ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЕТЕТА 

Вртић, школа коју похађа 

  

  

  

  

  

  

Школска постигнућа - резултати 

  

  

  

  

  

  

 
 
Посебна запажања о детету 

  

  

  

  

  

  

 
 
Тешкоће у учењу/таленти детета 

  

  

  

  

  

  

Одмор, игра, рекреација 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Напредовање детета 

  

  

  

  

  

  

Услуге неопходне за подршку 

  

  

  

  

  

  

1.4. СОЦИЈАЛНО ПОНАШАЊЕ ДЕТЕТА 

 
 
Специфичности у понашању детета 

  

  

  

  

  

  

 
 
Интегрисаност у социјалну средину, специфичне потребе и 
тешкоће 

  

  

  

  

  

  

 
 
Снаге и ризици детета 

  

  

  

  

  

  

Напредовање детета 

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
Услуге неопходне за подршку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



1.5. НЕГОВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА ДЕТЕТА И КОНТАКТИ ДЕТЕТА СА ВАЖНИМ ОСОБАМА 

 
 
Планирани контакти 

  

  

  

  

  

  

Реализовани контакти 

  

  

  

  

  

  

Запажања хранитеља о реакцијама детета 

  

  

  

  

  

  

Поступања хранитеља у очувању и неговању идентитета 
детета 

  

  

  

  

  

  

Услуге неопходне за подршку детету и хранитељима 

  

  

  

  

  

  

1.6. ЕМОЦИОНАЛНИ РАЗВОЈ ДЕТЕТА 

 
 
Напредовање детета у процесу успостављања блиских 
емоционалних веза 

  

  

  

  

  

  

 
 
 
Тешкоће у процесу емоционалног везивања и неопходна 
подршка детету и хранитељима 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
Проблеми у емотивном развоју детета 

  

  

  

  

  

  

Услуге неопходне подршке детету и хранитељима 

  

  

  

  

  

  

1.7. САМОСТАЛНОСТ ДЕТЕТА И РАЗВОЈ ЖИВОТНИХ ВЕШТИНА 

Напредовање детета у овладавању животним вештинама 

  

  

  

  

  

  

Тешкоће и неопходна подршка детету и хранитељима 

  

  

  

  

  

  

1.8. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ДЕТЕТА 

 
 
Која је права дете остварило у складу са законом а која права 
тек треба да оствари 

  

  

  

  

  

  

 
 
Располагање џепарцем 

  

  

  

  

  

  

 
 
 
Укљученост детета у доношење одлука од значаја за 
породични живот, односно које се односе на његов живот 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
Тешкоће у остваривању права и услуге неопходне подршке 

  

  

  

  

  

  

 
2. ПРОЦЕНА НА ОСНОВУ РАЗГОВОРА СА ДЕТЕТОМ 
 

Индикатори Датум посете Процена 

 
 
Напредовање детета у комуникацијским вештинама 
(адекватност подстицаја у хранитељској породици) 

  

  

  

  

  

  

 
 
Напредовање у прихватљивом начину испољавања осећања 
(адекватност подстицаја у хранитељској породици) 

  

  

  

  

  

  

 
 
Запажања, осећања и жеље детета у односу на контакте са 
значајним особама за њега 

  

  

  

  

  

  

 
 
Шта детету посебно прија а на шта се жали 

  

  

  

  

  

  

Сугестије и предлози детета 

  

  

  

  

  

  

 
 
Услуге неопходне подршке детету и хранитељској породици 

  

  

  

  

  

  



3. АКТУЕЛНИ ДОГАЂАЈИ У ПОРОДИЦИ 
 

Датум Догађаји и промене у породици Како се одражава на дете на хранитељству 

   

   

   

   

   

   

   

 
4. ИНСТРУКЦИЈЕ И ИНТЕРВЕНЦИЈЕ САВЕТНИКА НА ЛИЦУ МЕСТА - ПРУЖЕНА ПОДРШКА 
 

Датум Детету Хранитељима 

   

   

   

   

   

   

   

 
5. ПРОЦЕНА САВЕТНИКА О АДЕКВАТНОСТИ УТРОШКА СРЕДСТАВА ЗА ИЗДРЖАВАЊЕ 
ДЕТЕТА 
 

Датум 
Опис утрошених 

средстава  
Адекватност коришћења 

средстава 
Пружена подршка 

    

    

    

    

    

    

    

 
6. ДРУГИ ВИДОВИ КОНТАКТА СА ДЕТЕТОМ И ХРАНИТЕЉСКОМ ПОРОДИЦОМ 
 

Датум Циљ Добијене информације Пружена подршка 

    

    

    

    

    

    

    

 



7. ЗАКЉУЧЦИ О ПРИОРИТЕТИМА НЕОПХОДНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И ХРАНИТЕЉИМА У 
НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ 
 

Датум Приоритети 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ 
У _______________ 
                                                                                                              Саветник за хранитељство 
Датум             

 
 
 



 

Образац број 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ХРАЊЕНИЦИМА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
 
___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ПОДАЦИ О ХРАЊЕНИКУ 

1. Име и презиме  

2. Пол 1. м                        2.ж 

3. Датум и место рођења  

4. ЈМБГ              

5. Држављанство  

6. Пребивалиште, боравиште  

7. Националност  

8. Породични статус 

А.  Дете без родитељског старања 

Б.  Дете под родитељским старањем 

9. Старатељство над дететом 

А.  Да, од: 
Датум стављања под старатељство 

Б.  Не 

10. Школски статус 

А.  Предшколски узраст  

Б.  Основна школа   ____________________ разред 

В. Специјална основна школа   ____________________ разред 

Г. Средња школа   ____________________ разред 

Д. Специјална средња школа   ____________________ разред 

Ђ. Виша школа  ____________________ разред 

Е. Факултет  ____________________ година 

11. Здравствени статус 

А. Опште здравствено стање 

1. б.o 

2. Одступања: 
- Физички хендикеп 
- Чулна оштећења 
- Синдроми 
- Теже хроничне болести 

Б. Психофизички развој 

1. У границама нормалног 

2. Одступања у: 
- Интелектуалном развоју 
- Социјалном развоју 
- Емоционалном развоју 
- Развоју говора 

В. Прогноза психофизичког развоја: 
 
 
 
 
 

 



РОДИТЕЉИ 

Подаци о оцу 

12. Име и презиме  

13. Датум и место рођења  

14. ЈМБГ              

15. Пребивалиште, боравиште  

16. Националност  

17. Држављанство  

18. Школска спрема  

19. Радни статус 

А. Запослен 

Б. Пољопривредник 

В. Пензионер 

Г. Незапослен 

Д. Остало 

20. Стамбени статус  

21. Здравствени статус  

22. Социјалне дисфункције 

А. Болести зависности 

Б. Асоцијално понашање 

Подаци о мајци 

23. Име и презиме  

24. Датум и место рођења  

24. ЈМБГ              

26. Пребивалиште, боравиште  

27. Националност  

28. Држављанство  

29. Школска спрема  

30. Радни статус 

А. Запослен 

Б. Пољопривредник 

В. Пензионер 

Г. Незапослен 

Д. Остало 

31. Здравствени статус  

32. Социјалне дисфункције 

А. Болести зависности 

Б. Асоцијално понашање 

 



РАЗЛОЗИ ОДСУСТВА РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА 

33. За дете без родитељског старања (заокружити доминантне разлоге) 

А. Дете које нема живе родитеље 

Б. Дете непознатих родитеља или чије је боравиште непознато 

В. Дете родитеља који су потпуно лишени родитељског права 

Г. Дете родитеља који су потпуно лишени пословне способности 

Д. Дете родитеља који нису стекли пословну способност 

Ђ. Дете родитеља лишених права на чување и подизање, односно васпитавање 
детета 

Е. Дете родитеља који се не старају о детету или се старају на неодговарајући начин 

За дете под родитељским старањем 

А. Дете са сметњама у психофизичком развоју 

Б. Дете са поремећајем у понашању 

 
БЛИСКЕ ОСОБЕ 

34. БРАЋА И СЕСТРЕ 

Име и презиме Година рођења Где живи 

   

   

   

   

35. Подаци о старатељу (име и презиме, 
сродство, адреса, број телефона) 
 
 
 
 

 

36. Подаци о особама са којима дете 
одржава контакте 

 

 
НОСИОЦИ ТРОШКОВА 

37. Родитељи 
 
 
 
 

 

38. Други крвни сродници 
 
 
 
 

 

39. Сопствена зарада детета или његова 
имовина 
 
 
 

 

 



 
ПОДОБНОСТ 

40. Датум сачињавања налаза и стручног мишљења органа старатељства 

А. Психолога 

Б. Педагога 

В. Социјалног радника 

Г. Правника 

Д. Лекара 

Ђ. Других овлашћених установа 

41. Број и датум доношења одлуке о 
општој подобности храњеника 

  

 
ПОДАЦИ О ОРГАНУ СТАРАТЕЉСТВА 

42. Назив  

43. Адреса – место, улица, број  

44. Број телефона  

45. Имејл адреса  

46. Број упитника   

47. Датум састављања упитника  

 

                                         Овлашћено лице 

М.П.  

 
  



 

Образац број 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ХРАНИТЕЉИМА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
 
___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 ПОДАЦИ О ХРАНИТЕЉУ 

1. Име и презиме  

2. Пол 1. м                        2.ж 

3. Датум и место рођења  

4. ЈМБГ              

5. Пребивалиште, боравиште  

6. Националност  

7. Држављанство  

8. Школска спрема  

9. Занимање  

10. Радни статус 

А. Запослен 

Б. Пољопривредник 

В. Пензионер 

Г. Незапослен 

Д. Остало 

11. Здравствени статус  

12. Брачни статус 

А. Удата/Ожењен   

Б. Разведена/Разведен   

В. Удовица/Удовац   

Г. Ванбрачна заједница   

Д. Лице које није у браку или 
ванбрачној заједници 

  

13. Стамбени статус 

А. Власник стана   

Б. Власник куће   

В. Подстанар   

Г. Остало   

14. Материјални статус 

А. Просечни месечни приход 1) из радног односа 

2) из приватне делатности  

3) пензија 

4) остали приходи 

______________ дин 

______________ дин 

______________ дин 

______________ дин 

Б. Просечни месечни приход 
по члану домаћинства 

 

                                                           ______________ дин 

15. Укупан број чланова у породици  

16. Укупан број деце у породици  

17. Укупан број деце коју може 
прихватити на хранитељство 

 

18. Пол детета које би прихватио 1. м 2. ж 



19. Узраст детета које може 
прихватити на хранитељство 

1. 1 – 3 године 
2. 3 – 7 година 
3. 7 – 10 година 
4. 10 – 15 година 
5. изнад 15 година 

20. Прихватање детета друге 
националности 

А) Да Б) Не 

21. Прихватање детета са 
здравственим сметњама у 
психофизичком развоју 

А) Да Б) Не 

22. Прихватање детета са 
поремећајем у понашању 

А) Да Б) Не 

 
ПОДОБНОСТ 

Датум сачињавања налаза и стручног мишљења органа старатељства 

23. Психолога  

24. Педагога  

25. Социјалног радника  

26. Правника  

27. Лекара  

28. Других овлашћених услуга  

29. Број и датум доношења одлуке о 
општој подобности хранитеља 

 

Подаци о органу старатељства 

30. Назив  

31. Адреса – место, улица, број  

32. Број телефона  

33. Имејл адреса  

34. Број упитника  

35. Датум састављања упитника  

 
 
 

                                         Овлашћено лице 

М.П.  

 



 

Образац број 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЊИГА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ЗАСНОВАНОМ ХРАНИТЕЉСТВУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
 
___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ХРАНИТЕЉСКА ПОРОДИЦА 

1. Име и презиме  

2. Пол 1. м                        2.ж 

3. Датум и место рођења  

4. ЈМБГ              

5. Пребивалиште, боравиште  

6. Укупан број деце у породици  

7. Укупан број деце на 
хранитељству 

 

8. Надлежни центар за социјални 
рад за хранитеље 

 

 
ДЕЦА НА ХРАНИТЕЉСТВУ 

1. 
 

1. Име и презиме детета  

2. Датум и место рођења  

3. Сродство са хранитељском 
породицом 

 

4. Облик хранитељства  

5. Датум смештаја у 
хранитељску породицу 

 

6. Носиоци трошкова 
издржавања детета 

 

7. Датум престанка 
хранитељства 

 

8. Разлози престанка 
хранитељства 

 

9. Надлежни центар за 
социјални рад за дете 

 

2. 
 

1. Име и презиме детета  

2. Датум и место рођења  

3. Сродство са хранитељском 
породицом 

 

4. Облик хранитељства  

5. Датум смештаја у 
хранитељску породицу 

 

6. Носиоци трошкова 
издржавања детета 

 

7. Датум престанка 
хранитељства 

 

8. Разлози престанка 
хранитељства 

 

9. Надлежни центар за 
социјални рад за дете 

 

3. 
 

1. Име и презиме детета  

2. Датум и место рођења  

3. Сродство са хранитељском 
породицом 

 



4. Облик хранитељства  

5. Датум смештаја у 
хранитељску породицу 

 

6. Носиоци трошкова 
издржавања детета 

 

7. Датум престанка 
хранитељства 

 

8. Разлози престанка 
хранитељства 

 

9. Надлежни центар за 
социјални рад за дете 

 

4. 
 

1. Име и презиме детета  

2. Датум и место рођења  

3. Сродство са хранитељском 
породицом 

 

4. Облик хранитељства  

5. Датум смештаја у 
хранитељску породицу 

 

6. Носиоци трошкова 
издржавања детета 

 

7. Датум престанка 
хранитељства 

 

8. Разлози престанка 
хранитељства 

 

9. Надлежни центар за 
социјални рад за дете 

 

5. 
 

1. Име и презиме детета  

2. Датум и место рођења  

3. Сродство са хранитељском 
породицом 

 

4. Облик хранитељства  

5. Датум смештаја у 
хранитељску породицу 

 

6. Носиоци трошкова 
издржавања детета 

 

7. Датум престанка 
хранитељства 

 

8. Разлози престанка 
хранитељства 

 

9. Надлежни центар за 
социјални рад за дете 

 

 
ХРАНИТЕЉСКА ПОРОДИЦА 

                                         Овлашћено лице 

М.П.  

 
 


