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ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ НОВИ САД (у даљем тексту: Центар) је основан  

Одлуком о оснивању Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад („Службени лист АПВ“, 

број 6/2014) од 19. фебруара, 2014. године, за територију Јужнобачког, Сремског и 

Средњебанатског управног округа.  

Оснивач Центра је Влада Аутономне Покрајине Војводине, са седиштем у Новом Саду, Булевар 

Михајла Пупина 16 (у  даљем тексту: Покрајинска влада). 

Основни разлог оснивања Центра је пружање услуга процене и саветовања будућих хранитеља и 

усвојитеља, пружање подршке хранитељима, односно породицама које пружају услугу породичног 

смештаја и усвојитељима, као и обављање других послова.  

За његово оснивање коришћена су искуства других центара за породични смештај у Републици 

Србији (у Београду, Нишу, Крагујевцу и Ћуприји), пројекат Покрајинског завода за социјалну 

заштиту , као и добре праксе других земаља, посебно у складу са стандардима Европске Уније. 

Законом о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/11) дефинисао је Центар за 

породични смештај и усвојење (чл. 130.-133. ) као установу социјалне заштите, као и његове 

надлежности и функционисање.  

Такође, делатност Центра је дефинисана у Правилнику о хранитељству («Службени гласник РС» 

бр.36/08) и у Одлуци о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника («Службени 

гласник РС», бр. 51/2008). 

Средства за пословање Центра у 2014. су обезбеђена у буџету АП Војводине, што је утрвђено 

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2014. годину („Службени лист 

АПВ“ број 50/13).  

Центар је током 2014. године формално основан и реализоване су све припремне радње како би 

се отпочело са делатношћу. Међутим, због актуелне Уредбе о поступку за прибављање 

сагласности и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Центар још увек нема 

запослене, те није отпочео са обављањем делатности. 

Планирано је да се послови и програмске активности Центра, предвиђени Програмом рада за 

2014. годину, спроведу у сарадњи и уз подршку Покрајинског завода за социјалну заштиту и 

Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију. 

Средства за оснивање и рад Центра у 2014. години, била су обезбеђена Покрајинском 

скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2014. годину (''Службени лист АПВ'', број 50/13) у оквиру 

раздела Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију у износу од 

23.757.900,00 динара.  

У току 2014. године реализовани су сви неопходни основни услови за покретње рада Центра, како 

је и планирано Програмом рада за 2014. годину.  
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На конситутивној седници привременог управног одбора Центра за породични смештај и усвојење 

Нови Сад у Новом Саду одржаној дана 12.03.2014. године, усвојени су следећи акти: Статут, 

Програм рада, Финансијски план за 2014. Годину и Пословник о раду привременог управног 

одборе.  

На седници одржаној дана 30.04.2014. године, Влада АП Војводине донела је сва неопходна 

решења на давање сагласности на Статут, Финансијски план и Програм рада Центра. 

Упис установе извршен је у судски регистар Решењем о регистрацији Привредног суда 

Посл.бр.Фи.125/2014 од 19.06.2014. године. 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Центра за породични 

смештај и усвојење Нови Сад донет је 21.07.2014., а сагласност Владе АП Војводине на исти дата је 

Решењем о давању сагласности број 022-693/2014 од 23.07.2014.  

Дана, 23.07.2014. Пореска управа издала је Потврду о извршеној регистрацији и доделила Центру 

за породични смештај и усвојење Нови Сад поредски идентификациони број – ПИБ. 

Како би установа могла да отпочне са обављањем делатности, неопходно је прибавити сагласност 

Министарства финансија, а у циљу омогућавања радног ангажовања стручног кадра. Центар за 

породични смештај и усвојење Нови Сад је редовно подносио Захтев за ново запошљавање и 

додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава – ПРМ образац.  Међутим, одговор на 

ово питање није решен до краја године. Након свега реализованог Центар још увек не може да 

отпочне са обављањем делатности што је велики проблем.  

И поред свега наведеног, рађено је на представљању нове установе у јавности, у складу са 

могућностима, с обзиром да Центар још увек нема запослене и не обавља делатност. Кратки 

извештаји о гостовању на медијима, могу се пронаћи на линковима: 

https://www.youtube.com/watch?v=tVej2OQF99w и https://www.youtube.com/watch?v=Y3xZKgy8K48, 

на ТВ Војводина у Новосадским разгледницама. Такође, реализовано је и гостовање на Радио 

Новом Саду.  

У сарадњи са Покрајинским заводом за социјалну заштиту, кроз пројекат УНИЦЕФ-ом и 

Фондацијом Новак Ђоковић реализовани су округли столови са представницима центара за 

социјални рад.  

Рађено је на представљању Центра као нове установе у систему и обезбеђивању видљивости 

Центра и прихваћености од стране центара.  

Присуствовали смо јавном слушању у Народној скупштини, где је била и представница Одбора за 

права детета. Након догађаја, вд директора Центра је упутила допис Одбору за права детета 

Народне скупштине како би тражила подршку у покретању установе у обављању делантости.  

Центар за породични смештај и усвојење успоставио је и комуникацију са другим центрима за 

породични смештај у Републици Србији.  

https://www.youtube.com/watch?v=tVej2OQF99w
https://www.youtube.com/watch?v=Y3xZKgy8K48
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Директор УНИЦЕФ-а у Србији, Michel Saint-Lot са сарадницима  посетио је 10.12.2014. године 

Покрајински завод за социјалну заштиту у Новом Саду, а један од циљева састанка био је управо 

Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад. Након састанка УНИЦЕФ-у је упућен допис са 

до сада реализованим активностима, како би УНИЦЕФ подржао код Министарства финансија да се 

одобри запошљавање. Такође, УНИЦЕФ је препознао Центар као једног од будућих партнера, и 

предложили су нам да конкуришемо за расходовану опрему, коју УНИЦЕФ сваке године додељује 

партнерима, што је и урађено. Одлука се још увек чека. 

УНИЦЕФ је обезбедио средства, преко Покрајинског завода за социјалну заштиту, за организовање 

обуке за новозапослене стручне раднике у Центру, као и за хранитељске породице, међутим те 

обуке у току 2014. нису могле бити реализоване.  

Током 2014. године рађено је интензивно и на тражењу адекватног простора за Центар. С обзиром 

да буџет није предвидео довољно средстава за закуп простора по тржишним ценама, ушло се у 

преговоре са Дечијим селом око евентуалног коришћења простора у овој установи. Преговори су 

још увек у току.  

Крајем 2014. (4.12.) стигао је Захтев за обезбеђивање хранитељске породице за једно малолетно 

дете, и одговорено је да установа још не обавља делатност. 

Теленор доо нам је 09.09.2014. године донирао један Плазма panasonic TX P42S20E телевизор.  

Континуирано смо сарађивали са Покрајинским секретаријатом за здравство, социјалну политику 

и демографију, као и са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, како 

би се Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад, ставио на агенду и како би се на све 

могуће начине утицало на покретање делатности. Организовани су састанци са надлежним 

особама, међутим, услед актуелне Уредбе, на жалост делатност још увек није отпочела.  

Све послове везане за функционисање установе радила је вд директора, уз стручну помоћ 

запослених у надлежном Секретаријату и Покрајинском заводу за социјалну заштиту.  

 

 

____________________ 

Ивана Копривица 

Вд  директора 


