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ВОДИЧ  

КРОЗ  ПРАВА  И  УСЛУГЕ 

 

Центар за социјални рад је установа социјалне заштите у  којој се  одлучује о остваривању права 

и услуга  утврђених Законом о социјалној заштити и Одлуци о правима и услугама грађана града 

Крушевца 

 



 

 

 

 

УСЛУГЕ  КОЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

Саветодавно-терапијске и 

социјално-едукативне услуге - 

ПЕЦ 

Саветовалиште пружа терапијске и саветодавне 

услуге појединцима,паровима и породицама у 

случају актуелних проблема и криза. Ради се на 

унапређењу односа и комуникације. 

 

 

Услуга Клуба за младе -ПЕЦ 

намењена је деци и младима, са територије града 

Крушевца, која су у ризику и са поремећајима у 

понашању, као и члановима њихових породица, у 

циљу превазилажења неприхватљивог облика 

понашања 

 

Лични пратилац детета је услуга која се  пружа деци са сметњама у развоју. 

Ангажовање личног пратиоца има за циљ пружање 

индивидуалне, практичне, подршке детету, ради 

укључивања у редовно школовање и активности у 

заједници. 

 

 

ПРАВА КОЈА ОБЕЗБЕЂУЈЕ РЕПУБЛИКА 

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим 

радом, приходима од имовине или из других извора 

остварују приход мањи од износа новчане социјалне 

помоћи утврђеног законом  

 

Право на додатак и увећан додатак 

за помоћ и негу другог лица 

има лице коме је због  телесног или сензорног 

оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена 

у здравственом стању неопходна помоћ  и нега 

другог лица да би задовољило своје основне 

животне потребе   

 

Право на посебну новчану накнаду има родитељ који није у радном односу, а који 

најмање 15 година непосредно негује своје дете које 

је остварило право на увећани додатак за помоћ и 

негу другог лица  

 

Право на смештај у установу 

социјалне заштите и  породични 

смештај 

имају лица која нису у могућности да се сама старају 

о себи а породица не може да на адекватан начин 

задовољи њихове потребе или је изгубила своју 

заштитну и васпитну функцију 

 

Усвојење је чин преношења родитељских права и дужности на 

особу или особе које нису биолошки родитељи 

усвојеника  

Старатељство је облик друштвене бриге о лицима која нису у стању 

да се сама старају о себи и својим интересима.  



 

ПРАВА КОЈА ОБЕЗБЕЂУЈЕ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

Право на једнократну новчану  

помоћ 

 

 

има појединац или породица, под условом да се 

изненада нађе у изузетно тешкој ситуацији, коју не 

може самостално да превазиђе 

 

Намена: 

школски прибор/по захтеву 

странке 

 

огрев/ за радно неспособна 

лица и самачка старачка 

домаћинства 

 

лекови/лекарске услуге  

намирнице 

 

 

 

За све информације о остваривању права и услуга из система социјалне заштите, а 

у надлежности Центра за социјални рад, можете добити  у пријемној канцеларији 

број 8  , сваког радног дана од 7 и 30 до 15 часова 

 

У  Центру су организоване следеће службе 

 за заштиту деце и младих 

 за заштиту одраслих и старијих 

 за правне послове у оквиру које су  

           пријемна канцеларија и 

           канцеларија за    материјална давања 

 служба за локална права и услуге 

 служба за финансијско административне и техничке послове   

 Тим за насиље 

 

 

Саветодавно терапијске и социјално-едукативне услуге   428-988 

Услуге Клуба за младе                                                            449-199 

 

                                           Ул. Чупићева број 15 

 

Стручни радници Центра доступни су 24 часа, кроз дежурство у Мобилном тиму 

Да бисте остварили своје право, потребно је да поднесете захтев/образац и важећу личну карту. 

Сву документацију о којој се воде службене евиденције Центар ће прибавити по службеној 

дужности. 


