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Корисници социјалне заштите у Републици Србији, 2010. 
 

  

У 2010. години, у групи деце и младих (до 18, тј. 26 година) од укупног броја случајева стављено је у 
пасиву (или напустило систем социјалне заштите) 27,7% деце и младих, док је 35,8% или нешто више од 
трећине од укупно евидентираног броја деце у току године улазило или се враћало у систем социјалне 
заштите. 

 Од укупног броја одраслих особа (од 18 до 60 односно 65 година) у току 2010. године у пасиву је 
стављено (или су напустили систем социјалне заштите) 26,1% случајева, док је 36,8% одраслих од укупног 
броја у групи одраслих корисника у току године улазило или се враћало у систем социјалне заштите. 

У групацији старијих особа (60 односно 65 и више година), корисника центара за социјални рад, од 
укупног броја случајева у току 2010. године стављено је у пасиву (или напустило систем социјалне заштите) 
21,9 % случајева, док је 28,4% од укупног броја старијих корисника у току године улазило или се враћало у 
систем социјалне заштите. 
 
 
 

Структура корисника социјалне заштите у Републици Србији, 2010. 

Одрасле 
особе  
48,9%

Старије особе 
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1. Деца и млади у току 2010. године 

Деца и млади Пренети из 2009. 
године 

Реактивирани и 
новоевиденти-
рани у 2010. 

години 

Укупан број у 2010. 
години 

Стављени у 
пасиву (у току 
2010. године) 

     
Укупан број 127290 71133 198423 54889 
     
Без родитељског старања 9011 2713 11724 1899 
Социо-материјално угрожена 67978 27381 95359 18096 
Из породица са поремећеним породичним односима 13983 17233 31216 14057 
Ометена у развоју 11771 1923 13694 1689 
Са поремећајем у понашању 14926 11638 26564 9795 
Остала деца и млади 9621 10245 19866 9353 
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2. Одрасла лица у току 2010. године 

Одрасла лица Пренети из 2009. 
године 

Реактивирани и 
новоевидентирани у 

2010. години 

Укупан број у 2010. 
години 

Стављени у пасиву   
(у току 2010. године)

     
Укупан број 187574 104063 291637 74281 
     
Са поремећајем у понашању 3479 2395 5874 2598 
Материјално необезбеђена и незбринута 111602 55430 167032 32866 
Са поремећеним породичним односима 15890 17839 33729 15319 
Психофизички ометена 37434 9148 46582 6160 
Остала  19169 19251 38420 17338 

 
3. Остарела лица у току 2010. године 

Остарела лица Пренети из 2009. 
године 

Реактивирани и 
новоевидентирани у 

2010. години 

Укупан број у 2010. 
години 

Стављени у пасиву   
(у току 2010. године)

     
Укупан број  77603 30273 107876 22753 
     
Без породичног старања 7263 2540 9803 2487 
Без средстава за живот 24095 9378 33473 5385 
Теже хронично оболела и инвалидна 38020 12589 50609 10227 
Остала  8225 5766 13991 4654 

 
4. Облици социјалне заштите, 2010. 

Старосна група Смештај у установи 
социјалне заштите 

Смештај у другу 
породицу 

Додатак на помоћ и 
негу 

Увећани додатак на 
помоћ и негу Помоћ у кући 

   
Укупан број 20018 694 35508 29687 13030 
      
Деца и млади 2705 411 6249 4008 141 
Одрасла лица 6938 - 12783 12785 1430 
Остарела лица 10375 283 16476 12894 11459 
 
 

 
 
 

Методолошка објашњења 
 

Подаци о малолетним и пунолетним корисницима социјалне заштите и спроведеним облицима, мерама 
и услугама социјалне заштите од 2010. године преузимају се од Републичког завода за социјалну заштиту. 

Корисником социјалне заштите сматра се свако лице које је једном или више пута у току извештајне 
године користило одређене облике и мере социјалне заштите и услуге социјалног рада.  
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