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Корисници социјалне заштите у Републици Србији, 2012. 
 

  

У 2012. години, од укупног броја корисника у групи деце (узраст 0–17 година) 53% су дечаци а 47% 
девојчице. Од укупног броја свих корисника социјалне заштите у Републици Србији деца овог узраста су 
заступљена у 28%. 

Кад је реч о младима (18–25 година), 51% од укупног броја корисника чине особе мушког пола, а 49% 
особе женског пола. У односу на укупан број корисника ова категорија је заступљена 10%. 

Од укупног броја корисника у групи одраслих (26–64 године) 48% су особе мушког а 52% особе женског 
пола. У односу на укупан број корисника ова категорија је заступљена 46%. 

Код најстарије групе (65 година и више) особе мушког пола заступљене су 37%, док су жене 
заступљене 63%. Од укупног броја корисника социјалне заштите ова категорија заступљена је 16%.  

Од укупног броја запослених на неодређено време у центрима за социјални рад 77% се финансира из 
буџета Републике Србије а 23% се финансира из локалне управе.     

  

  
 
 

Структура корисника социјалне заштите у Републици Србији, 2012. 
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1. Корисници који су уписани у регистар Центра за социјални рад и у активној су евиденцији Центра 

за социјални рад по старости и родној припадности, 2012.  

Корисници по узрасту 

Корисници у активној евиденцији у току 
извештајног периода (1.1.2012 – 31.12.2012) 

Корисници у активној евиденцији                
на дан 31. децембра 2012 

укупно мушки женски укупно мушки женски 

    
Укупно 631703 304266 327437 503037 242060 260977
Деца              (0–17) 177169 94755 82414 140622 74084 66538 
Млади          (18–25) 62061 31295 30766 48207 24160 24047 
Одрасли      (26–64) 293048 141380 151668 234709 114252 120457 
Старији      (65 и више) 99425 36836 62589 79499 29564 49935 
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2. Корисници (15 и више година) према школској спреми и родној припадности  

Школска спрема Укупно Мушки Женски 

  
Укупно 371025 176480 194545
Без школске спреме 58887 25918 32969 
Непотпуна основна школа 48976 23332 25644 
Основна школа 82199 39970 42229 
Непотпуно образовање 25169 12892 12277 
Средње образовање 63020 31918 31102 
Више и високо oбразовање 9242 4385 4857 
Непознато 83532 38065 45467 
 
 
3. Запослени у центрима за социјални рад према статусу запослених и финансијеру радног места, 

31.12.2012.  

Статус запосленог Радници, укупно 
Финансира                 

Република Србија 
Финансира локална управа 

  
На неодређено време       2976 2298 678

 
4. Остали радници ангажовани у центрима за социјални рад према стручној спреми  

Стручни профил радника Укупно 
Облик ангажовања 

по уговору приправници волонтери други вид 

  
Укупно  1053 861 50 44 98
Социјални радник 204 169 14 13 8 
Психолог 99 72 9 10 8 
Педагог 59 43 6 5 5 
Специјални педагог 36 30 - 5 1 
Андрагог 6 3 - - 3 
Социолог 23 16 2 1 4 
Правник 123 93 11 7 12 
Административно-финансијски радници 122 99 5 2 16 
Техничко особље 104 89 - - 15 
Друго 277 247 3 1 26 

 
 
 
 

Методолошке напомене 

Подаци о корисницима социјалне заштите, спроведеним облицима, мерама и услугама социјалне 
заштите, као и запосленима у центрима за социјални рад, преузимају се од Републичког завода за 
социјалну заштиту. 

Социјална заштита је оганизована друштвена делатност од јавног интереса која се обавља у циљу 
оснаживања грађана за самосталан и продуктиван живот у заједници, као и за спречавање настајања и 
отклањања последица социјалне искључености. 

 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 у циљу решавања 
социјалног случаја и чији се случај, потом, обрађује у центру за социјални рад или стручној служби 
скупштине општине.  
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