
На основу члана 65. став 2. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне
сигурности грађана ("Службени гласник РС", бр. 36/91, 79/91 - др. закон, 33/93 - др. закон,
53/93 - др. закон, 67/93, 67/93 - др. закон, 46/94, 48/94 - др. закон, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05
- др. закон и 115/05) и члана 43. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05,
71/05 - исправка, 101/07 и 65/08),

Влада доноси

Одлуку о мрежи установа социјалне заштите
за смештај корисника

Одлука је објављена у "Службеном гласнику РС", бр.
98/2010 од 24.12.2010. године.

1. Овом одлуком утврђује се мрежа установа социјалне заштите за смештај корисника које
оснива Влада, односно надлежни орган аутономне покрајине (у даљем тексту: Одлука).

Табеларни преглед назива и седишта, делатности и капацитета установа социјалне
заштите за смештај корисника одштампан је уз ову одлуку и чини њен саставни део.

2. Установе социјалне заштите за смештај корисника оснивају се ради остваривања права
на смештај у установу социјалне заштите и смештај у другу породицу, која су законом
утврђена као права од општег интереса.

Установе социјалне заштите за смештај корисника оснивају се и распоређују у складу са
утврђеним потребама грађана.

3. Установе социјалне заштите за смештај корисника, уз сагласност оснивача, могу
обављати и другу врсту делатности из области социјалне заштите која мора бити сагласна
основној делатности.

4. Акт о оснивању установа социјалне заштите, у складу са овом одлуком, Влада, односно
надлежни орган аутономне покрајине, донеће до 1. јануара 2011. године.

5. На рад постојећих установа социјалне заштите за смештај корисника које је основала
Влада, односно надлежни орган аутономне покрајине, а који настављају са радом у складу
са овом одлуком,  примењују се акти којима је уређена њихова делатност донети до дана
ступања на снагу ове одлуке, изузев у делу који није у сагласности са овом одлуком.

Установе из става 1. ове тачке дужне су да ускладе са овом одлуком опште акте којима је
уређена њихова делатност, у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

6. Центри за социјални рад у чијем саставу се, у складу са овом одлуком, оснивају домска
одељења,  дужни су да та одељења интегришу у свој састав у року од 60 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.

7. У јединицама локалне самоуправе за чију територију се, у складу са овом одлуком,
оснивају центри за породични смештај, до оснивања,  односно обезбеђивања услова за
почетак рада тих центара, послове из надлежности центра за породични смештај обављаће
центри за социјални рад основани у тим јединицама локалне самоуправе.

8. Домови за децу и омладину ометену у развоју, домови за одрасла инвалидна лица и
домови за смештај лица ометених у менталном развоју и душевно оболелих лица дужни су
да,  у року од три године од дана ступања на снагу ове одлуке, ускладе број и структуру



запослених и број и структуру корисника са капацитетима утврђеним овом одлуком, до када
ће основ за обрачун трошкова смештаја у тим установама представљати број затечених
корисника на смештају на дан ступања на снагу ове одлуке.

До истека рока из става 1.  ове тачке број и структуру запослених и број и структуру
корисника са капацитетима утврђеним овом одлуком дужни су да ускладе и домови за децу
и омладину без родитељског старања, центар за заштиту одојчади, деце и омладине и
заводи за васпитање деце и омладине, с тим што ће основ за обрачун трошкова смештаја у
тим установама, почев од дана ступања на снагу ове одлуке, представљати укупни
капацитетети тих установа утврђени овом одлуком.

9. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о мрежи установа
социјалне заштите за смештај корисника ("Службени гласник РС", број 51/08).

10. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Србије".

05 број 560-9243/2010

У Београду, 16. децембра 2010. године

Влада

Први потпредседник Владе -

заменик председника Владе,

Ивица Дачић, с.р.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД НАЗИВА И СЕДИШТА,
ДЕЛАТНОСТИ И КАПАЦИТЕТА УСТАНОВА

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА СМЕШТАЈ КОРИСНИКА

I. УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

1. Дом за децу и омладину

Ред.
бр. Назив и седиште Делатност

УКУПАН КАПАЦИТЕТ
УСТАНОВЕ

Смештајни
капацитет

Капацитети за
додатне услуге

1. Дом за децу и омладину "Вера
Благојевић", Бања Ковиљача

Смештај деце
и омладине 42 18

2. Дом за децу и омладину "Вера
Радивојевић", Бела Црква

Смештај деце
и омладине 48 72

3. Дом за децу и омладину
"Јефимија", Крушевац

Смештај деце
и омладине 48 24

4. Дом за децу и омладину "Станко
Пауновић", Неготин

Смештај деце
и омладине 24 64

5. Дом за децу и омладину "Душко
Радовић", Ниш

Смештај деце
и омладине 36 60

6. Дом за децу и омладину
"Споменак", Панчево

Смештај деце
и омладине 48 48



7. Дом за децу и омладину
"Мирослав-Мика Антић", Сомбор

Смештај деце
и омладине 36 44

8.
Дом за децу и омладину "СОС
Дечије село др Милорад
Павловић", Сремска Каменица

Смештај деце
и омладине 120 34

9. Дом за децу и омладину "Петар
Радовановић" Ужице

Смештај деце
и омладине 48 48

2. Домско одељење за децу и омладину у оквиру центра за социјални рад

Ред.
бр. Назив и седиште Делатност

УКУПАН КАПАЦИТЕТ
УСТАНОВЕ

Смештајни
капацитет

Капацитети за
додатне услуге

1.

Домско одељење "Христина
Маркишић", Алексинац
(уз Центар за социјални рад
Алексинац)

Смештај деце и
омладине 36 24

2.

Домско одељење
"Младост", Крагујевац
(уз Центар за социјални рад
Крагујевац)

Смештај деце и
омладине 32 16

3.

Домско одељење "Ћуприја"
у Ћуприји
(уз Центар за социјални рад
Ћуприја)

Смештај деце и
омладине 24 9

3. Центар за заштиту деце и омладине

Ред.

бр.
Назив и седиште Делатност

УКУПАН КАПАЦИТЕТ
УСТАНОВЕ

Смештајни
капацитет

Капацитети за
додатне услуге

1.
Центар за заштиту
одојчади, деце и
омладине Београд

Смештај одојчади, деце и
омладине 466 194

1.1. Радна јединица
"Стационар ", Београд

Смештај одојчади и деце уз
интензиван третман и
подршку

80  

1.2.

Радна јединица
"Смештај уз
интензивну
подршку", Београд

Смештај деце са сметњама у
развоју за коју је потребан
интензиван третман и
подршка

150  

1.3.
Радна јединица
"Стационар за мајку и
дете ", Београд

Заштита и збрињавање
трудница и мајки са децом 40  

1.4.
Радна јединица
"Јован Јовановић
Змај", Београд

Смештај деце и омладине 48  



1.5.
Радна јединица "
Дринка Павловић ",
Београд

Смештај деце и омладине 48  

1.6.
Радна јединица "
Моша Пијаде",
Београд

Смештај деце и омладине 48  

1.7.
Радна јединица "
Драгутин Филиповић
Јуса", Београд

Смештај деце и омладине 12  

1.8. Радна јединица "
Звечанска 52" Београд Смештај деце и омладине 40  

4. Центар за породични смештај

Ред.
бр. Назив и седиште Делатност Број деце и

породица

1.

Центар за
породични
смештај деце и
омладине Београд,
Београд

Организује и непосредно врши смештај деце и
омладине у хранитељске породице за територију
града Београда, Мачванског и Колубарског
управног округа, врши увид у рад и пружа стручну
помоћ хранитељској породици којој је дете
поверено, води јединствену базу података о
хранитељству у Србији и с тим у вези пружа
стручну помоћ запосленима у центрима за
породични смештај

није
ограничен

2.

Центар за
породични
смештај деце и
омладине Бела
Црква, Бела Црква

Организује и непосредно врши смештај деце и
омладине у хранитељске породице за територију
Јужно-банатског управног округа, врши увид у рад
и пружа стручну помоћ хранитељској породици
којој је дете поверено

није
ограничен

3.

Центар за
породични
смештај деце и
омладине
Милошевац,
Велика Плана

Организује и непосредно врши смештај деце и
омладине у хранитељске породице за територију
Подунавског и Браничевског управног округа,
врши увид у рад и пружа стручну помоћ
хранитељској породици којој је дете поверено

није
ограничен

4.

Центар за
породични
смештај деце и
омладине
Крагујевац,
Крагујевац

Организује и непосредно врши смештај деце и
омладине у хранитељске породице за територију
Шумадијског, Рашког, Моравичког, Расинског и
Златиборског управног округа, врши увид у рад и
пружа стручну помоћ хранитељској породици којој
је дете поверено

није
ограничен

5.

Центар за
породични
смештај деце и
омладине Ниш,
Ниш

Организује и непосредно врши смештај деце и
омладине у хранитељске породице за територију
Нишавског, Топличког, Пиротског, Јабланичког и
Пчињског управног округа, врши увид у рад и
пружа стручну помоћ хранитељској породици којој
је дете поверено

није
ограничен

6.

Центар за
породични
смештај деце и

Организује и непосредно врши смештај деце и
омладине у хранитељске породице за територију
Сремског, Јужно-бачког и Средње-банатског није



6. смештај деце и
омладине Нови
Сад, Нови Сад

управног округа, врши увид у рад и пружа стручну
помоћ хранитељској породици којој је дете
поверено

ограничен

7.

Центар за
породични
смештај деце и
омладине
Суботица,
Суботица

Организује и непосредно врши смештај деце и
омладине у хранитељске породице за територију
Северно-бачког, Западно-бачког, и Северно-
банатског управног округа, врши увид у рад и
пружа стручну помоћ хранитељској породици којој
је дете поверено

није
ограничен

8.

Центар за
породични
смештај деце и
омладине
Ћуприја, Ћуприја

Организује и непосредно врши смештај деце и
омладине у хранитељске породице за територију
Поморавског, Зајечарског и Борског управног
округа, врши увид у рад и пружа стручну помоћ
хранитељској породици којој је дете поверено

није
ограничен

5. Дом за децу и омладину ометену у развоју

Ред.
бр. Назив и седиште Делатност Капацитет

1.

Дом за лица са аутизмом (у оквиру
Центра за смештај и дневни боравак
деце и омладине ометене у развоју,
Београд ), Београд

Смештај лица са аутизмом 46

2. Дом "Ветерник ", Нови Сад

Смештај деце, омладине и
одраслих лица степена умерене
теже и тешке менталне
ометености у развоју

500

2.1. Радна јединица за смештај деце и
омладине

Смештај деце и омладине
степена умерене, теже и тешке
менталне ометености у развоју

100

2.2. Радна јединица за смештај одраслих
лица

Смештај одраслих лица степена
умерене, теже и тешке менталне
ометености у развоју

400

3. Дом "Колевка", Суботица

Смештај одојчади и деце уз
интензиван третман и подршку
и збрињавање трудница и мајки
са децом

180

3.1. Радна јединица "Стационар",
Суботица

Смештај одојчади и деце уз
интензиван третман и подршку 10

3.2. Радна јединица " Смештај уз
интензивну подршку ", Суботица

Смештај деце са сметњама у
развоју за коју је потребан
интензиван третман и подршка

160

3.3. Радна јединица "Стационар за мајку и
дете", Суботица

Заштита и збрињавање
трудница и мајки са децом 10

4. Дом "Сремчица ", Београд

Смештај деце, омладине и
одраслих лица степена умерене
теже и тешке менталне
ометености у развоју

300



4.1. Радна јединица за смештај деце и
омладине , Сремчица

Смештај деце и омладине
степена умерене, теже и тешке
менталне ометености у развоју

100

4.2. Радна јединица за смештај одраслих
лица, Сремчица

Смештај одраслих лица степена
умерене, теже и тешке менталне
ометености у развоју

200

5. Дом "др Никола Шуменковић",
Стамница

Смештај деце, омладине и
одраслих лица степена теже и
тешко ментално ометености у
развоју

450

5.1. Радна јединица за смештај деце и
омладине, Стамница

Смештај деце и омладине
степена теже и тешке менталне
ометености у развоју

250

5.2. Радна јединица за смештај одраслих
лица, Стамница

Смештај одраслих лица степена
теже и тешке менталне
ометености у развоју

200

6. Дом за децу и омладину са аутизмом,
Шабац

Смештај деце и омладине са
аутизмом 40

6. Завод за васпитање деце и омладине

Ред.
бр. Назив и седиште Делатност

УКУПАН КАПАЦИТЕТ
УСТАНОВЕ

Смештајни
капацитет

Капацитет
за додатне
услуге

1.
Завод за васпитање
деце и омладине
"Београд", Београд

Смештај деце и омладине са
поремећајима у понашању и
изреченом васпитном мером
упућивања у васпитну установу и
смештај малолетних странаца који
на недозвољен начин и без
пратње родитеља, односно
старатеља, уђу у Републику Србију

48 12

1.1.

Радна јединица
"Центар за смештај
деце и омладине са
изреченом
васпитном мером",
Београд

Смештај деце и омладине са
поремећајима у понашању и
изреченом васпитном мером
упућивања у васпитну установу

36  

1.2.

Радна јединица
"Центар за смештај
малолетних
странаца без пратње
родитеља, односно
старатеља", Београд

Смештај малолетних странаца који
на недозвољен начин и без
пратње родитеља, односно
старатеља, уђу у Републику Србију

12  

2.
Завод за васпитање
деце и омладине
Књажевац

Смештај омладине са
поремећајима у понашању и
изреченом васпитном мером
упућивања у васпитну установу

32 97



3. Завод за васпитање
омладине Ниш

Смештај омладине са
поремећајима у понашању и
изреченом васпитном мером
упућивања у васпитну установу

36 36

3.1

Радна јединица
"Центар за смештај
деце и омладине са
изреченом
васпитном мером",
Ниш

Смештај деце и омладине са
поремећајима у понашању и
изреченом васпитном мером
упућивања у васпитну установу

26  

3.2

Радна јединица
"Центар за смештај
малолетних
странаца без пратње
родитеља, односно
старатеља", Ниш

Смештај малолетних странаца који
на недозвољен начин и без
пратње родитеља, односно
старатеља, уђу у Републику Србију

10  

II. УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА СМЕШТАЈ
ОДРАСЛИХ ЛИЦА

1. Дом за одрасла инвалидна лица и лица са чулним оштећењима

Ред.
бр. Назив и седиште Делатност Капацитет

1. Дом за одрасла инвалидна лица
Београд

Смештај одраслих телесно
инвалидних лица 80

2. Дом за одрасла инвалидна лица
Дољевац

Смештај одраслих телесно
инвалидних лица 100

3. Дом за лица са оштећеним видом
"Збрињавање", Панчево

Смештај одраслих лица са
оштећеним видом 120

2. Завод за одрасла лица ометена у менталном развоју и душевно оболела
лица

Ред.
бр. Назив и седиште Делатност Капацитет

1.
Завод за смештај
одраслих лица "Мале
пчелице", Крагујевац

Смештај одраслих лица ометених у
менталном развоју степена теже и тешке
менталне ометености и смештај душевно
оболелих лица

850

3. Домско одељење за одрасла лица ометена у менталном развоју и душевно
оболела лица у оквиру центра за социјални рад



Ред.
бр. Назив и седиште Делатност Капацитет

1.
Домско одељење "Љубовија",
Љубовија (уз Центар за
социјални рад Љубовија)

Смештај лица са сметњама у душевном
здрављу 30

2.
Домско одељење "Извор",
Параћин (уз Центар за
социјални рад Параћин

Смештај женских одраслих лица
ометених у менталном развоју степена
теже и тешке менталне ометености

92

4. Дом за душевно оболела лица

Ред.
бр. Назив и седиште Делатност Капацитет

1. Дом "Василије Острошки",
Нови Бечеј

Смештај душевно оболелих одраслих и
старих лица 425

2. Дом "Стари Лец", Пландиште Смештај душевно оболелих одраслих и
старих лица 550

3. Дом "Чуруг",Чуруг Смештај душевно оболелих одраслих и
старих лица 200

5. Дом за одрасла лица ометена у менталном развоју

Ред.
бр. Назив и седиште Делатност

УКУПАН СМЕШТАЈНИ
КАПАЦИТЕТ

Смештајни
капацитет

Капацитет за
додатне
услуге

1. Дом за смештај одраслих
лица Трбуње, Блаце

Смештај одраслих лица
ометених у менталном
развоју степена теже и
тешке менталне
ометености

80 /

2.

Дом за смештај одраслих
лица "Гвозден
Јованчићевић" Велики
Поповац, Петровац

Смештај одраслих лица
ометених у менталном
развоју степена умерене и
теже менталне ометености

280 /

3. Дом за смештај одраслих
лица "Јабука", Панчево

Смештај одраслих лица
ометених у менталном
развоју степена умерене и
теже менталне ометености

180 /

4.
Дом за смештај одраслих
лица "Оттхон" Стара
Моравица, Бачка Топола

Смештај одраслих лица
ометених у менталном
развоју степена теже и
тешке менталне
ометености

300 /

5. Дом за смештај одраслих
лица,Тутин

Смештај одраслих лица
ометених у менталном
развоју степена умерене и
теже менталне ометености

300 /



6. Дом за смештај одраслих
лица, Штимље

Смештај одраслих лица
ометених у менталном
развоју степена теже и
тешке менталне
ометености

200 /

7. Дом за смештај одраслих
лица Кулина, Алексинац

Смештај одраслих лица
ометених у менталном
развоју степена теже и
тешке менталне
ометености

470 30

6. Дом за смештај старих лица

Ред.
бр. Назив и седиште Делатност Капацитет

1. Дом за смештај старих лица Апатин Смештај старих лица 185

2. Дом за смештај старих лица Димитровград Смештај старих лица 90

3. Дом за смештај старих лица Кула Смештај старих лица 105

4. Дом за смештај старих лица Мол Смештај старих лица 220

5. Дом за смештај старих лица Прокупље Смештај старих лица 150

6. Дом за смештај старих лица Смедерево Смештај старих лица 180

7. Дом за смештај старих лица Сурдулица Смештај старих лица 80

7. Домско одељење за смештај старих лица у оквиру центра за социјални рад

Ред.
бр. Назив и седиште Делатност Капацитет

1. Домско одељење "Блаце", Блаце (уз Центар за
социјални рад Блаце)

Смештај старих
лица 50

2. Домско одељење "Брус", Брус (уз Центар за социјални
рад Брус)

Смештај старих
лица 75

3. Домско одељење "Деспотовац", Деспотовац (уз
Центар за социјални рад Деспотовац)

Смештај старих
лица 70

4. Домско одељење "Крупањ", Крупањ (уз Центар за
социјални рад Крупањ)

Смештај старих
лица 60

5. Домско одељење "Кучево", Кучево (уз Центар за
социјални рад Кучево)

Смештај старих
лица 150

6. Домско одељење "Нови Кнежевац", Нови Кнежевац
(уз Центар за социјални рад Нови Кнежевац)

Смештај старих
лица 40

7. Домско одељење "Нови Пазар", Нови Пазар (уз Центар
за социјални рад Нови Пазар)

Смештај старих
лица 80

8. Домско одељење "Пожега", Пожега (уз Центар за
социјални рад Пожега)

Смештај старих
лица 50

9. Домско одељење "Забучје", Ужиице (уз Центар за
социјални рад Ужице)

Смештај старих
лица 80



8. Геронтолошки центар

Ред.
бр. Назив и седиште Делатност Капацитет

1. Геронтолошки центар Алексинац
Смештај старих лица и душевно
оболелих одраслих и старих
лица

400

1.1. Радна јединица за смештај старих
лица Алексинац Смештај старих лица 120

1.2. Радна јединица за смештај душевно
оболелих лица Тешица, Алексинац

Смештај душевно оболелих,
одраслих и старих лица 280

2. Геронтолошки центар Београд Смештај старих лица 1.160

2.1. Радна јединица Бежанијска Коса
"Бежанијска Коса", Београд Смештај старих лица 550

2.2. Радна јединица "Вождовац", Београд Смештај старих лица 270

2.3. Радна јединица "Карабурма", Београд Смештај старих лица 220

2.4. Радна јединица "Стационар
Диљска", Београд Смештај старих лица 120

3. Геронтолошки центар Бачка Паланка Смештај старих лица 110

4. Геронтолошки центар Бечеј Смештај старих лица 193

5. Геронтолошки центар Ваљево Смештај старих лица 150

6. Геронтолошки центар Врбас Смештај старих лица 125

7. Геронтолошки центар Вршац Смештај старих лица 108

8. Геронтолошки центар Зрењанин Смештај старих лица 300

9. Геронтолошки центар Јагодина Смештај старих лица 270

10. Геронтолошки центар Кањижа Смештај старих лица 95

11. Геронтолошки центар Кикинда Смештај старих лица 180

12. Геронтолошки центар Књажевац Смештај старих лица 220

13. Геронтолошки центар Косовска
Митровица Смештај старих лица 80

14. Геронтолошки центар Крагујевац Смештај старих лица 330

15. Геронтолошки центар Крушевац Смештај старих лица 220

16. Геронтолошки центар Лесковац Смештај старих лица 180

17. Геронтолошки центар Матарушка
Бања Смештај старих лица 220

18. Геронтолошки центар Младеновац Смештај старих лица 310

19. Геронтолошки центар Ниш Смештај старих лица 286

20. Геронтолошки центар Нови Сад Смештај старих лица 868

20.1. Радна јединица "Лиман", Нови Сад Смештај старих лица 264

20.2. Радна јединица "Ново Насеље", Нови
Сад Смештај старих лица 336



20.3. Радна јединица "Футог", Нови Сад Смештај старих лица 268

21. Геронтолошки центар Обреновац Смештај старих лица 340

22. Геронтолошки центар Панчево Смештај старих лица 200

23. Геронтолошки центар Приштина Смештај старих лица 200

24. Геронтолошки центар "Срем" Рума Смештај старих лица 285

25. Геронтолошки центар Сомбор Смештај старих лица 310

26. Геронтолошки центар Суботица Смештај старих лица 530

26.1. Радна јединица "Дом за негу",
Суботица Смештај старих лица 172

26.2. Радна јединица "Дом за одрасла
лица", Суботица Смештај старих лица 93

26.3. Радна јединица "Дудова шума",
Суботица Смештај старих лица 265

27. Геронтолошки центар Шабац Смештај старих лица 230


