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ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА 

 

РЕЗИМЕ 

ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ СВРСИСХОДНОСТИ ПОСЛОВАЊА  

„Материјална подршка као мера смањења сиромаштва” 

13. децембар 2019. године 

 У периоду од 2016. до 2018. године за накнаду за социјалну заштиту просечно је 

годишње планирано око 26 милијарди динара. Од наведеног износа само за новчану социјалну 

помоћ просечно је извршено 14.3 милијарде динара (или 57,5%). Број корисника права на 

новчану социјалну помоћ у ревидираном периоду незнатно је варирао и износи око 268 хиљада 

корисника, од чега је око 50% радно способно. 

Досадашња пракса је показала да радно способни корисници новчане социјалне помоћи 

углавном дуго остају у систему социјалне заштите док програми активне инклузије нису 

заживели. Наведени разлози су определили Државну ревизорску институцију да спроведе ову 

ревизију и да фокус буде на радно способним корисницима новчане социјалне помоћи. 

Материјална подршка је усмерена на најсиромашније и социјално угрожене групе 

становништва. Из буџета Републике Србије финансирају се следеће врсте материјалне подршке: 

новчана социјална помоћ, додатак за туђу негу и помоћ, увећани додатак за туђу негу и помоћ и 

помоћ за оспособљавање за рад. 

Циљ ове ревизије је био да се испита да ли је постојећи систем социјалне заштите 

ефективан и да ли се ефикаснијим спровођењем активности надлежних органа може обезбедити 

већа социјална укљученост радно способних корисника новчане социјалне помоћи како би 

изашли из система социјалне заштите.  

Ревизијом су обухваћени субјекти који имају надлежности и одговорности у систему 

социјалне заштите у складу са Законом о социјалној заштити и то: 

• Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; 

• Национална служба за запошљавање;   

• Градски центар за социјални рад у Београду; 

• Центар за социјални рад „Свети Сава” Ниш и 

• Центар за социјални рад Сомбор. 

Кључном поруком, након спроведене ревизије утврдили смо да:  

Постојећи систем социјалне заштите не доводи до остварења постављених циљева а 

због недовољно ефикасне сарадње надлежних органа пропушта се прилика да радно 

способни корисници новчане социјалне помоћи изађу из система социјалне заштите. 
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У наставку су дати закључци и одређени налази до којих смо дошли у поступку ревизије: 

Закључак 1: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања није 

предузело све активности како би се смањила зависност радно способних корисника новчане 

социјалне помоћи од социјалних служби.   

 Стратешки документ којим би се дефинисали правци развоја система 

социјалне заштите није донет. 

 Министарство и Национална служба за запошљавање су делимично 

спроводиле евалуацију мера активне политике запошљавања, због чега је 

пропуштена могућност укључивања корисника новчане социјалне помоћи у 

већем обиму у мере. 

 Норматив кадрова није заснован на реалним потребама центара за 

социјални рад, што утиче на квалитет услуга социјалне заштите.  

Закључак 2: Центри за социјални рад-субјекти ревизије и Национална служба за 

запошљавање делимично су предузимали активности у циљу социјалне укључености радно 

способних корисника новчане социјалне помоћи. 

 Центри за социјални рад-субјекти ревизије нису у довољној мери 

предузимали активности на социјалном укључивању радно способних 

корисника новчане социјалне помоћи. 

 Центри за социјални рад-субјекти ревизије су делимично вршили процену 

социо-економског стања радно способних корисника новчане социјалне 

помоћи. 

 Због недовољне сарадње центара за социјални рад-субјеката ревизије и 

Националне службе за запошљавање изостало је социјално укључивање 

радно способних корисника новчане социјалне помоћи. 

Закључак 3: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања делимично 

врши надзор над трошењем 14 милијарди динара које се годишње издвајају за новчану 

социјалну помоћ. 

 На територији Републике Србије у периоду 2016 – 2018. године извршен је 

надзор само четири од укупно 140 центара за социјални рад, односно 3%. 

Ова четири центра обухватају просечно 2.699 корисника новчане социјалне 

помоћи (1.040 породица), а од 114 прегледаних предмета 92% решења је 

било поништено и враћено на поновно одлучивање.  

За све утврђене несврсисходности надлежним органима-субјектима ревизије дате су 

одговарајуће препоруке, како би се отклонили узроци проблема, а систем социјалне заштите 

постао ефективнији. 


