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У В О Д 

 
Стратегија развоја социјалне заштите у  општине Пландиште 

за период од 2015-2020 

 
У свим планским и законским документима које је Влада Републике Србије усвојила до 

2014, као кључни задаци напомињу се: 

 
- смањење броја сиромашних , односно побољшање социјалног статуса грађана на 

личном, породичном и ширем социјаланом плану 

- развој ефикасније социјалне заштите која треба да одговара на потребе грађана 

- мере социјалне укључености као инструмента који   омогућава превазилажење 

неповољне социјалне ситуације  корисника новчане социјалне помоћи 

 
У   документима   је   посебно   наглашено   да   ефикасна   социјална   заштита   захтева 

стратешко планирање, као и доношење мера, активности и механизама којима се 

обезбеђују најповољнији исходи за корисника услуга,  јачањем друштвене кохезије и да 

негују независност и способност људи да помогну себи. 

 
Ефикасан систем социјалне заштите треба да одговори на потребе грађана у општини и 

да подржава рањиве и маргинализоване појединце и групе којима је неопходна 

организована помоћ заједнице и државе, као и грађане који нису у стању да учешћем у 

економској активности обезбеде своју егзистенцију. 

 
Стратегија  развоја  социјалне  заштите треба  да  буде  саставни  део  развојних  и 

економских планова сваког града/општине. Локална самоуправа има обавезу да 

испланира  и  обезбеди  средства  за  имплементацију  Стратегије  развоја  социјалне 

заштите. 

 
Руководећи се горе наведеном обавезом, општина Пландиште је израдила Стратегија 

развоја  социјалне  заштите  у  општине  Пландиште  за  период  од  2015-2020,  као  и 

детаљан Акциони план за 2015. годину и за период  2016-2020 година. 

 
Тим за  израду Стратегије 

 
Ова Стратегија је резултат ТИМСКОГ рада запослених у Општинској управи општине 

Пландиште, представника јавних предузећа, приватног сектора, као и невладиних 

организација и удружења грађана са територије Општине. 

 
Тим за израду Стратегије социјалне заштите општине Пландиште за период 2014-2020 

формиран је као стручно саветодавно  радно тело председника општине: 

 
1.   Александра Одавић Мак, начелница Општинске управе , координаторка 

2.   Ендре Сабо, заменик председника општине , члан 

3.   Олга  Димитровски,  шефица  Одсека  за  друштвене  делатности  и  повереничке 

послове, чланица 

4.   Ђурђевка Тафра, в.д. директора Центра за социјални рад, чланица 

5.   Раде Сурла, координатор Канцеларије за локално-економски развој, члан 

6.   Мирјана Манојловић, представница Црвеног крста, чланица и 

7.   Наташа Боројевић, самостални стручни сарадник за борачка питања, чланица 
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Задатак Тима је да изради нацрт Стратегије развоја социјалне заштите у Општини 

Пландиште за период 2015-2020. године и достави га Општинском већу општине 

Пландиште као овлашћеном предлагачу. 

 
МЕТОДОЛОГИЈА РАДА 

 
Методолошки кораци у изради стратегије су следећи: 

 
1.   Стварање предуслова за реализацију процеса израде Стратегије – формирање 

локалног мултидисциплинарног Тима 

2.   Прикупљање релевантних података за израду Стратегије 

3.   Стратешко и акционо планирање 

4.   Процес јавне расправе 

5.   Усвајање стратешког документа од стране Скупштине општине 

 
Стварање предуслова за реализацију процеса израде Стратегије   – Први корак у 

процесу израде Стратегије је доношење одлуке о приступању израде стратегије- 

Општинско веће општине Пландиште донело је Закључак о приступању израде 

Стратегије развоја социјалне заштите у општини Пландиште за период 2015-2020 

године. Након тога, председник општине формирао је Тим за израду Стратегије са 

Акционим  планом  (АП).  Дефинисана  је  динамика  будућих  активности,  како  би 

финални стратешки документ био усвојен на седници Скупштине општине у текућој 

години. У припремној фази договорено је да Стратегија социјалне заштите општине 

Пландиште буде стратешки документ који планира активности за период од 6 година 

(2015-2020) уз детаљан план (акциони план) за 2015. годину. Такође је договорено да ће 

у свакој наредној години коју обухвата Стратегија бити спроведен процес процене 

постигнутих резултата у предходној години (ревизија), што ће уз стратешке правце из 

Стратегије бити основа за креирање детаљних активности за наредну годину. 

 
Прикупљање  релевантних  података  за  израду  Стратегије  је  један  од  кључних 

корака у процесу израде Стратегије са АП. Подаци који су прикупљани подељени су у 

4 категорије – 1. демографски и географски подаци, 2. подаци о активностима и 

издвајањима  за  социјалну  заштиту  локалне  самоуправе,  3.  подаци  о  потребама 

социјално угрожених категорија и 4. подаци о активностима и ресурсима локалних 

институција и организација које долазе у додир са социјално угроженим категоријама 

становништва. Наведени подаци су прикупљани анкетирањем, интервујима и из 

званичних евиденција и извештаја који су саставни део методологије, а процесом 

дистрибуције и прикупљања упитника координисао је Тим за израду Стратегије са АП. 

 
Стратешко и акционо планирање – на основу прикупљених података  издефинисани 

су стратешки правци развоја општине у области социјалне заштите у наредних 6 година 

као и општински приоритети за наредну годину. У дефинисању и креирању конкретних 

активности, поред  наведених  података,  кључну улогу је имала и  анализа локалних 

ресурса, односно реалне могућности локалне заједнице.  Финална верзија Стратегије и 

Акционог плана за социјалну заштиту општине Пландиште је буџетирана и као таква 

предаје се у процес јавне расправе. 

 
Усвајање Стратегије социјалне заштите са Акционим планом општине Пландиште - 

финални корак у процесу израде Стратегије са АП је усвајање документа са 

одговарајућим буџетом на седници Скупштине општине у 2014. години. 
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ВИЗИЈА 
- грађани остају у општини 
- квалитетне и доступне услуге у сфери социјалне заштите 

- толеранција према рањивим и  и маргинализованим појединцима и групама којима је 

неопходна организована помоћ заједнице и државе 

 
МИСИЈА 
Мисија социјалне заштите у општини Пландиште је унапређење квалитета живота свих 
грађана и грађанки општине развијањем савременог, ефикасног и одрживог система 

социјалне заштите заснованог на партнерству јавног и цивилног сектора као пружаоца 

услуга уз ангажовање свих расположивих општинских ресурса и међусобну сарадњу 

корисника и пружаоца услуга, као и уз активно учешће корисника услуга. 

Мисија општине Пландиште ће се реализовати уз партнерски рад Општинског Савета 

за социјалну заштиту, Канцеларије за смањење сиромаштва и локалних ресорних 

институција, кроз сарадњу са покрајинским и републичким институцијама и на 

међуопштинском нивоу. Посебну улогу ће имати Тим за имплементацију локалне 

стратегије,  који  ће  бити  одговоран  Савету,  председнику  општине  и  Скупштини 

општине. 

 
ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ на којима се заснива стратегија 

 
1. ТРАНСПАРЕНТНОСТ је интегритет и одговорност пружаоца и корисника 

социјалне заштите, непристрасна институционална култура,  етички и 

материјални професионализам, непостојање дискриминације од стране 

пружалаца  социјалне  заштите,  најефикасније,  најповољније  и  најпоштеније 

коришћење услуга од стране корисника, једнака доступност информација  како 

за пружаоце, тако и за кориснике социјалне заштите. 

2.   СОЛИДАРНОСТ је повезаност и узајамна сарадња или међусобна помоћ међу 

појединцима, групама јавног и цивилног сектора у условима  тешких животних 

институција. 

3. ХУМАНОСТ је изражавање општег става међусобне помоћи разумевања 

чпвечности и  узајамности према љуудима који се налазе у стању посебне 

потребе уз поштовање личности сваког корисника социјалне услуге. 

4.   ЈЕДНАКОСТ У ПРАВИМА РАВНОПРАВНОСТ И ТОЛЕРАНЦИЈА  према 

свим корисницима услуга без обзира на културне, религијске и друге разлике 

5.   ОДЖИВОСТ, КОНТИНУИТЕТ И СИГУРНОСТ У ПРУЖАЊУ УСЛУГА 

Обезбеђивати услове и развијати услуге да грађани своје потребе приоритетно 

задовољавају у средини у којој живе, на локалном нивоу; 

6. ДОСТУПНОСТ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ Пружати подршку 

разноврсним услугама приоритетно у природном окужењу, уз избор услуга које 

су за корисника најмање рестриктивне 

7.   ОТВОРЕНОСТ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ је рационално и одговорно уређење 

система социјалне заштите у општини, развој институција и продуктивно 

ангажовање људи на бази поштовања личности 

8.   ЧОВЕК У СТАЊУ СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ У ФОКУСУ ДЕЛОВАЊА – 

Стварати  услове  за  самосталан  живот  и  рад  лица  која  се  налазе  у  стању 

социјалне потребе или за њихово активирање у складу са способностима; 
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КОНТЕКСТ 

 
Национални и регионални оквир - Укупне промене политичког, привредног и 

вредносног система, као и неповољна демографска кретања, довела су до нарушавања 

социјалне равнотеже нашег друштва. Последице су велики пораст незапослености, 

сиромаштва и социјалног раслојавања, као и повећана угроженост деце, немоћних и 

старих људи, услед смањених могућности породице и друштва да оствари своју 

заштитну улогу. 

 
У систему социјалне заштите јављају се бројни проблеми који захтевају ново 

прилагођавање променама и доградњу система. Основни циљ нове социјалне политике 

је ефикасан систем социјалних трансфера и задовољавања основних потреба грађана 

који је у функцији заштите људских права. Циљеви социјалне заштите су развијање 

мрежа институција и социјалних  услуга, које могу да отклоне или ублаже основне 

ризике којима су изложени грађани. 

 
Стратешки правци развоја система социјалне заштите: 

- Изградња нове политике и законодавне активности 

- Децентрализација система социјалне заштите 

- Обезбеђивање ефикаснијих материјалних услуга у социјалној заштити 

- Обезбеђивање квалитетних услуга у социјалној заштити 

- Јачање професионалних капацитета запослених у социјалној заштити 

 
Локални оквир - У Стратегији одрживог развоја општине Пландиште 2014-2020. год. 

која је по својој суштини стратегија одрживог локалног развоја, постављена су 4 

приоритета: 

 
- економски развој 

- друштвени развој 

- заштита животне средине и 

- развој инфраструктуре 

 
У оквиру друштвеног развоја постављен је стратешки циљ: 

 
- модернизација и подизање квалитета услуга у друштвеним делатностима. 
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Географски подаци: 

 
Општина Пландиште смештена је на половини магистралног пута Зрењанин, Вршац, на 

80 километара од Београда, на регионалном путу Пландиште, Алибунар, Панчево, 

Београд. На северу, Пландиште се граничи са општином Сечањ, на западу са 

Алибунаром, а на југу са Вршцем. На истоку, границу Општине чини државна граница 

са Румунијом. Њене границе запљускују воде реке Брзаве, Дунав-Тиса-Дунав и 

Шулховог канала. У односу на важније комуникације, Пландиште има релативно 

повољан положај. Кроз општину пролази железничка пруга на линији Зрењанин- 

Пландиште-Вршац-Бела Црква (тренутно није у функцији) и државни пут првог реда на 

релацији Зрењанин-Сечањ-Пландиште-Вршац, као и државни пут другог реда 

Пландиште-Алибунар-Панчево-Београд. Површина општине износи 383 километра 

квадратна што чини 1,8% површине Војводине. Општину чини 14 насеља: Пландиште 

(седиште  општине),  Велика  Греда,  Хајдучица,  Стари  Лец,  Маргита,  Јерменовци, 

Барице, Велики Гај, Купиник, Милетићево, Марковићево, Дужине, засеок Лаудоновац и 

салаш Јагодић. У овим насељима живи 11.336 становника. 

 
Демографски подаци: 

 
Укупан број становника општине Пландиште, по попису из 2011. год. (прерачуната 

вредност) износи 11.336, што је у односу на 2002. год. пад од 2.012 становника, односно 

15,04%. У поређењу са просеком на нивоу АП Војводине (4,93%) и Републике Србије 

(4,15%), овај пад је значајно већи и указује на веома озбиљну депопулацију Општине. 

 
Табела 1. – Број становника 
 

ГОДИНА 

ПОПИСА 

Институционалне јединице 
 

Република Србија 
 

Општина Пландиште 

1948 6.527.966 19.223 

1953 6.979.154 19.530 

1961 7.642.227 19.455 

1971 8.446.591 17.882 

1981 9.313.677 16.138 

1991 7.595.636 14.581 

2002 7.500.031 13.377 

2011 7.186.862 11.336 
*Републички завод за статистику 

 
Дистрибуција становништва према категоријама величина ових 14 насеља указује да је 

просечна популациона величина 810 становника. Осам од 14 насеља ове општине има 

мање од 1000 становника, док је пет насеља у величинској категорији од 1.001-3.000 

становника,  а општински центар је у категорији од 3.001-5.000 становника. 
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Табела 2 – Тенденције у промени броја становника1948/2011 

 
Година 

пописа 

 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

УКУПАН БРОЈ 

СТАНОВНИКА 

ПРОМЕНА БРОЈА 

СТАНОВНИКА 

ПРОМЕНА БРОЈА 

СТАНОВНИКА % 

1948 19.223 +126 +0,65% 

1953 19.530 +307 +1,57% 

1961 19.455 +75 +0,38% 

1971 17.882 -1.153 -6,45% 

1981 16.138 -1.744 -10,80% 

1991 14.581 -1.557 -10,68% 

2002 13.377 -1.024 -7,65% 

2011 11.336 -2.012 -17,70% 

*Републички завод за статистику 
 
 
 
 

Анализа кретања укупног броја становника општине Пландиште, за период од 1948- 

2011.  године,  указала  је  на  тренд  пада  укупног  броја  становника,  по  просечној 

годишњој  стопи  од  -0,7%, тј.  популациона величина перманентно опада од  пописа 

1961. год. 

Према овим резултатима у општини Пландиште у односу на попис из 2002. године број 

становника је мањи за 2.041, у процентима за 15,26%. У свим насељима је смањен број 

становника.  Поред  Пландишта  (3.825)  ,  преко  хиљаду становника  имају  Хајдучица 

(1.150) и   Велика Греда (1.158). Насеља са најмањим бројем становника, сем засеока 

Лаудоновац  (21)  су Дужине  (147),  Марковићево  (160),  Купиник  (238)  и  Банатски 

Соколац (272). У процентима највеће смањење становника има Дужине са 32,88%, 

Купиник са 31,81% и Велики Гај са 29,11%. Јерменовци имају најмање смањење 

становника 12,39, па Пландиште са 10,44. 
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Табела 3. Структура становништва према старости и полу / попис 2002/2011 
 

 
 

КАТЕГОРИЈЕ 

Попис 2002 Попис 2011 
 
 

Број 

 

Удео у укупном 

становништву 

(%) 

 
 

Број 

Удео у 
укупном 

становништву 

(%) 

 УКУПНО 13.377 100 11.336 100 

 УК УПН О  мушко 6.629 49,55 5.682 50,12 

женско 6.748 50,45 5.654 49,88 

      

 
0-4 

Укупно 577 4,31 345 3,04 

мушко 302 2,26 166 1,46 

женско 275 2,05 179 1,58 

 
5-9 

Укупно 693 5,18 511 4,51 

мушко 345 2,58 252 2,22 

женско 348 2,6 259 2,29 

 
10-14 

Укупно 737 5,51 559 4,93 

мушко 399 2,98 284 2,50 

женско 338 2,56 275 2,43 

 
15-19 

Укупно 778 5,82 642 5,66 

мушко 386 2,88 315 2,78 

женско 392 2,94 327 2,88 

 
20-24 

Укупно 758 5,67 594 5,24 

мушко 405 3,03 343 3,03 

женско 353 2,64 251 2,21 

 
25-29 

Укупно 754 5,64 588 5,19 

мушко 400 2,99 309 2,73 

женско 354 2,65 279 2,46 

 
30-34 

Укупно 789 5,90 651 5,74 

мушко 385 2,88 369 3,25 

женско 404 3,02 282 2,49 

 
35-39 

Укупно 865 6,47 690 6,09 

мушко 466 3,48 367 3,24 

женско 399 2,99 323 2,85 

 
40-44 

Укупно 989 7,39 739 6,52 

мушко 534 3,99 379 3,34 

женско 455 3,4 360 3,18 

 
45-49 

Укупно 1.165 8,71 831 7,33 

мушко 661 4,94 455 4,01 

женско 504 3,77 376 3,32 

 
50-54 

Укупно 996 7,45 962 8,49 

мушко 515 3,85 508 4,48 

женско 481 3,6 454 4,01 

 
55-59 

Укупно 678 5,07 1092 9,63 

мушко 306 2,29 612 5,40 

женско 372 2,78 480 4,23 
 

60-64 
Укупно 838 6,26 895 7,89 

мушко 372 2,78 422 3,72 
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 женско 466 3,48 473 4,17 

 
65-69 

Укупно 996 7,45 565 4,98 

мушко 451 3,37 244 2,15 

женско 545 4,08 321 2,83 

 
70-74 

Укупно 853 6,38 627 5,53 

мушко 345 2,58 255 2,25 

женско 508 3,8 372 3,28 

 
75-79 

Укупно 549 4,1 590 5,20 

мушко 223 1,67 234 2,06 

женско 326 2,43 356 3,14 

 
85 и више 

Укупно 88 1,01 130 1,15 

мушко 36 0,27 44 0,39 

женско 52 0,74 86 0,76 

 
Непознато 

Укупно 47 0,35 / / 

мушко 15 0,11 / / 

женско 32 0,24 / / 

**Републички завод за статистику  - РЗС 

 
Просечна старост становника у општини Пландиште, према подацима за 2011. год. је 

нешто виша у односу на републички ниво (44,92), али значајно виши у односу на АП 

Војводину (41,83 година) и износи 42,4 година. Пратећи тај тренд и индекс старења 

становништва у Општини је већи, и износи 156,88, у односу на Републику Србију 

(125,38) и нарочито АП Војводину (119,64). 
 

Очекивано трајање живота деце рођене 2010-2012. год. у општини Пландиште је у 

случају мушке деце 68,97 година, а женске 76,24, што је у оба случаја мање него на 

нивоу АП Војводине (мушка деца 71,15 а женска деца 76,64), док је ова разлика још 

већа на нивоу Републике (мушка деца 72,22 а женска деца 77,29). 
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Табела 4. Структура становништва према етничкој и националној припадности / 

попис 2002/2011 

 
НАЦИОНАЛНО 

СТ 

Попис 2002 Попис 2011 

 
Број 

Удео у укупном 
становништву 

(%) 

 
Број 

 
Број 

Срби 7540 56,4 5.868 51,76 

Црногорци 20 0,1 12 0,11 

Југословени 300 2,2 16 0,14 

Албанци 9 0,1 5 0,04 

Бошњаци 1 0,007 / / 

Бугари 23 0,2 16 0,14 

Буњевци 10 0,1 8 0,07 

Власи / / / / 

Горанци / / / / 

Мађари 1619 12,1 1.280 11,29 

Македонци 1297 9,7 1.042 9,19 

Муслимани 14 0,1 7 0,06 

Немци 32 0,2 26 0,23 

Роми 269 2 281 2,48 

Румуни 965 7,2 784 6,92 

Руси 2 0,01 / / 

Русини 7 0,05 / / 

Словаци 725 5,4 616 5,43 

Словенци 62 0,5 29 0,26 

Украјинци 1 0,007 5 0,04 

Хрвати 69 0,5 34 0,30 

Чеси 1 0,007 / / 

Остали 46 0,3 25 0,22 

Неопредељени 241 1,8 1.027 9,06 

Регионална 
припадност 

 

7 
 

0,05 
 

83 
 

0,73 

Непознато 117 0,9 172 1,52 

Укупно 13377 100 11336 100 

*Републички завод за статистику 

 
Од укупног броја становника Општине Срби чине 51,76%, Мађари 11,29%, Македонци 

9,19%, Румуни 6,92%, Словаци 5,43%, Роми 2,48%. 
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 Попис 2002. Попис 2011. 

укупно младићи девојке укупно младићи девојке 

Укупно 
становништво  15 и 

више година 

 
11370 

 
5583 

 
5787 

 
9921 

 
4980 

 
4941 

Без школске 
спреме 

 

856 
 

290 
 

566 
 

416 
 

137 
 

279 

Непотпуно основно 
образовање 

 

2567 
 

984 
 

1583 
 

1386 
 

484 
 

902 

Основно 
образовање 

 

3063 
 

1498 
 

1565 
 

2739 
 

1307 
 

1432 

Средње образовање 4220 2435 1785 4627 2654 1973 

Више образовање 356 183 173 358 184 174 

Високо образовање 237 153 84 373 200 173 

Непознато 71 40 31 22 14 8 

 

Табела 5. Структура становништава старог 15 година и више према школској 

спреми и писмености / попис 2002/2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**Републички завод за статистику  - РЗС 

 
Неписмена лица – Према евиденцији Републичког завода за статистику, на територији 

општине Пландиште постоји укупно 347 неписмених лица, што износи 3,31% од 

укупног броја становника. Од тог броја мушкараца има 120, а жена 227. 

 
Табела 6. Структура становништава старог 15 година и више према 

компјутерској писмености и полу / попис 2011 
 
 
 

Категорије 

 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
 
 

УКУПНО 

Компјутерски 

писмена лица 

Лица која 

делимично 

познају рад 

на рачунару 

 

Компјутерски 

неписмена 

лица 

УКУПНО 9.921 2.496 1.307 6.118 

МУШКАРЦИ 4.980 1.352 692 2.936 

ЖЕНЕ 4.941 1.144 615 3.182 

* Републички завод за статистику 

 
Компјутерски писмена лица – Укупно: 2.496 
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ЛОКАЛНЕ ПРИЛИКЕ 

 
Према  Уредби  о  утврђивању  јединствене  листе  развијености  региона  и  јединица 

локалне самоуправе за 2013. год., општина Пландиште спада у четвру групу, коју чини 

46 изразито недовољно развијених јединица локалне самоуправе чији је степен 

развијености испод 60% републичког просека. 

 
Привреда општине Пландиште последњих година налази се у процесу транзиције и 

реструктуирања,  односно  пролази  кроз  болну трансформацију  у отворену тржишну 

привреду. 

 
Постоје многобројни ограничавајући фактори у привреди општине Пландиште, као што 

су: техничко-технолошка застарелост привреде, ниска конкурентност производа, 

финансијска задуженост већине предузећа, вишак запослених, неадекватно економско 

законодавство и  слично. 

 
Као резулат свега тога је велики број незапослених-општина бележи пораст броја 

незапослених у последње 3 године, и то највише у категорији неквалификованих лица. 

Просечна бруто зарада у 2013. год. за јужнобанатски округ износи 63.274 РСД, за 

регион Војводине 58.192 РСД, а за Републику Србију 59.865 РСД. 
 
 

У општини Пландиште просечна бруто зарада у новембру 2013. год. износила је 38.992 

РСД и она доста заостаје за просечним зарадама у вишим територијалним јединицама. 
 
 

Институционални оквир 
 
 

Скупштино општине Пландиште броји 23 одборника. Општинско веће има 9 чланова, а 

за социјалну заштиту задужен је заменик председника  општине. Општинска управа у 

оквиру Одељења за општу управу и друштвене делатности има Одсек за друштвене 

делатности и повереничке послове чија је надлежност и социјална заштита. 
 
 

Кроз пројекат „Мапирање социјално угроженог становништва и промоција радне 

активације  социјално  угроженог  становништва  на  локалном  нивоу“  коју спороводи 

Удружење грађана „Дуга“ из Аде, а парнери су општине Ада, Пећинци, Нови Бечеј, 

Нова Црња и Пландиште, формирана је и Канцеларија за смањење сиромаштва која ће 

се бавити увођењем нових мера социјалне политике ради идентификације потреба 

најсиромашнијих и најугроженијих чланова заједнице и њихове радне активације. 
 
 

Од међусекторских радних тела, значајна су следећа: Савет за запошљавање, Савет за 

младе, Савет за међунационалне односе, Савет за социјалну заштиту и Комисија за 

друштвене делатности . 
 
 

Општинска интерресорна  комисија  за  процену  потреба  за  пружањем   додатне 

образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику образована је 24.10. 

2010. године. До октобра 2014. године разматрана је 21 иницијатива и предложено исто 

толико индивидуалних планова подршке. Евалуација индивидуланог плана подршке 

врши се најмање два пута годишње и предлаже евентуална ревизија. 
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Скупштина општине је донела Одлуку о правима и услугама у социјалној заштити 

којом су утврђена следећа права: 

- на једнократну помоћ, на опрему корисника за смештаја у установе социјалне 

заштите,  на  путне  трошкове  и  исхрану  пролазника,  на  накнаду  трошкова 

сахране, на путне трошкове ученика средњих школа, на трошкове смештаја 

ученика/студената из система социјалне заштите и право на бесплатан оброк у 

основним школама . 

Једнократна помоћ подразумева и радну активацију радно способних корисника. 

Од услуга предвиђене су: 
 

 

- помоћ у кући, 

- услуга смештаја у прихватилиште за одрасла и стара лица 

- социјално становање и побољшање услова становања и 

- услуге тима за хитне интервенције. 

 
Одлука о начину и критеријумима расподеле средстава за доделу материјалне помоћи 

студентима са тертиторије општине Пландиште која предвиђа новчану материјану 

помоћ за све студенте из материјано угрожених породица. 

 
Одлука о остваривању права на родитељски додатак незапосленим породиљама којом 

је утврђено право незапосленим мајкама новчану помоћ до прве године живота детета. 

 
Одлука о једнократној новчаној помоћи за прворођено дете. 

 
Стратешка документа 

 
1. Стратегија одрживог развоја општине Пландиште 2014-2020. 
Стратегија  је  урађена  у  партнерству  са  Владом  Аутономне  Покрајине  Војводине, 
односно Секретаријатом за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу,  који је 

пружио финансијску подршку и Регионалним центром за друштвено-економски развој 

Банат д.о.о., Зрењанин, који је обезбедио техничку подршку у овом процесу стратешког 

планирања. 

На седници од 30.06.2014. год. Скупштина општине Пландиште је усвојила Стратегију, 

чиме је она постала и њен званични документ. 

Основни циљ Стратегије одрживог развоја општине Пландиште је одрживи развој, 

заснован на знању и иновативности, који ће обезбедити конкурентност и боље 

економске резултате привреде у општини Пландиште, привлачење капитала у локалну 

привреду и предузетништво, подизање животног стандарда становништва, као и 

стварање погодне инфраструктуре и других услова који подстичу привредни развој уз 

заштиту животне средине и једнаке могућности и слободе за све грађане. 

 
2. Просторни план општине Пландиште од 2011. године 
Урађен  у сарадњи  са  ЈП  ''Завод  за  урбанизам Војводине'' Нови  Сад.  Усвојен  је  на 
седници Скупштине општине Пландиште  12.12.2011.године. 

 
3.  Локални акциони план запошљавања општине Пландиште за 2014. годину 

Усвојен је на седници Општинског већа Општине Пландиште, Решење број: 10-6/2014- 
III од 19.02.2014. године. 
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Локалним Акционим планом запошљавања Општине Пландиште за 2014. годину, као 

основним инструментом за спровођење активне политике запошљавања у 2014. години 

у општини Пландиште утврђени су приоритети и мере за унапређење запослености и 

смањење незапослености. 

 
4. Локални акциони план за младе 2015-2020. годину 
Усвојен  је  на  седници  Општинског  већа  Општине  Пландиште,  Решење  број:  022- 
5/2014-III од 01.09.2014. године. 

Општина Пландиште је свој Локални акциони план (ЛАП) за младе реализовала  у 
оквиру пројекта „Локални акциони план за младе општине Пландиште 2015-2020. 
(ГИЗ/МОС методолгија израде ЛАП-а )“ који су партнерски реализовали Министарство 
омладине и спорта (МОС), Општина Пландиште и Удружење PANACEA SOLUTION 

Нови Београд
.
 

Процесом израде ЛАП-а координисала је Комисија за израду ЛАП-а, а у складу са ГИЗ 

методологијом. 

 
5. Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених 

лица и повратника по основу споразума о реадмисији у општини Пландиште за 

период 2012 – 2015. година 
Локални акциони план је израђен у сарадњи са Комесаријатом за избеглице Републике 
Србије и Општинским савету за управљање миграцијама и трајна решења. 

ЛАП је локалан, партиципативан, утемељен на реалним околностима, расположивим 

ресурсима и стварним потребама избеглица и ИРЛ и повратника по основу споразума о 

реадмисији, прилагођен ситуацији у општини која се и сама бори са егзистенцијалним 

проблемима, користи савремне методе планирања и анализе и подстиче одговорност 

свих актера, као и самих корисника. 

Сви набрајани стратешки документи предвиђају конкретне обавезе и задатке локалној 

самоуправи у погледу њихове имплементације и спровођења. 

Средства за финансирање активности на имплементацији пројеката из акционих 

планова,  обезбеђена  су  и  обезбедиће  се  и из  средстава  Републике  Србије,  АП 

Војводина, општине Пландиште, посебних  фондова, могућих концесионара, 

иностраних донатора и спонзора, као и средстава грађана, корисника и инвеститора на 

подручју обухвата ових докумената. 

 
Школство и образовање: 

Предшколско васпитање и образовање 

Мрежу установа предшколског васпитања и образовања у општини Пландиште 

чине:  
1. ПУ „Срећно детињство“ Пландиште са издвојеним одељењима у Великом 

Гају, Купинику, Барицама, Јерменовцима и Маргити 

2. ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда, одељење ПУ у Великој Греди и 

Милетићеву 

3. ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица, одељење ПУ у Хајдучици и Старом 

Лецу. 
 

ПУ „Срећно детињство“ Пландиште има укупно 170  корисника/деце. Само у 

Пландишту се услуге пружају за децу узраста од 1 до 7 година, а у осталим насељима за 

децу узраста од 3 до 7 година. 
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Табела 7: Врсте програма у ПУ у 2013-2014. год. 
 

Врсте програма Број група Број деце 

Предшколски 
програм 

7 80 

Обданиште 4 65 

Јаслени узраст 2 29 

УКУПНО: 13 170 

 

 
Извор: 

ПУ и ОШ 

 

У ПУ је запослено укупно 34 радника,  и то са виском стручном спремом 2, са вишом 

15, са средњом 13 и са основном школом 4 запослена. 

 
Објекат у Пландишту је саграђен 1982. год. са свим  садржајима и у доста је добром 

стању. Просторије подручних одељења се налазе у оквиру зграда основних школа, те се 

у оквиру планираних санација и адаптација школа, врши и адаптација и санација 

простора намењених за дечије вртиће. 

 
Основно образовање и васпитање 
Мрежу основних школа у општини Пландиште чине : 

1.   ОШ  „Доситеј  Обрадовић“  Пландиште,  са  издвојеним  одељењима  у  Великом 

Гају, Купинику, Барицама, Јерменовцима и Маргити 

2.   ОШ  „Јован  Стерија  Поповић“  Велика  Греда  са  издвојеним  одељењем   у 

Милетићеву 

3.   ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица са издвојеним одељењем у Старом Лецу. 
 

ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Хајдучици, поред делатности основног образовања и 

васпитања, обавља и делатност основног образовања и васпитања одраслих, као и 

делатност образовања и васпитања ученика у процесу инклузије. 

Основни подаци о основним школама на територији Општине Пландиште: 

Број школа и подручних школа: 3 школе и 7 подручних школа 

Укупан број ученика: 846 + 62 одрасла лица у програму „Друга шанса“ (од школске 

2013/14. образовање одраслих је део). 

Број одељења: 32 одељења у три основне школе; 26 одељења у подручним школама;  1 

одељење ученика са сметњама у развоју ; 3 одељења одраслих. Укупно 62 одељења. 

Број и структура запослених у основним школама за школску 2013-2014. год.: 

Укупан број запослених: 155 

Број наставника и васпитача: 98 

Ваннаставно особље: 57 

Језици на којима се изводи настава: српски, румунски, мађарски и изучавање 

словачког језика као језика средине. 
 

 

Средњошколско образовање 

 
У Општини Пландиште  н ема сред њих  шк ола . Ђаци који се опредељују за средње 

школе у околини (Вршац и Алибунар) у највећем проценту су путници. Како Општина 

субвенционише цене месечних карата, може се одредити приближан број деце која 

похађају средње школе. 
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Број субвенцинисаних месечних карата за свакодневно путовање: 272 

Број субвенционисаних месечних викенд-карата:  69 

Број ученика смештених у установе које субвенционише општина:6 

Укупан број средњошколаца: 337 

 
Како је према подацима РЗС, на основу пописа становника 2011. год , укупан број 

младих у узрасту од 15 до 18 година 507, проистиче да је школовање након основне 

школе, у овој школској години наставило приближно 68.44%. 

 
Високошколско образовање 
Општина обезбеђује материјалну помоћ студентима из најсиромашнијих породица. У 
прошлој години ово право је искористило укупно 120 студената. 
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Здравствене услуге: 

У општини Пландиште здравствене установе чине: 

 Дом здравља у седишту Општине, 

 Амбуланте, у свим насељеним местима , 

 Апотекарска служба у четири насељена места 

 Гинеколошка   ординација   и   установа   „Ars   medici“   Пландиште   (приватна 

установа), 

 Приватна апотека: „Здравље“ у Пландишту 

 Приватна апотека: „Мелем“ у Пландишту. 

У Дому здравља у Пландишту пружају се услуге опште праксе, услуге зубне службе, 

педијатрије, гинекологије, лабораторије и интерне медицине. У оквирима рада Дома 

здравља је и служба хитне помоћи, као и кућно лечење. Укупно у седишту општине и 

свим насељеним местима има 78 запослених радника. 

Дом здравља „1. Октобар“ у Пландишту је саграђен 1980. год. и у доста је добром 

стању. Амбуланте у Великој Греди, Хајдучици, Милетићеву, Марковићеву и Старом 

Лецу су комплетно адаптиране и углавном задовољавају потребе здравствене службе. 

Амбуланте у Маргити, Великом Гају, Купинику и Барицама су делимично адаптиране, 

те је неопходно наставити са радовима како би се у потпуности привеле намени. 

Амбуланте у Дужинама, Јерменовцима и Банатском Соколцу нису адаптиране и у њима 

се отежано пружају здравствене услуге. 

У погледу опреме, здравственој установи недостаје следећа опрема: 

1.   Општа медицина: негатоскоп, аспиратор, стерилизатор, ЕКГ апарат, рефлектор 

2.   Здравствена заштита жена: колпоскоп, фрижидер, клима уређај, апарат за 

криотерапију, микроскоп, стерилизатор, гинеколошки сто 

3.   Здравствена заштита деце: амбу апарат (мали), аспиратор, стерилизатор, ЕКГ 

апарат, рефлектор 

4.   Интерна   медицина:   холтер   мониторинг   апарат   за   тест   оптерећења,   ради 

ефикасније дијагностике 

5.   Лабораторија: два микроскопа, биохемијски апарат 

6.   РО дијагностика: РО апарат шестовалентни, аутоматска машина за развијање РО 

филмова, негатоскоп 

7. Кућно лечење: портабл ЕКГ, апарат за кисеоник, аспиратор, амбу апарат, 

санитетско возило 

8.   Стоматологија: стоматолошки апарат са микро мотором и турбином, 

стоматолошка столица са припадајућом опремом (2 комада), кавитрон и клима- 

уређај. 
 

Објекти здравствене заштите у општини Пландиште 
У општини Пландиште се налази 12 амбуланти и један Дом здравља. Једино у засеоку 
Лаудоновац нема амбуланте, због изразито малог броја становника (по попису из 2011. 

год. било је 21 становник). 

У четири насељена места амбуланте су у лошем стању, делимично комунално 

опремљене и само делимично функционалне (Маргита,  Дужине,  Банатски Соколац, 

Купиник). Од комуналне опреме недостаје телефон и канализација. Реч је о објектима 

који су стари 50 и више година и необходна је њихова адаптација. 

У осам насељених места (Велики Гај, Барице, Јерменовци, Хајдучица, Стари Лец, 

Милетићево, Марковићево и Велика Греда) објекти су у релативно добром стању, са 

необходном комуналном опремљеношћу (вода, струја, грејање, телефон). 
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Дом здравља у Пландишту је изграђен 1980. год., површина самог објекта је 2.150 м
2 

и 

у  потпуности  је  комунално  опремљена.  У  Дому здравља  су службе  опште  праксе, 

интерне медицине, педијатрије, стоматологије, гинекологије, лабораторије, хитне 

помоћи и патронажна служба. Од укупно 78 запослених радника у 2013. год., њих 54 је 

запослено у Дому здравља у Пландишту. 

Апотеке постоје у три насељена места (Хајдучица, Јерменовци, Велика Греда ) и у 

седишту општине, Пландишту. Ове четири апотеке чине Апотекарску установу при 

Дому здравља у Пландишту. Осим ових, постоје и три приватне апотеке – две у 

Пландишту и једна у Јерменовцима. 

Поред наведених, проблем представља и недостатак лекара и лекара специјалиста. 

 
Табела 8 :  Структура запослених радника у Дому здравља, Пландиште, за 2013. 

год. 

Редни 

број 

 

Назив 
 

Број радника 

1. Специјалиста доктор медицине 5 

2. Доктор медицине 11 

3. Специјалиста дечије превентивне стоматологије 1 

4. Доктор стоматологије 1 

5. Дипломирани фармацеут 2 

6. Виши медицински техничар 3 

7. Медицински техничар 25 

8. Стоматолошке сестре 3 

9. Фармацеутски техничар 7 

10. Дипломирани правник 1 

11. Економски техничар 4 

12. Возачи 7 

13. Спремачица 8 

 У К У П Н О: 78 

 
Извор: 

Дом здравља, Извештај о раду 

 

 

Смртност становништва показује узлазни тренд, како по апсолутном броју умрлих, тако 

и у вредности опште стопе морталитета. 
 

Најчешћи узрок смрти у Општини су болести система крвотока. Општина Пландиште 

спада у угроженије делове Србије по питању здравствене заштите и то због ниске 

свести  становништва  по  том  питању,  због  традиционалног  начина  исхране  који 

погодује настанку кардиоваскуларних болести и због опште кризе која погађа ову 

област, а нарочито превентивну медицину. 



Strana 20 od 53 
 

Табела 9: Умрли према узроку смрти (2012. год.) 
 

 

Територијална јединица 

 
Узрок смрти 

Општина 

Пландиште 

Јужнобанатски 

округ 

АП 

Војводина 

Република 

Србија 

aпсо 

лутно %  
aпсо 

лутно 
%  

апсо 

лутно 
% 

апсо 
% 

лутно 
 

Заразне и паразитске болести 1 0,47 19 0,45 122 0,44 454 0,44 
 

 

Тумори 38 17,84 919 21,64 6179 22,49 21725 21,22 
 

Болести крви, крвотворних органа и 

поремећаји имунитета 
0 0,00 6 0,14 47 0,17 193 0,19

 
 

Болести жлезда са унутрашњим лучењем, 

исхране и метаболизма 
10 4,69 140 3,30 764 2,78 3092 3,02

 
 

Душевни поремећаји и поремећаји 

понашања 
0 0,00 10 0,24 250 

0,91 
1163 1,14

 
 

Болести нервног система и чула 1 0,47 45 1,06 450 1,64 1768 1,73 
 

 

Болести система крвотока 130 61,03 2473 58,24 14908 54,27 54972 53,68 
 

 

Болести система за дисање 11 5,16 187 4,40 1279 4,66 4975 4,86 
 

 

Болести система за варење 7 3,29 128 3,01 939 3,42 3405 3,33 
 

 

Болести коже и поткожног ткива 1 0,47 9 0,21 29 0,11 83 0,08 
 

Болести мишићно-коштаног система и 

везивног ткива 
0 0,00 3 0,07 70 0,25 169 0,17

 

 
Болести мокраћно-полног система 2 0,94 64 1,51 425 1,55 2095 2,05 

 

 

Трудноћа, рађање и бабиње 0 0,00 1 0,02 2 0,01 10 0,01 
 

 

Стања у перинаталном периоду 1 0,47 10 0,24 65 0,24 282 0,28 
 

Урођене деформације и хромозомске 

ненормалности 
0 0,00 4 0,09 26 0,09 98 0,10

 
 

Симптоми, знаци и патолошки клинички 

и лабораторијски налази 
5 2,35 82 1,93 883 3,21 4631 4,52

 
 

Повреде, тровања и последице деловања 

спољних фактора 
6 2,82 146 3,44 1032 3,76 3285 3,21

 
 

Укупно: 213 100,00 4.246   100,00   27.470   100,00   102.40 100,00 
 

 

Извор: 

РЗС 
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Пружање здравствених услуга 
 
 

На подручју општине Пландиште је код сваког детета у просеку обављен један 

систематски или контролни преглед у саветовалишту. Притом је свако дете у првој 

години  живота  имало  један  или  два  превентивна  прегледа,  а  у  осталим  годинама 

живота по један превентивни преглед. 
 

У службама за здравствену заштиту деце предшколског узраста, на територији општине 

је током 2011. год. утврђено просечно 4 обољења по сваком детету. Општа стопа 

обољевања износи 4 оболела на 100 деце, а притом 5 водећих болести чине 76% 

укупног обољевања. 
 

У служби за здравствену заштиту деце школског узраста и омладине, на територији 

општине Пландиште је током 2011. год. евидентирано просечно 2 обољења по сваком 

детету. Општа стопа обољевања износи 58 оболелих на 100 деце, а 5 водћих болести 

чине 71% укупног обољевања. 
 

Групе обољења које у највећем проценту учествују у обољевању као предшколске, тако 

и школске деце, су: 

 
- Болести система за дисање, 

- Заразне и паразитарне болести, 

- Болести коже и поткожног ткива, 

- Повреде, тровања и последице спољних фактора, и 

- Болести система за варење. 
 

Током 2011. год. је код сваког одраслог у просеку дијагностификовано бар једно 

обољење. Општа стопа обољевања код становника старијих од 18 година је износила 72 

оболела на 100 становника, а 5 водећих болести чине 56% укупног обољевања. То су 

болести: 

 
- Болести система за дисање, 

- Болести система крвотока, 

- Болести мишићно-коштаног система и везивног ткива, 

- Повреде, тровања, последице спољних фактора, и 

- Болести мокраћно-полног система. 
 

Унапређење здравственог система је у интересу свих грађана. Увођење институције 

изабраног лекара је у функцији јачања превентивне и примарне здравствене заштите, 

што дугорочно треба да утиче на смањење обољевања становништва, а самим тим и на 

подизање квалитета живота становништва. Потребно је подићи ниво здравствених 

услуга јачањем људских ресурса кроз специјализацију, која треба да буде организована 

у партнерству са државом и локалном заједницом.Унапређење рада лабораторије, у 

техничком и професионалном смислу, један је од приоритета, посебно имајући у виду 

старосну структуру становништва. Бољом организацијом рада и обезбеђењем додатних 

финансијских средстава, потребно је обезбедити „лекара у сваком насељу“. 

 
Запошљавање: 

 
Општина Пландиште је у току 2012, 2013 и 2014. године, издвајала значајна буџетска 

средства за област запошљавања. Заједно за ресорним Републичким министарством и 

Покрајинским секретаријатом за привреду, запошљавање и равноправност полова, а у 
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сарадњи са Националном службом за запошљавање, суфинансирани су програми и 

мере активне политике запошљавања, пре свега јавни радови, стручна пракса и 

самозапошљавање. 

 
У 2012. години, кроз програме или мере активне политике запошљавања, запослено је 

укупно 23 лица и то: 

1.   Кроз програм стручне праксе 7 лица 

2.   Кроз програм јавних радова 16 лица 

Укупна средства за спровођење програма или мера активне политике запошљавања у 

2012. години износила су 4.500.000,00 динара, од којих је општина Пландиште 

издвојила 3.000,000.00, а Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и 

равноправност полова 1.500.000,00 динара. 

У 2013. години, кроз програме или мере активне политике запошљавања, запослено је 

укупно 46 лица и то: 

1.   Кроз програм стручне праксе 8 лица 
2.   Кроз програм јавних радова 33 лица 

3.   Кроз програм самозапошљавања 5 лица 

Укупна средства за спровођење програма или мера активне политике запошљавања у 

2013. години износила су 7.268.800,00 динара, од којих је општина Пландиште 

издвојила 3.488.800,00, а Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и 

равноправност полова 3.778.000,00 динара. 

 
У 2014. години, кроз програме или мере активне политике запошљавања, запослено је 

укупно 29 лица и то: 

1.   Кроз програм стручне праксе 8 лица 

2.   Кроз програм јавних радова 21 лице 

Укупна средства за спровођење програма или мера активне политике запошљавања у 

2014. години износила су 6.600.000,00 динара, од којих је општина Пландиште 

издвојила 2.600.000,00, а Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и 

равноправност полова 4.000.000,00 динара. 

 
Организације цивилног друштва 

 
Удружења из реда пацијената, инвалида и пензионера: 

1. Друштво за борбу против шећерне болести „Пландиште“ из Пландишта (стручно 

оспособљавање за превазилажења препрека изазваних болешећу и 

инвалидношћу, спровођење превентивне заштите у широј друштвеној заједници, 

посвећивање пажње развоју заједништва, пријатељства и развоја друштвених и 

социјалних односа) 

2. Удружење ратних војних инвалида општине Пландиште (очување и унапређење 

правне заштите и укупног друштвеног положаја ратних војних инвалида и 

корисника породичне инвалиднине) 

3. Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида Пландиште (уочување и 

унапређење правне заштите и укупног друштвеног положаја ратних и 

мирнодопских војних инвалида и корисника породичне инвалиднине); 

4. Савез инвалида рада Војводине–општинска организација Пландиште (ефикасна 

заштита и унапређење положаја инвалида рада, ефикасна социјална и 

здравствена заштита свих инвалида рада, превенција инвалидности) 
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5. Општинско   удружење   пензионера (унапређење   и   заштита   материјалног 

положаја пензионера, развијање социјално-хуманитарног рада, организовање 

друштвеног живота пензионера и задовољавање одређених потреба чланства) 
 

Невладине организације односно удружења која се баве економским развојем: 

1.   Центар за развој општине Пландиште основан је 01.02.2009. године 

као нестраначко,  невладино  и  непрофитно  удружење  грађана  чији  је  циљ 

залагање за унапређење развоја, подстицање, промовисање и стварање одрживих 

социо - економских предуслова за интензиван друштвено - економски развој и 

бољи квалитет живота грађана у општини Пландиште. Сарађује са грађанима, 

владиним и пословним организацијама, залаже се за стварање предуслова за 

процес локалног економскиг развоја, залаже се за стварање предуслова за процес 

социјалног развоја, залаже се за стварање предуслова за процес развоја и јачања 

институција и за стварање предуслова за развој добро информисаног друштва. 

 
Досадашње активности: 

- Пријем 6. радника на период од по 6. месеци за јавни рад (Соколац, Милетићево, 

Јерменовци, Дужине, Хајдучица и Пландиште) 

- Пријем 2 приправника 

- Организовања трибина за кредите фонда за развој и „старт ап“ кредите 

- Учешће на сајму женског стваралаштва у Кикинди и Суботици, као и 

организовање првог сајма женског стваралаштва у Пландишту. 

- Организовање једнодневног излета (50 учесника), посета покрајинској влади, 

обилазак 3 манастира, обилазак археолошког налазишта Сирмијум. 

 
2.   Опште удружење предузетника општине Пландиште (подстицање, помагање и 

координирање активности у повећању добити предузетника, побољшање услова 

рада као и обезбеђивање њихове правне, економске и социјалне сигурности) 
 

Црвени крст Пландиште је хуманитарна организација која мисију хуманости 

Националног друштва Црвеног крста Србије спроводи на територији општине 

Пландиште.  Ова  организација  делује   у  више  области,  и  то:  социјална   област, 

здравствена област (добровољно давалаштво крви, прва помоћ, едукативно- 

превентивни програми), дифузија Црвеног крста, деловање у несрећама, подмладак и 

омладина, међународна сарадња, програми и пројекти. 

 
У оквиру социјалне области деловања у протекле три године истакле су се активности 

прикупљања хуманитарне помоћи, Програм „Микро позајмице“ и збрињавање у 

ванредним ситуацијама. 

 
Током 2012., 2013. и 2014. године укупно је подељено 68.113 кг хуманитарне помоћи 

(храна,  хигијена,  половна  одећа  и  обућа,  ћебад,  школске  торбе  и  сл.)  у  укупној 

вредности од 7.679.879,00 динара, што је по годинама и врсти помоћи табеларно 

приказано у доњој табели. 

 
Табела 10: Подела хуманитарне помоћи (2013, 2014. и 2015) 

 

 

храна хигијена 

половна 

одећа и 

обућа 

 

 

ћебад 

остало 

(шк. 

торбе) 

 

укупно 

кг 
вредност

 

2012. 13.359 2.440 580 100 16.479 2.130.068,00 
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2013. 16.010 6.120 1.620  200 23.950 3.498.581.00 
2014. 23.308 3.815  183 378 27.684 2.051.230,00 

 УКУПНО   52.677 12.357 2.200 283 578 68.113   7.679.879,00  

Донатори хуманитарне помоћи у овом периоду били су: 

 
 Аутономна Покрајина Војводина – робне резерве 

 Влада Републике Србије 

 Руска Федерација 

 Основно Јавно Тужилаштво у Вршцу 

 Грађани и организације у општини Пландиште који су донирали помоћ током 

поплава 

 
Програм „Микро позајмице“ Црвени крст Пландиште спроводи од 2004. године када је 

за те потребе Шведска организација за индивидуалну помоћ донирала почетна обртна 

средства. Позајмице у максималном износу од 2.000 евра, у динарској 

противвредности, додељују се становништву које се налази у стању социјалне потребе, 

а жели да започне посао из области пољопривреде, сточарства, живинарства. Особе 

којима се средства одобре дужни су да иста врате са 6% камате на целокупан износ, а 

грејс период може бити шест, девет или дванаест месеци у зависности од одобреног 

износа.  У 2012. и 2013. години укупно је одобрено 45 захтева за позајмице, односно 

59.700 евра. За 2014. годину тренутно је у току разматрање захтева становништва. 

 
Током ванредне ситуације услед снежних непогода 2012. године Црвени крст 

Пландиште је у сарадњи са Центром за социјални рад и Општином Пландиште радио на 

збрињавању угроженог становништва. Две породице су због угрожености измештене из 

својих домова, три остарела и немоћна лица су збринута у Прихватилиште за одрасле и 

старе у Старом Лецу, а једно остарело лице смештено је у Геронтолошки центар у 

Вршцу.  Угроженом  становништву пружана  је  помоћ  у  смислу  снабдевања  храном, 

одећом, обућом и лековима. 

 
Верске заједнице 

 
Будући да је општина Пландиште мултинационална и мултиконфесионална, на њеној 

територији су присутне следеће конфесије: 

 
1.   Српска православна Црква (СПЦ) 

2.   Католичка Црква 

3.   Словачка евангелистичка Црква 

4.   Румунска православна Црква 
 

Сходно томе, у настави веронауке у основним школама су именовани предавачи ове 

четири конфесије. 
 

Социјална заштита 
 

За послове социјалне заштите у Општини Пландиште институционално је надлежан 

Центар за социјални рад, који је смештен у делу зграде Скупштине општине 

Пландиште.   Центар   обавља   послове   породично   правне   и   материјалне   заштите 

социјално угрожених категорија становништва. 
 

Друга установа на територији општине Пландиште која обавља делатност из домена 

социјалне заштите је Дом за смештај душевно оболелих лица „1. Октобар“ Стари 
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Лец. Ова установа је у погледу финансирања у надлежности Покрајине, али будући да 

опслужује велики број корисника и запошљава релативно велики број људи, значајна је 

за општину Пландиште. Дом је по подацима из 2012. год., имао укупно 578  корисника 

о којима се старало 157 запослених. Смештен је на простору од око 5,4 ха, у објектима 

површине  7.200  м
2
.  Дом  пружа  свеобухватну  услугу корисницима:  смештај,  храну, 

одевање, здравствену заштиту, радну и социјалну рехабилитацију.   И даље се намеће 

потреба за проширењем смештајних капацитета, за адаптацијом и санацијом 

постојећих, како би се створили што бољи услови за квалитетно обављање делатности 

за које је установа и основана. 

Као резултат међуопштинске сарадње са суседним општинама, у Старом Лецу је 

отворено Прихватилиште за одрасла и стара лица. 

У Општинској управи Пландиште формирана  је Канцеларија за  смањење 

сиромаштва као један од резултата међуопштинског пројекта «Мапирање социјално 

угроженог становништва  и промоција радне активације социјално угроженог 

становништва на локалном нивоу». Канцеларија пружа подршку социјално угроженом 

становништву. 

 
ПОДАЦИ О ТРЕНУТНОМ СТАЊУ У СЕКТОРУ СОЦИЈАЛНЕ  ЗАШТИТЕ 

 
Укупан број корисника према старосним групама (деца, млади, одрасли, стари) на 

активној евиденцији ЦСР у 2013. години): 

 
Табела 11: Укупан број корисника према страосним групама у 2013.години 

 Број корисника на 

активној евиденцији 

током 2013. године 

Број корисника на 

активној евиденцији у 

децембру 2013. године 

Групе м ж Укупно м ж Укупно 

деца 191 202 393 189 196 385 

млади 101 72 173 81 69 150 

одрасли 418 425 843 413 345 758 

стари 191 247 438 171 242 413 

укупно 901 946 1847 854 852 1706 

 

ФЛУКТУАЦИЈА КОРИСНИКА (деца, млади, одрасли, старији). - Флуктуацију 

корисника треба приказати на нивоу укупног броја корисника, према разлогу уласка  у 

систем социјалне заштите – деце, младих, одраслих и старијих, (пренети, 

новоевидентирани, реактивирани, стављени у пасиву и слично): 
 

 
Анализирајући табелу према обележју родне припадности може се закључити да су 

припадници оба пола приближно подједнако присутни, у групацији деце је већи број 

деце мушког пола због малолетничке деликвенције, односно деце која су у сукобу са 

законом,   у   групацији   одраслих   нешто   већи   број   припадника   мушког   пола   у 

остваривању права на Новчану социјалну помоћ и у групацији старијих где већи број 

чине припаднице женског пола, а посебно смештај у установе социјалне заштите и 

корисници права ТНП. 
 

Када се анализира табела у којој су представљени корисници по националној или 

етничкој припадности морамо да напоменемо да је велики број корисника разврстан у 

групу где нам није позната њихова национална или етничка припадност. Због тога број 
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корисника који је распоређен по националној припадности није реалан, 

претпостављамо да може бити већи број корисника из посебно осетљивих група. Није 

се инсистирало да се странке изјасне о својој националној припадности. 
 

Највише корисника према школској спреми корисници са незавршеном основном 

школом, од којих је већи део неписмен али такође је и велики број корисника који 

имају основно школско образовање, а углавном су корисници НСП-а. 
 

Приказ броја корисника према радној способности, узрасној и родној припадности. 

Радно способни корисници су незапослена лица која су корисници права на НСП 
 

Пландиште је општинско место и има 13 насељених места које су сеоског типа. Због 

тога је и број корисника из руралне средине већи у односу на број из урбане средине. 
 

ФЛУКТУАЦИЈА КОРИСНИКА 
 

Обрадом података везаних  за флуктуацију корисника,  уочава  се  да је највећи  број 

пренетих из категорије корисника права на Новчану социјалну помоћ, Туђу негу и 

помоћ и смештај у установе социјалне заштите. Значајан је број стављених у пасиву из 

категорије ТНП, али истовремено и новоевидентираних, најчешће су то старији 

корисници у систему социјалне заштите. Новоевидентирани корисници свих узраста 

најчешће  се  појављују  у  НСП,  деца  у  малолетничкој  деликвенцији  и  насиљу  у 

породици. 
 

Табела 12:Флуктуација корисника 

  

 
 

Пренети 

Новоевиде- 

нтирани 
 
Реакти 

вирани 

Укупно 

корисни 

ка 

 
Стављени 

у пасиву 

Групе      

деца 335 42 16 393 18 

млади 155 11 7 173 26 

одрасли 473 263 107 843 44 

стари 187 138 113 438 53 

 1150 454 243 1847 141 
 
 
 
 

СТАРОСНЕ ГРУПЕ КОРИСНИКА ПРЕМА ОСТВАРЕНИМ ПРАВИМА, 

ПРИМЕЊЕНИМ МЕРАМА И ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
ДЕЦА 

 

У категорији деце током 2013. године извршена је ревизија породично-правног статуса 

деце без родитељског старања за потенцијално усвојење, реализована су 2 усвојења, 

троје деце је уписано у јединствени матични регистар као потенцијални усвојеници, а 

још двоје деце је у поступку утврђивања подобности. На дан 31.12.2013. године, 

осамнаесторо деце налази се на смештају (4 у установама социјалне заштите, 14 на 

хранитељству). 4 поступка су вођена у циљу регулисања личних односа детета и 

родитеља, 10 деце су жртве насиља, од којих је 6 деце измештено из породице. Укупно 

30 једнократних новчаних помоћи обезбеђено је током 2013.године за децу. Што се 

тиче помоћи у натури обезбеђении су новогодишњи пакетићи за децу без родитељског 
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старања и децу са инвалидитетом  –  укупно 70, док су пружене посебне помоћи  у 

натури (слатки пакет, хигијенски пакет и дидактичке играчке) за децу са 

инвалидитетом – укупно 50. 
 

МЛАДИ, ОДРАСЛИ, СТАРИЈИ 
 

Материјално угрожених лица у 2013. години било је 678, корисника права на туђу негу 

и помоћ 25, док је 70 лица са поремећајима  у породичним односима. Број Једнократних 

новчаних помоћи за протеклу годину је 908 у категоријама младих, одраслих и старих. 
 

ПОСЕБНО  ОСЕТЉИВЕ  ГРУПЕ  КОРИСНИКА према специфичним обележјима, 

оствареним правима, примењеним мерама и пруженим услугама центра за социјални 

рад у 2013.години најчешће је пружана помоћ жртвама насиља, њихово измештање у 

безбедно и сигурно окружење, код категорије старијих услуге Геронто-службе, за децу 

и младе са инвалидитетом обезбеђени су пакети са храном, хигијеном и дидактичким 

играчкама  и  новогодишњи  пакети.  Интерно  расељена  лица  ,  лица  из  реадмисије  , 

ромска полуација.... 
 

ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА (ТНП), УВЕЋАНИ ДОДАТАК 

ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА (УТНП), ПОМОЋ ЗА ОСПОСОБЉАВАЊЕ 

ЗА РАД (ПОР): 

 
Табела 13: Старосне групе са инвалидитетом 

 Старосне групе особа са инвалидитетом 

Деца Млади Одрасли Старији Укупно 

ТНП 11    125 
УТНП 3     

ПОР / / / / / 

 14     
 

 
 

СТРУЧНИ ПОСЛОВИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НА ЗБРИЊАВАЊУ 

СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА 

 
1.СТРУЧНИ ПОСЛОВИ  центра за социјални рад 

 

-У пословима процене и планирања  урађено је 107 поступака почетне процене, 4 

процене усвојења 
 

-Неодложних интервенција било је 22 у извештајној години (2013). 
 

-Специјализованих послова било је 625 и то саветодавна усмеравања, услуге  Геронто 

службе, Саветодавно-терапијске услуге и социо-едукативне услуге. 
 

-Супервизијски послови 
 

Обзором да у ЦСР Пландиште ове послове извршава административна супервизорка, 

која је уједно и директорка Центра нису писани извештаји директору, а извршавани су 

у делу заједничког рада на појединим случајевима, на подршци и смањењу ризика од 

„сагоревања“ стручних радника, као и на усмеравњу и опажању неопходних едукација 

стручњака. 
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-Управно правни послови захтевали су значајно ангажовање ради пружања одговора на 

захтеве и молбе корисника, као и потребу за израдом одређених послова по службеној 

дужности. 
 

-Налази и мишљења су израђени за потребе документације у досијеу ЦСР, за суд, 

тужилаштво, полицију, друге ЦСР, установе социјалне заштите, ресорном 

Министарству, Секретаријату, Заводу, Интерресорној комисији, другим институцијама. 

Укупно их је урађено 172. 
 

2.УСЛУГЕ  у заједници и друга права која су у функцији локалне самоуправе 
 

Права у социјалној заштити представљају различите облике материјалне подршке у 

циљу обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке социјалној интеграцији 

појединца и породице. Најчешће право које се остварује у локалној заједници Право на 

једнократну новчану помоћ, којих је било у извештајној години 903. Помоћ у натури 

пружена је за 620 корисника (односно породица). 
 

Услуге у социјалној заштити у заједници представљају активности пружања подршке 

грађанима и њиховим породицама ради побољшања квалитета живота – 23 корисника 

којима   се   обезбеђује   стамбени   простор,   отклањања   или   ублажавања   ризика   – 

неодложне интервенције Мобилног тима- 22 корисника, неповољних животних 

околности – неповољне стамбене прилике (срушиле су се 2 куће) са укупно 11 

корисника, као и развоја потенцијала корисника за самосталан живот – 3 младих 

корисника. 
 

Услуге подршке као и саветодавно-терапијске услуге примењене су у извештајној 

години код 441 корисника, односно породице. 
 

Што се тиче других помоћи, напомињемо да  је најзначајнија помоћ за породице, који 

остварују право на Новчану социјалну помоћ, а то је басплатна месечна карта за 

средњошколце или плаћени трошкови домова за ученике. 
 

3.САРАДЊА са другим институцијама у локалној самоуправи и другим институцијама 

у Републици (по потписаним споразумима и/или по случајевима). 
 

4.ИЗВЕШТАВАЊЕ У току извештајног периода израђени су извештаји и годишњи 

програм рада за ресорно Министарство, ресорни Покрајински секретаријат, 

Републички и Покрајински завод и Општину. 
 

5.АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД у центру обавља се у скромном обиму 

због непостојећег посебног стручног кадра за обављање такве врсте послова. 
 

 
Постигнути резултати из предходне Стратегије 

 
Нове услуге: 

 
Реализован је пројекат Хитне интервенције – Прихватилиште за одрасла и остарела 

лица у Старом Лецу у општини Пландиште. У оквиру овог пројекта постоји више 

услуга које се реализују: Саветовалиште за брак и породицу у Вршцу, СОС телефон 

у све 4 општине, Прихватилиште за жене и децу жртве насиља у Белој Цркви и 

Мобилни тим кластера. 



Strana 29 od 53 
 

Нови организациони  облици: 

 
Основана Канцеларија за младе у оквиру Општинске управе Пландиште која се бави 

питањима младих. 

Основана Канцеларија за локални економски развој која превасходно координира 

израду стратешких аката, припрема и имплементира пројекте, промовише оптшину, 

комуницира са потенцијаним инвеститорима и слично. 

Основана   Канцеларија   за   смањење   сиромаштва   која   ће   се   бавити   израдом 

социјалних карата и радном активацијом радно способног становништва 

Оформљена Интерресона комисија општине Пландиште која у оквиру образовног 

здравственог  и  социјалног  система  процењује  потребе за  додатном  подршком  и 

додатним облицима подршке деци из осетљивих група. 

 
Едукација Едуковани запослени у локалној самоуправи и у Центру за социјални рад за 

израду и имплементацију пројеката. 

 
Комуникација Постављена званична веб презентација општине (www.plandiste- 

opstina.rs) на којој се налазе информације из рада локалне самоуправе. 

 
Успостављен систем 48 сати за решавање проблема грађана, пре свега комуналних. 

 
Транспарентност Успостављен механизам доделе помоћи организацијама цивилног 

друштва на транспарентан начин (јавни конурс, жалба на одлуке и слично). 

Повећан број ученика средњих школа и студената са (50% на 64%) (регресирање 

превоза, материјална помоћ студентима, плаћање смештаја у домовима и сл.) 

Повећан обухват деце основношколског  узраста (бесплатан оброк-ужина; бесплатне 

књиге за децу из материјално угрожених породица, ) 

 
Образовање Формално образовање („Образовање одраслих кроз пројекат „Друга 

шанса”) 

Образовна инклузија Рома (повећан обухват основношколским образовањем, повећан 

број ученика ромске националности у средњим школама) 

 
Оснаживање и трајно збрињавање угрожених категорија Социјална инклузија 

избеглица, интерно расељених лица и Рома (програми и пројекти економског 

оснаживања, стамбеног збрињавања, куповина кућа са окућницама за избеглице, 

обезбеђивање грађевинских пакета за довршетак изградње кућа или адаптацију, 

изградња   и   самоизградња купатила   у   сарадњи   са   Екуменском   хуманитарном 

организацијом за 33 ромске и социјално угрожене породице) 
 

 
 

Табела 14: Постигнути резултати из предходне Стратегије социјалне заштите 

 
Стратешки циљ 

 
Приоритети 

 

Оперативни 

циљеви 

 
Активности 

ПОМОЋ 

СОЦИЈАЛНО 

УГРОЖЕНОМ 

СТАНОВНИ- 

Системско и 

планско 

бављење 

социјалном 

Израда 
међуопштинске 

Стратегије 

социјалне 

Формирање међуопштинског 
тела које ће координирати 

израдом Стратегије 

http://www.plandiste-/
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ШТВУ КРОЗ 

РАЗВОЈ 

МЕЂУОПШТИ 

НСКИХ 

СОЦИЈАЛНИХ 

УСЛУГА 

политиком 

на 

међуопштинс 

ком нивоу за 

општине – 

Алибунар, 

Бела Црква, 

Вршац и 

Пландиште 

заштите Формирање форума НВО 
организација са 

међуопштинског нивоа, како 

би ефикасније учествовали у 

изради и имплементацији 

Стратегије 

Потписивање меморандума о 
сарадњи између институција 

на међуопштинском нивоу 

 

Процес директне израде 

Стратегије 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОМОЋ 

СОЦИЈАЛНО 

УГРОЖЕНОМ 

СТАНОВНИ- 

ШТВУ КРОЗ 

РАЗВОЈ 

ОПШТИНСКИХ 

СОЦИЈАЛНИХ 

УСЛУГА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Унапређење 

квалитета 

живота 

угрожених 

категорија 

становништв 

а општине 

Пландиште 

 
 
 
 

Покривеност - 

10,36 % 

материјално 

угрожених 

домаћинстава 

неком од 

бенефицираних 

услуга 

-Економско оснаживање за 
27 избегличких породица 

-Стамбено збрињавање 12 

избегличких породица 

куповином кућа са 

окућницама 

-Стамбено збрињавање 27 

избегличких породица 

обезбеђивањем грађевинског 

материјала 
-Социјална инклузија и 

побољшање услова становања 

за 31 породицу Рома/Ромкиња 

(самоизградња купатила) 
 
 

Покривеност 

10 % 

популације 

старих са 

социјалном 

услугом - 

Помоћ у кући 

Успостављање услуге Помоћ у 
кући (2012, 2013, 2014. год.) у 

200  старачких домаћинстава: 

Пландиште, Хајдучица, 

Милетићево, Банатски 

Соколац, Јерменовци, Барице, 

Маргита, Купиник, Велики 

Гај, Велика Греда, 

Марковићево, Дужине, Стари 

Лец 

Адекватно и 

системско 

информисање 

категорија 

угрожених 

лица општине 

Пландиште 

Званична веб презентација 
општине 

 

Систем 48 сати 

 

Билтен општине Пландиште 

Инклузија 

особа са 

инвалидитет 

ом у локалну 

средину 

Побољшање 

квалитета 

живота за 50% 

инвалида и 

породица са 

 

Уклањање архитектонских 

баријера са јавних установа - 

Општина, ЦСР, Дом здравља и 

Дом културе 
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  децом са 
инвалидитетом 

Обезбеђивање превоза за 3-је 
деце са са инвалидитетом  у 

специјалну основну школу у 

Вршац (са пратиоцем), за 

једно дете у специјално 

одељење у ОШ „Јован 

Јовановић Знај” у Хајдучици и 

за 3  ученика средњих школа у 

специјалну средњу школу у 

Вршцу 

Обезбеђивање становања за 3 
младих са инвалидитетом у 

интернате специјалних школа 

у Нишу, Београду, Земуну 

Обезбеђивање 
адекватне 

помоћи за 

100% 

социјално и 

материјално 

најугроженији 

м породицама 

са децом са 

инвалидитетом 

Набавка новогодишњих 
пакетића за децу са 

инвалидитетом 40 

Набавка бесплатних књига и 
радног прибора за 30 деце са 

инвалидитетом 

 
Бесплатна ужина за сву деце 

са инвалидитетом (30) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Побољшање 

услова и 

квалитета 

живота деце 

и младих 

 
 

Обезбеђивање 

услова за 

школовање за 

100% деце и 

младих из 

социјално и 

материјално 

угрожених 

породица 

Финансирање превоза 
основно- школске деце (135) 

Финансирање превоза  у 
целости за 70  ученика срењих 

школа чије су породице у 

систему социјалне заштите 

Новчана помоћ  за 120 
студената из матергојано 

угрожених породица 

Финансирање смештаја у 
домовима ученика и студената 

за 10 ученика и 1 студента 
 

 
 
 
 
 
 
 

Смањење броја 

деце и младих 

са асоцијалним 

понашањем за 

Израда и примена 
превентивних програма 

против алкохолизма, 

наркоманије и насиља у 

основним школама  у 

организацији Црвенок крста 

Успостављање Клуба младих 
у оквиру Црвеног крста 

Пландиште и повезивање са 

Канцеларијом за младе 

Изградња и програмирање 
омладинског кампа у општини 

Пландиште у Хајдучици – 

Европски центар пријатељства 

за децу и омладину 
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Табела 15:Издвајања из буџета општине Пландиште за социјану заштиту 

(2012, 2013 и 2014 година) 
 

2012. година 

472 211 Накнада за породиље 1.307.682,80 

472 311 Накнада за децу и породицу 2.785.054,97 

472 710 Накнада за образовање - 110 мат.пом. 1.000.000,00 

472 712 Студентске награде 520.000,00 

472 713 Ученичке награде 90.000,00 

472 717 Исхрана и смештај ученика 823.609,02 

472 931 Једнократне помоћи 4.915.854,75 

 11.442.201,54 

  

2013. година  

472 131 Накнада ратних војних инвалида 32.100,00 

472 211 Накнада за породиље 2.346.461,72 

473 311 Накнада за децу и породицу 577.932,26 

472 710 Накнада за образовање - 040 мат.пом 4.301.000,00 

472 712 Студентске награде 280.000,00 

472 713 Ученичке награде 202.000,00 

473 716 Исхрана и смештај студената 11.298,00 

472 717 Исхрана и смештај ученика 353.133,24 

472 719 Остале накнаде за образовање 123.987,00 

472 720 Накнаде из буџета за културу 30.000,00 

472 811 Накнаде из буџета за стан. и живот 52.587,00 

472 931 Једнократне помоћи 6.840.475,00 

 15.150.974,22 

2014. година 

472 211 Накнада за породиље 2.466.350,28 

473 311 Накнада за децу и породицу 718.826,00 

472 710 Накнада за образовање - 941 мат.пом.студ. 6.319.000,00 

472 712 Студентске награде 225.000,00 

473 716 Исхрана и смештај студената 15.000,00 

472 717 Исхрана и смештај ученика 200.036,23 

473 718 Превоз ученика 20.000,00 

472 719 Остале накнаде за образовање 50.000,00 

472 731 Спортске награде 211.000,00 

472 811 Накнаде из буџета за стан. и живот 428.599,76 

472 931 Једнократне помоћи 2.709.210,00 

 13.363.022,27 

2012 . Социјална давања 11.442.201,54 

2013. Социјална давања 15.150.974,22 

2014. Социјална давања 13.363.022,27 

 УКУПНО: 39.956.198,03 
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СWОТ АНАЛИЗА 
 

У процесу обраде података анализиране су заинтересоване стране: кључни партнери у 

планирању и спровођењу Стратегије развоја социјалне заштите у Пландишту  и крајњи 

корисници услуга социјалне заштите.  Подаци су анализирани уз помоћ технике СWОТ 

анализе и идентификоване су следеће снаге, слабости, могућности и претње: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У 

Н 

У 

Т 

Р 

А 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

  Људски ресурси 
  Успостављени 

сервиси услуга 

прихватилиште  за 

одрасла и стара лица, 

мобилни тим 

  Разумевање  и 

подршка локалне 

власти 

  Иновативни програми 
(радна активација) 

  Сензибилност грађана 

према  категоријама 

лица  којима је 

потребна помоћ 

  Инстистуционални 

облици 

  Међусекторска 

сарадња 

  Успостављена 

комуникација 

  Постојање ЛАПЗ 

(Локални акциони 

план запошљавања ) 

  Људски ресурси(недовољно познавање 
прописа и правила у ЕУ, недовољно 

познавање енглеског језика и приступању 

ИПА пројектима) 

  Нетолерантност на различитост 

  Недовољна међусекторска повезаност и 

сарадња 

  ОЦД  нису довољно развијене 

  Потенцијани пружаоци услуга немају 

лиценце 

  Недостатак финансија 

  Недовољно међуопштинских услуга 

  Недовољно се користе екстерни изводи 

финансија 

  Недостатак стандарда и норматива 

  Не постоји база података о најсиромашнијим 

грађанима општине и о ОСИ лицима 

  Непостојање социјалне карте 

  Немотивисаност грађана „да сами себи 

помогну“ 

  Недовољно простора за рад стручног  тима 

Центра за социјални  рад 

  Недовољни капацитети за теренски рад у 

циљу вишег степена видљивости 

грађана/ки којима је помоћ потребна 

  Висок степен незапослености 

  Низак образовни ниво становништва 

  Ограничен општински буџет 
  Недостатак служби за праћење и 

евалуацију 

 
 
 
 

 
С 

П 

О 

Љ 

А 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

  Регионална и 

међуопштинска 

сарадња 

  Примери  добре 

праксе из региона и 

шире (суседних 

земаља чланица ЕУ) 
  Реформски програми 

државе 

  Понуда програма 

размене и едукације 

(СКГО) 

  Депопулација и демографско пражњење 
(одлив младих и образованих) 

  Политичка нестабилност 

  Економска криза 

  Закони  се  доносе  али  се  не  примењују  у 

довољној мери 

  Подзаконски акти се не доносе на време 

  Стандарди и нормативи 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ 

 
Стратешким циљевима постављеним у овом документу дефинисане су кључне промене 

које је потребно остварити да би се реализовала мисија социјалне заштите у општини 

Пландиште. Сви стратешки циљеви везани су за одређене, већ дефинисане националне 

стратешке  правце  развоја  у  овој  области  друштвеног  живота,  чиме  се  остварује 

директна корелација и у реализацији већ утврђених стратешких циљева у оквиру 

Стратегије одрживог развоја општине Пландиште: 

 
1.   Унапређење постојећих социјалних услуга услуга и увођење нових 

иновативних и модерних услуга социјалне заштите за осетљиве друштвених 

групе грађана на територији општине Пландиште 

 
2. Јачање и развој институционалног и ванинституционалног оквира система 

социјалне заштите општине Пландиште – унапређење људских, материјално- 

техничких и финансијских ресурса општине за бављење социјалном политиком. 

 
3. Стварање позитивне друштвене климе за унапређење положаја социјално 

осетљивих грађана општине Пландиште, базиране на солидарности и 

информисаности ширег грађанства и активној партиципацији (радној 

активацији) у решавању сопствених проблема социјално угрожених категорија 

становништва. 

 
4.   Развој   међуопштинских   социјалних   услуга   у   циљу   побољшања   нивоа   и 

квалитета   социјалне   заштите Пландишта   и   суседних општина   Вршца, 

Алибунара и Беле Цркве 

 
ПРИОРИТЕТНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ 

 
На основу обављене анализе стања и положаја грађана у области социјалне заштите и у 

складу са националном важећим документима из ове области општине Пландиште, 

утврђују се следеће приоритетне циљне групе са којима ће се бавити овај стратешки 

документ: 

 
(1) Стара лица 

(2) Особе са инвалидитетом 

(3) Деца и млади 

(4) Породица 

(5) Сиромашни и незапослени 

(6) Роми 

 
ЛОКАЛНИ АКТЕРИ И НОСИОЦИ ИМПЛЕНЕТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ 

 
- носиоци локалне власти, доносиоци одлука 

- професионалци у институцијама 

- волонтери и особље у Црвеном крсту и ОЦД 

- привредници и предузетници 

- медији 

- шира јавност 
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ЛОКАЛНИ ПРИОРИТЕТИ 

 
Стратешки циљеви Локални приоритети 

 
 

1.Унапређење постојећих 

социјалних услуга и увођење 

нових иновативних и 

модерних услуга социјалне 

заштите за осетљиве 

друштвене групе грађана на 

територији општине 

Пландиште 

 
1.1 Подршка запошљавању и доступности радних 

места (посебно женама и старијим особама, 

младима и особама са инвалидитетом и 

интелектуалним потешкоћама) 

1.2 Побољшање квалитета живота старих лица 

1.3 Побољшање квалитета живота особа са 

инвалидитетом и интелектуалним или 

менталним потешкоћама 

1.4 Побољшање квалитета живота младих и деце 

са сметњама у развоју 

2.Јачање и развој 
институционалног и 

ванинституционалног оквира 

сиситема социјалне заштите 

општине Пландиште – 

унапређење људских, 

материјално-техничких и 

финансијских ресурса 

општине за бављење 

социјалном политиком 

 
 

 
2.1 Јачање цивилног сектора 

2.2 Развијање одрживих механизама 

међусекторске сарадње са локалним институцијама 

(развој интегралног концепта рада) 

2.3 Рад на обезбеђивању недостајућих ресурса 

3.Стварање позитивне 
друштвене климе за 

унапређење положаја 

социјално осетљивих грађана 

општине Пландиште, 

базиране на солидарности и 

информисаности ширег 

грађанства и активној 

партиципацији у решавању 

сопствених проблема 

социјално угрожених 

категорија становништва 

 
3.1 Информисање и едуковање јавности за 

смањење дискриминације осетљивих група 

грађана уз активнији ангажман свих локалних 

актера у овом правцу 

3.2 Информисање и едуковање социјално 

угрожених категорија становиштва 

3.3 Социјално укључивање  корисника новчане 

социјалне помоћи у области социјалне заштите, 

запошљавања, образовања и здравља 

4.Развој међуопштинских 
социјалних услуга у циљу 

побољшања нивоа и квалитета 

социјалне заштите 

Пландишта и суседних 

општина Вршца, Алибунара и 

Беле Цркве 

 
 

4.1 Планско бављење социјалном политиком на 

међуопштинском нивоу 

4.2. Формирање међуопштинских социјалних 

услуга за помоћ 

 

ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ И ДОСТУПНОСТИ РАДНИХ МЕСТА 

 
Запошљавање радно способних из категорије осетљивих група грађана треба да постане 

приоритетни пројекат, како општине Пландиште, тако и целе државе. Проблем 

запошљавања ових категорија, је сложен и не може решити парцијалним програмима, 

већ захтева мултидисциплинарни приступ, боље речено истовремени ангажман свих 
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надлежних министарстава, завода и служби. То је најозбиљнији и највећи, односно 

најизразитији друштвени  проблем  који  захтева  најхитније  решавање,  јер  води 

отуђености и маргинализацији.. 

 
ЗАКЉУЧЦИ 

 
* Незапослено становништво Општине Пландиште  је у непрестаном порасту, што 

доводи до повећања броја породица које су у ризику од сиромаштва. 

* Ниво   и   обим материјалних   давања   за угрожене   групације нису довољни и 

адекватни. 

* Становништво у руралним   подручјима је недовољно обухваћено   мерама   и 

услугама  социјалне заштите. 

* Недовољна  информисаност  становништва  о  правима  и  услугама  у  области 

социјалне заштите. 

* Недостатак ефикасног заједничког система институција  и  ОЦД у 

проналажењу и утврђивању лица у стању социјалне  потребе. 

* Социјална искљученост   појединаца   која у великој меру доприноси повећању 

броја корисника различитих услуга социјалне заштите и прималаца новчане социјалне 

помоћи 

 
ПРЕПОРУКЕ И СТРАТЕШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

 
1.   Обезбедити  једнаку  доступност  услугама  свим  лицима  у  стању  социјалне 

потребе, посебно водећи рачуна о невидљивим, скривеним категоријама 

сиромаштва у урбаним и руралним подручјима. 

2.   Осигурати већа материјална издвајања за потребе сиромашних, како са нивоа 

републике и локалне самоуправе, тако и кроз додатну сензибилизацију јавности 

за потребе сиромашних, као и кроз укључивање бизнис сектора и промовисање 

друштвено одговорног пословања и филантропије. 

3.   Јачати партнерства и сарадњу међу свим актерима социјалне заштите 

сиромашних у   Пландиште, усмерену   ка благовременом   идентификовању 

потреба, решавању проблема и ублажавању сиромаштва. 

4.   Јачати институт волонтеризма у заједници и систем информисаности грађана о 

правима и могућностима друштвене подршке сиромашнима и незапосленима. 

5.   Спроводити мере социјалне укључености којима се утиче на повећање синергије 

између носилаца појединих послова у области социјалне заштите, запошљавања, 
образовања и здравља. 

6.   Социјално предузетништво 
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КОРИСНИЧКЕ ГРУПЕ - У популацији  сиромашних   на  основу   детаљне 

анализе стања   могу се  као  корисничка  група   уврстити: 
 

 
 

- Стари  изнад  65. година 

- Пензионери  чија  су примања до 8.000,00  динара 

- Земљорадници  са земљишним поседом до 3 хектара 

- Незапослени са евиденције НСЗ  изнад 41године старости 

- Вишечлане  породице (са више од 5 чланова) 
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ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА СТАРИХ ЛИЦА 

 
 Становништво општине Пландиште рапидно стари. Просечна старост по попису 

2011 године је 42,40 што је више него у АП Војводини 41,83, а нешто мање 

него у Републици Србији -44,92. 

 Остарела популација је све више погођена сиромаштвом. 

 Ниво материјалних давања за стара лица није адекватан. 

 Честа је појава да  потребе  старих лица нису  увек видљиве, стари људи своје 

потребе неретко потискују и скривају да не би оптеретили  породицу, сроднике 

и заједницу. 

 Услуге социјалне заштите остарелог становништва у Пландишту постоје, али су 

недовољне и повремене; постоји потреба за њиховим усавршавањем, развијањем 

и проширивањем. 

 Остарело становништво руралног подручја недовољно је обухваћено услугама 

помоћи и неге у кући. 

 Запажена је изолација остарелих лица и неадекватно провођење слободног 

времена 

 Становање у неусловним кућама и становима 

 Део старијих  је стамбено незбринут 

 
ПРЕПОРУКЕ И СТРАТЕШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

 
o Потребно  је  јачати  активан  однос  свих  актера  социјалне  заштите  у  циљу 

континураног откривања старих лица којима је потребна помоћ и подршка 

заједнице и друштвена интервенција за укључивање у систем социјалне заштите. 

o Потребно  је  успостављати  функционална  партнерства и  изградити  локалну 

мрежу сарадње између  институција-установа социјалне и здравствене заштите, 

локалних структура власти, месних заједница, чланова социјалних комисија, 

невладиних организација (и грађана) како би се постојећи систем заштите још 

унапредио. 

o Орјентисати се на  такве услуге које су  кретаиван одговор локалне средине на 

потребе старих лица. 

o Јачати  комшијску  помоћ  и  солидарност,  подржавати  акције  које  повезују 
потребе различитих генерација (стари и млади). 

o Залагати се за  повећање финансијских средстава из републичког, покрајинског 

и локалног буџета намењених за помоћ особама трећег животног доба. 

o Очувати квалитет и  повећати доступност ванинституционалних облика заштите 

старих и тиме спречавати  непотребно домско збрињавање. 

o Превенција самозанемаривања и злостављања и рад са жртвама 
o Стамбено збрињавање и побољшање услова становања. 

 
ПРИОРИТЕТНЕ КАТЕГОРИЈЕ ОСТАРЕЛОГ СТАНОВНИШТВА: 

 
У оквиру целовите бриге о потребама  остарелог становништва у општини Пландиште, 

посебна пажња биће посвећена  следећим категоријама: 

 
a.   Хронично оболела остарела лица 

b.   Остарела самачка домаћинства 

c.   Стара лица без средстава за живот 

d.   Остарела инвалидна лица и инвалидна лица без вештина старања о себи 
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ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ДЕЦЕ И МЛАДИХ 

 
- На територији Општине Пландиште уочљиво је да недостају системска, одржива и 

функционална решења за задовољење основних животних потреба деце и младих. 

Садашње стање могућности пружања услуга социјалне заштите за децу и младе 

указује да нису у довољној мери задовољени принципи реформе социјалне заштите, 

попут доступности услуга на локалном нивоу, одрастања у најмање рестриктивном, 

примарном окружењу, континуитет заштите, па је неопходно да се промене и 

стратешко планирање усмере у правцу њиховог остварења. 

- Младима   који   стицањем   пунолетства,   тј.   престанком   школовања   напуштају 

хранитељске породице или установе социјалне заштите, недостаје адекватна 

подршка, те имају посебно изражене потешкоће у осамостаљивању, што се у првом 

реду односи на решавање стамбеног питања и запослења. 

- Запажена је велика повезаност   злоупотребе  психоактивних супстанци са 

различитим облицима друштвено неприхватљивог понашања младих, те велики 

ризик за  развијање проблема здравствене природе, прекида школовања, 

незапослености и сиромаштва, те је у овом правцу нужно креирати увремењене 

превентивне програме. 

- Велики број деце и младих слободно време проводи неструктурирано, без адекватне 

родитељске бриге, без креативних, развојно подстицајних садржаја, што се посебно 

односи на маргинализовану децу, која не похађају школу, сиромашне, као и од 

јавности негативно етикетиране групе деце, попут деце са поремећајем у понашању 

и ромске деце. Познато је да неорганизовано слободно време представља један од 

најважнијих фактора настајања малолетничке делинквенције. 
- За  децу  и  младе  постоје  различите  сталне  или  повремене  услуге  које  се  могу 

сврстати директно или индиректно у област социјалне заштите. Међутим, на 

различитим нивоима запажа се одсуство координације, те неекономичност и 

неуједначеност у расподели људских и осталих ресурса, недостатак или мали број 

услуга које су   намењене најугроженијим категоријама деце и младих, те 

превладавање стихијских програма превентивног карактера и њихово преклапање. 

Превентивни  програми  углавном  нису  циљно  усмерени  на  најосетљивије  групе 

деце, те немају за последицу опште друштвено жељени дугорочни ефекат изласка из 

стања социјалне потребе. Чини се да нису базирани на адекватној процени 

приоритетних потреба. Већина програма стиже до мањег броја укупног броја деце. 

- Финансијска одрживост одређених пројеката представља значајну потешкоћу, са 

којом се већина институција сусреће 

- Недовољна умреженост институција која се баве децом (школе, ПУ, здрваствене 

установе установе културе ,ОЦД,…). 

 
ПРИОРИТЕТНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ : Деца и млади без 

родитељског старања,  деца и млади са поремећајем у понашању , деца са сметњама у 

развоју, деца и млади жртве насиља 

 
ПРЕПОРУКЕ И СТРАТЕШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

 
 У склопу развијања интегралног система социјалне заштите потребно је 

успоставити мрежу сарадње институција и организација које се баве децом и 

младима, континуирано едуковати људске ресурсе, развити нове и 

трансформисати постојеће услуге и установе, помоћу већих финансијских 

издвајања из републичког, покрајинског  и општинског буџета. 
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  Посебну пажњу посветити  развијању локалних услуга и организационих облика 

социјалне заштите за децу и младе  без родитељског старања, децу и младе са 

поремећајем у понашању и са сметњама у развоју и децу и младе жртве насиља. 

  Континуирано  вршити  сензибилизацију  јавности  за  препознавање  потреба 

посебно осетљивих група деце и младих,  ради њиховог укључивања у систем 

социјалне заштите. 

 
ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ (ОСИ) 

 
 Стопа  сиромаштва  је  већа  код  ОСИ  у  односу  на  остало  становништво,  јер 

углавном живе од социјалних давања (стопа запослености је готово занемарива), 

те  је  ова  категорија  у  Стратегији  за  смањење  сиромаштва  означена  као 

категорија становништва која се налази на доњој граници сиромаштва. 

 
 Само мали број ОСИ користи услуге дневних активности као подршку за живот 

у заједници. ОСИ се углавном ослањају на своје породице које се без адекватне 

подршке саме носе са проблемом свог члана, а кад то више нису у стању, 

смештају га у институцију. 

 
 ОСИ  су  најчешће  невидљиве  и  искључене,  веома  се  тешко  укључују  у  све 

области живота (образовање,запошљавање, друштвени живот). Ова искљученост 

условљена је делимично њиховим смањеним способностима, на основу којих не 

могу без посебне подршке да задовоље своје личне, социјалне и друге потребе, 

али и  постојањем  баријера  које  средина  пред  њих  поставља  (психичке  и 

физичке баријере). 
 

 

 Типично за ОСИ је да је спектар њихових потреба веома разуђен, и да залази у 

друге секторе (здравствени, образовни, културни, област запошљавања). 

 
Кључни проблеми: 

 
o Непостојање јединствене  евиденције о реалном броју и врстама потреба ОСИ за 

које је потребна друштвена подршка. 

o Сиромаштво ОСИ и њихових породица, висока незапосленост и недовољна 
социјална давања. 

o Недовољан број алтернативних облика подршке ОСИ и њиховим породицама за 

живот у заједници. 

o Неповезаност  различитих  сектора  и  одсуство  сталне  координације  између 

образовних, здравствених, социјалних и других институција отежава адекватно 

и пуно  задовољавање потреба ОСИ. 

o Недостатак синхронизованих друштвених мера за смањење социјалне 

искључености, неинформисаност  и заједнице и ОСИ, пасивност ОСИ, као и 

баријере из средине које отежавају приступ и укључивање. 

 
Препоруке и стратешке интервенције 

 
 Развити јединствену базу података  у циљу адекватног задовољавања броја и 

врсте услуга за  ОСИ. 

 Превенција  институционализације  кроз  развијање  постојећих  и  организовање 

нових  модела  подршке  за  живот  у заједници  (персонални  асистенти,  нега  и 
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помоћ у кући породицама ОСИ, становање уз подршку, дневни центри за ОСИ, 

привремено-повремени прихват, специјализовано  хранитељство). 

 Унапредити локалну мрежу сарадње свих давалаца услуга ОСИ. 

 Превенција  искључености  и  дискриминације,  сензибилизација  друштва  по 

питањима права и потреба ОСИ. 
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МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

 
Циљ мониторинга и евалуације спровођења стратегије развоја  социјалне заштите у 

општини Пландиште је да се систематично и редовно прикупљају подаци, прати и 

надгледа процес имплементације стратешких циљева и задатака и процењује успех 

Стратегије. 

 
Сврха   мониторинга и евалуације је праћење напретка, побољшање ефикасности и 

успешности Стратегије, али  и предлагање измена у активностима на основу налаза и 

оцена. 

 
Временски оквир: Мониторинг ће се спроводи дугорочно за период (2015-2020.) и у 

континуитету за сваку пружену услугу која је предмет праћења. 

 
Евалуација ће се вршити повремено -периодично и пратиће одређене фазе 

имплементације Стратегије. Евалуације успешности целовите стратегије обављаће се 

једном годишње и извештај о евалуцији је саставни део целовитог извештаја о 

спровођењу Стратегије који се подноси Скупштини општине и јавности на увид, 

разматрање и евентулано кориговање. Финална евалуација Стратегије развоја социјалне 

заштите обавиће се на крају 2020. године. 

 
Предмет мониторинга и евалуације: Мониторинг и евалуација укључују целовито 

сагледавање  испуњења  активности,  специфичних  задатака  и  циљева,  стратешких 

циљева и мисије и то на следећи начин: 

 
1. Праћење процеса имплементације 

2. Праћење исхода активности 

3. Евалуација напретка у остваривању сврхе 

4. Евалуација утицаја стратегије на живот корисника и грађана/ки 

 
Индикатори напретка и успешности одређени се за сваку приоритену циљну групу и 

детаљно су дефинисани у матрицама логичког оквира које се налазе у прилогу. 

 
Методе и технике мониторинга и евалуације - За успешно обављање мониторинга и 

евалуације Стратегије социјалне заштите општине користиће се: евиденција корисника 

и услуга, анкета, интервјуи и фото записи. 

 
Носиоци  процеса  мониторинга  и  евалуације:  Сви  актери  социјалне  заштите  и 

носиоци програма, услуга или појединачних  активности  су у обавези да у складу са 

општим индикаторима дефинишу специфичне индикаторе и обезбеде  њихово мерење 

током трајања имплементације. 

 
Коришћење резулатата мониторинга и евалуације: 

 
Примарна сврха прикуљања податка и доношења оцена о напретку и успеху је провера 

заснованости и реалистичности Стратегије, па с тим у вези и кориговање циљева и 

задатака, уколико је то потребно. Мониторинг извештаји се сачињавају сваке године и 

презентују Скупштини општине и јавности на увид и разматрање. 
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ПЛАН КОМУНИКАЦИЈЕ 

 
Овај одељак дефинише активности које омогућују видљивост процеса и повећавање 

власништва заједнице над процесом доношења Стратегије и успостављања нових 

локалних услуга социјалне заштите. Односи се на све фазе израде и имплементацију 

Стратегије. 

 
Циљеви предвиђених мера овог дела Стратегије су: 

 информисање свих актера у процесу 

 мобилисање свих људских и материјалних ресурса 

 покретање на акцију свих одговорних друштвених чинилаца 

 
Комуникацијска  стратегија  се  односи  на  следеће  фазе  израде  и  имплементације 

Стратешког планирања: 

 
1.   Укључивање општине у процес израде стратешког планирања: 

 Формирање Тима за израду Стратегије 

 Партиципативно прикупљање података од свих релевантних друштвених 

актера. Подаци који служе као основа за анализу стања и потреба 

осетљивих друштвених група 

 
2.   Израда  стратешког  документа  -  Ова  фаза је карактеристична по  високом 

учешћу разнородних друштвених чинилаца у анализу стања, одређивању 

приоритета и дефинисању конкретних задатака. Конкретни кораци су описани у 

одељку – Методологија рада. 

 
3.   Промоција усвојених стратешких опредељења: 

 јавна расправа са грађанима о предлогу стратегије 

 постављање података о Стратегији на веб сајт  општине 

 доношење и усвајање “Одлука о усвајању Стратегије развоја социјалне 

заштите општине Пландиште 2015-2020” 

 
4.   Имплементација Стратегије и праћење напредка и оцене успеха 

 Одређивање лица за комуникацију са медијима 

 Конференција за медије о постигнутим резултатима најмање 1  годишње 

 Испитивање јавног мњења путем анкете о спровођењу Стратегије развоја 

социјалне заштите на територији општине, на крају сваке године. 

 Израда   и   презентација   Скупштини   Општине   и   јавности   годишњег 

извештаја о реализацији Стратегије 



АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ 
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1. Стратешки циљ - Унапређење  постојећих социјалних услуга  и увођење нових иновативних и модерних услуга социјалне заштите за 

осетљиве друштвене групе грађана на територији општине  Пландиште 
 

 

ПРИОРИТЕТ 
 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ 
 

АКТИВНОСТ 
ПРОЈЕКЦИЈА 
ТРОШКОВА 

 
 
 
 
 

 
1. Подршка 

запошљавању 

и доступности 

радних места 

 

1.1   25 % тешко запошљивих 

лица са евиденције НСЗ је 

прошло ванинституционалне 

програме за успешније 

запошљавање 

Организовање  2 едукације  за  тешко  запошљива  лица  на  теме  од 
значаја за унапређење запошљавања 

 

60.000,00 

Континуирано информисање младих без посла савременим каналима 
информисања (facebook, twееtеr) 

Дефинисање канала комуникације са другим тешко запошљивим 

групама 

 
20.000,00 

 
 

1.2   30 % социјално угрожених а 

радно способних лица са 

евиденције ЦСР радно је 

ангажовано кроз иновативне 

социјалне сервисе 

Успостављање иновативне локалне услуге за радни ангажман 

социјално угрожених, радно способних лица (Центар за радно 

ангажовање / Волонтерски центар за радно ангажовање) 

 
30.000,00 

Евиденција лица за радни ангажман (стручна спрема / предходно 

радно искуство) 

 

- 

Успостављање сарадње са локалним јавним и приватним сектором 
како би се обезбедила места за радно ангажовање лица 

 

- 

Радно ангажовање 50% радно способних лица из базе података 2.000.000,00 
 
 
 
2.   Побољша 

ње квалитета 

живота 
старих лица 

 
 
 

2.1   50 %  више популације 

покривено је услугом геронто 

домаћица (за стара једночлана 

/двочлана старачка домаћинства) 

Израда базе података од стране Канцеларије за смањење сиромаштва о 

социјално угроженим лицима у општини Пландиште, као кључне 

евиденције 

 
100.000,00 

Едуковање по 4 геронто домаћице из места - Маргита, Велики Гај. 

Купиник, Стари Лец 

 

60.000,00 

Идентификација по 10 додатних  домаћинстава у сваком селу за 
пружање услуге ПУК 

 

20.000,00 

Израђен план финансијске одрживости ове продужене услуге 1.500.000,00 

3. Побољша 

ње квалитета 
живота особа 

са 

инвалидитетом 

и интелектуа- 

 
3.1 70% породица ће бити 

покривено континуираном 

проширеном услугом помоћ у 
кући  особама са инвалидитетом 

Ангажовање 3 домаћица са посебном обуком за рад са ОСИ 2.000.000,00 
Селекција најугроженијих ОСИ + израда додатне материјалне 

подршке кроз хигијенско-прехрамбене пакете 

 

30.000,00 

Успостављање сиситемске сарадње са Домом здравља и ЦСР у циљу 

додатне здравсвено-социјално правне подршке ОСИ 

 

- 

У 2015 години 10 ОСИ породица прима помоћ домаћица 1.000.000,00 
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лним или 

менталним 

потешкоћама 

3.2   Покренута иницијатива за 

успостављање нове социјалне 

услуге – Дневни боравак за децу 

са сметњама у развоју 

Израђена потребна акта  
 

Обезбеђена донаторска финансијска средства 
 

2.000.000,00 

Обезбеђен простор 100.000,00 
 

3.3 Формирана 1 локална НВО 

специјализована за рад са ОСИ 

која је добила довољно подршке 

за самоодржив рад 

Подршка успостављању специјализоване НВО која се бави радом са 

ОСИ, првенствено из миљеа породица ОСИ 

 

30.000,00 

Подршка у умрежавању већ постојећих удружења ОСИ 20.000,00 
Организовање континуираних едукација за ОСИ (ментално очуване) и 

њихове породице о могућностима организовања и самопомоћи 

 

20.000,00 

3.4 Спровођење интегралних 

мера за унапређење 

запошљавања ОСИ у јавним 

институцијама и приватном 

сектору – 10% ОСИ је прошло 

радну праксу 

Организовање инфо сесија за запослене у јавним институцијама и 

приватним сектором о запошљавању ОСИ, у складу са законском 

регулативом и савременим тенденцијама 

 
10.000,00 

Едукација ОСИ за рад у административним пословима 10.000,00 

Волонтерски ангажман ОСИ у циљу стицања радне праксе - у 2015. 

години   2 ОСИ било радно ангажовано на волонтерској основи 

 

50.000,00 

 
 
 
 
 

 
4. Побољша 

ње квалитета 

живота 

младих и 

деце са 

сметњама у 

развоју 

 

 
 
 

4.1   Број младих са асоцијалним 

облицима понашања смањен је за 

10% 

Израда плана едукација са основним школама у општини  
У 2015. години организовање 2 едукације у 3 основнe школe у 
Пландишту, Великој Греди, Хајдучици  и у одељењима у Маргити, 
Јерменовцима и Барицама на актуелне теме асоцијалног понашања 

младих (алкохолизам, болести зависности, агресивно вршњачко 

понашање) 

 

 
150.000,00 

У 2015. години организовање 4 едукације за средњошколце на 

актуелне теме асоцијалног понашања младих (алкохолизам, болести 

зависности, агресивно вршњачко понашање) у Клубу младих 

 
100.000,00 

 
 

 
4.2   30% младих из социјално 

угрожених породица добија 

додатну помоћ у школовању 

Унапређење рада локалне Канцеларије за младе у раду са младима из 

социјално угрожених породица (волонтерска помоћ при учењу, помоћ 

у одабиру будућег школовања) - израда програма у сарадњи са 

Интерресорном комисијом, школом и родитељима 

 

 

250.000,00 

Едукација деце из основних и средњих школа у ЕЦП из области 
безбедности у саобраћају 

 

50.000,00 

У 2015. години за 10% су повећана давања за превоз деце и младих, из 
општинског буџета 

 
300.000,00 
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2. Стратешки циљ - Јачање и развој институционалног и ванинституционалног оквира система социјалне заштите општине 

Пландиште – унапређење људских, материјално-техничких и финансијских ресурса општине за бављење социјалном политиком 
 

ПРИОРИТЕТ 
ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ЗА 

ПЕРИОД СТРАТЕГИЈЕ 

 

АКТИВНОСТ 
ПРОЈЕКЕКЦИЈА 

ТРОШКОВА 
 

 
 
 

1. Јачање 

цивилног сектора 

1.1   Кроз јачање 

цивилног сектора 

обезбеђени су програми 

и финансије за 

покривање 30% 

активности планираних 

Стратегијом 

Обука  постојећих  НВО  организација  за  улогу  провајдера 
социјаних услуга 

50.000,00 

Обука   постојећих  НВО  за   писање   предлога  пројеката  и 

специјализацију у појединим областима 

 

50.000,00 

У  2015.  години  конкурисање  на  програме  Министарства 

омладине  и  спорта  и  Министарства  рада,  запошљавања  и 

социјалне  политике  и  надлежних  секретаријата  –  успешно 
добијање минимално 2 пројекта 

 

- 

2. Развијање 

одрживих 

механизама 

међусекторске 

сарадње са 

локалним 

институцијама 

(развој 

интегралног 

концепта рада) 

 
 
 
 

2.1   Кроз међусекторску 

сарадњу бесплатно је 

успостављено 15% 

услуга из Стратегије 

Успостављање   формалне   сарадње   између   институција   и 

организација – меморандум о сарадњи 

 

- 

Идентификација постојећих ресурса (материјалних, 

просторних и људских) који могу бити реорганизовани у циљу 

успостављања/започињања појединих социјалних услуга 

 

100.000,00 

 

Успостављање сарадње са Покрајинском мрежом локалних 

канцеларија за младе које имају примере добре праксе из 

Србије и региона у успостављању услуга за младе 

умрежавањем локалних актера без додатних финансијских 

средстава 

 

 
 

50.000,00 

 
 
 
 

3. Рад на 

обезбеђивању 

недостајућих 

ресурса 

 

 
 
 

3.1   50% финансијских 

средстава за реализацију 

Стратегије обезбеђено је 

из донаторских средстава 

У  2015.  години  идентификација  потенцијалних  донатора, 

спонзора и фондација које се баве финансирањем у појединим 

областима социјалне политике 

 

30.000,00 

У 2015. години успостављање формалне сарадње са 
покрајинским и републичким кровним организацијама 

појединих циљних група (млади, жене, ОСИ) и успостављање 

сарадње ради заједничког аплицирања 

 

 

30.000,00 

Повезивање са Републичким институцијама које условљавају 
приоритете у области донаторске помоћи Републици Србији 

(Канцеларија за европске интеграције, Канцеларија за сарадњу 

са НВО сектором, …) 

 

 

30.000,00 
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3. Стратешки циљ   - Стварање позитивне друштвене климе за унапређење положаја социјално осетљивих грађана општине 

Пландиште, базиране на солидарности и информисаности ширег грађанства и активној партиципацији у решавању сопствених 

проблема социјално угрожених категорија становништва 

 
 

ПРИОРИТЕТ 
ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ЗА 

ПЕРИОД СТРАТЕГИЈЕ 

 

АКТИВНОСТ 
 

ПОТРЕБНЕ ФИНАНСИЈЕ 

1. Информисање и 

едуковање 

јавности за 

смањење 

дискриминације 

осетљивих група 

грађана уз активнији 

ангажман свих 

локалних актера у 

овом правцу 

 

1.1   Формирани су ефикасни 

канали двосмерне комуникације 

са грађанима, кроз које је 70% 

грађана информисано о 

проблемима социјално 
осетљивих категорија 

становништва и мерама 

општине Пландиште у 

решавању тих проблема 

Успостављање савремених механизама комуникације 

са младима  (кроз facebook и twееtеr мреже) – у 2015. 

години формирани ИНФО КЛУБОВИ младих на 

наведеним социјалним мрежама 

 

 

30.000,00 

У 2015. години у сваку јавну прославу укључено 

информисање о проблемима социјално угрожених и 

мерама које општина спроводи 

 
10.000,00 

У 2015. години организован један јавни догађај 

(забавног карактера) који има за циљ боље 

информисање грађана 

 

50.000,00 

 

2. Информисање и 

едуковање 

социјално 

угрожених 

категорија 

становиштва 

 

 

1.2  50% припадника социјално 

угрожених категорија прошло је 

кроз неки програм едукаиције у 

циљу мотивације и 

самоиницијативе 

У 2015. години у сарадњи са ЦСР организовано 6 инфо 

састанака са корисницима услуга ЦСР о томе шта су 

социјалне услуге и  како се остварује право на њих 

 
40.000,00 

 

У 2015. години у сарадњи са ЦСР организовано 6 инфо 

састанака са корисницима ЦСР у циљу оснаживања за 

проактивно решавање сопствених проблема 

 
 

40.000,00 

3.Социјално 

укључивање 
корисника новчане 

социјалне помоћи у 

области социјалне 

заштите, 

запошљавања , 

образовања и 
здравља 

40% корисника НСП И ЈНП 

радно активиран 

10% корсника НСП укључено у 

одређени образовни ниво 

5% корисника НСП укључено у 

неформално образовање 
5% корсника НСП укључено у 

одређене мере и активности у 

области здравља 

 

 

Потписани протоколи о сарањи ЦСР, ЈП, Установа, МЗ 

Устројене евиденције о корисницима 

Организовање друштвено корисног рада 

Подигнут ниво људских капацитета у канцеларији за 

смањење сиромаштва 

 
 
 
 
 

50.000,00 
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4. Стратешки циљ- Развој међуопштинских социјалних услуга у циљу побољшања нивоа и квалитета социјалне заштите Пландишта 

и суседних општина Вршца, Алибунара и Беле Цркве 

 
 

ПРИОРИТЕТ 
ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ЗА 

ПЕРИОД СТРАТЕГИЈЕ 

 

АКТИВНОСТ 
 

ПОТРЕБНЕ ФИНАНСИЈЕ 

 
 
 

1.  Планско 

бављење 

социјалном 

политиком на 

међуопштинском 

нивоу 

 
 
 

Успоставњена међуопштинска 

сарадња кроз 

споразуме/протоколе 

Израђена међуопштинска 

стратегија и 

Обезбеђене финансије 

Формирање међуопштинског тела за планирање 

социјалне политике; 

 

 

Формирање Фонда за финасирање социјалних услуга 

на нивоу регије, како би у свим општинама постојао 

исти стандард за минимум социјелне услуге; 

 

 

Израда међуопштинске Стратегије социјалне заштите; 
 

20.000,00 

Израда међуопштинске Комуникационе стратегије  

 
 
 
 

 
2. Формирање 

међуопштинских 

социјалних услуга 

за помоћ социјално 

угроженим 

категоријама 

становништва 

 

 
 
 
 
 
 
 

Успостављене међуопштинске 

услуге 

Обезбеђење њихове одрживости 

Унапређење међуопштинске социјалне службе за 

помоћ лицима жртвама насиља  - СОС телефон, 

мобилни тимови, прихватне станице, центар за 
психосоцијалну подршку жртвама насиља. 

 
 

50.000,00 

 

Формирање међуопштинске социјалне услуге – 

Туризам трећег доба – активна старост. 

 
50.000,00 

Формирање међуопштинске социјалне услуге – 

Породични смештај деце угрожене у развоју 

 
 
 

 
100.000,00 

Формирање међуопштинског едукационог центра за 

социјалну услугу – Помоћ у кући 

Формирање међуопштинског едукационог центра за 

социјалну услугу – Развој ванпородичног збрињавања 

одраслих и старих лица 
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 2016-2020 ГОДИНА 
 

Стратешки циљ - Унапређење  постојећих социјалних услуга и увођење нових иновативних и модерних услуга социјалне заштите 

за осетљиве друштвене групе грађана на територији општине Пландиште 

 

ПРИОРИТЕТ ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ АКТИВНОСТ 

 
 
 
 

 
1. Подршка 

запошљавању и 

доступности 

радних места 

 
1.1   35 % тешко запошљивих лица са 

евиденције НСЗ је прошло 

ванинституционалне програме за 

успешније запошљавање 

Подршка  самоорганизовању  тешко  запошљивих  група  у  областима  пољопривреде, 
старих заната и предузетништва 

Континуирана  едуакција  младих  са  НСЗ  у  циљу  лакшег  проналажења  посла  и 
активнијег приступа решавању сопствених проблема 
Умрежавање са националними и покрајинским актерима који могу да обебзеде радни 
ангажман тешко запошљивим групама 

 
1.2   15 % социјално угрожених а 

радно способних лица са евиденције 

ЦСР радно је ангажовано кроз 

иновативне социјалне сервисе 

Успостављање рада општинског волонтерског центра 

Успостављање активне мреже правних субјеката у Пландишту и Јужном Банату за 
радни ангажман лица 

 

Радно ангажовање 40% лица из базе евиденције 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. Побољшање 

квалитета 

живота старих 
лица 

2.1   50 %  више популације покривено 

је  услугом геронто домаћица  (за 

стара једночлана /двочлана старачка 
домаћинства) 

 

Увођење ПУК услуге у свим насељима општине за укупно 70 породица 

Подршка формираним НВО који се баве старима за самостално прибављање средстава 
Увођење модела новчане партиципације за поједине кориснике ПУК-а 

 
 
2.2  проширење постојеће услуге 

помоћ у кући на сва насеља у 

општини 

Израда плана финансијске одрживости – са листом потенцијалних донатора 

Проширење услуге у Великој Греди , Дужинама , Марковићеву, Старом Лецу, 
Купинику, Великом Гају и Маргити 

 

Комерцијализација услуге за становништво које може да плати 

2.3 Успостављање услуге “Клуб за 
стара лица” (за покретна и ментално 

очувана стара лица)  са капацитетима 

од 20 места 

 
«Клуба за старе» сервисира 20 старих лица у месту Пландиште 

Развој туризма за стара лица (туризам 3. доба) 
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3. Побољшање 

квалитета 

живота особа са 

инвалидитетом и 

интелектуалним 

или менталним 

потешкоћама 

 

 

3.1 70% породица ће бити покривено 

континуираном проширеном услугом 

помоћ у кући на рад са особама са 

инвалидитетом 

У свим селима општине успостављена је услуга домаћица за ОСИ 

Успостављена услуга Волонтерског омладинског центра за помоћ породицама ОСИ од 

стране младих, у пословима који не захтевају стручност 

Успостављање бесплатне правне помоћи породицама ОСИ 

Успостављање радно –окупационих  активности за ОСИ 
 

3.2 80% породица са децом и 

младима са сметњама у развоју 

покривено је новом социјалном 

услугом – Дневни боравак за децу и 

младе са сметњама у развоју 

Израда евиденција породица са децом и младима са сметњама у развоју 
 

Клуб одрживо сервисира децу и младе породица са евиденције (планирана 

покривеност 80%) 

Развијен модел волонтерске подршке Клубу од стране породица деце и младих са 
сметњама у развоју 

 

3.3 Формиране 2 локалне НВО 

специјализоване за рад са ОСИ које су 

добиле довољно подршке за 

самоодржив рад 

Одобрено 5 пројеката од МИНРСЗ за ново формиране ОСИ 

Обезбеђена континуирана сарадња нових НВО са Покрајинским заводом за социјалну 
заштиту у циљу додатних едукација 

Обезбеђено умрежавање нових НВО са кључним актерима на свим нивоима 

 

3.4 Спровођење интегралних мера за 

унапређење  запошљавања ОСИ у 

јавним институцијама и приватном 

сектору – 10% ОСИ је прошло радну 

праксу 

Израда базе података радно способних ОСИ 

Кроз формалну сарадњу са јавним институцијама 5% ОСИ са евиденције је добило 

радну праксу 
 

Кроз формалну сарадњу са приватним сектором 5% ОСИ са евиденције је добило 

радну праксу 

 3.5. Становање уз подршку за лица са 

инвалидитетом и лица са 

интелектуалним или менталним 

потешкоћама 

 
 

Кроз формалну сарадњу са јавним институцијама (Домом за душевно оболела лица из 
Старог Леца) 

 

 
 
 

4. Побољшање 

квалитета 

живота деце и 

младих 

 
4.1   Број младих са асоцијалним 

облицима понашања смањен је за 30% 

Континуирана едукација деце и младих у основним школама 

Континуирана едукација младих у Клубу младих 

Укључење младих у рад Општинског волонтерског центра 
 

 

4.2   30% младих из социјално 

угрожених породица добија додатну 

помоћ у школовању 

Успостављена континуирана помоћ младима из социјално угрожених категорија у 

учењу, у сарадњи са КЗМ и ЦСР и школама са територије општине 

Обезбеђена бесплатна ужина за све основношколце 

Обезбеђени програми летњег сезонског рада за средњошколце из социјално угрожених 

породица 
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2. Стратешки циљ - Јачање и развој институционалног и ванинституционалног оквира система социјалне заштите општине 

Пландиште – унапређење људских, материјално-техничких и финансијских ресурса општине за бављење социјалном политиком 
 

 
 

ПРИОРИТЕТ ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ АКТИВНОСТ 
 
 

 
1. Јачање цивилног 

сектора 

 
1.1  Кроз јачање цивилног сектора 

обезбеђени су програми и 

финансије за покривање 30% 

активности планираних 

Стратегијом 

Успостављање рада 3 нове НВО са специјализованим активностима за 

младе, старе и ОСИ 

Укључење новоформираних НВО у програме везане за развој 

пољопривреде и туризма 
 

Подршка повезивању НВО организација са ресорним министарствима и 

конкурисање на годишњим тендерима тих министарстава 

 

2. Развијање одрживих 

механизама 

међусекторске сарадње 
са локалним 

институцијама (развој 

интегралног концепта 

рада) 

 

 
 

2.1   Кроз међусекторску сарадњу у 

периоду од 5 година бесплатно је 

успостављено 15% услуга из 

Стартегије 

Успостављен  рад  Саветовалишта  за  социјално  угрожене,  бесплатан  за 

кориснике, а са стручним кадром других институција које су омогућиле да 

се они у радно време баве и овим послом 
Искреиран  и  активиран  иновативни  концепт  рада  са  запосленима  у 

институцијама  и  организацијама  Пландишта  на  волонтерској  основи  (2 

сата месечно бесплатног рада за социјално угрожене) 
Повезивање  са  другим  ЈЛС  које  имају  добру  праксу  у  иницијативама 

додатног умрежавања локалних институција као и додатна едукација 

 
3. Рад на обезбеђивању 

недостајућих ресурса 

3.1   50% финансијских средстава 

за реализацију Стратегије 

обезбеђено је из донаторских 

средстава. 

Формиран фонд за подршку социјалним услугама општине Пландиште 
Успостављена сарадња са дијаспором 
Континуирана  сарадња  са  ресорним  Министартсвима  и  Покрајинским 

секретаријатом за успешно конкурисање из државног буџета 
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3. Стратешки циљ   - Стварање позитивне друштвене климе за унапређење положаја социјално осетљивих грађана општине 

Пландиште,  базиране  на  солидарности  и  информисаности  ширег  грађанства и  активној  партиципацији  у  решавању 

сопствених проблема социјално угрожених категорија становништва 
 

 
 

ПРИОРИТЕТ ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ АКТИВНОСТ 

1.  Информисање и 

едуковање јавности за 
смањење дискриминације 

осетљивих група грађана уз 

активнији ангажман свих 

локалних актера у овом 

правцу 

 

1.1  Формирани ефикасни двосмерне 

комуникације са грађанима, кроз које је 

70% грађана информисано о проблемима 

социјално осетљивих категорија 

становништва и мерама општине 

Пландиште у решавању тих проблема 

Формирани ИНФО ПУНКТОВИ за социјална питања у   сваком селу 
општине Пландиште 

Успостављање традиционалног јавног догађаја (вашар, продајне 

манифестације, концерти) где средства иду за социјалне услуге, а уједно 

се користе за информисање грађана 
Регионална ТВ има редовне емисије у циљу позитивног 
антидискриминационог информисања 

 

2.  Информисање и 

едуковање социјално 
угрожених категорија 

становништва 

 
2.1. 50% социјално угрожених категорија 

прошло је кроз неки програм едукације у 

циљу мотивације и самоиницијативе 

Са  локалним  институцијама  ЦСР,  ДЗ,  НСЗ  редовно  се  организују 

ИНФО састанци и једнодневне радионице за информисање социјално 

угрожених грађана 
Са  локалним  институцијама  ЦСР,  ДЗ,  НСЗ  редовно  се  организују 
радионице  за њихово оснаживање 

 

 
 

3.Социјално укључивање 
корисника НСП и ЈНП 

3.1. 50% корисника социјалних новчаних 

помоћи радно активиран 

3.2. 20% корисника социјалних новчаних 

помоћи укључен у образовни систем 
3.1. 5% корисника социјалних новчаних 

помоћи обухваћен мерама здравства 

Потисани протоколи о сарадњи ЦСР, ЈП, Установа, МЗ 

Устројене евиденције о корисницима 

Организовање друштвено корисног рада 
Подигнут   ниво   људских   капацитета   у   канцеларији   за   смањење 

сиромаштва 
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4 Стратешки циљ- Развој међуопштинских социјалних услуга у циљу побољшања нивоа и квалитета социјалне заштите Пландишта 

и суседних општина Вршца, Алибунара  и Беле Цркве 

 
 

ПРИОРИТЕТ 
ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ ЗА 

ПЕРИОД СТРАТЕГИЈЕ 

 

АКТИВНОСТ 

 
 

 
1.  Планско 

бављење 

социјалном 

политиком на 

међуопштинском 

нивоу. 

 
 
 

 
Успоставњена међуопштинска 

сарадња , израђена 

међуопштинска стратегија и 

обезбеђење финансија 

 

Формирање међуопштинског тела за планирање социјалне политике; 

 
Формирање Фонда за финасирање социјалних услуга на нивоу регије, како би у свим 

општинама постојао исти стандард за минимум социјалне услуге; 

 

Израда међуопштинске Стратегије социјалне заштите; 

Израда међуопштинске Комуникационе стратегије 

 
 
 
 

 
2. Формирање 

међуопштинских 

социјалних услуга 

за помоћ социјално 

угроженим 

категоријама 

становништва 

 
 
 
 
 
 
 
Успостављене  међуопштинске 

услуге 
Обезбеђена одрживост 

међуопштинских услуга 

 

Унапређење међуопштинске социјалне службе за помоћ жртвама насиља  - СОС 

телефон, мобилни тимови, прихватне станице, центар за психосоцијалну подршку 

жртвама насиља. 

 
Формирање међуопштинске социјалне услуге – Туризам трећег доба – активна старост. 

Формирање међуопштинске социјалне услуге – Породични смештај деце угрожене у 

развоју 
 

 
 

Формирање међуопштинског едукационог центра за социјалну услугу – Помоћ у кући 

 


