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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40.  и 

120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 

17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној _______ 2018. 

године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 2019-2023 

 

 

1. Усваја се Стратегија развоја социјалне заштите општине Пландиште  2019-2023 са 

предложеним акционим плановима који су њен саставни део. 

 

2. О имплементацији Стратегије стараће се Тим за имплементацију  у чијем саставу ће 

се наћи представници локалне самоуправе,  Центра за социјални рад  и организација 

цивилног друштва, а који ће именовати председник Општине Пландиште. 

 

3. Тим за имплементацију: 

 

-  Прави и прати план за свакодневно координирање активности; 

-  Врши расподелу ресурса; 

- Сарађује са другим организацијама и институцијама ради размене информација, 

развоја заједничке базе података и боље комуникације; 

- Израђује и презентује Скупштини општине Пландиште годишњи извештај о 

реализацији Стратегије. 

 

4. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Пландиште“. 
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: 011-21/2018-I 

Дана:           

П Л А Н Д И Ш Т Е                                         

 

 

 

           ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Ендре Сабо, маст.инж.менаџм. 



 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ: 

Правни основ за доношење ове Одлуке је у члану 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) 

и члану 40. и 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, 

број 16/2008, 17/2012 и 3/2015), којим је утврђена надлежност Скупштине општине 

Пландиште. 

Разлози за доношење : 

У складу са преузетим пројектним обавезама, а у циљу ефикасног и стручног  

спровођења партнерског пројекта ”Локална подршка самосталном животу особа са 

инвалидитетом” који заједно реализују НВО за развој и сарадњу из Београда, Општина 

Пландиште и Центар за социјални рад у Пландишту израђена је и Стратегија развоја 

социјалне заштите општине Пландиште 2019-2023. 

Стратегија развоја социјалне заштите општине Пландиште за период 2019–2023 

израђена је на принципу – са грађанином као централном фигуром и са најбољом и 

искреном жељом да се он осећа социјално заштићеним и егзистенцијално сигурним.

 У изради Стратегије учествовали су све кључне локалне институције, организације 

и појединци, са заједничким циљем да се створи максимално прецизна слика стања 

социјалне заштите у општини. Током израде Стратегије настојало се да се идентификују 

постојећи проблеми, анализирају капацитети свих кључних актера и да се понуде 

конкретна решења за оне проблеме који су препознати као приоритетни.  

Стратегија осликава тренутно стање на плану социјалне заштите и указује на 

правце деловања којима се постојећи проблеми могу превазићи и у будућности анулирати. 

Трајни ефекти овог документа треба да буду смањење сиромаштва и обезбеђење 

ефикасније и боље заштите рањивих група деце, инвалидних и старијих особа, као и 

маргинализованих група грађана у општини Пландиште. Тиме ћемо битно допринети 

изградњи солидарне, праведне локалне заједнице са једнаким шансама за све. 

О имплементацији Стратегије стараће се Тим за имплементацију у чијем саставу ће 

се наћи представници локалне самоуправе,  Центра за социјални рад  и организација 

цивилног друштва, а који ће именовати председник Општине Пландиште. 

 Финансијска средства:  

Потребна средства за имплементацију Стратегије обезбедиће се у буџету локалне 

самоуправе, из трансферних средстава Републике  Србије и од донатора.  

 Општинско веће општине Пландиште разматрало је и утврдио је предлог Одлуке о 

усвајању Стратегија социјалне заштите општине Пландиште  2019- 2023 на седници 

одржаној  ________2018.године 

 

Обрадила: 

Олга Димитровски, дипл. полит. 

 

Начелница Општинске управе 

Александра Одавић Мак, дипл.правник 
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УВОД 

Уводни текст председника општине 

 Основна дужност сваког одговорног 

друштва јесте да води бригу о својим 

најугроженијим члановима. Ефикасан систем 

социјалне заштите треба да буде нужни 

елеменат реформе социјалне политике и 

опште демократизације друштва. Каo што се и 

у националној Стратегији развоја социјалне 

заштите наводи, област социјалне заштите 

треба да побољша социјални статус грађана на 

личном, породичном и ширем друштвеном 

плану. Квалитетан систем социјалне заштите 

треба да иде у корак са временом – да прати друштвене промене у ширем контексту, 

односно да је у сагласности са реалним стањем и потребама заједнице, на локалном 

нивоу. У фокусу тог система мора да буде грађанин и његове потребе. 

 Стратегија развоја социјалне заштите општине Пландиште за период 2019–2023 

израђена је на том принципу – са грађанином као централном фигуром и са најбољом и 

искреном жељом да се он осећа социјално заштићеним и егзистенцијално сигурним. 

 У изради Стратегије учествовали су све кључне локалне институције, 

организације и појединци, са заједничким циљем да се створи максимално прецизна 

слика стања социјалне заштите у општини. Током израде Стратегије настојало се да се 

идентификују постојећи проблеми, анализирају капацитети свих кључних актера и да 

се понуде конкретна решења за оне проблеме који су препознати као приоритетни. 

Стратегија, дакле, осликава тренутно стање на плану социјалне заштите и указује на 

правце деловања којима се постојећи проблеми могу превазићи и у будућности 

анулирати. Трајни ефекти овог документа треба да буду смањење сиромаштва и 

обезбеђење ефикасније и боље заштите рањивих група деце, инвалидних и старијих 

особа, као и маргинализованих група грађана у општини Пландиште. Тиме ћемо битно 

допринети изградњи солидарне, праведне локалне заједнице са једнаким шансама за 

све. 

 Ова Стратегија је још један, конкретан и необорив доказ да се општина 

Пландиште јасно определила да преузме активну улогу у процесу реформе социјалне 

заштите на локалном нивоу. Она је оквир који ће омогућити да се плански и 

промишљено усмере све расположиве снаге на обезбеђивању квалитетне социјалне 

заштите, а самим тим и квалитетног живота свих грађана општине. 

 

Председник општине Пландиште 

          Јован Репац, мастере економиста с.р. 
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1. ВИЗИЈА 

 

Општина Пландиште је заједница у којој грађани желе да живе са својим 

породицама, у којој је подршка социјално угроженим развијена и доступна а 

грађани поштују различитости.  

 

2. МИСИЈА 

 

Општина Пландиште, ангажовањем свих социјалних актера из заједнице, уз 

успостављање регионалних и интерсекторских партнерстава, остварује права 

грађана на социјалне услуге и садржаје и спроводећи ову стратегију доприноси 

свеобухватном развоју читаве заједнице.  
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3. ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ 

 
Принципи који су усвојени у писању плана развоја социјалне заштите  јесу: 
 

- партнерство и остваривање како унутарсекторске, тако и међусекторске 

сарадње;  

- остваривање права и могућности да корисник бира врсту услуге и пружаоца 

услуге коју ће да користи;  

- једнак приступ свим информацијама од значаја за самог корисника – корисници 

морају бити боље обавештени како би добили квалитетнију услугу; 

- осмишљавање активности искључиво у складу са потребама корисника, као и 

њихово укључивање у осмишљавање активности; 

- једнакост мушкараца и жена као промовисање и уграђивање политике родне 

равноправности; 

- друштвена солидарност – заједница је спремна да преузима бригу о онима који 

не могу да испуне своје социјалне потребе; 

- за све кориснике се мора поштовати принцип једнакости.  

 

Вредности које стратегија социјалне заштите заступа јесу: 
 

- квалитетни сервиси социјалне заштите који су прилагођени специфичним 

потребама наше локалне заједнице; 

- независност и индивидуалност (посебност) сваког човека. Омогућавање 

пружања оне врсте социјалне помоћи која ће омогућити кориснику да остане у 

свом дому и да има пуну независност; 

- једнаке могућности приступа социјалној заштити, што подразумева да сви имају 

једнак приступ и једнак третман без било каквих облика дискриминације;  

- људско достојанство подразумева да сви људи имају право на достојанствен 

третман без обзира на верске, културне и друге разлике.  

- транспарентност у пружању социјалне заштите значи да свака особа има право 

на приступ информацијама, а чланови друштва морају бити охрабривани и 

подржавани да узму учешће у процесу планирања; 

- слобода избора корисника као базична претпоставка која је повезана са 

постојањем разноврсних услуга; 

- поверљивост информације подразумева да се информације чувају као 

поверљиве и да се без сагласности корисника не могу употребљавати. 
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4. КОНТЕКСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

4.1. Општина Кроз време 

Територија општине Пландиште је била насељена још у палеолиту, затим 

неолиту, бронзаном и гвозденом добу, о чему сведоче пронађени материјални трагови. 

Банат је под Римљанима био 150 година, а у периоду Велике сеобе народа, овде су се 

смењивали Словени, Авари, Гепиди... О тим насељима нема писаних извора.  

Најстарије насеље на територији општине Пландиште је Стари Лец, које се први 

пут помиње у писаним изворима 1333. год., под именом Лећ. До турске владавине 

помиње се још седам насеља, међу којима су: Велики Гај 1359. год., Биосег 1375. год. 

(данашњи Банатски Соколац), Балад 1385. год. (данашњи Купиник) и Herchekios 1405. 

год. (данашња Хајдучица), док остала три насеља (Трњан, Шаркац и Берч) више не 

постоје. Низом војних похода, до средине XVI века, Турци су освојили и наше крајеве 

и прикључили их Отоманској царевини. За време турске владавине на овом простору 

су постојала само два насеља и то Велики Гај и Балад (Купиник), док је осталих шест 

било уништено.  

Број Срба у Војводини почео је да расте после сеобе под Арсенијем III 

Чарнојевићем 1690. год., када је из Србије на север кренуло 40.000 породица. Турци су 

протерани из Баната 1717. год., након чега је извршено пет колонизација. За време 

Марије Терезије насељавани су Немци и Шпанци, а у XIX веку у ове крајеве долазе 

Мађари, Румуни и Словаци.  

Крајем периода под Турцима настају 4 нова насеља: Морминта (данашње 

Пландиште), Зелдеш (ово насеље је изгорело за време револуције 1848. год. и више не 

постоји, а налазило се северно од Велике Греде), Сент Маргита (данашња Маргита) и 

Сент Јанош (Барице).  

По одласку Турака, након 1717. 

год., настаје период повољних 

друштвено- економских услова. У XIX 

веку је формирано шест нових насеља: 

Ирмењихаза (данашњи Јерменовци), 

Сечењифалва (Дужине), Ујфалва 

(Марковићево), Велика Греда, Рарош 

(Милетићево) и Лаудонтања 

(Лаудоновац), а три стара су поново 

насељена: пољско добро Хајдучка 

Греда, Стари Лец и Биосег (Банатски 

Соколац). Првобитни положај 

Хајдучице је често плављен, па је 1842. год. насеље измештено нешто јужније, на 

место данашње Хајдучице. Услед поплава и пожара нека насеља су (и више пута) 
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нестајала и опет настајала, тако да су од периода турске владавине континуирано 

насељени једино Велики Гај и Маргита.  

После Првог светског рата, 1919. год. Војводина, дакле и Банат, улазе у састав 

Краљевине СХС. Тада је извршено систематско насељавање ових крајева, а објекти 

колонизације били су велики поседи у власништву земљишне аристократије страног и 

домаћег порекла. У састав Краљевине, 1923. год. улазе Велики Гај и Марковићево 

(тада Крива Бара). На подручју Општине настала су тада и три нова насеља на местима 

старих: Банатски Соколац (на пустари Биосег), Милетићево (на пустари Рарош) и 

Купиник (тада Александров Гај на месту Балата), насељавањем колониста из брдских 

крајева Лике, Кордуна, Баније, Босне и Херцеговине и Црне Горе. У овом периоду 

промењено је шест имена насеља: Хајдучка Греда постаје Хајдучица, Зичидорф - 

Мариолана, Сент Маргита - само Маргита, Ирмењихаза - Јерменовци, Сечењифалва - 

Сеченово, а Ујфала постоје Крива Бара.  

После Другог светског рата не настају нова насеља, само је опет дошло до 

промене неких назива: Крива Бара постаје Марковићево, Сеченово - Дужине, 

Александров Гај - Купиник и Сент Јанош - Барице. У то време извршено је још једно 

систематско насељавање овог простора, а основ колонизације су била напуштена 

немачка имања, на која су дошле породице из Македоније, Словеније, Србије и Босне и 

Херцеговине. 

4.2. Географски подаци 

Територија општине Пландиште налази се у 

југоисточном делу АП Војводине, тачније у источном делу 

Баната. Простире се између границе са суседном 

Румунијом на истоку, општине Сечањ на северу, општине 

Алибунар на западу и општине Вршац на југу. Њене 

границе запљускују воде реке Брзаве, канала Дунав-Тиса-

Дунав и Шулховог канала. Пландиште обилује обрадивим 

површинама, каналским потенцијалима, богатим ловним 

теренима, нафтним пољима, двестогодишњим парковима, 

дворцима са краја 18 и почетком 19 века. 

Општина се простире на површини од 383 км
2
 што 

чини 1,8% површине Војводине. Чини је 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. највеће насеље је Пландиште, које је и 

седиште Општине. 

Општина је смештена на половини магистралног пута Зрењанин –Вршац, на 85 

км од престонице Србије, на регионалном путу Пландиште – Алибунар – Панчево – 
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Београд. Од Новог Сада удаљена је 125 км. Подручје Општине у односу на важније 

комуникације има релативно повољан положај. Кроз Општину пролази железничка 

пруга на линији Зрењанин – Пландиште – Вршац – Бела Црква и државни пут првог 

реда, на релацији Зрењанин – Сечањ –Пландиште – Вршац.  

И поред могућности за одвијање сва 

три вида саобраћаја (друмски, железнички и 

водни) основни инфраструктурни проблем је 

неиско-ришћеност геостратегијског 

положаја општине Пландиште, односно 

инфраструктурна изоло-ваност и 

неповезаност Општине са суседном 

државом.  

Општина Пландиште налази се у 

умерено-континенталном климатском 

појасу, каракте-ристичном за Банат. На територији Општине постоје три рељефне 

целине: Алибунарска и Иланџанска депресија (систем Источно банатских депресија), 

те језерско-лесна тераса која раздваја поменуте депресије. Може се рећи да је цела 

територија Општине део типичне банатске равнице, са разликама између апсолутних 

висина које износе око 15 м. Централно место орографских, педолошких, вегетационих 

карактеристика у рељефу Пландишта заузима систем каналске мреже са дужином од 

990,50 км и густином каналске мреже од 26 м/ха. Територијом Пландишта протичу три 

речна тока: Брзава, Моравица и Ројга који долазе из Румуније, а завршавају се у 

Општини. Укупна дужина ова три тока на територији Општине износи 44 км. Општина 

нема најповољнију педолошку структуру – на њеном терену је заступљено 6 типова 

односно 12 подтипова земљишта. Преко 4/5 територије Oпштине је под ритским 

земљиштем. 

На територији општине Пландиште налазе се национални паркови, специјални 

резервати природе и заштићена природна добра, попут Старог парка у Великом Гају, 

Парка дворца у Хајдучици и Парка породице Јагодић.  

4.3. Демографски подаци 

Број становника, стање и тенденције 

Демографски гледано општина Пландиште спада у ред средње насељених 

општина у којој према попису из 2011. године живи 11.336 становника, односно 28 

становника на км
2
. Према упоредним подацима са пописа, број становника Oпштине 

константно опада од 1953 године. Те године забележен је највећи број становника – 

19.530. У односу на попис из 2002. године десио се 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 озбиљну депопулацију Општине. Ова 
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негативна тенденција се, нажалост, наставља, тако да је по незваничним подацима 

Општина имала око 10.720 на крају 2016. године. 

Табела 1: Брпј станпвника ппщтине Пландищте, 1948/2011. 

Гпдина 
ппписа                    

Институципналне јединице 

Република Србија Опщтина Пландищте  

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 

Дистрибуција становништва према категоријама величина 14 општинских 

насеља указује да је просечна популациона величина 810 становника. Осам од 14 

насеља има мање од 1.000 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.  

Анализа кретања укупног броја становника општине Пландиште, за период 

1948– 2011, указала је на тренд пада укупног броја становника, по просечној годишњој 

стопи од -0,7%, тј. популациона величина перманентно опада од пописа 1953. год. 

Табела 2: Тенденције у прпмени брпја станпвника, 1948/2011. 

Гпдина 
ппписа 

Опщтина Пландищте 

укупан брпј 
станпвника 

прпмена брпја 
станпвника 

прпмена брпја 
станпвника % 

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% 

Када је број становника по насељима у питању, највише становника има 

Пландиште – 3.825, за којим следе 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). Број становника смањен 

је у свим насељима. У процентима највеће смањење становника има Дужине са 32,88%, 
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Купиник са 31,81% и Велики Гај са 29,11%. Јерменовци имају најмање смањење 

становника 12,39%, па Пландиште са 10,44%. 

Старосна структура становништва 

Табела испод показује нам да су у становништву општине Пландиште 

доминантније старије старосне групе. Деце до 14 година је 1.415 (12,48%), младих, 

узраста 15-29 година – 1.824 (16,09%), одраслих узраста 30-49 година – 2.965 (26,15%), 

одраслих 50-64 година – 2.949 (26,01%). Старих лица (65 и више година) има укупно 

1.912, што чини 16,87% укупне популације. Стара лица, дакле, чине шестину 

становништва. Највише је особа 70-74 година старости – 627 (5,53% укупне 

популације), док је 590 особа старих 75-79 година (5,20% укупне популације).Такође, 

приметно је већи број старих жена у односу на мушкарце, у свим старосним 

категоријама старих лица. 

На основу наведених података може се закључити да старосна структура 

Општине није најповољнија због значајног процента старијег становништва којег има 

више него деце (до 14 година старости), а више и од младих становника (15-29 година 

старости).  

Табела 3: Структура станпвнищтва према старпсти и пплу / пппис 2002/2011 

КАТЕГОРИЈЕ  

Пппис 2002 Пппис 2011 

Брпј Удеп у укупнпм 
станпвнищтву 

(%) 

Брпј Удеп у укупнпм 
станпвнищтву 

(%) 

УКУПНО 

УКУПНО 13.377 100 11.336 100 

мущкп  6.629 49,55 5.682 50,12 

женскп 6.748 50,45 5.654 49,88 

0-4 

Укупнп  577 4,31 345 3,04 

мущкп  302 2,26 166 1,46 

женскп  275 2,05 179 1,58 

5-9 

Укупнп  693 5,18 511 4,51 

мущкп  345 2,58 252 2,22 

женскп  348 2,6 259 2,29 

10-14 

Укупнп  737 5,51 559 4,93 

мущкп  399 2,98 284 2,50 

женскп  338 2,56 275 2,43 

15-19 

Укупнп  778 5,82 642 5,66 

мущкп  386 2,88 315 2,78 

женскп  392 2,94 327 2,88 

20-24 

Укупнп  758 5,67 594 5,24 

мущкп  405 3,03 343 3,03 

женскп  353 2,64 251 2,21 

25-29 Укупнп  754 5,64 588 5,19 
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мущкп  400 2,99 309 2,73 

женскп  354 2,65 279 2,46 

30-34 

Укупнп  789 5,90 651 5,74 

мущкп  385 2,88 369 3,25 

женскп  404 3,02 282 2,49 

35-39 

Укупнп  865 6,47 690 6,09 

мущкп  466 3,48 367 3,24 

женскп  399 2,99 323 2,85 

40-44 

Укупнп  989 7,39 739 6,52 

мущкп  534 3,99 379 3,34 

женскп  455 3,4 360 3,18 

45-49 

Укупнп  1.165 8,71 831 7,33 

мущкп  661 4,94 455 4,01 

женскп  504 3,77 376 3,32 

50-54 

Укупнп  996 7,45 962 8,49 

мущкп  515 3,85 508 4,48 

женскп  481 3,6 454 4,01 

55-59 

Укупнп  678 5,07 1092 9,63 

мущкп  306 2,29 612 5,40 

женскп  372 2,78 480 4,23 

60-64 

Укупнп  838 6,26 895 7,89 

мущкп 372 2,78 422 3,72 

женскп  466 3,48 473 4,17 

65-69 

Укупнп  996 7,45 565 4,98 

мущкп  451 3,37 244 2,15 

женскп  545 4,08 321 2,83 

70-74 

Укупнп  853 6,38 627 5,53 

мущкп  345 2,58 255 2,25 

женскп  508 3,8 372 3,28 

75-79 

Укупнп  549 4,1 590 5,20 

мущкп 223 1,67 234 2,06 

женскп  326 2,43 356 3,14 

80 и вище 

Укупнп 88 1,01 130 1,15 

мущкп  36 0,27 44 0,39 

женскп  52 0,74 86 0,76 

Неппзнатп 

Укупнп 47 0,35 / / 

мущкп  15 0,11 / / 

женскп  32 0,24 / / 

Према попису, просечна старост становништва износи 44,7 године, што је више 

од републичког просека који износи 42,2 године, као и од просека АП Војводине који 

је 41,8 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 
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(119,64). Нови подаци (РСЗ – Витална статистика) показују да је просечна старост у 

2016. још већа, и износи 45,87 година. 

Очекивани животни век деце рођене 2010-2012. 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). 

Полна структура 

Полна структура становништва је релативно добра, с обзиром да, према попису 

из 2011, у Општини живи 5.682 мушкараца (50,12%) и 5.654 жена (49,88%), што говори 

да је популације полно уједначена. Жене су доминантније у популацији старих лица, 

нарочито у категорији 80 и више година, где их има скоро дупло више него мушкараца.  

Природни прираштај 

Природни прираштај (на 1.000 становника) у општини Пландиште у 2016. био је     

-9,3, док је у 2015. био -12,5 (РЗС – Витална статистика). Стопа демографског 

пражњења 2002-2010. године је -5,98. Пландиште, дакле има негативан природни 

прираштај, и то је један од главних демографских проблема Општине. 

Домaћинства и породице 

У општини Пландиште је на последњем попису регистровано укупно 3.989 

домаћинстава, са просечним бројем чланова од 2.84. Највећи број домаћинстава, њих 

1.086 има 2 члана (27,22%), док је готово истоветан број самачких домаћинстава, чак 

1.073, односно 26,90%. 

Табела 4: Дпмaћинства, према брпју шланпва 

Брпј шланпва 
 

Укупнп 

Са 1 

шланпм 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 и вище 

шланпва 

Прпсешан 

бр. шланпва 

Брпј дпмаћинстава 3989 1073 1086 672 646 287 225 2,84 

У Општини је на попису 2011. регистровано 3.144 породица, од чега 1.415 

брачних парова са децом а чак 986 без деце. Самохраних мајки је 408, а очева 122. 

Просечно има 1,50 деце по породици. Подаци показују да је у Општини скоро трећина 

брачних парова без деце, што је забрињавајући податак. 

Етнички састав 

Национална структура становника је разноврсна. У Општини у узајамном 

уважавању живи 20 нација и етничких група. Највише је Срба (51,76%), док следе 
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Мађари (11,29%), Македонци (9,19%) и Румуни (6,92%). Значајнији је и број Словака 

(5,43%) и Рома (2,48%). У Општини у мањем броју има још и Хрвата, Немаца, 

Словенаца, Бугара, Црногораца и других националности. Српски, мађарски, румунски, 

и словачки језици су равноправно у употреби у свим државним институцијама. 

Македонски језик је у службеној употреби у Дужинама. 

Табела 5: Најзаступљеније нације и етнишке групе у Опщтини, пппис 2002/2011. 

 Пппис 2002 Пппис 2011 

Наципналнпст Брпј Удеп у укупнпм 

станпвнищтву (%) 

Брпј Удеп у укупнпм 

станпвнищтву (%) 

Срби  7540 56,4 5.868 51,76 

Мађари  1619 12,1 1.280 11,29 

Македпнци  1297 9,7 1.042 9,19 

Рпми  269 2 281 2,48 

Румуни  965 7,2 784 6,92 

Слпваци  725 5,4 616 5,43 

Неппредељени  241 1,8 1.027 9,06 

Неппзнатп  117 0,9 172 1,52 

 

Образовна структура 

У општини Пландиште без школске спреме је 416 лица старих 15 и више 

година, односно 4,19% овог контингента становника, што је значајно више од 

републичког просека, који износи 2,68%. Непотпуно основно образовање има 1.386 

лица, односно 13,97%, што је такође изнад републичког просека (10,99%). Само 

основно образовање има чак 2.739 лица, што чини више од четвртине становништва 

Општине старог 15 и више година (27,61%). Највише је лица са завршеном средњом 

школом – 4.627 (46,64%), док је са високим образовањем свега 373 лица (3,76%), што је 

далеко мање од републичког просека (10,59%).  

Табела 6: Станпвнищтвп старп 15 и вище гпдина према щкплскпј спреми и пплу 

Шкплска 
спрема 

Укупнп 
Без  

щкплске 
 спреме 

Непптпунп  
пснпвнп 
 пбраз. 

Оснпвнп  
пбраз.  

 

Средое 
пбраз. 

Вище 
пбраз. 

Виспкп  
пбраз. 

Непп- 

знатп 

Укупнп 9921 416 1386 2739 4627 358 373 22 

мущкарци 4980 137 484 1307 2654 184 200 14 

жене 4941 279 902 1432 1973 174 173 8 

Посматрано према полу, жене су укупно гледано лошије образовне структуре од 

мушкараца. Двоструко је већи број жена које су без школске спреме од мушкараца. 

Такође, жена са непотпуним образовањем је 902 а мушкараца 484.  
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Изложене чињенице показују нам да образовна структура становништва није 

најбоља – испод је републичког просека који и сам није нарочито повољан. Нарочито 

је незадовољавајућа образовна структура женске популације. 

Табела 7: Неписменп станпвнищтвп старп 10 и вище г. према пплу и старпсти 

Пландищте 
Пол Укупно 

Неписмени 

Свега 
Ушещће у 

укупнпм ст. 
10-

14 г. 
15-
19 

20-
34 

35-
49 

50-
64 

65 и 
вище 

с 10480 347 3.31% 3 3 33 77 76 155 

м 5264 120 2.28% - 2 18 47 32 21 

ж 5216 227 4.35% 3 1 15 30 44 134 

У општини Пландиште живи 347 неписмених лица, што чини 3,31% укупног 

становништва старог 10 и више година, што је знатно више од републичког просека 

који износи 1,96%. Посматрано према полу, далеко је више неписмених жена од 

мушкараца – чак 227, односно 65,41%. Највећи проценат неписмених – 44,67%, чине 

стара лица, са 65 и више година. Следе лица 35-49 година старости, и ово је посебно 

забрињавајуће, јер ово су релативно млада, радно способна лица.  

Може се констатовати да општина Пландиште има висок проценат неписмених 

лица – виши од републичког просека – међу којима доминирају стара лица, а међу 

њима лица женског пола. 

У општини Пландиште укупно је 2.497 компјутерски писмених лица, старијих 

од 15 година, што чини 25,15% овог контингента становништва. Ово је знатно мање од 

републичког просека који износи 34,21%. Делимично је компјутерски писмено 1.307 

лица док је чак 6.118 лица компјутерски неписмено (61,67%). Дакле, вишеструко је 

више компјутерски неписмених него писмених лица. 

4.4. Социо-економске карактеристике 

Степен развијености 

Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица 

локалне самоуправе за 2014. годину, степен развијености општине Пландиште је испод 

републичког просека, и то у распону од 60 % до 80% републичког просека, што га 

сврстава у трећу групу локалних самоуправа према степену развијености. 

Извор прихода 

Према попису из 2011. године, само 2.710 лица (23,91%) као извор средстава за 

живот има зараду или друга примања по основу рада. Са друге стране, у Општини 

живи чак 4.585 издржаваних лица, односно 40,45% становништва. Пензију прима 2.540 

лица, што је више од петине становника (22,42%). Социјална примања као средства за 
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живот има 505 лица, односно 4,45% становништва. Ови параметри указују на 

недовољно добру економску ситуацију становништва. 

Табела 8: Станпвнищтвп према извприма средстава за живпт 

Извпр 
прихпда 

Зарада 
или друга 
примаоа 
пп пснпву 

рада 

Пензија 
Прихпди 

пд 
импвине 

Спцијална 
примаоа 

Зајам/ 
ущтеђевина 

Нпвшана 
накнада за 

незаппслене 

Издржаванп 
лице 

Бр. 2710 2540 401 505 23 55 4585 

Посматрано према домаћинствима највећи број домаћинстава – нешто више од 

трећине – као извор прихода има пензију, што је доста лош показатељ. Мешовите 

приходе има 1.200 домаћинстава, а зараду у непољопривреди 788. Приходе путем 

социјалних примања има 207 домаћинстава, односно 5,19%. Укупно 92 домаћинства су 

без икаквих прихода (2,31%). 

Табела 9: Дпмаћинства према извприма прихпда 

Извпр 
прихпда 

Укупнп 
Зарада у 
ппљппр. 

Задара у 
неппљппр. 

Пензија 
Спцијална 
примаоа 

Друге 
врсте 

прихпда 

Мещпвити 
прихпди 

Без 
прихпда 

Бр. 3989 143 788 1370 207 189 1200 92 

Просечна зарада 

Према подацима РСЗ просечна нето зарада у општини Пландиште исплаћена у 

октобру 2017. године износила је 35.785 динара и за 11.094 динара нижа је од просека у 

Републици Србији, који је износио 46.879 динара. Највећу плату у Јужнобанатском 

округу имају запослени у Вршцу, где је октобарски просек износио око 51.338 динара, 

док су најмање зарадили запослени у Алибунару, где је октобарски просек био 32.153 

динара. 

Економска активност и запосленост 

Према попису из 2011. у општини Пландиште економско активно је 3.872 лица, 

од чега занимање обавља 2.910 лица. Економски неактивно је 7.464 лица, од чега је 

највећи број пензионера, а потом деце млађе од 15 година. У 2016. години, према 

подацима РСЗ-а радни контингент становништва (15-64 година) износио је 7.071 

становник. Искоришћеност радно-способног контигента је око 52%. 

Укупан број запослених 2016. године у општини Пландиште био 2.273. Удео 

жена у укупном броју запослених је око 37%. Лица која самостално обављају делатност 

чине око 20% запослених. Укупан удео запослених у односу на број становника је 

21,6%, што није задовољавајуће али је више у односу на претходне године. 
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Незапосленост 

Незапосленост је један од најтежих економских и социјалних проблема како у 

Србији тако и у општини Пландиште, где је висок ниво незапослености присутан већ 

дужи низ година. Општа привредна и друштвена кретања непосредно су се одразила на 

стање и кретање на тржишту рада и у области запослености и запошљавања.Према 

подацима НСЗ из марта 2018. у Општини је укупно 1.229 незапослених, од чега је 581 

жена. Са друге стране, у току истог месеца пријављено је свега 9 потреба за 

запошљавањем од стране потенцијалних послодаваца. У марту је на територији 

Општине запослено 59 лица од чега 20 лица са евиденције НСЗ. 

Табела 10: Незаппслена лица према евиденцији НСЗ, март 2018. 

Незаппслена 
лица 

Нпвппријављени 
Пријављене 
пптребе за 

заппщљаваоем 
Заппщљаваое 

Заппсленп 
са 

евиденције 

1.229 68 9 59 20 

Ипак, у поређењу са прошлом годином, током 2018. бележи се позитиван тренд 

када је у питању незапосленост, у смислу да се број незапослених на евиденцији НСЗ 

смањује. У марту 2017. било је 1.478 незапослених (од чега 662 жене), што је за 249 

више него у истом месецу ове године. 

Број и структура пензионера 

У Општини је, према бази Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања (МРЗБСП) из маја 2014, укупно 2.387 пензионера, што је нешто 

мање него према попису из 2011. године. Од тога је пензионера бивших запослених 

лица 2.035, пензионера пољопривредника 290, оних који су радили у оквиру 

самосталне делатности 62, и некадашњих професионалних војних лица 16.  

Према истој бази, пензионера корисника најнижих износа пензија има укупно 

434, што чини 18,18% свих пензионера у Општини. Од тога је највише ПИО 

пољопривредника – 220, док је ПИО запослених пензионера 208, а ПИО самосталних 

делатности 6. Од ПИО запослених њих 22 прима 60% од основа, 12 прима 70% од 

основа, а 28 прима 80% од основа.  

Особе са инвалидитетом 

Према подацима из последњег пописа, у oпштини Пландиште регистровано је 

укупно 1.736 особа са инвалидитетом, што чини чак 15,31% становништва. Ово је 

дупло више од републичког просека, који износи 7,96%. Посматрано према полу, више 

је жена, 917 наспрам 819 мушкараца. Највише је старих лица (старости 65 и више 

година) – 795, међу којима доминирају жене – 524, којих има скоро дупло више него 
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мушкараца. Такође, јако је висок проценат особа са инвалидитетом старости 30-49 и 

50-59 година. 

Табела 11: Станпвнищтвп са инвалидитетпм, према старпснпј дпби 

Старпсна 
дпб 

< 15 15-19 20-29 30-49 50-59 60-64 65+ Укупнп 

Брпј пспба 6 5 23 290 418 199 795 1736 

Када је врста проблема у питању, у Општини је највише лица која имају 

проблем са памћењем/концентрацијом (763), и оних који имају проблем са ходом (737). 

Следе они са проблемима са видом (516), и слухом (310). Један број особа има 

комбиноване проблеме. 

Табела 12: Оспбе с инвалидитетпм према врсти прпблема 

 Прпблеми са 

видпм слухпм хпдпм/пеоа- 

оем уз 

степенице 

памћеоем/  

кпнцентра- 

цијпм  

сампста- 

лнпщћу 

 

кпмуника- 

цијпм 

Брпј пспба 516 310 737 763 215 144 

 

Број корисника НСП, ТНП и дечијег додатка 

Према подацима из Информационог система Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања, у 2017. години у општини Пландиште 

укупно 526 лица примало је новчану социјалну помоћ (НСП). Број корисника 

константно расте; нпр. 2012. године било је 400 корисника НСП. Према подацима 

МРЗБСП-а удео корисника новчане социјалне помоћи у укупној популацији у 2016. 

износио је 11.1%, што је значајно више негу у Јужнобанатском округу где је износио 

6%. 

 Према подацима МРЗБСП-а у општини Пландиште укупно 112 особа примало 

је у 2017. години додатак за негу и помоћ другог лица (ТНП). Основни ТНП користило 

је укупно 73 лица, од чега 9 малолетних (0-17), 7 одраслих (18-64) и 56 лица старости 

65 и више година. Овај број се смањио у односу на прошлу годину када је основни 

ТНП примало 78 лица, као и у односу на 2015. када је основну ТНП примало 82 лица. 

Увећани ТНП примало је 39 особа, што је незнатно више него претходне године када је 

ову помоћ примало 35 лица. 

У 2017. години укупно 505 особа (0-17 година) користило је дечији додатак, а 

укупно 142 особе примале су увећани дечији додатак. Удео корисника дечијег додатка 

у укупној популацији деце у 2016. години износио је 34,9%, док је у Јужнобанатском 

округу износио 25%. Удео корисника увећаног дечијег додатка у укупној популацији 

деце у 2016. години износио је 9% а у Јужнобанатској области износио је 8,1%. 
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Сиромаштво 

Према подацима Светске банке и РЗС стопа ризика од сиромаштва у општини 

Пландиште је 2013. године била 36,8%, што је више од стопе ризика у Јужнобанатском 

округу – 28,1%, односно Републици Србији –  25,7%. Исте године релативни јаз ризика 

од сиромаштва био је 13.3% док је у Јужнобанатском округу био 9,7% а у Републици 

Србији 8,8%. 

4.5. Привреда 

Привреда општине Пландиште последњих година налази се у процесу 

транзиције и реструктуирања, односно пролази кроз 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 предузећа, вишак запослених, и др. 

Међутим, постоје и потенцијали (обрадиво замљиште, очувана животна средина, 

природни и људски ресурси...) које треба развијати како би се привреда оснажила и 

развила у пуном капацитету. Од природних ресурса, поред земљишта Општина 

располаже и нафтом, природним гасом, изворима термалних вода и ветром. 

Пољопривреда 

Општина Пландиште је пољопривредна општина која је у највећој мери везана 

за производњу у пољопривредном сектору. На пољопривредно земљиште отпада 

33.382,8 ха или 87,13%, а на непољопривредноземљиште отпада 4.931,1 ха, тј. 12,87% 

укупне површине територије Општине. Обрадиво пољопривредно земљиште заузима 

30.812,84 ха, тј. 92,30%, а необрадивопољопривредно земљиште заузима 2.569,96 ха 

или 7,70% од укупног пољопривредног земљишта. На територији општине Пландиште 

заступљено је земљиште од прве до седме бонитетске класе, али највећи проценат 

земљишта је треће и четврте класе, око 60%. Доминанто место у пољопривреди 

заузима ратарска производња која се у просеку одвија на око 30.500 ха, а значајно 

место заузима и производња воћа на око 300 ха. 

Индивидуална пољопривредна газдинства представљају основне производне 

јединице у пољопривреди општине Пландиште. Што се тиче власничког односа, од 

укупног пољопривредног земљишта у Општини, 15.805,70 ха је у приватном 

власништву, тј. 47,35%, а остала површина од 17.577,09 ха или 52,65% је у другим 

облицима својине (државна, друштвена, задружна, мешовита). Привредна друштва, тј. 

пољопривредна предузећа која су од посебног значаја за општину Пландиште су: доо 

„Полет Дужине” Пландиште, д.о.о. „Јединство” Велика Греда, д.о.о. „Добровољци” 

Хајдучица, д.о.о. „Житобалат” Купиник; д.о.о. „28. март” Барице и а.д. „Хајдучица” 

Хајдучица. 
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Циљ је да се у најскоријој будућности помогне да постојећи прерађивачки 

капацитети достигну своју оптималну испуњеност у погледу расположивих 

капацитета. Тиме би се дошло до апсорпције велике количине ратарских производа и 

могућег запошљавања одређеног броја сеоског становништва, а такође би се отвориле 

могућности за развој малих и средњих предузећа која би била део једног система са 

одређеним сигурностима. 

Треба радити на производњи здраве хране која ће бити врло тражена у 

будућности и искористити близину границе која је потенцијал за развој међународне 

сарадње у свим видовима. 

Индустрија 

Индустрија представља другу најзначајнију привредну грану у општини 

Пландиште. У индустријској производњи најзаступљеније су: прехрамбена (прерада 

житарица и производња производа за људску и сточну исхрану, као и прерада пилећег 

и свињског меса), текстилна и прерада пластичних маса. Најважнија предузећа у 

прехрамбеној индустрији суд.о.о.„Виндија“ Лајковац, Млин д.о.о. „1. Октобар“ 

Пландиште, Млин „Напредак“ а.д. Велика Греда, а у текстилној д.o.o. „Јасмил“ Ариље, 

д.о.о „Пантовић“ Ужице, д.о.о „Зонети“ Пландиште.Индустрија пластичне масе 

тренутно је заступљена кроз рециклажу пластичних маса и у мањој мери кроз 

производњу пластичне амбалаже, све у приватним фирмама. 

Према подацима из 2016. године (АПР), у Општини су активна 102 привредна 

друштва, што је пораст у односу на 2015. када их је било 96 и 2014. када их је било 92. 

Активних предузетника је 227. 

Потенцијали општине Пландиште, у области индустрије, темеље се првенствено 

на расположивим природним ресурсима, при чему је основни развојни приоритет 

динамизирање прерађивачке индустрије, а нарочито прехрамбене (првенствено 

захваљујући богатој сировинској основи) и афирмација општине Пландиште као 

произвођача здраве хране. 

Динамичнији развој индустрије треба заснивати на технолошком, економском и 

власничком преструктуирању, високој финализацији производње и обезбеђењу услова 

за отварање малих и средњих предузећа (мањих прерађивачких капацитета виших фаза 

прераде). 

Туризам 

На туристичкој мапи Србије и Војводине општина Пландиште је препознатљива 

по каштелима и дворцима насталим крајем 19. почетком 20. века, као и по парковима 

који су заштићена природна добра. Развијен је и ловни и риболовни туризам. 
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5. ЛОКАЛНЕ ИНСТИТИТУЦИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

При анализи главних кључних актера у области социјалне политике фокус је 

стављен на нека питања која ће нам бити показатељи у оцењивању њихових улога. 

Нека од тих питања се тичу начина на који су циљне групе погођене проблемом, какав 

је капацитет и мотивација актера социјалне политике у решавању проблема, какав је 

однос успостављен са другим актерима, који су главни циљеви, да ли можемо да 

одредимо позитивне и негативне утицаје. На ова питања покушали смо да одговоримо 

кроз схему циљна група – актер, према ономе што се дешава у општини Пландиште. 

Важни актери социјалне политике јесу и републички актери, Министарство за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања и заводи за социјалну заштиту. Такође, 

као потенцијални партнери, позитивну улогу могу да играју и локалне самоуправе у 

окружењу, те удружења грађана која делују на специфичним питањима у области 

социјалне заштите. 

На локалном нивоу, у самој Општини као важни чиниоци у области социјалне 

заштите јављају се јавне институције и установе, локална самоуправа, цивилни сектор, 

привредни субјекти. 

5.1. Скупштина општине Пландиште 

Општина Пландиште, преко својих органа, у складу са Уставом и законом: 

доноси програме развоја, доноси урбанистичке планове, доноси буџет и завршни 

рачун, уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, као и 

организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање. 

Општина доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и 

обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, стара се о заштити животне 

средине, уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, 

ревитализацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и 

управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељима. 

Општина оснива установе и организације у области основног образовања, 

културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје и социјалне 

заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање, организује вршење 

послова у вези са заштитом културних добара од значаја за општину, подстиче развој 

културно-уметничког аматеризма и ствара услове за рад установа културе чији је 

оснивач. 

Општина, такође, организује заштиту од елементарних и других већих непогода, 

доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта, уређује и 

утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, 

подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији, стара се о развоју и 
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унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима 

се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад, 

Општина, даље, обезбеђује јавно информисање од локалног значаја. подстиче и 

помаже развој задругарства, организује, по потреби, службу правне помоћи грађанима, 

остварује сарадњу са другим општинама и градовима 

За остваривање својих права и дужности и потреба локалног становништва 

Општина може посебном одлуком оснивати предузећа, установе и друге организације 

које врше јавну службу. 

Општина остварује сарадњу са другим општинама и градовима ради 

остваривањазаједничких циљева, планова и програма развоја, задовољавања одређених 

потреба од заједничког интереса, на основу добровољности, узајамности и 

солидарности. 

Организација 

Радна тела Скупштине општине су наменска и дефинисана законом и Статутом 

општине као обавезна за области – комунални проблеми, грађевински проблеми, спорт 

и образовање, пољопривреда, буџет и финансије, култура, социјална и здравствена 

заштита. 

Скупштина општине Пландиште броји 23 одборника. Општинско веће има 9 

чланова, а за социјалну заштиту задужен је заменик председника општине. Општинска 

управа има Одељење за друштвене делатности и послове органа општине чија је 

надлежност и социјална заштита. У оквиру Општинске управе формирана је и 

Канцеларија за смањење сиромаштва која се бави увођењем нових мера социјалне 

политике ради идентификације потреба најсиромашнијих и најугроженијих чланова 

заједнице и њихове радне активације. Поред тога, постоје и: 

- Интерресорна комисија општине Пландиште која у оквиру образовног, 

здравственог и социјалног система процењује потребе за додатном подршком и 

додатним облицима подршке деци из осетљивих група.  

- Канцеларија за локални економски развој која превасходно координира 

израду стратешких аката, припрема и имплементира пројекте, промовише 

општину, комуницира са потенцијалним инвеститорима и слично.  

- Канцеларија за младе која се бави питањима младих, поред осталог и њиховим 

социјалним статусом и заштитом.  

Од међусекторских радних тела, за социјалну заштиту најважнији је Савет за 

социјалну заштиту, док су значајна и следећа тела: Савет за запошљавање, Савет за 

младе, Савет за међунационалне односе и Комисија за друштвене делатности. 

Према информатору о раду општине Пландиште од 1.12.2017. укупан број 

систематизованих радних места у Општинској управи је 51 и то: 

- 2 службеника на положају,  



21 
 

- 42 службеника на извршилачким радним местима, од којих 6 радних места у 

кабинету Председника општине као посебне организационе јединице и  

- 7 на радним местима намештеника. 

Издвајања за социјалну политику 

Планирани буџет Општине за 2017. годину износио је 522.300.000 динара. За 

социјалну и дечију заштиту било је планирано 39.142.050 динара, односно 7,49% 

укупног буџета локалне самоуправе. 

Табела 13: План бучета Опщтине за 2017. гпдину за спцијалну и дешију защтиту 

0901 ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА Изнпс (дин.) 

Спцијалне ппмпћи (Накнаде за спцијалну защтиту Канцеларија за 
смаоеое сирпмащтва) 

2.500.000 

Ппдрщка спцип-хуманитарним прганизацијама (Дптације - 
ппдстицаји ОЦД) 

1.000.000 

Активнпсти Црвенпг Крста 2.910.000 

Ппдрщка деци и ппрпдицама са децпм 18.300.000 

ПРОЈЕКАТ П/01 - ИПА прпјекат „Ппдрщка лпкалнпј услузи за 
псампстаљиваое пспба са инвалидитетпм" 

500.000  

(ппвећанп на 2.000.000) 

ПРОЈЕКАТ П/02 - Ппмпћ у кући и кућна нега 3.300.000 

ПРОЈЕКАТ П/03 - Екпнпмскп пснаживаое и псампстаљиваое 
избеглишких ппрпдица 

110.000 

Центар за спцијални рад Пландищте 10.522.050 

УКУПНО 39.142.050 

 

Највећа буџетска ставка јесте Подршка деци и породицама са децом. У оквиру 

ње највише се издваја за трошкове превоза ученика средњих школа, укупно 12.000.000 

дин., а потом за подршку материнству, род. дот. нез. породиља, укупно 3.000.000 дин. 

За финансирање смештаја у домовима и интернатима, и регресирање месечних карата 

за основце и средњошколце издваја се 1.200.000 дин., а за материјалну помоћ 

студентима I године издвојено је 1.000.000 дин.  

Као што се из табеле може видети, за активности Центра за социјални рад 

Пландиште из локалног буџета предвиђено је 10,522,050 динара. Највећа буџетска 

ставка у оквиру буџета Центра намењена је накнадама за социјалну заштиту – 

једнократне помоћи, прихватилишта, домови и друге врсте смештаја, у износу од 

5,145,000 динара. 

 Планирани општински буџет за 2018. годину износи 545.441.645 динара. За 

социјалну и дечију заштиту планирано је укупно 35.140.000 динара, што чини 6,44% 

укупног буџета. За рад Центра за социјални рад предвиђено је11.500.000 динара, што је 

више него прошле године. Убедљиво највећа буџетска ставка из ове суме предвиђена 

је, као и прошле године, за накнаде за социјалну заштиту – једнократне помоћи, 

прихватилишта, домови и друге врсте смештаја, укупно 6.005.000 динара. 
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Табела 14: План бучета Опщтине за 2018. гпдину за спцијалну и дешију защтиту 

0901 ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА Изнпс (дин.) 

ПА 0001 - Спцијалне ппмпћи  
Накнаде за спцијалну защтиту, Канцеларија за смаоеое сирпмащтва  

2.500.000 

ПРОЈЕКАТ П/0901-01 - Нпвпгпдищои и бпжићни пакетићи из 
система спцијалне защтите  

400.000  
 

ПА 0002 - Ппрпдишни и дпмски смещтај, прихватилищта и друге 
врсте смещтаја  
ПРОЈЕКАТ П/0901-02 - Радпви на рекпнструкцији пбјекта за дущевнп 
пбплела лица "1. пктпбар" Стари Лец и струшни надзпр -  
Услуге пп угпвпру (Струшни надзпр)  

1.500.000 

ПРОЈЕКАТ П/0901-03 - Стамбенп збриоаваое избеглишких ппрпдица  4.410.000  
Из бучета: 210.000 

КИРС: 4.200.000 

ПА 0003 - Дневне услуге у заједници -  
1. Дптације - ппдстицаји ОЦД (удружеоа) - 1.000.000 дин. 
2. Герпнтпдпмаћице - 5 заппслених лица ( 2.000.000-01 + 1.600.000-
07) - 3.600.000 дин. 

4.600.000 

ПРОЈЕКАТ П/0901-04 - Заједнп за инклузивну заједницу  
 

1.530.000  
Из бучета: 230.000 

ИПА фпндпви: 1.300.000 

ПА 0005 - Ппдрщка реализацији прпграма Црвенпг Крста  3.000.000 

ПА 0006 - Ппдрщка деци и ппрпдицама са децпм  
1. Накнаде за спц. защтиту (ппдрщка матер, рпд. дпт. нез. ппрпдиља) 
- 3.000.000 дин. 
2. Накнаде за спц. защтиту (накнада за нпвпрпђенп дете - јед. нпв. 
ппмпћ) - 400.000 дин. 
3. Накнаде за спц. защтиту - Обез. матер. ппмпћи за децу и ппр. - 
дешија недеља - 300.000 дин. 

3.700.000 

ПА 0008 - Ппдрщка пспбама са инвалидитетпм  
ПРОЈЕКАТ П/0901-05 - ИПА прпјекат „Лпкална ппдрщка 
сампсталнпм живпту пспба са инвалидитетпм"  
Заппщљаваое 20 лица  

2.000.000 

Центар за спцијални рад Пландищте 11.500.000 

УКУПНО 35.140.000 
Из бучета: 30.940.000 

Дптације: 4.200.000 

 

Пројекти 

Општина Пландиште реализује и финансијски подржава више пројеката из 

области социјалне заштите. 

Поред ИПА пројекта „Подршка локалној услузи за осамостаљивање особа са 

инвалидитетом", пројекта Помоћ у кући и кућна нега и пројекта Економско 

оснаживање и осамостављивање избегличких породица, Општина је у 2017. години 

отпочела и реализацију пројекта из Програма прекограничне сарадње INTERREG 

IPAРумунија-Србија, под називом „Заједно за инклузивну заједницу“. Општина 

Пландиште је партнер као и организација Save the Children (филијала Темишвар) док је 

Фондација за рехабилитацију Speranca (Темишвар) водећи партнер. Укупан буџет 

пројекта је 234.043,95 евра од којих ће ЕУ донирати 219,835.78, Период 

имплементације је од 23.06.2017 до 23.12.2018. Циљ пројекта је да преко 500 деце 
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(првенствено оне са ризиком од искључености и умањеним могућностима), наставника, 

као и комплетна заједница у Банлоку и Ливезиле у Румунији и Пландишту у Србији, 

научи да се суочава са проблемима и постане инклузивна.  

У циљу реализације пројекта „Реконструкција објекта Дома за душевно оболела 

лица „1. Октобар“ Стари Лец“ – објекат за смештај корисника који финансира 

Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе РС дана 24.10.2017. године 

потписан је тројни Уговор између АП Војводине, Дома за душевно оболела лица „1. 

Октобар“ Стари Лец и Општине Пландиште, којим је јединица локалне самоуправе 

овлашћена да у целости спроведе, контролише и координира радовима који 

подразумевају комплетну реконструкцију објекта. 

ИПА пројекат „Подршка локалној услузи за осамостаљивање особа са 

инвалидитетом" усмерен је на особе са инвалидитетом. Ребалансом буџета уместо 

500.000 дин. Општина је за пројектне активности издвојила 2.000.000 дин. 

Одлуке, програми и планови 

Општина Пландиште донела је у току 2017. године више важних докумената из 

домена социјалне заштите. 

У октобру 2017. донесена је Одлука о социјалној заштити, којом се утврђују 

права грађана/ки општине Пландиште на услуге социјалне заштите и мере материјалне 

подршке, поступци за остваривање права, права и обавезе корисника социјалне 

заштите, финансирање социјалне заштите, као и друга питања од значаја за социјалну 

заштиту на нивоу локалне заједнице у складу са Законом о социјалној заштити.  

Према овој Одлуци Општина Пландиште обезбеђује следеће групе услуга 

социјалне заштите:  

- дневне услуге у заједници;  

- услуге смештаја;  

- услуге подршке за самостални живот;  

- саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге;  

- остале услуге социјалне заштите у складу са потребама локалне заједнице;  

- иновационе услуге.  

Када су дневне услуге у питању, Општина обезбеђује право на помоћ у кући за 

одрасла и старија лица/децу са сметњама у развоју/лица са менталним и 

интелектуалним потешкоћама/другим рањивим групама у складу са потребама локалне 

заједнице.  

У оквиру услуга смештаја Општина обезбеђује: а) привремени смештај у 

прихватилиште за одрасла и старија лица; б) привремени смештај у прихватилиште за 

жртве насиља у породици.  

Општина обезбеђује право на следеће саветодавно-терапијске и социјално-

едукативне услуге: а) социјално-едукативне услуге; б) терапијске услуге; в) 

медијацију; г) саветодавне услуге; д) услуге мобилног тима за хитне интервенције.  
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Поред овог, Општина Пландиште обезбеђује следеће остале и иновационе 

услуге: а) социјално становање и побољшање услова живота; б) становање уз подршку 

за душевно оболела лица; в) мултисекторски тим за унапређење менталног здравља; г) 

подршка самосталном животу особа са инвалидитетом.  

Средства за пружање услуга социјалне заштите обезбеђују се:  

- Из буџета општине Пландиште за кориснике који имају пребивалиште на 

територији општине Пландиште;  

- Из средстава корисника и учешћа корисника у трошковима услуге;  

- Из буџета других локалних самоуправа на чијој територији корисници 

услуге имају пребивалиште у складу са међуопштинским споразумом о 

пружању услуге;  

- Из наменских трансфера обезбеђених у складу са чланом 207. Закона о 

социјалној заштити и Уредбом о наменским трансферима;  

- Из других извора (партнерство са националним и међународним 

организацијама, донација, добровољних прилога и сл.).  

Поред услуга, Општина Пландиште обезбеђује и право на следеће врсте 

материјалне помоћи:  

1. Материјална подршка у новцу  

1.1. Једнократна новчана помоћ; 1.2. Ванредна увећана новчана помоћ  

2. Материјална подршка у натури  

2.1. Бесплатна оброк (ужина у основним школама), 2.2. Опремање 

корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу, 

2.3. Једнократна помоћ у натури, 2.4. Једнократна помоћ у натури за 

добровољно радно ангажовање  

3. Остале врсте материјалне подршке  

3.1. Субвенције превоза за ученике средњих школа, 3.2. Путни трошкови 

и исхрана пролазника, 3.3. Трошкови смештаја ученичког дома за 

ученике, 3.4. Трошкови сахране. 

Средства за остваривање права на мере материјалне подршке обезбеђују се из 

буџета општине Пландиште и из других извора (партнерство са националним и 

међународним организацијама, донације, добровољни прилози и сл.).  

Локална самоуправа доноси на годишњем нивоу Програм унапређења 

социјалне заштите у општини Пландиште, који је у складу са локалном Стратегијом 

развоја социјалне заштите. У Програму за 2017. годину утврђене су следеће 

приоритетне групе: 1. Стара лица, 2. Особе са инвалидитетом, 3. Деца и млади, 4. 

Породице, 5. Сиромашни и незапослени, 6. Роми. Програм дефинише следеће 

приоритете: 

1. Радити на побољшању квaлитета живота старих, болесних особа и социјално 

некомпетентних пружањем висококвалитетних услуга неопходних за обављање 
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основних дневних потреба пружањем помоћи у кући и осамостаљивању особа 

са инвалидитетом;  

2. Побољшати квалитет живота младих и деце oбезбеђивањем услова за 

школовање и студирање пружањем једнаких могућности (регресиран превоз за 

ученике средњих школа, бесплатан смештај у домовима ученика и студената за 

ученике и студенте из система социјалне заштите, набавка књига и опреме за 

децу из материјано угрожених породица);  

3. Увођење нових и иновативних услуга (подршка локалној услузи 

осамостаљивања особа са инвалидитетом и услуга личног пратиоца као додатна 

образовна, социјална и здравствена подршка детету и ученику);  

4. Активна партиципацији у решавању сопствених проблема корисника 

(плаћањем дела услуга и радном активацијом)  

5. Унапређење људских, финансијских и материјално-техничких ресурса (обука 

личних пратилаца). 

 

Најважније активности у оквиру Програма јесу:  

1) Побољшања квалитета живота старих лица унапређењем услуге геронто домаћица и 

неговатељица;  

2) Побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом и интелектуалним и 

менталним потешкоћама унапређењем услуге становање уз подршку за душевно 

оболела лица;  

3) Побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом реализацијом пројекта 

“Подршка локалној услузи осамостаљивања особа са инвалидитетом”;  

4) Обезбеђење превоза за ученикe са пратиоцем са сметњама у развоју до ШОСО 

„Јелeна Варјашки” Вршац;  

5) Бесплатна ужина за све ученике  

6) Побољшање квалитета живота младих и деце oбезбеђивањем услова за школовање-

регресирање превоза од 100% до 40% за ученикe средњих школа;  

7) Стварање позитивне друштвене климе за унапређење положаја социјално осетљивих 

грађана општине. 

 

Средства за реализацију Програма обезбеђена су из буџета општине Пландиште 

за 2017. годину (Програм 11 – социјална и дечија заштита), од републичких и 

покрајинских органа и из страних донација (ЕУ и ЕХОНС-ХЕКС Швајцарска). 

Поред ових докумената, за контекст социјалне политике важан је и Локални 

акциони план запошљавања општине Пландиште за 2017. годину. У њему је као 

општи циљ зацртано повећање запослености и подстицање запошљавања и социјалног 

укључивања теже запошљивих лица и унапређење квалитета радне снаге и улагање у 

људски капитал. План је предвидео следеће мере: 1. Програм јавних радова; 2. Програм 

стручне праксе; 3. Програм стицања практичних знања за неквалификована лица; 4. 

Субвенција за самозапошљавање; 5. Субвенција за запошљавање незапослених лица из 
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категорија теже запошљивих (млади до 30 година старости, старији од 50 година, 

вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно способни корисници 

новчане социјалне помоћи...) 

За реализацију планираних програма и мера активне политике запошљавања за 

2017. годину било је планирано 3.920.000 динара и то 1.960.000 из буџета општине 

Пландиште и из буџета Републике Србије 1.960.000 динара. 

5.2. Центар за социјални рад Пландиште 
 

За послове социјалне заштите у општини Пландиште институционално је 

надлежан Центар за социјални рад (ЦСР), који ради самостално од 2005. године. 

Центар обавља следеће стручне послове у области социјалне заштите и социјалног 

рада, према Закону о социјалној заштити („Сл. гласник РС”, бр. 24/2011): 

1) процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружање 

услуга социјалне заштите; 

2) спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о 

коришћењу услуга социјалне заштите;  

3) предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим 

поступцима;  

4) води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника.  

5) обавља и друге послове утврђене Законом и другим прописима. 

Приказани послови из тачака 2) и 4) који се односе на права, односно услуге 

социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара Република Србија обављају се као 

поверени, а организацију рада, нормативе и стандарде стручног рада у вршењу 

поверених послова прописује министар надлежан за социјалну заштиту. 

Послове који се односе на права, односно услуге социјалне заштите о чијем се 

обезбеђивању стара јединица локалне самоуправе Центар за социјални рад обавља у 

складу са прописом који доноси надлежни орган Општине Пландиште. 

У спровођењу социјалне заштите и социјалног рада Центар за социјални рад 

врши следећа јавна овлашћења:  

- решава у првом степену о остваривању права утврђених законом; 

- пружа услуге социјалног рада у поступку решавања о тим правима; 

- врши исплату новчаних права утврђених законом (послови исплате 

корисницима по основу остварених права чије финансирање обезбеђује 

Репблика врше се од стране Републике, док  ЦСР има  надлежност за 

послове исплате корисницима које се финансирају из локалног буџета). 

У свом раду Центар се придржава својих планова и програма рада за општину 

Пландиште, прилагођавајући се ситуацији на подручју за које је основан као и 

потребама појединаца, породица и других друштвених група којима пружа заштиту. 

У Центру грађани могу остварити следећа права: 
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- право на новчану социјалну помоћ; 

- право на додатак за помоћ и негу другог лица и право на увећани додатак за 

помоћ и негу другог лица; 

- право на помоћ за оспособљавање за рад; 

- смештај у установу социјалне заштите или другу породицу;  

- услуге социјалног рада (које Центар пружа у вршењу поверених послова 

приликом одлучивања о наведеним правима грађана). 

Ова права прописана су Законом о социјалној заштити („Сл. гласник РС”, бр. 

24/2011) и финансирају се из буџета Републике Србије (Министарство за рад, 

запошљавања, борачка и социјална питања).  

Центар, као надлежан орган старатељства, пружа заштиту и помаже грађанима у 

остваривању права у вези са:  

- Браком и односима у браку, односима у ванбрачној заједници, односима 

деце и родитеља, усвојењу, старатељству, хранитељству, издржавању, 

имовинским односима у браку и породици, насиљем у породици и личним 

именом; 

- Центар по службеној дужности или по захтевима, односно на иницијативу 

странака и других овлашћених предлагача пружа помоћ и заштиту 

грађанима у остваривању и заштити њихових права из области породичних 

односа, брака, као и других статусних права. 

Такође, Центар ради на обезбеђењу права која је сходно својим овлашћењима 

установила Општина Пландиште, то јест права на обезбеђење материјалне подршке и 

права на коришћење социјалних услуга у заједници. 

 ЦСР у Пландишту је регистрован и ради самостално од 01. 05. 2005. године.  

Центар за социјални рад “1.Март” за општине Алибунар и Пландиште, радио је као 

Међуопштински Центар од 01. 01. 1992.године, са седиштем у матичном Центру у 

Алибунару и Оделењем у Пландишту, до 30. 04. 2005. године.  

Организациони и људски ресурси 

 У ЦСР је организован процес рада кроз Општу службу за непосредну заштиту 

корисника, којом руководи дипл.правница, а стручни рад обавља 1 социјална радница 

као водитељ случаја,  и 1 психолошкиња која обавља послове водитеља случаја у ½ и 

послове супервизора у ½, док све послове из области проширених права за локалну 

самоуправу обавља психолог. Током 2017.године на основу сагласности добијене од 

стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, запослена су 

два радника на неодређено време  и то 1 радница на пословима социјалног рада и 1 

радница – шеф рачуноводства. 

 У Центру је било запослено 7 радника, од тога 1 правник и 4 стручна радника, 1 

радник на административним и пословима возача и 1 радник на финансијско-

рачуноводственим пословима. Директор Центра врши и послове стручног радника. Од 
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наведених 7 запослених радница, 5 се финансира из буџета Републике а једна стручна 

радница на одређено време – психолошкиња и 1 радник на административним и 

пословима возача из буџета Општине. Три запослене раднице имају између 50 и 65 

година старости, три запослена радника имају између 27 и 50 година и једна стручна 

радница је млађа од 27 година.  

 Структура стручних радника (профил запослених): 1 социјални радник, 1 

правник,1 специјални педагог, 2 психолога. 

Хронолошки преглед из доње табеле показује нам да је број стручних радника у 

Општини у претходних 7 година варирао између 3 и 4. 

Табела 15: Брпј струшних радника у Центру за спцијални рад, 2011-2017. 

 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

Бр. струшних радника 3 4 4 4 4 3 4 

Републишки завпд за спцијалну защтиту 

Подаци из 2017. показују да на једног стручног радника долази 460 корисника 

социјалне заштите, што је више од републичког просека (из 2016), где имамо 412 

корисника по стручном раднику. Када је, међутим, однос броја становника и стручних 

радника Центра за социјални рад у питању, Пландиште је у повољнијем положају у 

односу на Републику, 1 : 3.521, наспрам 1 : 4.162. 

Табела 16: Однпс брпја кприсника спцијалне защтите и струшних радника ЦСР, 2011-2017. 

 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

Опщтина Пландищте 466 369 462 452 539 630 460 

Република Србија 327 320 341 358 367 412 / 

Републишки завпд за спцијалну защтиту 

Табела 17: Однпс брпја станпвника и струшних радника ЦСР, 2011-2016. 

 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

Опщтина Пландищте 3788 2791 2748 2717 2680 3521 

Република Србија 4166 3778 3851 3870 3860 4162 

Републишки завпд за спцијалну защтиту 

ЦСР Пландиште нема герoнто могућности, јер још увек нема лиценцу у том 

домену, али ову услугу пружа кроз сарадњу са лиценцираним субјектима. Центар има 

мобилни тим који чини два стручна радника која су 24 часа пасивно дежурна. Задатак 

овог мобилног тима јесте да спречава насиље у породици и вршњачко насиље. Овај 

тим се одазива на позиве корисника, полиције, Дома здравља, школе, 

тужилаштва,вртиће, и на анонимне позиве.  

Када су у питању малолетна лица или угрожени, они се по потреби шаљу у 

установе сигурне куће или у хранитељске породице. 

Просторни и материјални ресурси 
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Центар је смештен у делу зграде Скупштине општине Пландиште. Што се тиче 

просторних услова ЦСР у Пландишту ради у скученом простору, и ово је главни 

проблем са којим се Центар суочава. Постоје четири просторије, од којих је једна 

веома мала, те се у три просторије налазе по два радника, односно у једној канцеларији 

три радника. Директор има одвојену просторију, што значајно сада олакшава рад, али 

не постоји просторија за тријажу. У ЦСР није могуће радити у апсолутној дискрецији, 

која захтева потпуну заштиту података и поштовање личности и достојанства 

корисника. Не постоји пријемна канцеларија, нити просторија за заједничке састанке 

тима за опште послове. Објекат је приступачан за особе са инвалидитетом, као и за све 

кориснике ЦСР. Услови рада су значајно побољшани у односу на претходне године, 

нарочито у техничком смислу. Технички је добро опремљен, тако да сада ЦСР 

располаже адекватнијим условима за рад. Центар има две телефонске линије које 

обезбеђују квалитетнију и бржу телефонску комуникацију са корисницима, као и 

приступ интернет комуникацији, а такође и умрежене мобилне телефоне запослених 

радника. Потребан је тзв. ИНТЕГРАЛ програм за ефикаснији и бржи рад запослених. 

 ЦСР Пландиште поседује теренско возило Фиат Пунто (Застава 10) старо 10 

година, које вози возач или стручни радници на краћим релацијама. 

Сарадња са актерима у заједници 

ЦСР Пландиште остварује адекватну сарадњу са свим релевантним актерима у 

заједници – са Општином, Полицијском станицом, Домом здравља, Домом за душевно 

оболела лица, Црвеним крстом, школама, Националном службом за запошљавање и сл. 

И приватне фирме, попут компаније Нафтагас, а и различита удружења (нп. бајкера) 

помажу активности Центра. 

Рад са корисницима 

Према подацима Републичког завода за социјалну заштиту у току 2017. године, 

у општини Пландиште евидентирано је укупно 1.966 корисникауслуга ЦСР. 

Хронолошки посматрано, број корисника се смањио у односу на 2015. годину (2.157), а 

повећао у односу на 2011, када је било 1.398 корисника. Посматрано према полу, 

приближно је иста заступљеност мушкараца и жена. У 2017. години било је 1.064 

мушкараца и 902 жене. 

Табела 18: Укупан брпј кприсника спцијалне защтите на евиденцији ЦСР 2011-2017. 

 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

Укупнп 1398 1476 1847 1808 2157 1891 1966 

мущкарци 709 804 901 952 1141 923 1064 

жене 689 672 946 856 1016 968 902 

Републишки завпд за спцијалну защтиту 

Према подацима из 2016. године, чак 17,9% становништва Општине користи 

услуге социјалне заштите, што је више од просека у Округу (17,9%), и знатно више од 

републичког просека (10%). 
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Табела 19: Удеп кприсника спцијалне защтите у укупнпј пппулацији 2011-2016. (%) 

 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

Пландищте 12.3 13.2 16.8 16.6 20.1 17.9 

Јужнпбанатски пкруг 9.8 11 12.1 12.6 13.2 13.3 

Србија 7.9 8.5 8.9 9.3 9.5 10 

Републишки завпд за спцијалну защтиту 

У систему социјалне заштите регистровано је око 250 припадника ромске 

националности. 

У установе социјалне заштите смештено је 82 корисника, од којих је 28 деце – 

двоје деце у установи, а 26 на хранитељству. Двоје деце са инвалидитетом користи 

услуге смештаја. 

Кроз сарадњу ЦСР са Домом за душевно оболела лица обезбеђује се 

прихватилиште за одрасла и стара лица, која углавном ове услуге користе током 

зимских периода. У 2017. години услугу је користило 7 одраслих особа.  

 Као што је већ споменуто, према евиденцији ЦСР Пландиште у 2017. години 

било је укупно 1.966 корисника, од чега 1.064 мушкараца и 902 жене. Припадници оба 

пола приближно су подједнако присутни, с тим што је у групацији деце 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.  

 Посматрано према старосним групама највише је одраслих лица (26-64) – 943 

(47,96%). Следе деца, тј. малолетна лица (0-17) – 524 (26,65%). Старијих лица (65 и 

више) укупно је 305 (15,51%). 

Табела 20: Брпј кприсника према старпсти и пплу  на активнпј евиденцији ЦСР у 2017. гпд. 

Кприсници пп 
узрасту 

Брпј кприсника на активнпј евиденцији у 2017. гпд. 

М Ж Укупнп 

Деца (0-17) 301 223 524 

Млади (18-25) 106 88 194 

Одрасли (26-64) 513 430 943 

Старији (65 и 
вище) 

144 161 305 

Укупнп 1064 902 1966 

                Извещтај п раду ЦСР Пландищте за 2017. гпдину 

 Током 2017. године било је 169 новоевидентираних и 46 реактивираних 

корисника, док је у пасиву стављено 124 корисника. Ово нам показује да број 

корисника расте. 
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 Од укупно 175 пренетих корисника највећи број је 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 НСП, деца у 

вршњачком и насиљу у породици. 

Табела 21: Кретаое брпја кприсника у ЦСР у 2017. гпд. 

Старпсне групе  Пренети Нпвпевидентирани Реактивирани Укупнп у 2017.  
Стављени у 

пасиву 

Деца (0-17) 414 89 21 524 35 

Млади (18-25) 157 23 14 194 50 

Одрасли (26-64) 882 52 9 943 22 

Старији (65 и вище) 298 5 2 305 17 

У К У П Н О  1751 169 46 1966 124 

Извещтај п раду ЦСР Пландищте за 2017. гпдину 

 Када су у питању посебно осетљиве групе корисника најчешће је од стране ЦСР 

пружана помоћ жртвама насиља, њихово измештање у безбедно и сигурно окружење, 

код категорије старијих уочене су потребе услуге Геронто-службе, за децу и младе са 

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

као и укључивањем у нестандардизовану услугу помоћи сеоске домаћице и сеоског 

домаћина. 

Деца 

 Као што је већ поменуто, на евиденцији ЦСР је укупно 524 деце старости 0-17 

година, што је више од четвртине свих корисника. Дечака је више него девојчица. 

Посматрано по узрасту, највише је оних 6-14 година – 249 (47,52%). 

Табела 22:Брпј деце на евиденцији ЦСР у тпку 2017. гпдине гпдине према узрасту и пплу 

Узрасне групе 
Укупан брпј деце у 2017. гпд. 

М Ж УКУПНО 

0 - 2  26 21 47 

3 - 5  44 30 74 

6 - 14 136 113 249 

15-17 95 59 154 

УКУПНО 301 223 524 

                Извещтај п раду ЦСР Пландищте за 2017. гпдину 

 Од све деце на евиденцији ЦСР убедљиво је највише оних чије су породице 

корисници НСП и других видова материјалних давања – 378 (72,14%). Следе деца ОСИ 

– 39 (7,44%), деца под старатељством – 29 (5,53%) и деца са проблемима у понашању и 
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у сукобу са законом – 19 (3,63%). Два детета су жртве насиља и занемаривања и она су 

заједно са мајкама жртвама насиља измештени из породице и налазе се у породичном 

смештају. Једно дете је са неадекватним родитељским старањем и оно је одузето од 

родитеља. Забележен је и значајан пораст пријава вршњачког насиља. Током 2017. 

године обезбеђено је 208 једнократних новчаних помоћи за децу. 

Табела 23:Брпј деце у ЦСР према кприснишким групама/ппступцима и узрасту у 2017. гпд. 

Кприснишке групе                                                                     

Узраст 

0-2 3-5 
6-
14 

15-
17 

УКУПНО 

Деца ппд старатељствпм (сва деца ппд старатељствпм) 2 4 21 2 29 

Деца жртве насиља и занемариваоа 0 0 2 0 2 

Деца са неадекватним рпдитељским стараоем 0 0 1 0 1 

Деца са прпблемима у ппнащаоу и у сукпбу са закпнпм 0 0 4 15 19 

Деца шији се рпдитељи сппре пкп нашина врщеоа рпдитељскпг права 2 5 10 0 17 

Деца шије су ппрпдице кприсници НСП и других видпва материјалних даваоа 36 49 222 80 387 

Деца ОСИ 3 0 22 14 39 

Деца у ппступцима пдређиваоа лишнпг имена 4 0 0 0 4 

Остала деца   3 16 20 43 82 

Извещтај п раду ЦСР Пландищте за 2017. гпдину 

 Од укупног број евидентиране деце њих 378 су у предшколском и школском 

систему. Највише њих похађа основну школу – 215 (56,88%). Школу не похађа 28 деце 

са евиденције ЦСР. 

Табела 24: Брпј деце у ЦСР према узрасту и врсти щкпле на дан 31.12.2017. гпдини 

Узраст 

Врста щкпле 

УКУПНО Предщкплска 
настава 

Оснпвна Средоа 
Не ппхађа 

щкплу 
Нема 

ппдатака 

6-14 31 208 0 5 1 245 

15-17 0 7 102 23 1 133 

УКУПНО 31 215 102 28 2 378 

       Извещтај п раду ЦСР Пландищте за 2017. гпдину 

Пунолетне особе 

 Од укупно 1.442 пунолетна корисника 869 су материјално угрожене особе 

(60,26%), 134 су особе са инвалидитетом (9,29%), а 43 (2,29%) су жртве насиља, 

занемарене особе и у ризику од занемаривања. Укупно 19 особа (1,32%) има потребу за 

домским или породичним смештајем. 
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Табела 25: Брпј пунплетних кприсника у ЦСР према кприснишким групама у 2017. гпд. 

Кприснишке групе УКУПНО 

Жртве насиља, занемаренe пспбe и у ризику пд 
занемариваоа 

43 

Оспбе кпје се сппре пкп врщеоа рпдитељскпг права 19 

Оспбе са инвалидитетпм 134 

Оспба са друщтвенп неприхватљивим ппнащаоем 3 

Оспбе кпје имају пптребе за смещтајем -дпмски или 
ппрпдишни смещтај  

19 

Материјалнп угрпжене пспбе 869 

Страни држављани и лица без држављанства у пптреби за 
спцијалнпм защтитпм 

8 

Бескућници 2 

Остали  345 

                            Извещтај п раду ЦСР Пландищте за 2017. гпдину 

 Посматрано према образовној структури највећи број пунолетних корисника 

има завршену само основну школу, њих 608 (44,94%; и то су углавном корисници 

НСП-а), док средњу школу има 437 корисника. Без завршене основне школе је 244 

корисника (18,03%). 

Табела 26: Брпј пунплетних кприсника на евиденцији ЦСР према пбразпваоу и старпсти на 
дан 31.12.2017. гпд. 

Старпст 
кприсника 

Нивп пбразпваоа 

Без заврщене 
пснпвне щкпле 

Заврщена 
пснпвна щкпла 

Заврщена 
средоа щкпла 

Заврщена вища/ 
виспка щкпла 

Нема 
ппдатака 

УКУПНО 

Млади   12 141 36 6 6 201 

Одрасли   130 353 299 23 7 812 

Старији   102 114 102 15 7 340 

УКУПНО 244 608 437 44 20 1353 

Извещтај п раду ЦСР Пландищте за 2017. гпдину 

 Укупно 98 пунолетних лица имају право на туђу негу и помоћ, док је 559 лица 

(односно породица) остварило једнократну новчану помоћ током 2017. године. 

Особе са инвалидитетом 

 Укупно 183 особе са инвалидитетом користило је услуге ЦСР у 2017. години. 

Половину чине старије особе – 92 (50,27%), 32 су деца, а најмање је младих – 18 

(9,84%). 
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Табела 27: Оспбе са инвалидитетпм на евиденцији ЦСР у 2017. гпд, према старпсти и пплу 

Старпст Мущки Женски Укупнп 

Деца 21 11 32 

Млади 11 7 18 

Одрасли 24 17 41 

Старији 58 34 92 

УКУПНО 114 69 183 

      Извещтај п раду ЦСР Пландищте за 2017. гпдину 

 Посматрано према врсти инвалидности, највише је особа са телесним 

инвалидитетом – 85 (46,45%), а следе особе са менталним обољењем – 44 (24,04%) и 

особе са интелектуалним инвалидитетом – 35 (19,13%). Вишеструки инвалидитет има 

10 особа. 

Табела 28: Брпј ОСИ на евиденцији ЦСР у 2017. гпд. према врсти инвалидитета и старпсти 

Врста инвалидитета 
Старпсна структура 

Деца Млади Одрасли Старији Укупнп 

Телесни инвалидитет  5 5 19 56 85 

Интелектуални инвалидитет 15 3 3 14 35 

Сензпрни инвалидитет 1 0 0 4 5 

Первазивни развпјни ппремећаји 2 2 0 0 4 

Вищеструки инвалидитет 5 5 0 0 10 

Ментална пбпљеоа 4 3 19 18 44 

УКУПНО 32 18 41 92 183 

  Извещтај п раду ЦСР Пландищте за 2017. гпдину 

 На дан 31.12.2017.  године укупно 5 ОСИ користило је услуге смештаја, и то: 

смештај у прихватилишту 3 особе, у хранитељској породици 1 и у установи социјалне 

заштите 1 особа. 

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 јесте Право на једнократну новчану помоћ, којих је било у извештајној 

години 767. Помоћ у натури пружена је за 185 корисника (пакети хране, хигијене и 

дидактичких играчака за децу са инвалидитетом). 

 ЦСР учествује у планирању и развоју социјалне заштите на територији 

Општине, врши потребне процене недостајућих дневних услуга у заједници. 

Констатовано је да је неопходно пружати услуге Геронтро-службе због великог броја 

старих житеља. А такође је успостављена нова нелиценцирана услуга сеоске домаћице 
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и сеоског домаћина за особе са инвалидитетом (45) путем пројекта „Локална 

подршка самосталном животу особа са инвалидитетом“. То је услуга која може 

представљати пример добре праксе. 

 Услуге у социјалној заштити у заједници представљају активности пружања 

подршке грађанима и њиховим породицама ради побољшања квалитета живота – 

неодложне интервенције Мобилног тима, неповољних животних околности – 

неповољне стамбене прилике у 6 стамбених јединица 

 Услуге подршке као и саветодавно-терапијске услуге примењене су у 2017. 

години код 500 корисника,  односно 200 породица. 

 Што се тиче других врста 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 интерната за ученике.  

5.3. Дом за смештај душевно оболелих лица „1. Октобар” Стари Лец 

Друга важна установа на територији општине Пландиште која обавља делатност 

из домена социјалне заштите је Дом за смештај душевно оболелих лица „1. Октобар” 

Стари Лец. Установа се простире на преко 5 хектара површине око старог Каштела, 

имања некадашњег властелина, у парку где се и данас налазе примерци четинара, 

ретких врста храстова, јавора. 

Дом се током свог постојања развијао како просторно, тако и квалитетом 

услуга, поред Каштела који је био први и једини објекат за смештај корисника, Дом 

сада има још четири павиљона: Амбуланта, Школа, Бела зграда и најновија Жута 

зграда, поклон владе Аустрије преко хуманитарне организације Hilfswerk. У сарадњи са 

општинама Пландиште, Бела Црква, Алибунар и Вршац, 2010. године у оквиру Дома 

отворено је прихватилиште за одрасла незбринута лица. Од маја месеца 2013. године 

установа је почела да пружа услугу становања уз подршку; кућа се налази у близини 

дома где су измештена 4 корисника из установе. Кроз учешће у пројекту који је 

финансиран од стране Европске Уније установа је добила још једну кућу за становање 

са подршком, где је измештено 8 корисника. 

Дом поседује све пратеће техничке објекте (управна зграда, кухиња, вешерница, 

магацини и мајсторске радионице), 5 hа пољопривредног земљишта и фарму свиња. У 

последњих 10 година дошло је до битног проширења и побољшања квалитета 

смештаја. 

Данас Дом представља специфичну установу социјалне заштите у надлежности 

Покарјинског секретаријата за здравство и социјалну политику, чија је основна 

делатност смештај и збрињавање одраслих душевно оболелих и лакше ментално 

недовољно развијених лица. 

Дом тренутно збрињава 550 корисника из целе Србије. Због специфичне 

категорије корисника у Дому је организована сопствена здравствена служба, која 
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обезбеђује здравствену заштиту на нивоу опште праксе, неге и специјалистичког 

психијатријског лечења. Посебна пажња је посвећена рехабилитацији кроз социо и 

радно окупациони третман корисника, у том смислу су у Дому развијени различити 

видови радно-окупационе терапије. Корисници су ангажовани у радионицама за 

обраду дрвета, ручне радове, ткања, сликања, као и у другим културно-забавним и 

спортским активностима у којим у последњим годинама бележе значајне резултате. 

Осим ефеката у самој рехабилитацији и очувању преосталих психофизичких 

способности, ове активности донеле су установи велики број признања, медаља у 

спортским такмичењима. 

Дом има 160 запослених, организованих по службама: Социјална служба, која у 

свом саставу има социјалне раднике, радне терапеуте и радне инструкторе; 

Здравствено- хигијенска служба коју чине лекар, специјалиста психијатар, 2 лекара 

опште праксе, медицинске сестре, неговатељице, спремачице, вешерке, берберке; и 

Кухиња као посебан сектор. Да би сви системи у дому функционисали брину службе 

обезбеђења и одржавања, а све то прати Правно-административна и служба 

рачуноводства, 

Финансијске могућности ограничавају број запослених којих је недовољнан 

број у скоро свим сектрорима, и само захваљујући искреном залагању постојећих 

радника, дом функционише на завидном нивоу. 

У октобру 2017. потписан је уговор за комплетну реконструкцију објекта за 

смештај корисника. Реконструкција се одвија кроз пројекат„Реконструкција објекта 

Дома за душевно оболела лица „1. Октобар“ Стари Лец“,који финансира Канцеларија 

за управљање јавним улагањима Владе РС, а који треба да у целости спроведе локална 

самоуправа – Општина Пландиште. 

Прихватилиште за стара и одрасла лица Стари Лец, значајни је ресурс за кориснике са 

подручја Општине Пландиште. Не само да она корисницима може обезбедити 

неопходну заштиту, већ будићи да се установа налази у локалној заједници, корисници 

и просторно остају  близу свог дома и блиског окружења. 

 

5.4. Здравствене установе  

У општини Пландиште здравствене установе чине:  

- Дом здравља у седишту Општине;  

- Амбуланте, у свим насељеним местима (у саставу су Дома здравља);  

- Апотекарска служба у четири насељена места;  

- Приватна апотека: „Здравље” у Пландишту;  

- Приватна апотека: „Мелем” у Пландишту.  
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Основна и најзначајнија здравствена установа свакако је Дом здравља „1. 

октобар” Пландиште. У овој установи пружају се услуге опште праксе, зубне службе, 

педијатрије, гинекологије, лабораторије и интерне медицине. Ове услуге пружају 

службе опште праксе, интерне медицине, педијатрије, стоматологије, гинекологије, 

лабораторије, хитне помоћи и патронажна служба. У седишту Општине и свим 

насељеним местима има укупно 78 запослених радника, од чега је 54 њих запослено у 

самом Дому здравља у Пландишту. 

Дом здравља је саграђен 1980. године, и површина самог објекта је 2.150 м
2
. С 

обзиром да је констатована неопходност реконструкције зграде, обезбеђена су средства 

од Канцеларије за управљање јавним улагањима Републике Србије и ова здравствена 

установа ће бити реконструисана од темеља до крова. 

Поред Дома здравља, у Општини се налази и 12 амбуланти. Једино у засеоку 

Лаудоновац нема амбуланте, због изразито малог броја становника. 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. Ових осам 

амбуланти има и добру или релативно добру комуналну опремљеност (вода, струја, 

грејање, телефон). Амбуланте у Дужинама, Јерменовцима и Банатском Соколцу нису 

адаптиране и у њима се отежано пружају здравствене услуге. 

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

као и у самом 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.  

Према подацима Института за јавно здравље Србије из 2016. године, у оквиру 

целокупне здравствене установе ради укупно 14 лекара, што чини број од 1,3 лекара на 

1.000 становника. Ово је мање од просека у Јужнобанатском округу који износи 2,4 

лекара на 1.000 становника. Ипак, када је у питању здравствена заштита деце овај 

просек је бољи у Општини (2,2) него у Округу (1,4). Иста ситуација је и са 

здравственом заштитом жена – 0,22 наспрам 0,18. У сваком случају, неопходан је већи 

број здравствених радника, нарочито лекара и лекара специјалиста. 

Такође је потребно 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. Неопходно је спроводити и перманентне едукативно-превентивне 

активности усмерене ка становништву. 

  



38 
 

5.5. Образовне установе 

На територији општине Пландиште налази се једна предшколска установа, 10 

објеката предшколског образовања, 3 основне матичне школе и 7 подручних одељења. 

У Општини нема средњих школа ни високошколских установа. 

Предшколско васпитање и образовање   

Према одлуци локалне самоуправе из марта 2017. године, мрежу предшколске 

установе „Срећно детињство“ Пландиште, чине: 

- објекат предшколске установе у седишту, 

- простори у основним школама (издвојеним одељењима школе) и 

- простор у приватној својини (издвојено одељење). 

Предшколску установу „Срећно детињство“ Пландиште, чини још 9 издвојени 

одељења деце предшколског узраста смештених у просторијама Основне школе 

„Доситеј Обрадовић“ у насељима Јерменовци, Купиник, Велики Гај и Маргита, у 

простору у приватној својини у Барицама, у просторијама Основне школе „Јован 

Стерија Поповић“ у насељима Велика Греда и Милетићево и у просторијама Основне 

школе „Јован Јовановић Змај“ у насељима Хајдучица и Стари Лец. 

ПУ „Срећно детињство“ Пландиште има укупно 225 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. 

Табела 20: Брпј група и деце према врстама прпграма у ПУ у 2017-2018. 

Врсте прпграма Брпј група Брпј деце 

Јаслени узраст 2 25 

Целпдневни бправак 4 65 

Целпдневни бправак 

Припремни предщкплски прпграм 

3 37 

Припремни прпграм – мещпвите 

групе, пплу дневни бправак  

9 98 

УКУПНО: 18 225 

 

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; (515ученика) 

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

Милетићеву; (128) 
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3. ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица са издвојеним одељењем у Старом 

Лецу.(82 ) 

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.  

Као што је споменуто, у Општини постоје 3 основне матичне школе и 7 

подручних одељења. Наставу похађа укупно 725 ученика, као и 46 одраслих лица у 

програму „Друга шанса“ (образовање одраслих). Укупно има 57 одељења, и то: 31 

одељења у три основне школе; 26 одељења у подручним школама; 1 одељење ученика 

са сметњама у развоју; 3 одељења одраслих.  

Настава се у школама изводи на српском, румунском, мађарском, а изучава се  

словачки и македонски језик са елементима националне културе као изборни предмет.  

Средњошколско образовање 

У Општини Пландиште нема средњих школа. 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. Број субвенционисаних месечних карата за 

свакодневно путовање је 272; број субвенционисаних месечних викенд-карата: 69; Број 

ученика смештених у установе које субвенционише општина: 5. На основу овог може 

се закључити да има укупно 346 средњошколаца. 

Високошколско образовање  

С обзиром да у Општини нема високошколских установа, млади одлазе на 

студије у друге средине. Општина обезбеђује материјалну помоћ студентима прве 

године –у школској 2017/2018 ово право искористило је 34 студента. Општина 

награђује и студенте са просеком изнад 8,5, у шкоској 2017/2018 години награђен је 21  

студент. 

5.6. НСЗ – Филијала Вршац, Испостава Пландиште  

Испостава НСЗ у Пландиштуради на основу Закона о запошљавању, Закона о 

раду, Закона о евиденцијама у области рада, Закона о запошљавању инвалида, Статута, 

Правилника о раду итд. НСЗ усклађује понуду и тражњу на тржишту рада, посредује 

између предузећа, центара за обуку и школа, игра активну улогу у развоју локалних 

стратегија и програма запошљавања. 

НСЗ је институција која организовано брине о незапосленима општине. 

Незапослени остварују право на обавештавање о могућностима и условима за 
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запошљавање; посредовање у запошљавању; додатно образовање и обуку; мере 

активне политике запошљавања; новчану накнаду за време незапослености.  

5.7. Цивилно друштво 

5.7.1. Црвени крст Пландиште 

Црвени крст Пландиште је хуманитарна организација која мисију хуманости 

Националног друштва Црвеног крста Србије спроводи на територији општине 

Пландиште. По Закону о Црвеном крсту Србије прописује се да Црвени крст Србије 

врши јавна овлашћења утврђена Законом и обавља друге послове од јавног интереса и 

има положај организације која помаже надлежним државним и локалним органима у 

хуманитарној области. За вршење јавних овлашћења за Црвени крст у општинама 

средства се обезбеђују из буџета јединице локалне самоуправе. Основна делатност ове 

организације јесте социјална заштита, збрињавање становништва, брига о старима, 

организовање акција давања крви, подела хуманитарних пакета, рад са подмлатком и 

омладином, здравствено превентивни рад и др.  

Црвени крст Пландиште је организација која је реализовала низ активности, 

како програмски зацртане тако и  друге активности везане за хуманитарни рад. 

Организација реализује и различите програме и пројекте: психосоцијална подршка 

(Клуб младих, Рад са Ромима), брига о старима, микро позајмице, едукација младих, 

редовно школовање Рома, превенција повређивања, семинари, кампови.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 2015, 2016. и 2017. године спроведене су акције 

хуманитарне помоћи (храна, хигијена, половна одећа и обућа, ћебад, школске торбе и 

сл.) раѕличитим категоријама становништва. 

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.  

5.7.2. Остала удружења у области социјалне заштите 

Поред Црвеног крста, као свакако најважнијег удружења у области социјалне 

заштите, у општини Пландиште постоји и више других удружења активних у овој 

области и у области економског развоја. Међу њима треба поменути: Друштво за борбу 

против шећерне болести Пландиште, Актив жена „Бисери“ Пландиште, Актив жена 

„Гређанка“ Велика Греда, Савез инвалида рада Војводине – Општинска организација 

инвалида рада Пландиште, Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида 

општине Пландиште, Општинско удружење пензионера Пландиште, Удружење 

пензионера НИС Нафтагас Јужни Банат Велика Греда, Удружење „ОСИ“ Пландиште, 

Удружење инвалида, пензионера и грађана „Хајдучица“ из Хајдучице, Центар за развој 
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општине Пландиште, Клуб жена „Јефимија“ Пландиште, Унија жена општине 

Пландиште, Удружење предузетника општине Пландиште и Иницијатива из 

Пландишта. 

6. СВОТ 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 SWOT 

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

 

ПРЕДНОСТИ 

 

НЕДОСТАЦИ 

 

 Активна подршка Општине 

успостављању и финансирању 

социјалних услуга и успешност у 

добијању и спровођењу пројеката 

 Нормативна уређеност СЗ од стране 

ЛС (одлука о СЗ, програм унапређења 

и др.) 

 ЦСР Пландиште успешан у 

организацији пружања услуга: искусни 

стручни радници у ЦСР 

 Позитиван ресурс: пилотиране и 

одрживе локалне социјалне услуге 

 Постојање евидентираних корисника 

којима је потребна услуга 

 Успешни примери сарадње са 

суседним ЛС и удружењима 

 

 Недовољно обучен кадар у 

институцијама и организацијама за 

вођење ЕУ пројеката 

 Недостатак потребних стручних 

радника за пружање социјалних услуга 

на локалном тржишту рада 

 Неразвијен активизам грађана и 

локалне ОЦД 

 Генерално врло ниска мотивисаност 

социјално вуленерабилних корисника 

 Недовољна међусекторска сарадња 

(образовање, здравство итд) у 

развијању инклузивних услуга 

 Међуоптиштинске услуге потребне  

нису развијене, немају лиценцу или 

постоји неки други недостатак за 

њихово коришћење 

 

МОГУЋНОСТИ 

 

ПРЕТЊЕ 

 

 Коришћење наменских трансфера за 

СЗ од стране ЛС 

 Увођење суфинансирања услуга од 

стране корисника 

 Партнерства са општинама и 

удружењима грађана из окружења 

 Очекивања да се на националном 

нивуо дефинишу и успоставе 

квалитетнији програми за инклузивне 

 

 Сложеност уговарања са већим бројем 

ЛС у погледу заједничких услуга СЗ 

 Недоследност осталих општина и 

државе у целини по питању наплате 

суфинансирања од стране корисника 

социјалних услуга 

 Могућ наставак недовољно 

продуктивне сарадње међу 

министарствима важним 
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међусекторске услуге 

 Коришћење домаћих и ЕУ фондова за 

локалне социјалне услуге 

успостављање и пружање за 

инклузивних услуга 

 

 

7. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 
 

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:  

 

 Стара лица  

 Особе са инвалидитетом  

 Деца и млади  

 Породица  

 Сиромашни и незапослени  

 Роми 

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 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 система социјалне 

заштите кроз унапређење људских, материјално-техничких и финансијских 

ресурса 

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 
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Стратешки циљеви  Приоритети  

 

 

1.Унапређење постојећих 

социјалних услуга и увођење 

нових иновативних и модерних 

услуга социјалне заштите за 

осетљиве друштвених 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 система 

социјалне заштите кроз 

унапређење људских, 

материјално-техничких и 

финансијских ресурса  

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 (радној 

активацији) 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 становништва 

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  
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Остваривање циљева 

 

Општина Пландиште, све локалне установе и организације, као и сами грађани и 

привредни субјекти, носиоци су спровођења локалне стратегије.  

Сходно важећим прописима унапређивање социјално положаја грађана обезбеђује се 

путем услуга и активности из области социјалне заштите. 

 

Услуге у заједници реализују се у природном окружењу корисника и у њих спадају: 

дневне, саветодавно терапијске и социо–едукативне и услуге подршке за 

самостални живот. Заједничка карактеристика је да су за њихово спровођење 

надлежне јединице локалне самоуправе. Треба истаћи да су услуге смештаја у 

различите облике прихватилишта такође у ингеренцији јединица локалне самоуправе. 

Услуга становање уз подршку за особе са инвалидитетом се по Закону финансирају из 

републичког буџета, ако су у питању јединице локалне самоуправе чији је степен 

развијености испод републичког просека (Закон о социјалној заштити, члан 209, став 

1,. тачка 1 "Сл. гласник РС", , број 24/2011).  

 

Од услуга у заједници које су стандардизоване, на подручју Општине Пландиште, 

обезбеђује се услуга помоћ у кући. 

Сходно прописима, обезбеђење ове услуге мора пружати лиценцирана организација 

социјалне заштите. 

 

Поред услуга наведених у Закону, јединице локалне самоуправе могу финансирати и 

остале, односно иновативне у складу са властитим потребама и специфичностима 

(Закон о социјалној заштити, члан 209, став 1, тачке 5 и 9, "Сл. гласник РС", бр. 

24/2011). Дакле, имају могућност да у односу на препознате потребе грађана у својој 

локалној заједници финансирају одређене услуге, које републичка регулатива није 

експлицитно препознала и услове за пружање обезбедила.  
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За особе са инвалидитетом је дизајнирана локална и иновативна услуга, услуга која је 

јефтинији и тиме доступнији вид подршке корисницима, а уједно обезбеђује 

садржаје које су ван домена стандардизованих услуга. 

Окосница услуге јесте обезбеђивање подршке корисницима да самостално живе у 

сопственом домаћинству, и тако очувају или развију квалитет сопственог живота. 

Услуге пружају комшије, становници локалне заједнице, жене и мушкарци и сами на 

ивици сиромаштва ако не остварују додатне приходе попут оних које су пројектом 

добили.  

''Сеоске домаћице'' у домаћинству корисника обезбеђују подршку у одржавању 

хигијене, набавци и припреми хране, психосоцијалном оснаживању корисника и 

повећању социјалне интеграције... Све оне добиле су квалитетну обуку те су 

припремљене за рад са особама са инвалидитетом и члановима њихових породица. 

''Сеоски домаћини'', обезбеђују одржавање окућнице, дворишта, набавку и припрему 

огрева и ситне поправке.  

 

Услуге социјалне заштите могу се пружати и као међусекторске, у сарадњи са 

образовним, здравственим и другим институцијама. Пружање међусекторских услуга 

обезбеђује се закључивањем протокола о сарадњи. 

Више јединица локалне самоуправе има могућност објављивања заједничког позива 

за подношење понуда за пружање услуга социјалне заштите, у складу са законом који 

уређује јавне набавке. За јединице локалне самоуправе које су територијално и 

функционално повезане ово може бити економичан и ефикасан приступ. Средства 

обезбеђују две или више општина на начин дефинисан уговором. Заснивањем 

заједничке услуге штеде се расположиви ресурси, а грађанима се  обезбеђује приступ 

услузи.  

 

Наменски трансфери су веома значајан механизам за финансирање услуга социјалне 

заштите, како оних које су нормативно препознате, тако и иновативних. Уговоре о 

наменским трансферима потписале су 123 локалне самоуправе, које су се на тај начин 

обавезале да ће средства користити за финансирање услуга социјалне заштите у складу 

са Законом и подзаконским актима. Уговори о наменским трансферима се потписују 

током марта, и тада локалне самоуправе сазнају расположива средства и могућности за 

њихову намену. 

 

Имајући у виду да за развој међуопштинских услуга, као и међусекторских, од кључног 

значаја су и актери ван локалне заједнице, те да средстава из републичког и 

покрајинског буџета као и донације не могу се унапред планирати,  Општина 

Пландиште се опредељује да детаљно акционо планирање ради на годишњем нивоу 
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– и само за услуге из њене непосредне надлежности -  те уз овај документ прилаже 

Акциони план за 2019 годину. 

8. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 

Имплементација циљева који се налазе у стратешком плану даје одговоре на 

питања шта треба остварити, како остварити циљеве који су одређени планом и чиме 

(којим средствима) се то може реализовати. Имплементација обухвата систем праћења 

и евалуације: 

- праћење ефикасности спровођења активности које су обухваћене акционим 

планом; 

- процена успешности остварења циљева (постоје интерни и екстерни ресурси 

за евалуацију). 

Улога локалне самоуправе је двојака у процесу имплементације. Она пре свега 

има улогу наручиоца пројекта. Приликом наручивања услуга (или пројеката) општина 

бира оне социјалне услуге које ће донети највећу корист циљним групама којима су 

намењене. Услуга треба да буде усаглашена са потребама корисника и да им буде 

доступна. У ту сврху се праве тендери како би се изабрала најбоља и најекономичнија 

понуда која ће на најбољи начин задовољити потребе корисника, уз најмањи утрошак 

средстава. 

Процедура избора пројеката које Општина жели да реализује се може описати 

на следећи начин: Центар за социјални рад на основу анализе потреба корисника даје 

своје предлоге председнику општине; председник затим даје административним 

службама (које могу да чине општински службеници са стручним лицима из центра за 

социјални рад или из неких невладиних организација) задатак да примене те предлоге; 

ове административне службе врше селекцију пројеката и врше свој избор.  

Оно што треба да стоји иза сваког пројекта и да буде видљиво јесте стратешко 

партнерство између јавног, невладиног и приватног сектора који раде за добробит 

локалне заједнице. Заједничка израда планова за развој треба да представља резултат 

сарадње са Центром за социјални рад, другим институцијама и невладиним 

организацијама. 

Такође, однос између наручиоца и пружаоца услуге се мора регулисати на такав 

начин да се пружалац услуге обавезује да поднесе детаљан извештај о свом раду 

наручиоцу посла, како би он могао да на тачан начин процени његове резултате. 

Значајно је питање „ко је одговоран за имплементацију?“, што значи да се мора 

одредити који су фактори задужени за процес имплементације. Због тога је потребно 

формирати тим за имплементацију који може укључивати представнике локалне 

самоуправе, центра за социјални рад, невладиних организација. Они могу да: 

- праве и прате план за свакодневно координирање активности; 

- врше расподелу ресурса; 
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- сарађују ради размене информација, развоја заједничке базе података и боље 

комуникације 

Да би имплементација била успешна, потребно је да се распореди одговорност 

на свим нивоима. Тиме се добија и боља ефикасност и транспарентност у спровођењу 

планираних активности. 

Свака имплементација се може поделити у фазе, и за сваку од тих фаза пожељно 

је поставити временске рокове у којима би фаза требало да започне и да се заврши. За 

успешну имплементацију  потребно је утврдити: 

- ресурсе (имплементација зависи од људских, финансијских, просторних и 

организационих ресурса); 

- трошкове (који морају бити покривени горе наведеним ресурсима). 

У оперативном смислу, сви реализовани пројекти током претходних година, у 

општини Пландиште, имали су следећу структуру: Општина као наручилац услуга је и 

носилац пројекта, док је ЦСР као пружалац социјалних услуга често и партнер на 

пројекту; општинска управа спроводи пуни надзор и вредновање свих финансијских и 

садржинских аспеката пројеката, док ЦСР у оквиру свог тима организује непосредно 

пружање услуга корисницима. 
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9. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

Кроз мониторинг и евалуацију се добија одговор на питање да ли је пројектни 

тим на правом путу. Употребом ових метода управљања ресурсима и активностима 

омогућује се стална контрола над процесом спровођења стратешког плана, те су 

доносиоци одлука у позицији да увек на прави начин могу да процене вредност 

остварених промена. 

Да би се руководиоцима из локалне самоуправе и кључним чиниоцима из јавног 

и цивилног сектора задуженим за успешност остварења стратешких промена 

омогућило да на адекватан начин успоставе и одржавају контролу над спровођењем 

сложених међусекторских активности, неопходно је да службеници задужени за 

праћење прибављају информације на основу којих ће управљачке структуре моћи да 

уоче и реше проблеме настале током спровођења пројекта и да процене напредак у 

односу на планиране циљеве. 

Важан и тежак задатак – да руководиоци пројекта (или програма) осигурају 

одвијање пројектних активности у жељеном правцу – може се успешно oстварити само 

уколико се изграде адекватни механизми за њихово благовремено и целовито 

информисање, јер ће само уз располагање правим и благовременим информацијама 

руководиоци бити у прилици да доносе исправне одлуке. 

Располагање одговарајућим информацијама и правилним проценама омогућава 

нам да свако одступање од планираног у спровођењу пројекта или програма, које се у 

пракси увек дешава у одређеном опсегу, ставимо под нашу контролу и спречимо да то  

угрози остваривање кључних циљева. 

Само спровођење мониторинга као начина контроле рада јесте планиран и 

рационалан посао. Увек на самом почетку морамо имати јасну представу о томе шта се 

прати и зашто се прати, како ће се обављати праћење, ко шта ради и које алатке и 

обрасце треба користити. 

Стечена сазнања омогућавају руководиоцима задуженим за управљање  

стратегијом да у правом тренутку пронађу решења за уочене проблеме, али и да уједно 

процене да ли су инструменти праћења и индикатори корисни.  

Успешан мониторинг обухвата следеће активности: утврђивање индикатора 

учинка, креирање временског плана, вођење евиденције, разговоре, састанке, 

извештавање о резултатима, испуњење претпоставки. Индикатори морају бити 

мерљиви, рационални, практични, релевантни, прецизни и осетљиви на промене (један 

пример доброг индикатора јесте број родитеља који добија услугу социјалног радника; 

ту извор верификације може бити дневник рада социјалног рада и база података ЦСР). 

Захваљујући мониторингу можемо да стекнемо јаснију слику о тренутном 

стању, да лакше идентификујемо проблеме и побољшамо ефикасност. Уобичајено је да 

програмско особље, заинтересовани партнери или донатори спроводе мониторинг. 
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За разлику од мониторинга који је један константан и континуиран процес, 

евалуација се врши повремено. Она се првенствено ослања на информације 

прикупљене током мониторинга како би се донела свеобухватна процена постигнућа 

пројекта и дала препорука за унапређење пројектних активности. Евалуацију могу да 

спроводе програмско особље, руководиоци програма, ангажовани експерти или 

донатори.  

Евалуација мери испуњење постављених резултата, утицај спроведених 

активности на кориснике и промене у циљној групи. Циљ евалуације је да се унапреде 

методе мониторинга, процене трошкови и ефикасније планира. 

Евалуацију врше заинтересоване стране као што су корисници, управни и 

надзорни одбори јавних установа и организација цивилног друштва, активисти и 

волонтери, локална заједница, финансијери, а могу да је спроводе пројектни тим (тада 

је у питању унутрашња евалуација) или независни експерти, донатори, локална 

самоуправа (тада говоримо о екстерној евалуацији). 

Евалуационе методе могу бити физичка мерења, усмена питања, писмено 

тестирање, анализа писаних докумената, фотографије, цртежи. На крају се сачињава 

извештај и он треба да садржи историју пројекта, сврху евалуације, опис коришћених 

метода, резултате, закључке и препоруке. 

Евалуацију стратегије треба да врше тимски општинске административне 

структуре, администрације кључних актера у заједници, пружаоци социјалних услуга, 

корисници услуга, те стручна и најшира јавност. 

Такође, у мониторингу и евалуацији неизоставно је консултовање са 

корисницима, како кроз разне структуриране методе, тако и кроз редовне процедуре за 

исказивање мишљења и жалби које треба увести у сваки аспект јавне управе уколико 

се тежи концепту добре управе.  

Наравно, врло је пожељно да јавност, као најзначајнији друштвени чинилац, 

било стручна, било најшира (кроз доступне локалне медије) учествује у процесу 

мониторинга и евалуације остварења стратешког плана.
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АКЦИОНИ ПЛАН за 2019 годину 
Доприноси остварењу циљева Унапређење постојећих социјалних услуга услуга и увођење нових иновативних и 

модерних услуга социјалне заштите за осетљиве друштвених групе грађана на територији 

општине Пландиште 

Јачање и развој институционалног и ванинституционалног система социјалне заштите 

кроз унапређење људских, материјално-техничких и финансијских ресурса  

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. 

Aктивности Oчекивани резултати Рок Индикатори Финансије 

Пружање услуга ПУК за ОСИ и 

старе 

 

Одрживе и доступне 

социјалне услуге 

према на 

националним 

стандардима 

 

Очуване и 

подстакнуте снаге 

корисника 

 

Јануар 2019 

 

80 корисника 

Ангажовано 8 неговатељица 

1 стручни радник СЗ 

Услугу пружа лиценцирана 

организација 

Финансирање из ЛС  

суфинансирање 

корисника и наменски 

трансфер Ревидирање листе корисника ради 

укључивања нових 

Утврђивање предмета, 

расположивих финансија и 

расписивање јавне набавке 

Пружање иновативних услуга 

сеоских домаћина и домаћица 

Континуирано 

јануар2019 

 

март 2019 

46 особе са инвалидитетом 

Ангажовано 

10 сеоских домаћица 

10 сеоских домаћина 

Финансирање из ЛС  

суфинансирање 

корисника, наменски 

трансфер и пројектна 

средства 

Консултације са НСЗ ради 

омогућавања финаснирања ове 

услуге путем јавних радова 
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Увођење иновативне услуге 

сеоских домаћина и сеоских 

домаћица у Одлуку о СЗ како би се 

редовно финансирала и путем 

наменских трансфера 

 

 

Активизација грађана 

на изградњи 

инклузивне заједнице  

 

Спровођење инклузивних 

активности  

конитнуирано 500 деце првенствено оне 

са ризиком од 

искључености и 

умањеним могућностима 

наставника 

Финансирање из ЛС  

суфинансирање 

корисника и наменски 

трансфер 
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АКЦИОНИ ПЛАН за период 2020 до 2023 године 
1. Подршка запошљавању и 

доступности радних места 

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

предузетништва  

 Континуирана  едукација  младих  са  НСЗ  у  циљу  лакшег  проналажења  посла  и активнијег приступа 

решавању сопствених проблема  

 Умрежавање са националним и покрајинским актерима који могу да обезбеде радни ангажман тешко 

запошљивим групама  

 Успостављање рада општинског волонтерског центра  

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

2. Побољшање квалитета живота 

старих лица 

 Подршка формираним НВО који се баве старима за самостално прибављање средстава  

 Увођење модела новчане партиципације за поједине кориснике ПУК-а  

 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 

3. Побољшање квалитета живота 

особа са инвалидитетом и 

интелектуалним или менталним 

потешкоћама 

 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  

 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 

4. Побољшање квалитета живота 

деце и младих 

 Континуирана едукација деце и младих у основним школама  

 Континуирана едукација младих у Клубу младих  

 Укључење младих у рад Општинског волонтерског центра  

 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 основне школе 

 Обезбеђени програми летњег сезонског рада за средњошколце из социјално угрожених породица 

5. Јачање цивилног сектора  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 

6. Развијање одрживих механизама 

међу-секторске сарадње са 

локалним институцијама (развој 

интегралног концепта рада) 

 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  

 Успостављен  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 
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7. Рад на обезбеђивању 

недостајућих ресурса 

 Формиран фонд за подршку социјалним услугама општине Пландиште  

 Успостављена сарадња са дијаспором  

 Континуирана  сарадња  са  ресорним  Министарствима  и  Покрајинским секретаријатом за успешно 

конкурисање из државног буџета 

8. Информисање и едукација 

јавности за смањење 

дискриминације осетљивих 

група грађана уз активнији 

ангажман свих локалних актера 

у овом правцу  

 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  

 

9. Информисање и едукација 

социјално угрожених категорија 

становништва  

 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 

10. Социјално укључивање 

корисника НСП и ЈНП  

 Потписани протоколи о сарадњи ЦСР, ЈП, Установа, МЗ  

 Устројене евиденције о корисницима  

 Успостављање локалне услуге радног ангажмана   

11. Планско бављење социјалном 

политиком на међуопштинском 

нивоу.  

 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 

12. Формирање међуопштинских 

социјалних услуга за помоћ 

социјално угроженим 

категоријама становништва  

 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 
 

 

 

 

 

 


