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40. 
 

На основу  члана 20. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 24/2011), члана 
63. и 149. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018),  а у складу са 
Стратегијом развоја социјалне заштите општине Пландиште за период од 2019. до 2023. године („Сл. лист 
општине Пландиште“, бр.  20/2018), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној                     
11.04.2019.  године, донело је 
 
 

П Р О Г Р А М  
УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
 
I 
 

У складу са стратешким циљевима развоја социјалне заштите у општини Пландиште 
утврђеним Стратегијом развоја социјалне заштите општине Пландиште за период од 2019. до 
2023. године („Сл. лист општине Пландиште“, број  20/2018 )  утврђене су следеће приоритетне 
групе: 
 
1. Стара лица, 
2. Особе са инвалидитетом, 
3. Деца и млади, 
4. Породице,  
5. Сиромашни и незапослени, 
6. Роми. 
 

II 
 

Локални приоритети: 
 

1. Радити на побољшању квaлитета живота старих, болесних  особа и социјално 
некомпетентних пружањем висококвалитетних  услуга неопходних за обављање  
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). 
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III 
 

Ред.број Активност  
Индикатор 

(очекивана вредност) 
Буџет 

1.  

1.1. Побољшања квалитета 
живота старих лица унапређењем 
дневне услуге у заједници „Помоћ 
у кући“  

1.1.1.Број  геронто 
домаћица: 9 и  једно 
стручно лице 
 
1.1.2. Број  корисника: 90 

 

Укупно:  
6 100.000,00 
1.ЛС  2.700.000,00  
2.Средства РС 
(трансферна 
средства) 
3.400.000,00 

2.  

2.1. Побољшање квалитета 
живота особа са инвалидитетом и 
интелектуалним и менталним 
потешкоћама  унапређењем 
услуге становање уз подршку за 
душевно оболела лица у 
партнерству са Домом за душевнo 
оболела лица „1. октобар“ Стари 
Лец  

2.1.1. Број корисника: 20 
2.1.2. Споразум Дома за 
душевно оболела лица 
и Општине: 1 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 

2.2. Побољшање квалитета 
живота особа са инвалидитетом 
реализацијом Пројекта “Локална 
подршка самосталном животу 
особа са инвалидитетом” 

2.2.1. Број корисника: 40 
2.2.2. Број запослених 
лица: 20 лица (10 
домаћица и  10 
домаћина) 

Средства из буџета 
ЛС) 2 милиона динара 
Донаторска средства 

 
2.3. Обезбеђивање новогодишњих 
и Божићних  пакетића – 
унапређење квалитета живота 
деце из система социјалне 
заштите и деце са сметњама у 
развоју 

2.3.3. Број поклона: 75 
           
 

400.000,00 

2.4. Бесплатна ужина за све 
ученике 

2.4.1. Број ученика: 705 5.100.000,00 

 

2.5. Обезбеђивање једнократних 
новчаних помоћи (ЈНП) за децу са 
инвалидитетом смештену у 
установу социјалне заштите и 
хранитељским породицама 

2.5.1. Број  ЈНП за децу 
у установама: 6x3 
2.5.2. Број  ЈНП за децу 
у  хранитељским 
породицама: 3x2 

200.000,00 

3. 

3.1. Побољшање квалитета 
живота младих и деце 
oбезбеђивањем услова за 
школовање-регресирање превоза 
од 100% до 50% у зависности од 
степена социјалне и материјалне 
угрожености за ученикe средњих  
школа који свакoдневно путују и 
који викендом путују 

3.1.1. Број ученика: 270 
 
 

Укупно: 
12.600.000,00  
 
ЛС: 9.200.000,00 
ПС: 3.400.000,00 
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3.2. Финансирање смештаја 
ученика и студената за  
ученикe/студентe 

3.2.1. Број ученика: 4 
 

600.000,00 

3.3. Обезбеђивање школског 
прибора за ученикe из социјално и 
материјално угрожених породица 

3.3.1. Број ученика: 200 
 

400.000,00 

3.4. Олакшавање људске патње 
пружањем неопходне ургентне 
помоћи лицима у невољи, 
развијањем солидарности међу 
људима, организовањем 
различитих облика помоћи-Црвени 
крст 

3.4.1. Број 
дистрибуираних пакета 
хране за социјално 
угрожено становништво: 
800 

3.350.000,00 

 

3.5.Унапређење популационе 
политике: материјална подршка 
незапосленим породиљама –
накнада за новорођену децу 

3.5.1 број корисника: 60 4.600.000,00 

 

3.6. Подршка породицама да 
остваре жељени број деце- мера 
подршке рађању по рођеном 
детету 

3.6.1. просечан износ 
давања за мере 
подршке рађања по 
рођеном детету: 
200.000,00 

500.000,00 

 

3.7. Подршка деци и породицама 
са децом – обезбеђивање 
материјалне помоћи за децу 
„Дечја недеља“ (деца ометена у 
развоју, деца која су претрпела 
породично насиље, деца на 
хранитељству, деца без 
родитељског старања, деца 
родитеља инвалида, деца из 
вишечланих породица у 
екстремном сиромаштву) 

3.7.1. број деце: 75 300.000,00 

 

3.8. Стварање и побољшавање 
услова становања избегличких 
породица – куповина куће са 
окућницом 

3.8.1. број кућа са 
окућницом: 4 

Укупно:5.586.000,00 
ЛС 266.000,00 
Комесаријат за 
избеглице 
5.320.000,00 

 
3.9.Спровођење омладинске 
политике- најбољи студенти 

3.9.1.број студената: 30 1.200.000,00 

 
 3.10.Спровођење омладинске 
политике-  новчана помоћ за 
студенте прве године факултета 

3.10.1.број студената: 
38 

1.690.000,00 

 

3.11.Спровођење омладинске 
политике- награђивање најбољих 
ученика основног образовања и 
подстицај за наставак школовања 
(Вуковци) 

3.11.1. број ученика: 15 100.000,00 

 
3.12. Спровођење омладинске 
политике-награда за ђака првака и 
подстицај за школовање (Дар за 

3.12.1. број ученика: 60 500.000,00 
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првака) 

4. 

4.1. Јачање и развој 
институционалног и 
ванинституционалног оквира 
система социјалне заштите-
унапређење људских, 
финансијских и материјално-
техничких ресурса-лиценцирана 
едукација пратилаца десе са 
сметњама у развоју 

4.1.1. број 
лиценцираних  
пратилаца за децу са 
инвалидитетом 

Донаторска средства 
(250.000,00) 

4.2. Успостављање сарадње са 
цивилним сектором 
 

4.2.1. Број ОЦД из 
области социјалне 
заштите: 10 

1.000.000,00  

4.3. Прибављање недостајаћујих 
средстава од републичких и 
покрајинских органа и донатора 
 

 
4.3.1. Донатори 
4.3.2. Износ средстава 
4.3.3. Трансферна 
средства  

1. Министарство за 
рад, запошљавање, 
борачка и социјална 
питања:  5.350.000,00 
2. АПВ: 6.880.000,00 

4.4. Пружање услуге социјалне 
заштите „Помоћ у кући“ путем 
јавне набавке 

4.4.1. Уговор 
4.4.2. Износ 
финансијских средстава 

3.300.000,00 

4.5. Јасно дефинисати задатке, 
обавезе и одговорности из редова 
ЦСР и локалне самоуправе за 
пружање услуге тима за хитне 
интервенције 

 
4.5.1. 
Споразум/Протокол  
4.5.2. Извештаји 
4.5.3. Уговор 

131.000,00  

4.6. Обезбедити телефонску 
линију за међусекторску сарадњу 
тима за хитне интервенције 
(ЦСР,ПС,ДЗ,ОШ,Суд) 

4.6.1. Број интервенција 
тима за хитне 
интервенције  

25.200,00 (средства 
Министарства) 

5. 

5.1. Канцеларија за смањење 
сиромаштва- Стварање позитивне 
друштвене климе за унапређење 
положаја социјално осетљивих 
грађана општине, базиране на 
солидарности и информисаности 
ширег грађанства и активној 
партиципацији у решавању 
сопствених проблема социјално 
угрожених категорија 
становништва кроз социјално 
укључивање корисника новчане 
социјалне помоћи у области 
социјалне заштите запошљавања 
и здравља 

5.2.1. Број једнократних 
помоћи у натури (храна, 
лекови, огрев): 850 
 
 

Укупно: 3.630.000,00 
ЛС  3.600.000,00 
Комесаријат за 
избеглице 30.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
6.1. Развој међуопштинских 
социјалних услуга  у циљу 

6.1.1. Међуопштински 
протокол о сарадњи 

1.840.000,00 
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побољшања нивоа и квалитета 
социјалне заштите  Пландишта и 
суседних општина Вршца, 
Алибунара и Беле Цркве-
лиценцирање услуге 
прихватилишта, дефинисање кроз 
протокол о сарадњи финансирање 
међуопштинских социјалних 
услуга(прихватилиште за стара и 
одрасла лица у Старом Лецу, за 
децу и жртве насиља у БЦ, 
саветовалиште у ВШ) 

 

(Пландиште, Вршац, 
Бела Црква): 1  
Уговори/споразуми: Дом 
за незбринуту децу 
„Вера Радивојевић“  
Бела Црква: 3 
Уговор: Прихватилиште 
за стара и одрасла лица 
Стари Лец: 10  
Саветовалиште за брак 
и породицу Вршац: 10 
6.1.2. Уговор Сигурна 
кућа у Панчеву: 5 

7. 7.1. Једнократне новчане помоћи 

7.1.1. Број корисника: 
700 
7.1.2. Број радника  из 
ЦСР које финансира 
ЛС: 2 радника 12 
месеци 

ЈНП: 4.500.000,00 
Плате: 1.644.120,00 

 
 

IV 
 

Средства за реализацију овог Програма обезбедиће се из буџета општине Пландиште за 
2019. годину, од републичких и покрајинских органа и од донатора. 
 

    V 
 

Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 55-3/2019-III 
Дана:  11.04.2019.  године 
П л а н д и ш т е 
 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                        Јован Репац, мастер економиста, с.р. 
 

 
 
 


