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Одељак 1  - УВОД 
 

1.1.Уводна реч 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 система социјалне заштите општине Пландиште за период 2021–2025 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. 

 

 
  



  

1.2. РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ  

 
Стратегија развоја система социјалне заштите општине Пландиште је реализована у оквиру пројекта 

”Услуге социјалне заштите за осетљиве групе” Немачко-Српске развојне сарадње , који доприноси 

унапређењу пружања услуга социјалне заштите за осетљиве групе у одабраним пилот градовима и 

општинама, у саветодавном и подржавајућем приступу прилагођеном специфичним потребама 

одабраних јединица локалне самоуправе. Пројектом је обухваћено 15 градова и општина у пет округа 

у Србији, и то: Сремском округу (Сремска Митровица, Рума, Пећинци, Шид); Јужнобанатском округу 

(Пландиште); Колубарском округу (Мионица, Лајковац); Мачванском округу (Лозница, Крупањ); 

Златиборском округу (Ариље, Ужице, Косјерић, Сјеница, Пријепоље, Прибој). 

 

У циљу израде Стратегија развоја система социјалне заштите општине Пландиште, формирана је 

Општинска радна група коју су чинили представници/це локалне самоуправе као носиоца процеса и 

представници/це локалних институција и организација који се баве подршком лицима из социјално 

осетљивих категорија 

Чланови/ице Општинске радне групе су: 

 

1. Горан Доневски, координатор Радне групе, општина Пландиште 

2. Татјана Ђорђијевски, сектор ЈЛС (друштвене делатности), општина Пландиште 

3. Ђурђевка Тафра, представник сектора социјалне заштите 

4. Небојша Дрљевић, представник сектора здравствене заштите, 

5. Бојана Стојановић,  представник образовања, 

6. Олга Димитровски,  представник невладиног сектора, 

 

 

Улога Општинске радне групе била је да омогући реализацију свих фаза процеса стратешког 

планирања  - прикупљање и анализа података релевантних за процес планирања у области социјалне 

заштите, дефинисање циљева и активности Стратегије засноване на резултатима анализе података,  

спровођење јавне расправе, израду финалног документа Стратегије и усвајање Стратегије. 

  



  

Одељак 2  - ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР 
 
Позитивно законодавство релевантно за област социјалне политике и заштите, како на државном тако и на 

локалном нивоу, у Републици Србији обимно је и обухвата следеће законе: 

 

 Закон о социјалној заштити 

 Закон о социјалном становању, 

 Породични закон 

 Закон о здравственој заштити 

 Закон о пензијском и инвалидском осигурању Закон о здравственом осигурању 

 Закон о основама система образовања и васпитања 

 Закон о младима 

 Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица 

 Закон о равноправности полова 

 Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености 

 Закон о избеглицама 

 Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом Закон о заштити 

података о личности и Закон о слободном приступу инфомацијама од јавног значаја 

 Закон о општем управном поступку као процесни закон 

 Закон о планском систему, када је у питању процес планирања у области социјалне заштите  

 Закон о локалној самоуправи 

 

Најважнија установа социјалне заштите на локалном нивоу и један од најважнијих инструмената за вођење 

социјалне политике локалне самоуправе је Центар за социјални рад (ЦСР). Сви грађани којима је потребан 

неки облик социјалне заштите морају да се обрате Центру, а сви државни органи и органи локалне власти, 

као и здравствене и образовне установе, обавештавају Центар када наиђу на особу којој је потребна помоћ 

друштва. 

 

Према Закону о социјалној заштити, као кључном пропису у овој материји, јединице локалне самоуправе - 

општина односно град (ЈЛС) за делатности социјалне заштите имају право да саме оснивају установе или их 

могу поверити другима. Штавише, Центар за социјални рад (ЦСР) једино може бити основан од стране ЈЛС 

и та установа се може основати за територију једне или више ЈЛС. Истовремено, надлежни орган сваке ЈЛС 

мора утврдити Програм унапређења социјалне заштите (ПУСЗ) за своју територију. Сам ЦСР има широке 

надлежности, законом прецизиране, у провођењу поступка за коришћење услуга социјалне заштите и 

одлучује о правима на разне облике материјалне подршке (новчана социјална помоћ, додатак за помоћ и 

негу другог лица итд.). Поред тога, ЈЛС може предвидети и друге врсте материјалне помоћи грађанима на 

својој територији (нпр. јавне кухиње). ЦСР се, првенствено, финансира из буџета Републике, а Закон 

прецизира која права и услуге се финансирају из буџета ЈЛС. 

 

Законом о социјалном становању утврђено је да ЈЛС доноси локалну стамбену стратегију у складу са 

Националном стратегијом социјалног становања и планира буџетска средства за њено спровођење. ЈЛС 

прописује услове и мерила за решавање стамбених потреба, а може и да оснује непрофитну стамбену 

организацију  ради обезбеђивања услова за социјално становање и коришћење средстава за те намене 

(„стамбена агенција“). 

 

Породични закон је изузетно важан, јер регулише комплетну материју породично-правних односа и 

заштите права проистеклих из истих. Овде је посебно наглашена улога ЦЗСР, коме је држава поверила те 



  

послове јавних овлашћења старатељске заштите (за децу без родитељског старања и одрасла лица лишена 

пословне способности). Поред тога, Центар има значајна овлашћења у породично-правној заштити, било 

као орган који самостално спроводи одређене поступке и доноси одлуке, било као саветодавни орган 

надлежног суда који решава, у парничним или ванпарничним поступцима, у породично-правним стварима 

односно као орган који има право да буде странка у поступку у таквим поступцима. 

 

Закон о здравственој заштити регулише друштвену бригу за здравље и на нивоу општине односно града. 

ЈЛС може донети посебне програме ЗЗ, за које није донет посебан програм на републичком нивоу, у складу 

са својим потребама и могућностима. Одређену врсту здравствених установа оснива локална самоуправа 

(Дом здравља и апотека) и то у складу са Планом мрежа установа који доноси Влада. 

 

Закон о основама система образовања и васпитања – оснивање одређене врсте установе која обавља 

делатност образовања и васпитања у надлежности је и јединице локалне самоуправе. Ради се о 

предшколским установама и основним школама, која ЈЛС оснива у складу са Актом о мрежи таквих 

установа. Акт доноси Скупштина ЈЛС, на основу критеријума које утврди Влада (а за основне школе и уз 

сагласност Министарства просвете). ЈЛС може самостално или у сарадњи са другим ЈЛС основати Центар за 

стручно усавршавање, у складу са законом којим се уређују јавне службе. Инспекцијски и стручно-

педагошки надзор над радом установе, као поверени посао, обавља општинска односно градска управа. 

Више ОУ може организовати заједничко вршење инспекцијског надзора – заједничку просветну инспекцију. 

 

На основу Закона о младима јединица локалне самоуправе је дужна да ради реализације Националне 

стратегије за младе, утврди локални акциони план за спровођење Стратегије и да у свом буџету обезбеди 

средства за реализацију плана. Такође, ЈЛС може основати Канцеларију за младе, ради обезбеђења услова 

за активно укључивање младих у живот и рад друштвене заједнице. Таква канцеларија финансира се из 

буџета ЈЛС. Надлежни орган ЈЛС одређује услове доделе средстава из свог буџета односно одобравања и 

праћења реализације пројеката за задовољавање потреба младих на свом подручју 

 

Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних лица - даје 

Центру за социјални рад („орган старатељства“) улогу саветодавца суда у кривичним поступцима против 

малолетника односно улогу надзора над извршавањем различитих васпитних мера и других кривичних 

санкција изреченим од суда. 

 

Закон о равноправности полова налаже поштовање уставних и међународних стандарда и од стране 

органа ЈЛС. 

 

Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености даје могућност ЈЛС да оснују Локални савет 

за запошљавање (за подручје једне или више општина). Такође, ЈЛС може усвојити Локални акциони план 

за запошљавање. Он мора бити усаглашен са Националним акционим планом за запошљавање, који је 

основни инструмент активне политике запошљавања и усаглашен је са Националном стратегијом за 

запошљавање. Као једну од мера активне политике запошљавања надлежни орган ЈЛС може утврдити 

делатности, критеријуме и средства за спровођење јавних радова од интереса за ту територију. Програми и 

мере активне политике запошљавања финансирају се и из средстава ЈЛС. 

 

Закон о избеглицама поред Комесаријата као посебне државне организације, утврђује и за ЈЛС одређена 

права и обавезе у обезбеђивању збрињавања и помоћ у интеграцији и повратку избеглица. Тако ЛСУ 

образује посебна тела ради обављања организационих и других послова везано за избеглице на својој 

територији, а уз прибављено мишљење Комесаријата одређује и лице за одржавање везе са истим и 



  

обављање одређених послова за њега („повереник за избеглице“). ЈЛС учествује, у сарадњи са органима РС 

и домаћим и иностраним донаторима, у решавању стамбених потреба избеглица, у процесу њихове 

интеграције. Такође, Центар за социјални рад сарађује са Комесаријатом у смештају посебно рањивих 

категорија избеглица (стара, инвалидна и болесна лица; малолетници без родитељског старања). 

 

Закон о спречавању насиља у породици у примени је од 01.06.2017. године и њиме се уруђује спречавање 

насиља у породици и поступање државних органа у спречавању насиља у породици и пружање заштите и 

подршке жртвама. Циљ му је на јединствен начин уређено и организовано поступање државних органа, 

што ће довести до хитне, благовремене и делотворне заштите. Надлежни органи су полиција, јавна 

тужилаштва, судови опште надлежности и прекршајни судови и центри за социјални рад као установе. 

Овим Законом су јасно дефинисана општа правила поступања, поступања сваког актера заштите тј. органа, 

начин сарадње група за координацију на нивоу сваке локалне заједнице. Овим законом одређен је 

надлежни полицијски службеник који заједно са јавним тужиоцем учествује у обезбеђивању заштите 

жртава насиља у породици. Центар за социјални рад је једна од карика у ланцу заштите жртава насиља у 

породици, организује збрињавање жртве и друге видове подршке у складу са Породичним законом и 

Законом о социјалној заштити. 

 

Закон о планском систему– Циљ овог закона је потреба да се успостави ефикасан, транспарентан, 

координисан и реалистичан систем планирања Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе који покрива све кључне аспекте социјалне и економске развојне политике, регионалног и 

просторног развоја. Закон поставља основе за оптимално коришћење буџетских средстава, обезбеђење 

одрживог раста и развоја Републике Србије, укључујући аутономне покрајине, јединице локалне 

самоуправе, као и ефикасно спровођење процеса приступања Европској унији. Овим законом се регулише 

управљање системом јавних политика и средњорочног планирања, врсте и садржина планских докумената 

које у складу са својим надлежностима, предлажу, усвајају и спроводе учесници у планском систему. Поред 

тога, законом се регулише и међусобна усклађеност планских докумената, поступак утврђивања и 

спровођења јавних политика и обавеза извештавања о спровођењу планских докумената. 

 

Закон о локалној самоуправи– Надлежност јединица локалне самоуправе у области социјалне заштите, 

као и надлежност у области планирања, дефинисана је чланом 20.: стара се о задовољавању потреба 

грађана у области социјалне заштите; обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и 

заштиту права осетљивих група; стара се о остваривању и заштити и унапређењу људских и мањинских 

права и родној равноправности.   



  

3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 
3.1 ОПШТИ ПОДАЦИ  
 
Према степену развијености јединица локалних самоуправа, спада у трећу групу чији је 
степен развијености у распону од 60% до 80% републичког просека. 
 

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 км2 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 – 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 (није у функцији) 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 

неискоришћеност геостратегијског положаја општине Пландиште, односно инфраструктурна 

изолованост и неповезаност Општине са суседном државом. 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.  

 

 



  

3.2 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 км2. 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 негативна тенденција се, нажалост, наставља, тако да је по 
незваничним подацима Општина имала око 10.720 на крају 2016. године. 

 
Табела 1: Број становника општине Пландиште, 1948/2011. 

Година 

пописа                    

Институционалне јединице 

Република Србија Општина Пландиште  

1948  6.527.966 19.223 

1953  6.979.154 19.530 

1961  7.642.227 19.455 

1971  8.446.591 17.882 

1981  9.313.677 16.138 

1991  7.595.636 14.581 

2002  7.500.031 13.377 

2011  7.186.862 11.336 

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 промени броја становника, 1948/2011. 

Година 
пописа 

Општина Пландиште 

укупан број 
становника 

промена броја 
становника 

промена броја 
становника % 

1948  19.223 +126 +0,65% 

1953  19.530 +307 +1,57% 

1961  19.455 -75 -0,38% 

1971  17.882 -1.153 -6,45% 



  

1981  16.138 -1.744 -10,80% 

1991  14.581 -1.557 -10,68% 

2002  13.377 -1.024 -7,65% 

2011  11.336 -2.012 -17,70% 

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%, 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 становништва према старости и полу / попис 2002/2011 

КАТЕГОРИЈЕ  

Попис 2002 Попис 2011 

Број Удео у укупном 

становништву 

(%) 

Број Удео у укупном 

становништву 

(%) 

УКУПНО 

УКУПНО 13.377 100 11.336 100 

мушко  6.629 49,55 5.682 50,12 

женско 6.748 50,45 5.654 49,88 

0-4 

Укупно  577 4,31 345 3,04 

мушко  302 2,26 166 1,46 

женско  275 2,05 179 1,58 

5-9 

Укупно  693 5,18 511 4,51 

мушко  345 2,58 252 2,22 

женско  348 2,6 259 2,29 

10-14 
Укупно  737 5,51 559 4,93 

мушко  399 2,98 284 2,50 



  

женско  338 2,56 275 2,43 

15-19 

Укупно  778 5,82 642 5,66 

мушко  386 2,88 315 2,78 

женско  392 2,94 327 2,88 

20-24 

Укупно  758 5,67 594 5,24 

мушко  405 3,03 343 3,03 

женско  353 2,64 251 2,21 

25-29 

Укупно  754 5,64 588 5,19 

мушко  400 2,99 309 2,73 

женско  354 2,65 279 2,46 

30-34 

Укупно  789 5,90 651 5,74 

мушко  385 2,88 369 3,25 

женско  404 3,02 282 2,49 

35-39 

Укупно  865 6,47 690 6,09 

мушко  466 3,48 367 3,24 

женско  399 2,99 323 2,85 

40-44 

Укупно  989 7,39 739 6,52 

мушко  534 3,99 379 3,34 

женско  455 3,4 360 3,18 

45-49 

Укупно  1.165 8,71 831 7,33 

мушко  661 4,94 455 4,01 

женско  504 3,77 376 3,32 

50-54 

Укупно  996 7,45 962 8,49 

мушко  515 3,85 508 4,48 

женско  481 3,6 454 4,01 

55-59 

Укупно  678 5,07 1092 9,63 

мушко  306 2,29 612 5,40 

женско  372 2,78 480 4,23 

60-64 

Укупно  838 6,26 895 7,89 

мушко 372 2,78 422 3,72 

женско  466 3,48 473 4,17 

65-69 

Укупно  996 7,45 565 4,98 

мушко  451 3,37 244 2,15 

женско  545 4,08 321 2,83 

70-74 

Укупно  853 6,38 627 5,53 

мушко  345 2,58 255 2,25 

женско  508 3,8 372 3,28 

75-79 
Укупно  549 4,1 590 5,20 

мушко 223 1,67 234 2,06 



  

женско  326 2,43 356 3,14 

80 и више 

Укупно 88 1,01 130 1,15 

мушко  36 0,27 44 0,39 

женско  52 0,74 86 0,76 

Непознато 

Укупно 47 0,35 / / 

мушко  15 0,11 / / 

женско  32 0,24 / / 

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 (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: Домaћинства, према броју чланова 

Број чланова Укупно 
Са 1 

чланом 
2 3 4 5 

6 и више 
чланова 

Просечан бр. 
чланова 

Број 
домаћинстава 

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 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, словачки и македонски језици су у равноправној  
употреби у свим државним институцијама.  

Табела 5: Најзаступљеније нације и етничке групе у Општини, попис 2002/2011. 

 Попис 2002 Попис 2011 

Националност Број Удео у укупном 

становништву (%) 

Број Удео у укупном 

становништву (%) 

Срби  7540 56,4 5.868 51,76 

Мађари  1619 12,1 1.280 11,29 

Македонци  1297 9,7 1.042 9,19 

Роми  269 2 281 2,48 

Румуни  965 7,2 784 6,92 

Словаци  725 5,4 616 5,43 

Неопредељени  241 1,8 1.027 9,06 

Непознато  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: Становништво старо 15 и више година према школској спреми и полу 

Школска 
спрема 

Укупно 
Без  

школске 
 спреме 

Непотпуно  
основно 
 образ. 

Основно  
образ.  

 

Средње 
образ. 

Више 
образ. 

Високо  
образ. 

Непо- 

знато 

Укупно 9921 416 1386 2739 4627 358 373 22 



  

мушкарци 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.  

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: Неписмено становништво старо 10 и више г. према полу и старости 

Пландиште Пол Укупно 

Неписмени 

Свега 
Учешће у 

укупном ст. 

10-
14 
г. 

15-
19 

20-
34 

35-
49 

50-
64 

65 и 
више 

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. 

  



  

3 ПОДАЦИ О КОРИСНИЦИМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
1 

 
 На евиденцији центра за социјални рад у 2019.години било је укупно  2048 корисник -  488  

деце,  160 младих, 1019   одрасло лице и  381 старих лица. 
 Анализирајући статистички извештај запажа се да је највећи број корисника из свих 

корисничких група пренет из претходне године (1647). Корисника који су реактивирани у 2019. 
години било је 37, а током извештајног периода  евидентирано је 364 корисника који до тада 
нису били у систему социјалне заштите. Током извештајног периода у пасиву је стављено 3 
корисника па је на дан 31.12.2019. године на евиденцији центра било 2015 корисника.  

 Што се тиче узрасних група највише је корисника из групације одраслих, затим следе деца и 
старији, док је најмање корисника из групе младих. 

 Уочава се да је у укупном броју корисника нешто више заступљено жена (1094) у односу на број  
мушкараца (954), да највише корисника има са завршеном средњом школом. Када говоримо о 
пребивалишту корисника можемо истаћи су сви корисници из градске средине. 

                                                 
1Евиденција центра за социјални рад за 2019 годину 



  

 

Број корисника ЦСР 

8. Укупан број корисника у регистру ЦСР на активној евиденцији у току године према старости и полу 
   

Корисници по узрасту  

Број корисника на активној евиденцији у 
току извештајног периода (01.01. - 31.12.)  

Укупно 

Број корисника на активној 
евиденцији 31.12.  

Укупно    M Ж  M Ж  

  Деца (0-17)  256 232 488 254 231 485 

   Млади (18-25)  64 96 160 64 94 158 

   Одрасли (26-64)  509 510 1019 499 500 999 

   Старији (65 и више)  125 256 381 120 253 373 

   Укупно 954 1094 2048 937 1078 2015 

   

          9.Корисници на активној евиденцији ЦСР у току године према пребивалишту корисника, полу и старости 

Старосне групе  

Градско  Остало 

Укупно Градско  Укупно Остало 256 232 0 0 

Деца              (0-17)  64 96 0 0 488 0 

Млади          (18-25)  509 510 0 0 160 0 

Одрасли      (26-64)  125 256 0 0 1019 0 

Старији      (65 и више)  954 1094 0 0 381 0 

Укупно 256 232 0 0 2048 0 

 

          Флуктуација корисника ЦСР 
    10. Кретање броја корисника у ЦСР у току године 
      Пренети  Новоевидентирани  Реактивирани  Укупно Стављени у пасиву 
    Деца (0-17)  412 76 0 488 3 
    Млади (18-25)  118 40 2 160 0 
    Одрасли (26-64)  821 168 30 1019 0 
    Старији (65 и више)  296 80 5 381 0 
    Укупно 1647 364 37 2048 3 
     

  



  

 
 

ДЕЦА 
11.Број деце на активној евиденцији ЦСР у току године и на дан 31.12. према узрасту и полу 

Узрасне групе  

Укупан број деце  

Укупно 

Број деце на дан 31.12.  

Укупно М  Ж  М  Ж  

0 - 2   42 37 79 42 37 79 

3 - 5  26 31 57 25 30 55 

6 - 14  96 114 210 96 114 210 

15-17  92 50 142 91 50 141 

Укупно 256 232 488 254 231 485 

       12. Број деце у ЦСР према корисничким групама/поступцима и узрасту у току године 
 

Корисничке групе                                                                     

Узраст  

Укупно  0-2 3-5 6-14 15-17 
 Деца под старатељством (сва деца под старатељством) 2 10 20 15 47 
 Деца жртве насиља и занемаривања  2 10 8 1 21 
 Деца са неадекватним родитељским старањем  0 0 0 1 1 
 Деца са проблемима у понашању и у сукобу са законом  0 0 3 16 19 
 Деца чији се родитељи споре око вршења родитељског права  3 1 1 2 7 
 Деца чије су породице корисници НСП и других видова 

материјалног  давања  52 38 88 106 284 
 Деца ОСИ  0 3 13 11 27 
 Деца у поступцима одређивања личног имена  5 0 0 0 5 
 Деца у поступцима располагања имовином  0 2 5 0 7 
 Деца у поступцима: сагаласност за малолетнички брак  0 0 0 0 0 
 Деца жртве трговине људима  0 0 0 0 0 
 Деца страни држављани без пратње  0 0 0 0 0 
 Деца која живе и раде на улици (деца улице)  0 0 0 0 0 
 Деца повратници/из реадмисије 0 0 0 0 0 
 Остала деца   15 2 72 11 100 
 Укупно 79 66 210 163 518 
 



  

 
ПУНОЛЕТНИ КОРИСНИЦИ 

13. Број пунолетних корисника у ЦСР према корисничким групама и старости у току године 
 

Корисничке групе  
Млади (18 - 
25)  

Одрасли (26 
- 64)  Старији (65 - 79)  

Старији (80 и 
више)  Укупно 

 Особе под старатељством - сви пунолетни корисници 
под старатељством: и у породици и на смештају  12 40 21 8 81 

 Жртве насиља, занемаренeособe и у ризику од 
занемаривања  4 10 2 0 16 

 Особе које се споре око вршења родитељског права  4 22 0 0 26 
 Особе са инвалидитетом  14 74 42 48 178 
 Особа са друштвено неприхватљивим понашањем  6 10 0 1 17 
 Особе које имају потребе за смештајем -домски или 

породични смештај  8 32 19 9 68 
 Материјално угрожене особе  61 454 45 18 578 
 Страни држављани и лица без држављанства у 

потреби за социјалном заштитом  0 0 0 0 0 
 Жртве трговине људима  0 0 0 0 0 
 Бескућници  0 0 0 0 0 
 Остали  51 377 252 0 680 
 Укупно 160 1019 381 84 1644 
 

       14.Број пунолетних корисника на евиденцији ЦСР према радном статусу и старости на дан 31.12. 
  

Старост корисника  

Статус запослености  
  Незапослен  Запослен  Пензионер  Нема података  
  Млади  110 12 0 36 
  Одрасли  690 66 19 224 
  Укупно 800 78 19 260 
  

       15. Број старијих корисника на евиденцији ЦСР према радном статусу у на дан 31.12. 
  

Старост корисника  Запослен  Пензионер  
Није остварио/ла 
право на пензију  Нема података  

  Старији (65+)  0 91 183 99 
  



  

       16. Број пунолетних корисника на евиденцији ЦСР према образовању и старости на дан 31.12. 

Старост корисника  

Ниво образовања  

Укупно 
Без завршене 
OŠ 

Завршена 
OŠ 

Завршена средња 
школа  

Завршена 
вишашкола  

Нема 
података  

Млади 34 45 54 1 24 158 

Одрасли 163 275 414 14 133 999 

Старији 92 119 20 0 142 373 

Укупно 289 439 488 15 299 1530 

 
ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

17. Особе са инвалидитетом на евиденцији ЦСР у току године, према старости и полу 
  Старост  Мушки  Женски  Укупно 
  Деца  15 12 27 
  Млади  6 8 14 
  Одрасли  46 28 74 
  Старији  20 70 90 
  Укупно 87 118 205 
  

      18. Број особа са инвалидитетом у ЦСР у току године према врсти инвалидитета и старости 

Врста инвалидитета  

Старосна структура  

Укупно Деца  Млади  Одрасли  Старији  

Телесни инвалидитет  5 2 26 66 99 

Интелектуални инвалидитет  11 4 30 16 61 

Сензорни инвалидитет  2 0 2 6 10 

Первазивни развојни поремећаји, ....  1 0 1 0 2 

Вишеструки инвалидитет  0 3 4 2 9 

Ментална обољења  8 5 11 0 24 

Укупно 27 14 74 90 205 

      19. Број особа са инвалидитетом на евиденцији ЦСР који су на дан 31.12. користили услуге смештаја у установама социјалне заштите или у 
породичном смештају, према врсти смештаја и узрасту 

 



  

 Врста смештаја  

Старосна структура  
 Деца  Млади  Одрасли  Старији  
 Смештај у прихватилишту /прихватној станици  0 0 0 0 
 Смештај у сродничкој старатељској породици  0 0 0 1 
 Смештај у хранитељској (сродничкој и другој хранитељској) породици  0 0 1 0 
 Смештај у установи социјалне заштите  4 5 24 30 
 Укупно 4 5 25 31 
 

      20.Број особа са инвалидитетом на евиденцији ЦСР, који су у току године смештени у установу социјалне заштите (нови корисници) или у 
породични смештај према врсти смештаја и узрасту 

 Врста смештаја  

Старосна структура  

Укупно Деца Млади Одрасли Старији 

Смештај у прихватилишту /прихватној станици  0 0 0 0 0 

Смештај у сродничкој породици  0 0 0 1 1 

Смештај у хранитељској породици  0 0 0 0 0 

Смештај у установи социјалне заштите  4 5 25 30 64 

Укупно 4 5 25 31 65 

 
 
 
 

РОМИ НА ЕВИДЕНЦИЈИ ЦСР 

21. Број припадника ромске националности на евиденцији ЦСР у току године, према старости и полу 

Старост  Мушки  Женски  Укупно 

Деца  89 80 169 

Млади  17 31 48 

Одрасли  68 52 120 

Старији  4 5 9 

Укупно 178 168 346 

 

  



  

 

3.4 ПОСТОЈЕЋЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

 Анализа Одлуке о социјалној заштити указује на могућа унапређења спрам потреба, али је посебно 

похвална чињеница да предвиђа јавну набавку услуге. 

 Пландиште је предвидело правним документима адекватне типове услуга спрам локалних 

потреба, уз коришћење локалних ресурса. Капацитети за развој софистицираних услуга из области 

заштите менталног здравља у заједници постоје, уколико постоји интересовање за успостављањем 

услуга за ову циљну групу;  

 Стимулативно правно и стратешко опредељење општине Пландиште је рецептивно за развој 

услуга Помоћ у кући за различите типове корисника; Нацртом Буџета за 2020. годину планирано је 

финансирање услуге „Помоћ у кући за одрасла и старија лица“, и са те исте позиције ће се 

финансирати и нова услуга „Помоћ у кући за децу и младе са сметњама у развоју и 

инвалидитетом“. У предлогу Буџета се налази под економском класификацијом 423, позиција 115 

„Услуге по уговору“. Укупан износ планираних средстава је 6.100.000,00 динара, из буџета 

3.876.336,00 динара, а из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

2.223.664,00 динара. У случају потребе, додатна средства биће опредељена ребалансом буџета. 

Табела 22 – постојеће услуге социјалне заштите и број корисника услуге 

КАТЕГОРИЈА ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА2 ПОСТОЈЕЋЕ СОЦИЈАЛНЕ 

УСЛУГЕ И  

БРОЈ КОРИСНИКА УСЛУГЕ 

Група  УСЛУГЕ 

Дневне 

услуге у 

заједници 

Помоћ у кући (за децу, одрасле и старије) Помоћ и нега у кући за 

остарела и инвалидна лица. 

Пружалац услуге –  ЕХОНС 

Нови Сад  

Број корисника услуге –120  

лица,  

Дневни боравак (за децу, одрасле и старије) Није успостављена услуга 

Лични пратилац детета (за децу са сметњама у развоју и 

инвалидитетом) 

Није успостављена услуга 

Свратиште (за децу улице односно децу која живе и 

раде на улици)  

Није успостављена услуга 

Услуге 

подршке за 

самостални 

живот 

Персонална асистенција за одрасле особе с 

инвалидитетом 

Није успостављена услуга 

Становање уз подршку за младе који се осамостаљују 

односно напуштају систем социјалне заштите  

Није успостављена услуга 

Становање уз подршку за особе с инвалидитетом -  Није успостављена услуга 

Услуге 

смештаја 

Смештај у прихватилиште ( прихватилиште з адецу, за 

жене, одрасла и стара лица)  

Привремени смештај у 

прихватилиште за одрасла и 

стара лица – Стари Лец 

”Предах” смештај Није успостављена услуга 

                                                 
2
Услуге социјалне заштите у надлежности јединица локалне самоуправе, на основу класификације у четири групе, у складу са 

Законом о социјалној заштити и Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуге социјалне заштите.  



  

Саветодавно 

– терапијске 

услуге и 

социјално 

едукативне 

услуге  

Саветовалиште (Интензивне услуге подршке породици 

која је у кризи кроз саветовање и подршку родитељима, 

хранитељима и усвојитељима, породици која се стара о 

свом детету или одраслом члану породице с тешкоћама 

у развоју, одржавање породичних односа и поновно 

спајање породице, саветовање и подршку у случајевима 

насиља, породичне терапије и медијације, СОС 

телефоне, активацији и друге саветодавне и едукативне 

активности) 

Није успостављена услуга 

Породични саветник - Породични сарадник није 

стандардизована услуга, али је ипак важна са аспекта 

превенције ризика од издвајања детета из породице 

Није успостављена услуга 

Остале 

услуге 

Клубови (за стара лица, за одрасле особе са 

инвалидитетом, за децу са сметњама у развоју) 

Није успостављена услуга 

Едукација - Превенцију болести зависности и насиља у 

породици 

Није успостављена услуга 

Едукација - Превенцију насиља у породици (едукација) Није успостављена услуга 

 
 
 
  



  

3.5. КЉУЧНИ ПАРТНЕРИ У ЛОКАЛНОЈ СОЦИЈАЛНОЈ ПОЛИТИЦИ 

 

Р.бр Сектор Преглед ситуације  

1. Локална 

самоуправа 

- 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 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 19 одборника. Општинско веће има 

7 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, 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. 

2. Социјална 

заштита 

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: 

- 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. правник, 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 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. 

 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 и 

возило за ОСИ Фиат Дукато комби. 

 

 

 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. 

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 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 

3. Образовање - 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). 

o 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. 

o 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. 

 

Основно образовање и васпитање  

 Мрежу основних школа у општини Пландиште чине:  

 ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, са издвојеним одељењима у 

Великом Гају, Купинику, Барицама, Јерменовцима и Маргити; (515ученика) 

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

Милетићеву; (128) 

 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.  

o 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.  

o Настава се у школама изводи на српском, румунском, мађарском, 

а изучава се  словачки, мађарски , румунски 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. 

4. Здравство 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;  

- Приватна апотека „Бену“ у Пландишту; 

- Приватна апотека „ Galen Pharm„ у Пландишту. 

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 

м2. С обзиром да је констатована неопходност реконструкције зграде, обезбеђена 

су средства од Канцеларије за управљање јавним улагањима Републике Србије и 

ова здравствена установа je 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 пет приватних апотека – 

четири 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.. 

5. Запошљавање  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 

запошљавање; посредовање у запошљавању; додатно образовање и обуку; 

мере активне политике запошљавања; новчану накнаду за време 

незапослености.  

6 Цивилно 

друштво 

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.) различитим 

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.  

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 општине 

Пландиште, Клуб жена „Јефимија“ Пландиште, Унија жена општине 

Пландиште, Удружење предузетника општине Пландиште и Иницијатива из 

Пландишта. 



  

3.6 КЉУЧНИ ПРОБЛЕМИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  
 
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 

осетљивих корисника 

 Недовољна међу-секторска сарадња 

(образовање, здравство итд) у развијању 

инклузивних услуга 

 Међу-општинске 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 су-финансирања услуга од стране 

корисника 

 Партнерства са општинама и удружењима 

грађана из окружења 

 Очекивања да се на националном нивоу 

дефинишу и успоставе квалитетнији програми 

за инклузивне међу секторске услуге 

 Коришћење домаћих и ЕУ фондова за 

локалне социјалне услуге 

 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 успостављање и 

пружање за инклузивних услуга 

 
 
  



  

 
 

3.7 ПРИОРИТЕТНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ  
 

 

 

 

  

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

и у складу са националном важећим документима из ове области општине Пландиште, 

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

документ:  

 Стара лица  

 Особе са инвалидитетом  

 Деца и млади  

 Породица  

 Сиромашни и незапослени  

 Роми 

 



  

 

ОДЕЉАК 4  - ВИЗИЈА 
 

4.1 ВИЗИЈА 
 
 

 
 
 

 
 

4.2 ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ 
  

 

 Поштовање и унапређивање основних људских права- Неговање толеранције и разумевање 
различитости,одсуство сваке дискриминације  засноване на постојању инвалидитета, полним, 
расним, језичким, верским, етничким и свим другим разликама и неговање и унапређивање  
међусобног разумевања и равноправности. 

 

 Принцип једнаких могућности- Обезбедити могућност коришћења услуга социјалне заштите 
за све грађане и све циљне групе истом доступношћу у  свим сферама пружања услуга у 
јавном, приватном и невладином сектору и уз поштовање могућности избора. 

 

 Интегрални приступ- Неговање разноврсности и компатибилности социјалних сервиса и услуга 
и заједничког проактивног деловања и наступања према корисницима. 

 

 Партиципативност-  Обезбеђење учешћа корисника  у доношењу одлука о начину 
задовољавања његових потреба и одговорност за лични избор сервиса и услуга, као и личну 
ангажованост у оквиру његових могућности. Неговање подршке кориснику за активирање  и 
развој личних ресурса и потенцијала  за самостално задовољавање потреба у циљу смањења 
зависности од  социјалних услуга. 

 

 Транспарентност- Увремењено, актуелно, отворено извештавање јавности, корисника и свих 
заинтересованих циљних група о могућностима, процесима 

 

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.  

 



  

 
ОДЕЉАК 5  - ЦИЉЕВИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 
 

5.1  ОПШТИ ЦИЉ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ  
 

  

 

Успостављање мреже локалних социјалних услуга које ће обезбедити социјално сигурно 

окружење за квалитетан живот лица из  социјално угрожених категорија у општини 

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 оквира локалног система социјалне заштите  

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. 

 



  

ОДЕЉАК 6  - МЕРЕ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ЦИЉЕВА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ 
 
ПОСЕБНИ 

ЦИЉЕВИ 
ПОКАЗАТЕЉ 

УЧИНКА 

ПОЛАЗНА 

ВРЕДНОСТ 

ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ ИЗВОР 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

1. Унапређење 
постојећих 
социјалних услуга 
и увођење нових 
иновативних и 
модерних услуга 
социјалне 
заштите за 
осетљиве 
друштвених групе 
грађана на 
територији 
општине 
Пландиште 

Обухват корисника 

по броју и 

структури услуга 

социјалне заштите 

на крају 2025. у 

односу на 2021.  

Тренутни број 

корисника услуга 

социјалне заштите 

приказан у Табели 

22 

Повећано за  10% 

Годишњи 

извештај 

пружалаца услуге 

Број нових услуга 

које су покренуте  

Тренутно се пружа 

1 социјалне услуге  

Закључно са 2025 је 

укупно  3 нове  

услуге 

Годишњи 

извештаји о 

мониторингу 

услуга и 

имплементацији 

Стратегије  

2. Јачање и развој 
институционалног 
оквира локалног 
система 
социјалне 
заштите  

 

Број пројеката са 

којим се 

конкурисало на 

екстерне изворе 

финансирања 

Тренутно нема 

планског 

конкурисања за 

додатна 

финансијска 

средства код 

донатора  

Закључно са 2025 

укупно 2  нове 

услуге су 

успостављене из 

екстерних извора 

финансирања 

Годишњи 

извештаји о 

мониторингу 

услуга и 

имплементацији 

Стратегије  

Број нових 

пружалаца 

локалних 

социјалних услуга 

Тренутно све 

услуге на 

локалном нивоу 

пружа општински 

центра за 

социјални рад  

Лиценцирани 

пружаоци услуга 

спроводе свих 7 

социјалних услуга 

Извештај о 

евалуацији 

Стратегије  

Број партнерстава 

успостављен у 

циљу ефикаснијег 

коришћења 

постојећих ресурса 

и ефикасније 

коришћење 

екстерних ресурса 

Тренутно не 

постоје званична 

партнерства  

Закључно са 2025 

закључено укупно 

10меморандума о 

сарадњи са 

различитим 

институцијама, 

организацијама и 

представницима 

бизнис сектора 

Извештај о 

евалуацији 

Стратегије  

3. Стварање 
позитивне 
друштвене климе 
за унапређење 
положаја 
социјално 

Број услуга/мера за 

информисање лица 

из социјално 

угрожених 

категорија  у складу 

Тренутно не 

постоје посебне 

услуге за 

информисање 

лица из 

Закључно са 2025 

успостављене 2 

мере за 

информисање    - 

инфо пултови у МЗ 

Извештај о 

евалуацији 

Стратегије  

 



  

осетљивих 
грађана општине 
Пландиште, 
базиране на 
солидарности и 
информисаности 
ширег грађанства  

са њиховим 

могућностима 

различитих 

осетљивих 

категорија 

прилагођених 

њиховим 

специфичним 

потребама 

сеоских насеља у 

систем мобилног 

информисања ( 

теренски рад) 

Број услуга/мера за 

олакшан приступ 

постојећим 

услугама социјалне 

заштите  

Тренутно не 

постоје посебне 

услуге за 

информисање 

лица из 

различитих 

осетљивих 

категорија 

прилагођених 

њиховим 

специфичним 

потребама 

Закључно са 2025 

успостављене 2 

мере за унапређење 

приступачности    - 

уклањање свих 

физичких баријера 

са јавних 

институција и мрежа 

менторске подршке 

за остварење права 

приликом 

административних 

проблема    

Извештај о 

евалуацији 

Стратегије  

 

Број услуга/мера за 

информисање шире 

друштвене 

заједнице о 

проблемима, 

потребама и 

резултатима 

социјалне политике 

Тренутно не 

постоји системски 

приступ медијским 

кампањама које би 

створиле 

позитивну 

друштвену климу 

за подршку 

социјално 

осетљивим 

категоријама 

становништва 

Закључно са 2025, 

реализовано укупно 

10 медијских 

кампања ( 2 

годишње) на 

различите социјалне 

теме  

Извештај о 

евалуацији 

Стратегије  

 

 
  



  

 

ОДЕЉАК 6 - МЕРЕ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

АКЦИОНИ ПЛАН 

 

Мере и активности Индикатори Носиоци Време 
Финансијска средства 

(РСД) 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 1 - Унапређење постојећих социјалних услуга и увођење нових иновативних и модерних услуга социјалне заштите за 

осетљиве друштвених групе грађана на територији општине Пландиште 

Развој и проширење локалне 

социјалне услуге - Помоћи и 

неге у кући за остарела и 

инвалидна лица. 

Број нових корисника услуге 

Број нових места где се услуга 

пружа 

Центар за социјални рад и 

организације цивилног друштва 

2021 

 

2022 – 2025- 

континуирано 

200000,00 

 

200.000,00 на годишњем 

нивоу  

Успостављање услуге –Услуге 

персоналне асистенције 

Успостављена услуга  

Број корисника услуге 

 

Центар за социјални рад, 

пружалац услуге  и организације 

цивилног друштва 

2021 

 

2022 – 2025- 

континуирано 

400.000,00 

 

150.000,00 додатних на 

годишњем нивоу  

Успостављање локалних услуга 

за подршку запошљавању  

Успостављене мере подршке 

Број корисника услуге 

Број послодаваца са којима је 

остварена сарадња 

Центар за социјални рад и 

организације цивилног друштва 

2021 

 

2022 – 2025- 

континуирано 

300.000,00 

 

100.000,00 додатних на 

годишњем нивоу  

Успостављање услуге –Дневни 

боравак за децу са сметњама у 

развоју 

Успостављена услуга 

Број корисника услуге 

 

Општина, Центар за социјални 

рад, пружалац услуге  и 

организације цивилног друштва 

2022 

 

2023 – 2025- 

континуирано 

300.000,00 

 

100.000,00 додатних на 

годишњем нивоу  

Развој и проширење локалне 

социјалне услуге - Помоћи и 

неге у кући за децу са сметњама 

у  развоју 

Успостављена услуга 

Број корисника услуге 

 

Општина, Центар за социјални 

рад, пружалац услуге  и 

организације цивилног друштва 

2023 

 

2024 – 2025- 

континуирано 

300.000,00 

 

100.000,00 додатних на 

годишњем нивоу  

Развој и проширење локалне 

социјалне услуге сеоских 

домаћина и сеоских домаћица  

Број корисника услуге 

 

Општина, Центар за социјални 

рад, пружалац услуге  и 

организације цивилног друштва 

2023 

 

2024 – 2025- 

континуирано 

300.000,00 

 

100.000,00 додатних на 

годишњем нивоу  



  

ПОСЕБНИ ЦИЉ 2 – Јачање и развој институционалног оквира локалног система социјалне заштите 

2.1  Унапређење људских 

ресурса за ефикасније 

коришћење екстерних извора 

финансирања 

Број лиценцираних услуга које се 

спроводе професионалци 

едуковани кроз акредитоване 

програме 

Општина, Центар за социјални 

ради организације цивилног 

друштва 

2021 

2022 – 2025- 

континуирано 

за нове услуге 

1.000.000,00 

 

500.000,00 додатних на 

годишњем нивоу  

2.2 Развијање одрживих 

механизама међу - секторске 

сарадње са локалним 

институцијама 

Број пројеката са којима се 

конкурисало 

Број нових услуга које су 

успостављене из екстерних 

извора финансирања 

Општина, Центар за социјални 

ради организације цивилног 

друштва 

2021 

 

2022 – 2025- 

континуирано 

300.000,00 

 

1.000.000,00 учешће ЈЛС 

по пројекту  

2.3 Јачање цивилног сектора 

Број нових лиценцираних 

пружалаца услуга  

 

Општина, Центар за социјални 

рад, организације цивилног 

друштва 

2021 

2022 – 2025- 

континуирано 

200.000,00 

200.000,00 додатних на 

годишњем нивоу  

ПОСЕБНИ ЦИЉ 3 -  Стварање  позитивне  друштвене  климе за унапређење положаја  социјално осетљивих  грађана  општине  Пландиште, 

базиране  на солидарности и информисаности ширег грађанства 

3.1 Информисање и 

едуковање јавности за 

смањење дискриминације 

осетљивих група грађана уз 

активнији ангажман свих 

локалних актера у овом правцу  

Реализована једна медијска 

кампања за информисање лица у 

ризику од социјалне 

искључености 

 

Центар за социјални рад, 

пружаоци услуга социјалне 

заштите и организације цивилног 

друштва  

2021 

 

2022 – 2025- 

континуирано 

200.000,00 

 

50.000,00 додатних на 

годишњем нивоу  

3.2 Информисање и 

едуковање социјално 

угрожених категорија 

становништва 

Успоставаља системског  

теренског рада у информисању  

лица из социјално угрожених 

категорија 

Центар за социјални рад, 

пружаоци услуга социјалне 

заштите и организације цивилног 

друштва 

2021 

 

2022 – 2025- 

континуирано 

150.000,00 

 

50.000,00 додатних на 

годишњем нивоу  



  

 

 

ОДЕЉАК 7  - ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 

Праћење имплементације Стратегије развоја социјалне заштите Општине Пландиште за период   2021-

2025 биће реализовано континуирано, кроз инструменте и механизме који су већ функционални на 

нивоу локалне самоуправе: финансирање услуга социјалне заштите и праћење њиховог рада кроз 

извештавање, финансирање редовних делатности, програма и пројеката у области социјалне заштите 

и праћење њиховог рада кроз редовно извештавање.  

Праћење реализације општег и посебних циљева вршиће се израдом годишњег извештаја   који 

садржи и квантитативне  и квалитативне податке за све циљне групе дефинисане Стратегијом.  

Целукупна  оцена ефеката планираних услуга и мера биће предмет екстерне евалуације која ће бити 

обезбеђена по истеку важења овог документа.  

Потребно је  да председник општине, по усвајању Стратегије, именује Тим за праћење реализације 

овог документа. Задаци Тима обухватиће:  

 праћење реализације,  

 ревизију документа по потреби,  

 израду акционих планова и извештаја о њиховој реализацији.  

Тим  ће имати одговорно лице – координатора Тима.  Председник општине ће у формирању тима 

одредити  координатора за послове праћења и извештавања. Тим ће  бити сачињен  од  чланова које 

ће предложити носиоци  реализације  мера из документа.  

За процену потребе финансијских средстава и осталих нематеријалних ресурса, биће одговорано 

Одељење за друштвене делатности . 

Рокове за спровођење мера и начин обезбеђивања средстава припремаће на годишњем нивоу 

Одељење за друштвене делатности,  у партнерству са Тимом.  

 

 
 


