СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXXVII

Број 3

04.02.2021.

Годишња претплата
2100,00 динара

15.
На основу члана 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019), члана 7.
Правилникa о ближем уређењу планирања јавних набавки, спровођење поступака јавних набавки и праћења
извршења уговора о јавним набавкама („Службени лист општине Пландиште“, бр. 28/2020), члана 63. Статута
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 53. Пословника Општинског
већа општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 40/2019), Општинско веће општине
Пландиште је на седници одржаној дана 04.02.2021. године донело
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ
I
У Плану јавних набавки за 2021. годину („Службени лист општине Пландиште", бр. 1/2021), ДОДАЈE
се новa јавнa набавкa под редним бројем:
-

0023 „Набавка дрва за огрев за потребе Канцеларије за смањење сиромаштва“ у износу од
„2.400.000“ динара без ПДВ-а за коју ће се спровести отворени поступак.
II

У Плану јавних набавки за 2021. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2021), МЕЊА
СЕ укупна вредност Плана јавних набавки и износ од „94.095.000“ замењује се износом од „96.495.000“ динара
без ПДВ-а.
III
Закључак о усвајању Прве измене и допуне плана јавних набавки за 2021. годину објавиће се у
„Службеном листу Општине Пландиште“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-32/2021-III
Дана: 04.02.2021. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста с.р.
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16.
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) и члана 53. став 1. Пословника општинског већа општине Пландиште („Сл. лист општине
Пландиште, бр. 40/2019), 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 дана 04.02.2021. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Програма унапређења социјалне заштите у општини Пландиште
за 2021. годину
I
УСВАЈА СЕ Програм унапређења социјалне заштите у општини Пландиште за 2021.
годину.
II
Закључак и Програм унапређења социјалне заштите у општини Пландиште за 2021. годину
објавиће се у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 55-7/2021-III
Датум: 04.02.2021. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста с.р.
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17.
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 2021-2025 („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 32/2020),
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној 04.02.2021. године, донело је
ПРОГРАМ
УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
I
У складу са стратешким циљевима развоја социјалне заштите у општини Пландиште
утврђеним Стратегијом развоја социјалне заштите општине Пландиште 2021-2025 („Сл. лист
општине Пландиште“, број 32/2020) 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. Радити на побољшању квалитета живота деце и младих са сметњама у развоју и
инвалидитетом пружањем висококвалитетних услуга за обављање основних дневних потреба
пружањем помоћи у кући и осамостаљивању особа са инвалидитетом;
3. 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);
4. 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);
5. Активна партиципацији у решавању сопствених проблема корисника (плаћањем дела
услуга и радном активацијом)
6. Унапређење људских, финансијских и материјално-техничких ресурса (обука личних
пратилаца).
Најважније активности у оквиру Програма јесу:
1) Побољшање квалитета живота старих лица унапређењем услуге геронтодомаћица и
неговатељица;
2) Побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом и интелектуалним и менталним
потешкоћама унапређењем услуге становање уз подршку за душевно оболела лица;
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3) Побољшање квалитета живота деце и младих са сметњама у развоју и инвалидитетом
увођењем и унапређењем услуге Помоћ у кући за ову категорију лица;
4) Обезбеђење превоза за ученике са пратиоцем са сметњама у развоју до ШОСО „Јелена
Варјашки“ Вршац;
5) Бесплатна ужина за све ученике;
6) Побољшање квалитета живота младих и деце обезбеђивањем услова за школовање –
регресирање превоза од 100% до 50% за ученике средњих школа;
7) Стварање позитивне друштвене климе за унапређење положаја социјално осетљивих
грађана општине.
III
Ред.број
1.

2.

Активност

Индикатор
(очекивана вредност)
1.1. Побољшања квалитета живота 1.1.1.Број геронто домаћица:
старих лица унапређењем дневне 9 и једно стручно лице
услуге у заједници „Помоћ у кући за
стара и одрасла лица“
1.1.2. Број корисника: 104
2.1. Побољшање квалитета живота 2.1.1. Број корисника: 10
особа
са
инвалидитетом
и 2.1.2. Споразум Дома за
интелектуалним
и
менталним душевно оболела лица и
потешкоћама унапређењем услуге Општине: 1
становање уз подршку за душевно
оболела лица у партнерству са Домом
за душевнo оболела лица „1. октобар“
Стари Лец

Буџет
Укупно: 6 100.000,00
1.ЛС 4.076.919,00
2.Средства РС
(трансферна средства)
2.023.081,00
300.000,00

2.2. Побољшање квалитета живота 2.2.1. Број корисника: 15
деце и младих са сметњама у развоју 2.2.2. Број запослених
и инвалидитетом успостављењем и лица: 4 лица
унапређењем дневне услуге у (3 неговатељице и 1
заједници „Помоћ у кући за децу са стручно лице)
сметњама у развоју и младе са
инвалидитетом“
2.3. Обезбеђивање Новогодишњих и 2.3.3. Број поклона: 75
Божићних пакетића – унапређење
квалитета живота деце из система
социјалне заштите и деце са
сметњама у развоју
2.4. Бесплатна ужина за све ученике
2.4.1. Број ученика: 452

Средства из буџета ЛС)
2.500.000,00

2.5. Обезбеђивање једнократних 2.5.1. Број ЈНП за децу у
новчаних помоћи (ЈНП) за децу са установама: 6x3
инвалидитетом смештену у установу 2.5.2. Број ЈНП за децу у
социјалне заштите и хранитељским хранитељским
породицама
породицама: 3x2

200.000,00

500.000,00

4.800.000,00
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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:
14.200.000,00

3.2. Финансирање смештаја ученика и
студената за ученикe/студентe
3.3. Обезбеђивање школског прибора
за ученикe из социјално и материјално
угрожених породица

3.2.1. Број ученика: 4

300.000,00

3.3.1. Број ученика: 250

500.000,00

3.4. Олакшавање људске патње
пружањем неопходне ургентне помоћи
лицима у невољи, развијањем
солидарности
међу
људима,
организовањем разли-читих облика
помоћи-Црвени крст
3.5.Унапређење
популационе
политике:
материјална
подршка
незапосленим
породиљама
и
материјална подршка накнада за
новорођену децу
3.6. Подршка рађању и родитељству,
финансијска подр-шка рађању-мера
подршке за свако рођено дете (Одлука
о проширеним правима)
3.7. Подршка рађању и родитељству
(вантелесна оплодња)
3.8. Подршка деци и породицама са
децом – обезбеђивање материјалне
помоћи за децу „Дечја недеља“ (деца
са сметњама 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)
3.9. Стварање и побољшавање услова
становања избегличких породица –
куповина куће са окућницом

3.4.1. Број дистрибуираних
пакета хране за социјално
угрожено становништво:
988

4.400.000,00

3.5.1 број корисника: 70
(15-незапослене
породиље и 55новорођена деца)

4.100.000,00

3.6.1. Број корисника: 50
Просечан износ давања за
мере подршке рађања по
рођеном детету: 10.000,00
3.7.1. број корисника:1-2

500.000,00

3.8.1. број деце: 75

300.000,00

3.9.1. број кућа са
окућницом: 4

3.10.Спровођење
омладинске
политике- најбољи студенти
3.11.Спровођење
омладинске
политике- новчана помоћ за студенте
прве године факултета
3.12.Спровођење
омладинске
политике- награђивање најбољих
ученика основног образовања и
подстицај за наставак школовања
(Вуковци)

3.10.1.број студената: 30

Укупно:5.586.000,00
ЛС 266.000,00
Комесаријат за
избеглице
5.320.000,00
1.600.000,00

3.11.1.број студената: 38

1.795.000,00

3.12.1. број ученика: 15

120.000,00

ЛС: 11.773.212,00
ПС: 2.426.788,00

500.000,00
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3.13.
Спровођење
омладинске 3.13.1. број ученика: 65
политике-награда за ђака првака и
подстицај за школовање (Дар за
првака)
4.1. Јачање и развој институционалног 4.1.1. број лиценцираних
и
ванинс-титуционалног
оквира пратилаца за децу са
система
социјалне
заштите- инвалидитетом
унапређење људских, финансијских и
материјално-техничких
ресурсалиценцирана едукација пратилаца
десе са сметњама у развоју

500.000,00

4.2. Успостављање
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

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

4.4.1. Споразум/Протокол
4.4.2. Извештаји
4.4.3. Уговор

1. Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања:
2.023.081,00
2. АПВ: 4.152.713,00
400.000,00

сарадње

са

Донаторска средства
(250.000,00)

4.5. Обезбедити телефонску линију за 4.5.1. Број интервенција
међусекторску сарадњу тима за хитне тима за хитне
интервенције (ЦСР,ПС,ДЗ,ОШ,Суд)
интервенције

25.200,00 (средства
Министарства)

5.

5.1. Канцеларија за смањење 5.2.1. Број једнократних
сиромаштва- Стварање позитивне помоћи у натури (храна,
друштвене климе за унапређење лекови, огрев): 850
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

Укупно: 3.645.000,00
ЛС 3.600.000,00
Комесаријат за
избеглице 45.000,00

6.

6.1. Развој међуопштинских социјалних
услуга у циљу побољшања нивоа и
квалитета
социјалне
заштите
Пландишта и суседних општина
Вршца, Алибунара и Беле Црквелиценцирање 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,

1.840.000,00

6.1.1. Међуопштински
протокол о сарадњи
(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
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саветовалиште у ВШ)

7.

7.1. Једнократне новчане помоћи

Број: 3

Саветовалиште за брак и
породицу Вршац: 10
6.1.2. Уговор Сигурна кућа
у Панчеву: 5
7.1.1. Број корисника: 780
7.1.2. Број радника из ЦСР
које финансира ЛС: 3
радника

04.02.2021.

ЈНП: 6.000.000,00
Плате: 5.396.000,00

IV
Средства за реализацију овог Програма обезбедиће се из буџета општине Пландиште за
2021. 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: 55-7/2021-III
Дана: 04.02.2021. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста с.р.
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Број: 3

04.02.2021.

18.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 210. став 2. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр.
24/2011), члана 5. Одлуке о методологији формирања цене услуге помоћи у кући за децу са сметњама у
развоју и њихове породице („Сл. лист општине Пландиште“, број 32/2020) и члана 63. и 149. Статута општине
Пландиште („Сл лист општине Пландиште“, број 30/2018), Општинско веће општине Пландиште, на седници
одржаној дана 04.02.2021. године доноси
ЗАКЉУЧАК
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ПОМОЋ У КУЋИ ЗА
ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ“
Члан 1.
Овим Закључком утврђује се економска цена услуге социјалне заштите Помоћ у кући за
децу са сметњама у развоју.
Члан 2.
Економска цена услуге износи: 236,03 динара по часу.
Економска цена услуге формирана је у складу са Одлуком о методологији формирања
цене услуге помоћи у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице („Сл. лист општине
Пландиште“, број 32/2020).
Члан 3.
Цену услуге плаћа корисник, односно његови сродници обавезни на издржавање.
Учешће корисника, односно његових сродника у плаћању цене услуге одређује се на
основу критеријума за учешће корисника у цени услуге социјалне заштите коју доноси општинско
веће Пландишта, а на основу Правилника о критеријумима и мерилима за пружање услуге помоћи
у кући за децу са сметњама у развоју и њиховим породицама.
Члан 4.
Закључак се доставља Центру за социјални рад, одабраном пружаоцу услуге, Одељењу за
друштвене делатности и послове органа општине, Одељењу за привреду, локално-економски
развој, финансије и буџет и локалну пореску администарцију.
Члан 5.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Сл. листу општине Пландиште“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 55-5/2021-III
Дана: 04.02.2021. године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста с.р.
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Број: 3

04.02.2021.

19.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014
- др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 213. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник
РС“, бр. 24/2011), члана 9. и 42. Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште („Службени лист
општине Пландиште“, број 24/2017 и 3/2020) и члана 63. и 149. Статута општине Пландиште
(„Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018), Општинско веће општине Пландиште, на
седници одржаној дана 04.02.2021. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА УЧЕШЋЕ КОРИСНИКА У ЦЕНИ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ“
Члан 1.
Овим правилником утврђују се критеријуми за учешће корисника у цени услуге социјалне
заштите Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју.
Члан 2.
Учешће корисника, односно њихових сродника обавезних на издржавање у плаћању цене
услуге утврђује се у зависности од висине прихода породице, у складу са одредбама Закона о
социјалној заштити.
Члан 3.
Учешће у економској цени услуге Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју утврђује се на
следећи начин:
Р.бр
1
2
3
4
5
6

Месечни приход по члану домаћинства
До 3,5 нивоа социјалне сигурности за појединица
Од 3,5 - 4,5 нивоа социјалне сигурности за појединца
Од 4,5 – 5,5 нивоа социјалне сигурности за појединца
Од 5,5 – 6.5 нивоа социјалне сигурности за појединца
Од 6,5 – 7,5 нивоа социјалне сигурности за појединца
Преко 7,5 нивоа социјалне сигурности за појединца

% учешћа корисника
0%
5%
15%
20%
30%
50%

Члан 4.
Центар за социјални рад утврђује приходе за кориснике услуге којима је пружање услуга
обезбеђено од стране Општине Пландиште.
Члан 5.
Правилник се доставља Центру за социјални рад, одабраном пружаоцу услуге, Одељењу за друштвене
делатности и послове органа општине, Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и
локалну пореску администрацију и архиви.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 55-6/2021-III
Дана: 04.02.2021. године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста с.р.
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Број: 3
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15.
16.

17.
18.

19.

Закључак о усвајању Прве измене и
допуне плана јавних набавки за 2021.
годину
Закључак о усвајању Програма
унапређења социјалне заштите у
општини Пландиште за 2021.
годину
Програм унапређења социјалне
заштите у општини Пландиште
за 2021. годину
Закључак о утврђивању
економске цене услуге социјалне
заштите „Помоћ у кући за децу са
сметњама у развоју“
Правилник о утврђивању
критеријума за учешће корисника
у цени услуга социјалне заштите
„Помоћ у кући за децу са
сметњама у развоју“
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ИЗДАВАЧ: Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38.
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Золтан Ковач
ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК: Татјана Шипка
Тел. 013/861-035
УПЛАТНИ РАЧУН код Јединице органа за јавна плаћања:
- приходи буџета општине - 840-44640-68
Штампа: Општинска управа општине Пландиште

