СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 42. ВРБАС 29. ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНА LI

253.
На основу Стратегије развоја социјалне заштите Владе Републике Србије
/„Службени гласник Републике Србије'', број 108/05/, члана 20. Закона о социјалној
заштити /„Службени гласник Републике Србије'', број 24/11/, члана 32. став 1. тачка
4. Закона о локалној самоуправи /„Службени гласник Републике Србије'', број
24/11/, члана 42. Одлуке о социјалној заштити грађана општине Врбас /„Службени
лист општине Врбас'', број 3/13, 5/14, 11/15. и 12/16/ и члана 30. и 93. Статута
општине Врбас /„Службени лист општине Врбас'', број 35/17/, Скупштина општине
Врбас, на седници одржаној 28. и 29. децембра 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ОПШТИНЕ ВРБАС ЗА ПЕРИОД 2018 - 2022. ГОДИНЕ
Члан 1.
Усваја се Стратешки план развоја социјалне заштите Општине Врбас за
период 2018 - 2022. године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 100/2017-I/01
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ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 42. Страна 2314. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
ППШТИНА ВРБАС

СТРАТЕШКИ ПЛАН РАЗВПЈА СПЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ППШТИНЕ ВРБАС
ЗА ПЕРИПД 2018 – 2022. ГПДИНЕ

С А Д Р Ж А Ј
УВПДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ППШТИНЕ...........................................................................

2315

УВПД ..................................................................................................................................

2316

САЖЕТАК - РЕЗИМЕ.............................................................................................................
1. ВИЗИЈА ...................................................................................................................

2318

2. МИСИЈА...................................................................................................................
3. ПРИНЦИПИ И ВРЕДНПСТИ .....................................................................................

2318
2318

4. АНАЛИЗА КПНТЕКСТА ............................................................................................
5. СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ И ЦИЉЕВИ ...........................................................................

2319
2347

6. ПРИПРИТЕТНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ ................................................................................

2348

1. Стара лица...................................................................................................
2. Рпми .............................................................................................................
3. Оспбе са инвалидитетпм ..........................................................................
4. Деца и пмладина .........................................................................................
5. Ппрпдица /и насиље у ппрпдици/ ..............................................................

2348
2357
2361
2369
2377

7. АРАНЖМАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ......................................................................

2386

8. ПЛАН МПНИТПРИНГА И ЕВАЛУАЦИЈЕ ...................................................................

2387

9. ЛИСТА УЧЕСНИКА....................................................................................................

2388

10. ПРАВНИ ПКВИР .....................................................................................................

2390

Број: 42. Страна 2315. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године

УВПДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ППШТИНЕ

Стратещки план развпја спцијалне защтите на теритприји ппщтине Врбас је кљушни
дпкумент намеоен свим институцијама и прганизацијама кпје се баве пвпм пблащћу и кап такав
представља темељ за пбезбеђиваое спцијалнпг напретка и унапређеое свепбухватнпг квалитета
живпта нащих суграђана.
Сагледавщи пптребу системскпг и ефикаснпг приступа у рещаваоу прпблема у пбласти
спцијалне защтите, ппщтина Врбас и Пдбпр за спцијалну защтиту у ппщтини Врбас, преппзнали су
пптребу да се у нареднпм перипду ппставе жељени пквири у пбласти спцијалне защтите заснпвани
на метпдплпгији стратещкпг планираоа.
Нащи стратещки припритети били су и биће: деца и млади, стари, Рпми, пспбе са
инвалидитетпм, ппрпдица кап и избегла и расељена лица кпји живе на теритприји ппщтине Врбас.
Управп пп пвим припритетима су и фпрмирани радни тимпви у пквиру Ппщтинскпг пдбпра, кпји су
дали пуни дппринпс свпјим струшним знаоем и искуствпм за израду пвпг стратещкпг плана, кпји је
прилагпђен кпнкретнпм стаоу на лпкалнпм нивпу, усмерен ка кпнкретним рефпрмским захтевима
и усклађен са релевантним наципналним актима.
Спцијална стратегија синхрпнизпвана је и усклађена са пснпвним тпкпвима друщтвених
прпмена. Усмерена је ка ппбпљщаоу спцијалнпг статуса грађана на лишнпм, ппрпдишнпм и щирем
спцијалнпм плану. Ефикасан систем спцијалне защтите треба да пдгпвпри на пптребе грађана у
нпвим пкплнпстима и да ппдржава раоиве и маргинализпване ппјединце и групе кпјима је
неппхпдна прганизпвана ппмпћ.
Циљ спцијалне пплитике ппщтине Врбас је ппдизаое ппщтег живптнпг стандарда грађана и
оихпвих ппрпдица кап и псигураое пптребних средстава за живпт и пружаое пптребних услуга
грађанима кпји се збпг друщтвених и прирпдних узрпка налазе у живптнпј ситуацији у кпјпј је
ппмпћ друщтва неппхпдна.
Наща пбавеза и пдгпвпрнпст је, да у нареднпм перипду искпристимп све распплпживе
људске и прганизаципне ресурсе, какп би свпјим грађанима пмпгућили да, кап кприсници, услуге
спцијалне защтите пстварују у свпм прирпднпм пкружеоу, са щтп маое прпблема.
Велику захвалнпст дугујемп свим привредним субјектима, удружеоима и друщтвенп
пдгпвпрним грађанима, кап и нащим јавним предузећима и устанпвама кпји су дали свпј дппринпс
за унапређеое ппстпјећих и развпју нпвих услуга из пбласти спцијалне защтите.
Сматрам да пкпсница спцијалне защтите није сам дпкумент већ спрпвпђеое Стратещкпг
акта кпје не сме бити услпвљенп пплитишким пдлукама већ мпра пстати трајни задатак свих
шинилаца кпји утишу на оенп спрпвпђеое. Управп из тих разлпга лишнп ћу се залпжити да сваки
сегмент пве стратегије заживи и да се свака тежоа пствари у пунпм капацитету.

Председник ппщтине Врбас
Милан Глущац, с.р.
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СТРАТЕШКИ ПЛАН РАЗВПЈА СПЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ППШТИНЕ ВРБАС
ЗА ПЕРИПД 2018 – 2022. ГПДИНЕ
УВПД
Врбас је мултинаципнална, мултикпнфесипнална и мултиетишка средина у кпјпј живи прекп
22 нације у узајамнпм ппщтпваоу и тплеранцији и тп је једна пд карактеристика кпја издваја пву
ппщтину. Негује се дух тплеранције, међуспбнпг уважаваоа, ппщтпваоа и слпге.
Укупне прпмене пплитишкпг, привреднпг и вреднпснпг система и неппвпљна демпграфска
кретаоа, дпвела су дп нарущене спцијалне равнптеже нащег друщтва. Ппследице тих негативних
кретаоа су велики ппраст незаппсленпсти, сирпмащтва и спцијалнпг раслпјаваоа и ппвећана
угрпженпст деце, немпћних и старијих људи, услед смаоених мпгућнпсти ппрпдице и друщтва да
пствари свпју защтитну улпгу.
Стратещки план за спцијалну защтиту је развпјни дпкумент ппщтине Врбас, кпјим се пружају
смернице за развпј ппщтинске спцијалне пплитике.
Какп је претхпднпм „Стратещкпм плану развпја спцијалне защтите ппщтине Врбас за перипд
2010-2015. гпдине'' истекап рпк, а збпг пгранишених средстава у бучету ппщтине није спрпведен у
целпсти, Скупщтина Ппщтине му је прпдужила важеое дп краја 2017. гпдине, а Ппщтинскп веће је
пбразпвалп Пдбпр кап раднп телп за дефинисаое припритета у пбласти спцијалне пплитике и
израду ппщтинскпг дпкумента – „Стратещкпг плана развпја спцијалне защтите ппщтине Врбас за
перипд 2018 – 2022. гпдине’’ у даљем тексту: /Стратещки план/, усклађенпг са перипдпм за кпји се
усваја прпграмски бучет за спцијалну защтиту, кпји треба да пбухвати мере и активнпсти за
ппдстицај и развпј ппстпјећих и нпвих услуга спцијалне защтите на теритприји ппщтине Врбас и кпји
мпра бити усаглащен са стратегијпм развпја кпју дпнпси Влада.
Ппред шланпва Пдбпра за спцијалну защтиту, укљушили су се, крпз рад пет тимпва за
ппједине групе и брпјни ппјединци, дајући свпј пуни струшни и прпфесипнални дппринпс у сарадои
са драгпценим сугестијама и дппринпспм целпм прпцесу вплпнтера и представника кприсника,
какп би се креирале адекватне спцијалне услуге у складу с ппстпјећим ресурсима и стварним
пптребама кприсника.
Свима оима, пвим путем, упућујемп велику захвалнпст.
Ппщтински Пдбпр за спцијалну защтиту ппщтине Врбас шине :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Данијела Илић – Председник ппщтинскпг Пдбпра, шлан ппщтинскпг Већа
Мирјана Милпвић – Заменик председника ппщтинскпг Пдбпра, ПУ
Мира Недић – Ппщтинска управа
Гпрдана Милпвић – Ппщтинска Управа
Нада Батрићевић – Центар за спцијални рад ппщтине Врбас
Драгана Сарић - Центар за спцијални рад ппщтине Врбас
Радмила Мусић – Герпнтплпщки центар ппщтине Врбас
Михаилп Симић - Герпнтплпщки центар ппщтине Врбас
Ксенија Бенце – Предщкплска устанпва „Бпщкп Буха“
Татјана Глущшевић – Ппщтински пдбпр Црвенпг крста
Александар Субптин – Парпх Еванђепске цркве
Славпљуб Кплащинац – Удружеое „Радгпст“
Јасмина Пецељ – Удружеое грађана „Псмех“

Из Стратегије развпја спцијалне защтите из 2005. гпдине прпистекап је нпви Закпн п
спцијалнпј защтити /„Службени гласник Републике Србије'', брпј 24/11/ и оегпва рещеоа
усппстављаоа и развпја услуга спцијалне защтите у надлежнпсти лпкалне заједнице, дпк правни
пквир за усппстављаое услуга спцијалне защтите у заједници шине и Закпн п лпкалнпј сампуправи.
Услуге спцијалне защтите у заједници су услуге кпје кпристе сви грађани, свима дпступне
услуге, ппсебне услуге и интервенције ппдрщке за групе кпје су у ппвећанпм ризику, усмeрeнe нa
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мaргинaлизoвaнe друщтвeнe групe и пoрoдицe кojимa трeбa пoдрщкa у стaрaоу o рaоивoм шлaну и
индикпване услуге и интервенције кпје се кпристе у ситуацијама када су негативне ппследице
ризика већ наступиле, да би се минимализпвали ефекти стаоа кпје пмета пптималан развпј и
благпстаое. У спцијалнпј защтити је ппсебан квалитет спцијаних услуга степен сппспбнпсти система
и/или службе да задпвпљи спцијалне пптребе, щтп ппдразумева усклађенпст жељених циљева и
распплпживих мпгућнпсти у пквиру актуелнпг друщтвенпг кпнтекста. Квалитетна спцијална услуга
впди дп ппбпљщаоа: живпта пних кпји кпристе услуге, ефективнпсти услуге и ефикаснпсти пних
кпји те услуге пружају, задпвпљства пних кпји те услуге ппрушују/финансирају, пдређена је
прирпдпм пптреба кпје кприсници имају и центрирана је на пспбу и впђена оеним пптребама
(хплистишки приступ).
Ефикасна спцијална защтита захтева стратещкп планираое, кап и дпнпщеое мера,
активнпсти и механизама кпјима се пбезбеђују најппвпљнији исхпди за кприсника услуга и
пбавезује лпкалну сампуправу на активну улпгу у креираоу и спрпвпђеоу спцијалне пплитике на
лпкалнпм нивпу.
Приликпм израде Стратещкпг плана велику мптивацију за рад је представљала Визија
развпја и дефинисане вреднпсти на кпјима ппшива рефпрмисана спцијална защтита у ппщтини
Врбас: Врбас је ппщтина кпја пружа једнаке мпгућнпсти свим свпјим грађанима и грађанкама и
кпја ће пмпгућити дпстпјанствен живпт и спцијалну сигурнпст крпз пдржив, ефикасан, дпступан,
примеоив, партиципативан и умрежен систем спцијалне защтите у лпкалнпј заједници. Местп
где сви равнпправнп мпгу да развијају свпје пптенцијале; заједница усмерена ка ппщтпј
дпбрпбити свих шланпва.
Пвај Стратещки план сашиоен је такп щтп су сагледане актуелне пптребе, анализиранп
ппстпјеће стаое и упшени прпблеми и недпстаци. Дпкумент је фпкусиран на развпј спцијалне
пплитике у ппщтини Врбас, усппстављајући интегративни систем спцијалне защтите, кпјим се
пбједиоују активнпсти Ппщтинске управе, устанпве спцијалне защтите, устанпва пбразпваоа,
заппщљаваоа, здравства, кап и активнпсти прганизација грађанскпг друщтва.
Усвајаоем Стратещкпг плана, кпјим су утврђени пснпвни правци делпваоа у пбласти
спцијалне защтите стварају се мпгућнпсти да се услуге развијају плански, у складу са
идентификпваним пптребама кприсника на разлишитим нивпима, на пснпву дпбрпг ппзнаваоа и
дефинисаоа припритетних пптреба и ппстпјећих ресурса.
Пвпм Стратегијпм ппстављају се следећи кпнкретни циљеви:
Пбезбеђиваое адекватнпг нивпа спцијалне защтите
Пбезбеђиваое защтите најраоивијих друщтвених група
Прпмпција једнаких мпгућнпсти грађана
Смаоеое спцијалнпг искљушиваоа и дискриминације
Приликпм израде Стратещкпг плана Пдбпр је тимски радип на прикупљаоу ппдатака и
дефинисаоу припритета. С пбзирпм на пгранишена бучетска средства кпјима ппщтина распплаже,
билп је пптребнп јаснп и прецизнп утврдити припритете делпваоа и усмерити активнпсти ка
дефинисаним циљним групама и кприсницима услуга.
Анализпм делатнпсти заинтереспваних актера спцијалне защтите у ппщтини (лпкалне
сампуправе, институција спцијалне защтите, пбразпвних устанпва, наципналне службе за
заппщљаваое, институција здравствене защтите и удружеоа грађана кпја функципнищу на
теритприји ппщтине кап и псталих важних институција) и анализпм пкружеоа у ппщтини,
наципналнпг и регипналнпг пквира за унапређеое спцијалне защтите, структуре станпвнищтва,
демпграфских прпцеса у ппщтини и привредне и екпнпмске ситуације дпбили смп резултате кпје
институције и прганизације пружају услуге спцијалне защтите и у кпм пбиму, да ли је пбим
пружених услуга дпвпљан и разнпврстан, кпје су спцијалне групе у нащпј ппщтини најугрпженије и
кпје им нпве услуге треба пружати да би се ппбпљщали услпви оихпвпг живпта.
Резултати те анализе су излпжени у делу Стратегије ппсвећене циљним групама. У ппщтини
су преппзнате следеће циљне групе кпјима је пптребнп ппсветити ппсебну пажоу ради
унапређеоа оихпвпг спцијалнпг статуса: стара лица, деца и пмладина, Рпми, пспбе са
инвалидитетпм и ппрпдица /и насиље у ппрпдици/. Кап припритети у ппбпљщаоу спцијалнпг
стаоа и услпва живпта маргинализпваних група истакнути су: пбезбеђеое пдрживпсти ппстпјећих
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услуга спцијалне защтите /унапређеое защтите најсирпмащнијих грађана/, пружаое нпвих услуга
ванинституцијалне защтите /развијаое мреже услуга у заједници/ и едукативнп–инфпрмативни
рад са припадницима маргинализпваних група и грађанима.
Пдбпр има задатак да прати имплементацију ппщтинскпг Стратещкпг плана и пдгпвпран је
за спрпвпђеое прпцеса мпнитпринга и евалуације, кап и праћеое спрпвпђеоа стратещких
дпкумената развпја и унапређеоа спцијалне защтите на теритприји ппщтине Врбас.
Паралелнп са израдпм лпкалнпг стратещкпг дпкумента предвиђена је кпмуникација са
јавнпщћу, кпја је нарпшитп интензивирана тпкпм јавне расправе пред усвајаое Стратещкпг плана.
Лпкална сампуправа и Ппщтински Пдбпр ће ппщтпваое принципа и циљева пвпг
Стратещкпг плана, издвајаоем бучетске линије за спцијална даваоа и услуге лпкалнпг карактера,
кап и ушещћем на кпнкурсима са прпјектима за пствариваое циљева лпкалнпг стратещкпг
дпкумента – кпд државних институција, дпмаћих и страних дпнатпра – псигурати велики напредак
у систему пружаоа спцијалних услуга на лпкалнпм нивпу.
1. ВИЗИЈА

Врбас је ппщтина кпја пружа једнаке мпгућнпсти свим свпјим
грађанима и грађанкама и кпја ће пмпгућити дпстпјанствен
живпт и спцијалну сигурнпст крпз пдржив, ефикасан,
дпступан, примеоив, партиципативан и умрежен систем
спцијалне защтите у лпкалнпј заједници.
2. МИСИЈА

Местп где сви равнпправнп мпгу да развијају свпје
пптенцијале; заједница усмерена ка ппщтпј
дпбрпбити свих шланпва.

Све активнпсти кпје впде пствариваоу мисије, пдвијаће се
у складу са нашелима пдрживпг развпја и са пажопм
дпбрпг дпмаћина. Мисија спцијалне защтите у ппщтини
Врбас је унапређеое квалитета живпта грађана,
3.





развијаое нпвих и унапређеое ппстпјећих услуга
ПРИНЦИПИ И ВРЕДНПСТИ на кпјима се заснива Стратещки план су:
спцијалне защтите.
Ппщтпваое најбпљег интереса кприсника – пружајући услуге кпје су у највећем степену
усаглащене са пптребама кприсника уз ппщтпваое људских права и дпстпјанства
Дпступнпст услуга кприсницима и најмаое рестриктивнп пкружеое – унапређеоем
квалитета ппстпјећих услуга и развпјем нпвих какп би грађани свпје пптребе припритетнп
задпвпљавали на лпкалнпм нивпу развпјем прпграма кпји превенирају настанак и
генерацијски пренпс спцијалних прпблема
Партиципација, пдгпвпрнпст и сампсталнпст кприсника – Пбезбедити ушещће кприсника у
дпнпщеоу пдлука п нашину и задпвпљаваоу свпјих пптреба и пдгпвпрнпст за избпр и
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кприщћеое сппствених пптенцијала, оихпвп псппспбљаваое за прпдуктиван живпт у
заједници, пдгпвпрнп рпдитељствп и предупређеое зависнпсти пд спцијалних служби
Кпнтинуитет защтите и мпгућнпст избпра услуга и пружапца услуга, усппстављаое
партнерства – развијати разнпврсне услуге у пквиру јавнпг, невладинпг и приватнпг сектпра.
Кприснику
се благпвременп пружа мпгућнпст кприщћеоа пдгпварајуће услуге, у
кпнтинуитету и пптребнпм трајаоу
Транспарентнпст - ппвећава се дпступнпст услуга кприсницима и унапређује се сарадоа
међу пружапцима услуга

4.
АНАЛИЗА КПНТЕКСТА
Ппщте инфпрмације п ппщтини
Ппщтина Врбас се налази у севернпм делу Републике Србије, у централнпм делу Башке, а
административнп припада Јужнпбашкпм пкругу у Аутпнпмнпј Ппкрајини Впјвпдини.

Ппщтину Врбас шини щест
насељених места: Врбас, Башкп Дпбрп
Ппље, Змајевп, Равнп Селп, Куцура и
Савинп Селп са насељем Кпсаншић. У Врбасу има укупнп псам месних заједница, три су пбразпване
у Врбасу, а свакп пд пет насељених места је ппсебна месна заједница. Насељенп местп Врбас је
друщтвенп–пплитишки, привредни, културни, пбразпвни и здравствени центар ппщтине. Ппщтина
има ппвпљан геграфски пплпжај, с пбзирпм да је саставни деп магистралнпг пута Е-75. Сва
насељена места ппвезана су савременим асфалтним путевима щтп пмпгућава развијен друмски
сапбраћај и дпбру сапбраћајну ппвезанпст.
Пплпжај ппштине Врбас у Републици Србији и у Јужнпбачкпм пкругу

Пп
велишини
средоих
ппщтина,
а
ппщтинских целина Србпбран, Темерин, Нпви
Паланка, Пчаци и Кула.
376
км²,
теритприја
земљу, па је разумљивп
пбухватају 37.562 хектара
) ппврщине ппд оивама.
Према
пппису
ппщтини Врбас живи

ппщтина Врбас спада у групу
граниши се са псам других
ппщтинама:
Мали
Иђпщ,
Сад, Башки Петрпвац, Башка
Ппщтина Врбас се прпстире на
пбухвата најквалитетнију башку
да ппљппривредне ппврщине
пд шега су 32.778 хектара ( 87,26 ٪

Преглед
ппщтине:

станпвнищтва

брпја

станпвнищтва из 2011. гпдине у
42.092 станпвника.
пп

Башкп Дпбрп Ппље
Змајевп

местима
3602
4003
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Равнп Селп
Савинп Селп
Куцура
Насељена места:
Врбас:
Укупнп ппщтина Врбас

3169
2999
4409
18.182
23.910
42.092

У структури друщтвенпг прпизвпда ппщтине Врбас дпминира индустрија са близу 60%,
затим ппљппривреда са 27%, тргпвина са 5,2% и пстале гране са пп маое пд 3%. Нарпдни дпхпдак
пп станпвнику је изнад прпсека за Републику Србију.
Брпј заппслених је у лаганпм, али кпнстантнпм ппрасту у ппследоих пет гпдина. Тренутнп је
заппсленп 9510 лица щтп је 32,80% раднп активнпг станпвнищтва ппщтине. Раднп активнпг
станпвнищтва ппщтине пд 15 – 64 гпдине има 28.994 или 68,88% укупнпг станпвнищтва ппщтине
/42.092/.
Брпј незаппслених лица кпји траже ппсап прекп Наципналне службе за заппщљаваое на
крају 2016. гпд. је 5.660, щтп је 19,52% раднп активнпг станпвнищтва ппщтине. Пд 5.660
незаппслених лица, жене шине 2.884 лица или 50,95%. У јулу 2017. на евиденцији НСЗ има 5.388
лица, пд кпјих су 2.795 жене.
На теритприји ппщтине Врбас бправи 225 лица са статуспм избеглих и прпгнаних лица из
БиХ и Републике Хрватске и 93 расељена лица са Кпспва и Метпхије.
Структура станпвнищтва
Биплпщки тип станпвнищтва
Према резултатима ппписа из 2011. гпдине, у Србији живи 7.186.862 станпвника, а пд тпга
Впјвпдина има 1.931.809 станпвника. Пд укупнпг брпја станпвника у Србији, 51,3 пдстп су жене а
48,7 пдстп мущкарци. Прпсешна старпст станпвнищтва је 42,2 гпдине, а деца шине 17,2 пдстп укупне
пппулације Србији.
Структура станпвнищтва пп пплу и узрасту
ткз. пирамида старпсти даје ппдатке п
пднпсу међу пплпвима и старпсним групама
кап и пресек биплпщкпг стаоа пппулације.
Акп се станпвнищтвп ппдели на дпбне групе
пд 0 – 14. гпдина, 15 – 49 гпдине и прекп 50
гпдина мпже се пдредити биплпщки тип тпг
станпвнищтва кпји мпже бити:

Дпбне групе
0 – 14 гпдина
15 – 49 гпдина
Прекп 50 гпдина
Брпј станпвника пп
пппису 2011.г.

Прпгресиван
40%
50%
10%

Стаципнаран
33%
50%
17%

Регресиван
20%
50%
30%

Ппщтина Врбас
15,44%
6.502
46,77%
19.688
37,77%
15.902
100%
42.092

У ппщтини Врбас биплпщки тип станпвнищтва је РЕГРЕСИВАН јер се ппвећава брпј станпвнищтва
прекп 50 гпдина, а смаоује брпј деце дп 14 гпдина. У ппщтини Врбас наталитет је ВРЛП НИЗАК а
мпрталитет је СРЕДОИ и сталнп је у ппрасту. Станпвнищтвп Впјвпдине има негативан прирпдни
прираштај пд 1989. гпдине, а у ппщтини Врбас пд 1997. гпдине стппа прирпднпг приращтаја је
НЕГАТИВНА.
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Прирпдни приращатај
Ппдаци п наталитету, мпрталитету и прирпднпм приращтају у Ппщтини Врбас - према ппдацима
Републишкпг Завпда за статистику – Пдељеоа у Нпвпм Саду:
ППШТИНА ВРБАС
1993.
1997.
2000.
2004
2005.
2011.
423
Брпј живпрпђених
600
490
455
562
509
620
Брпј умрлих
570
581
604
609
649
Негатив Негатива
Негативан
Ппзитиван Негативан Негативан
Прирпдни приращтај
ан
н
-197
30
- 91
-149
-47
-140
Минус 4,6
На 1000 станпвника
0,6
-1,9
-3,2
-1,0
-3,1
ОПШТИНА ВРБАС
Брпј живпрпђених
Брпј умрлих
Прирпдни приращтај
На 1000 станпвника

2012.
395
597
Негативан
-202
Минус
4,8

2013.
365
563
Негативан
-198

2014.
377
590
Негативан
-213

2015.
391
621
Негативан
-230

Минус 5,2

Станпвнищтвп ППШТИНЕ ВРБАС према пплу и старпсти пп пппису пд 2011. гпд.
Ппл

Укупнп

0-4

5-9

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34

35-39 40-44 45-49

С
М
Ж

42092
20432
21660

2083
1088
995

2279
1182
1097

2140
1089
1051

2809
1474
1335

Ппл

50-54 55-59 60-64 65-69 70-74

С
М
Ж

3069 3331
14661603
1612
1603 1719

2906
1331
1575

1792
775
1017

2636
1375
1261

2013
819
1194

2776
1420
1356

2951
1575
1376

2948
1508
1440

75-79 80-84 85
и вище
1544
838
409
571
293
111
973
545
298

2694
1297
1397

2874
1446
1428

Прпсешна
старпст
40,8
38,9
42,5

Пбразпвна структура станпвнищтва
Неписмена лица старпсти 10 и вище гпдина према старпсним групама и пплу, пппис 2011.
Жене
Мущкарци
10-14 гпдина
5
4
15-19
4
4
20-34
16
19
35-49
9
10
50-64
58
24
65+
381
40
Укупнп:
473
101
Извпр: Пппис станпвнищтва, дпмаћинстава и станпва, РЗС
На теритприји ппщтине Врбас има 574 неписмених или 1,52% станпвника старијих пд 10
гпдина /37.730/.
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Станпвнищтвп старпсти 15 и вище гпдина према щкплскпј спреми и пплу, пппис 2011:

Без щкплске спреме
Неппзнатп пснпвнп пбразпваое
Пснпвнп пбразпваое
Средое пбразпваое
Вище
Виспкп

Жене %
3
12
22
51
4
8
100%

Мущкарци %
1
5
18
64
4
8
100%

На теритприји ппщтине Врбас 12% станпвника кпји имају вище и виспкп пбразпваое.
Станпвнищтвп старпсти 15 и вище гпдина према кпмпјутерскпј писменпсти, пппис 2011:
Жене %
Мущкарци %
Кпмпјутерски неписмена лица
51
45
Лица кпја делимишнп ппзнају
рад на рашунару
Кпмпјутерски писмена лица

15

17

34

38

100%

100%

1. ППШТИНСКЕ СТРУКТУРЕ – ЛПКАЛНА САМПУПРАВА
(Приказана су самп пна тела кпја су директнп релевантна за спцијалну защтиту)
Пргани ппщтине су :
1. П р е д с е д н и к п п щ т и н е










Радна тела и Кпмисије кпје је пснпвап Председник ппштине релевантних за
спцијалну пплитику и спцијалну заштиту у ппштини:
Пдбпр за спцијалну защтиту ппщтине Врбас
Савет за миграције у ппщтини Врбас
Лпкални Савет за заппщљаваое
Кпмисија за пппулаципну пплитику ппщтине Врбас
Кппрдинаципни тим за спрешаваое и сузбијаое насиља у ппрпдици
Кпмисија за праћеое пствариваое рпдне равнпправнпсти у ппщтини Врбас
Саветпвалищте за брак и ппрпдицу
Савет за здравље

Одбпр за спцијалну заштиту ппштине Врбас пснпван је са задаткпм да изради Стратещки
план развпја спцијалне защтите ппщтине Врбас за перипд пд 2018-2022.гпдине кап и да прати
оегпву реализацију и спрпвпђеое.
Савет за миграције у ппштини Врбас пснпван је са задаткпм да пбавља ппслпве кпји се
пднпсе на: „праћеое и извещтаваое Кпмесаријата п миграцијама на теритприји аутпнпмне
ппкрајине и јединице лпкалне сампуправе, предлагаое прпграма, мера и планпва активнпсти кпје
треба предузети ради ефикаснпг управљаоа миграцијама на оихпвим теритпријама, друге ппслпве
у пбласти управљаоа миграцијама , у складу са закпнпм.''
Лпкални Савет за заппшљаваое – пснпван је са задаткпм да: „даје мищљеое и преппруке
надлежнпм пргану лпкалне сампуправе у вези са дпнпщеоем и реализацијпм лпкалних прпграма
заппщљаваоа и другим питаоима пд интереса за заппщљаваое''.
Кпмисија за пппулаципну пплитику ппштине - Прва кпмисија је у ппщтини Врбас пснпвана
10. нпвембра 1997. гпдине са задаткпм да сагледава пппулаципну ситуацију у ппщтини, сагледава
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стаое у систему друщтвене бриге п деци, стаоа у пбласти здравствене и спцијалне защтите,
васпитаоа и пбразпваоа и сл. у циљу предлагаоа мера за ппбпљщаое услпва живпта деце и
ппрпдица са децпм, трајнп праћеое планпва развпја ппјединих пбласти живпта и рада у ппщтини,
нарпшитп пних пбласти за кпја средства пбазбеђују ппщтина: предщкплскп, пснпвнп и средое
пбразпваое и васпитаое, прпщирени пблици спцијалне защтите деце и ппрпдице уз залагаое да се
за пве намене издвајају средства већег пбима пд предвиђених закпнпм.
Председник Скупщтине ппщтине Врбас је 1992. гпдине свешанп пптписап „Изјаву п
ппщтпваоу кпнвенције п правима детета'' и „Римску декларацију – градпнашелници защтитници
деце''. Пптписиваоем пвпг дпкумента ппјединци и институције су се пбавезали на ппдстицаое и
спрпвпђеое мера прпнаталитетне пплитике у ппщтини и защтиту деце, али и на будућу сарадоу.
Пд 01. јуна 2002. гпдине Кпмисија је пснпвала „Саветпвалищте за унапређеое и защтиту
репрпдуктивнпг здравља младих'', а пд 01.јуна 2006. Прпјекат је прпщирен на ''Шкплу за труднице''.
Кппрдинаципни тим за спречаваое и сузбијаое насиља у ппрпдици - пснпван је 2006.
гпдине Рещеоем Председника ппщтине накпн дпнпщеоа Ппрпдишнпг закпна /јула 2005. гпдине/ у
кпме се насиље у ппрпдици први пут квалификује кап кривишнп делп. Какп би се Ппрпдишни закпн
щтп бпље и ефикасније примеоивап пснпван је Кпрдинаципни тим кпга шине представници
Ппщтинскпг суда Врбас, Пплицијске станице Врбас, ЦСР Врбас, Ппщтинскпг тужилащтва, преставник
лпкалне сампуправе и пп пптреби представници других релеватних институција (пбразпваоа,
здравства, предщкплских устанпва...).
Кпмисија за праћеое пствариваоа рпдне равнпправнпсти ппштине Врбас - пснпвана је
пд представника релевантних институција у ппщтини. Према актуелнпм Рещеоу п именпваоу:
„Задатак Кпмисије је: рад на прганизпваоу превентивне здравствене защтите жена и здравствених
кпнтрпла у циљу ранпг пткриваоа малигних пбпљеоа, разматраое питаоа из пбласти спцијалне
защтите, развпја женскпг предузетнищтва, израда прпграма за сампзаппщљаваое сепске жене,
пружаое ппмпћи при фпрмираоу женских прганизација, впђеое евиденције п пплпжају жена и
оихпвим пптребама, едукација жена за укљушиваое у институције пплитишкпг система, пднпснп
пдлушиваое, евидентираое кандидаткиоа и оихпвп укљушиваое у друщтвп, рад на псниваоу СПС
телефпна за жене кпје трпе насиље и сл.''
Кпмисија је међу првима у Републици Србији била ппкренула рад Саветпвалищта „За живпт
без насиља у ппрпдици'' са сврхпм да се ствпре услпви да жртва насиља гпвпри п насиљу кпје трпи
или кпје је претрпела, а да струшоаци у Саветпвалищту идентификују ппстпјаое насиља, изврще
преглед и прпцену психишких и физишких ппследица, изврще дпкументпваое насиља, примене
безбедпнпсне мере и упуте жртву на даљи ппступак. Пснпвни принцип је да све инфпрмације мпрају
бити усмерене да пснаже жртву насиља. Наставак рада Саветпвалищта данас је реализација
„Сппразума п сарадои у спрпвпђеоу защтите жртава насиља у ппрпдици и жена у партнерским
пднпсима на ппдрушју ппщтине Врбас'' кпји је пптписан у ппщтини Врбас 22.04.2015. гпдине, на
пснпву шлана 58. Закпна п спцијалнпј защтити.
Саветпвалиште за брак и ппрпдицу – Слпженпст прпблема ппрпдице захтева један
кпмплекснији приступ - примену примарне превенције кпја једина мпже дате дугпрпшне резултате.
Преппзнајући знашај примарне превенције у раду са ппрпдицама у стаоу дисфункције
Саветпвалищте је ппшелп са радпм у јануару 2003. гпдине кап пблик реализације Прпјекта
„Ппрпдица, тп смп ми'' ппд ппкрпвитељствпм Ппкрајинскпг Секретаријата за здравствп и спцијалну
пплитику у Нпвпм Саду. У тпку 2004. гпдине наставак финансираоа је пбезбедип Фпнд за спцијалне
инпвације, а пд 01. јануара 2005. гпдине Саветпвалищте ради кап услуга спцијалне защтите кпја се
финансира уз бучета ппщтине Врбвас.
Пдлукпм п спцијалнпј защтити грађана ппщтине Врбас / „Службени лист ппщтине Врбас'', брпј:
3/2013, 5/2014, 11/2015, 12/2016/, шланпм 20. су прпписане саветпдавнп-терапијске и спцијалнпедукативне услуге:
„Саветпдавнп – терапијске и спцијалнп – едукативне услуге су интензивне услуге ппдрщке
ппрпдици кпја је у кризи, саветпваое и ппдрщка рпдитеља, ппдрщка ппрпдици кпја се стара п свпм
детету или пдраслпм шлану ппрпдице са сметоама у развпју, пдржаваое ппрпдишних пднпса и
ппнпвнп спајаое ппрпдице, саветпваое и ппдрщка у слушајевима насиља, ппрпдишна терапија,
медијација, активација и друге саветпдавне и едукативне услуге и активнпсти.

Број: 42. Страна 2324. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Саветпдавнп-терапијске и спцијалнп-едукативне услуге се пружају кап вид ппмпћи
ппјединцима и ппрпдицама кпје су у кризи, ради унапређеоа ппрпдишних пднпса, превазилажеоа
кризних ситуација и стицаоа вещтина за сампсталан и прпдуктиван живпт у друщтву.
Саветпдавнп-терапијске и спцијалнп-едукативне услуге пружа Саветпвалищте за брак и
ппрпдицу при Центру за спцијални рад.
Саветпдавнп-терапијске и спцијалнп-едукативне услуге Саветпвалищта за брак и ппрпдицу
су бесплатне за кприснике.''
Циљ Саветпвалищта је да се пјашају здрави капацитети ппрпдице:
- бпљим разумеваоем пптреба, жеља и ппнащаоа,
- развијаоем знаоа и вещтина за кпнструктивнп и пдгпвпрнп ппнащаое,
- стицаоем знаоа и вещтина за ненасилнп рещаваое прпблема и
- пружаоем инфпрмативне и психпспцијалне ппдрщке сампхраним рпдитељима.
Саветпвалищту се кприсници мпгу пбратити за: кпнсултације, едукативне услуге,
саветпдавнп – терапијске услуге, ппдрщка и пснаживаое жена и деце жртава насиља, ппмпћ у
разрещаваоу развпјних прпблема и пптещкпћа кпд деце, ппдрщка сампхраним рпдитељима и
услуге правнпг саветника какп би се разрещиле: тещкпће и прпблеми у ппрпдишним пднпсима,
брашни прпблеми и прпблеми пдрастаоа и сазреваоа. Саветпвалищте ради три пута недељнп,
ппнедељкпм, средпм и шетврткпм пд 17,00 дп 19,00 сати. Саветпвалищте за брак и ппрпдицу је
фпрмиранп кап Струшна екипа кпју шине три тима. Ангажпванп је девет струшних радника: три
правника, два спцијална радника, два психплпга и два педагпга. Сви ангажпвани струшоаци ппред
редпвних шетвпрпгпдищоих студија имају заврщене две гпдине Системске ппрпдишне терапије и
зваое „ппрпдишни саветпдавац''.
Савет за здравље - Закпнпм п правима пацијената /„Службени гласник РС", бр. 45/2013 пд
22.5.2013. гпдине, а ступип је на снагу 30.5.2013./ прпписанп је да, ппшев пд 01. децембра 2013.
гпдине, защтиту права пацијената пбезбеђује јединица лпкалне сампуправе, пдређиваоем лица кпје
пбавља ппслпве саветника за защтиту права пацијената и пбразпваоем Савета за здравље, а защтиту
права псигураника пбезбеђује прганизација здравственпг псигураоа кпд кпје је тп лице здравственп
псигуранп, пднпснп Републишки Фпнд здравственпг псигураоа. Закпнпм п јавнпм здрављу
/„Службени гласник РС", бр. 15/2016/ прпписанп је да друщтвену бригу за јавнп здравље на
теритприји јединице лпкалне сампуправе врщи надлежни прган јединице лпкалне сампуправе
укпликп су исте пбразпване кап јединствен прган, а Савет за здравље, између псталпг, из пбласти
делпваоа јавнпг здравља дпнпси предлпг Плана јавнпг здравља на лпкалнпм нивпу, кпји усваја
скупщтина јединице лпкалне сампуправе и прати оегпвп спрпвпђеое крпз ппсебне прпграме из
пбласти јавнпг здравља. Плану јавнпг здравља на лпкалнпм нивпу претхпди Анализа здравственпг
стаоа станпвнищтва ппщтине Врбас кпја пбухвата ппдатке из следећих пбласти: станпвнищтвп
/демпграфија/, екпнпмија, ппљппривреда, пбразпваое, здравствп, спцијална защтита, друщтвена
партиципација и правпсуђе.
2. П п щ т и н с к п в е ћ е – има 11 шланпва, пд кпјих 9 шланпва бира Скупщтина ппщтине, а пп
функцији су шланпви и Председник ппщтине и заменик Председника ппщтине.
3. С к у п щ т и н а п п щ т и н е има Председника Скупщтине ппщтине и Заменика
Председника Скупщтине ппщтине. Скупщтина ппщтине Врбас има 36 пдбпрника.
Стална радна тела Скупштине ппштине: Савет за друщтвене делатнпсти – шлан 59
Ппслпвника - у пквиру кпга је и пбласт спцијалне защтите, Савет за бучет, финансије и привреду,
Кпмисија за представке и жалбе.
Савет за друщтвене делатнпсти разматра предлпге пдлука, других ппщтих аката и друга питаоа из
пбласти: културе, пбразпваоа, здравствене и спцијалне защтите, дешије защтите и друщтвене бриге п деци
физишке културе, сппрта, инфпрмисаоа и друга питаоа из пбласти друщтвених делатнпсти.
Председника, заменика председника и три шлана Савета Скупщтина бира на шетири гпдине
из реда пдбпрника и струшоака из пбласти за кпје је Савет надлежан.
4. П п щ т и н с к а у п р а в а

Број: 42. Страна 2325. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Анализа ппщтинских дпкумената и пдлука п спцијалнпј защтити
- Лпкални екплпшки акципни план – ЛЕАП - дпнет на седници СП Врбас 22.02.2005.гпд. Прпцес
пвпг рада ппдржала је Еврппска агенција за рекпнструкцију, Министарствп за защтиту живптне
средине, Ппкрајински секретаријат за защтиту живптне средине. Бучет ппщтине ппдржава
активнпсти ЛЕАП –а.
Стратегија пдрживпг развпја ппштине Врбас за перипд 2014 – 2020. гпдине
Пдлука п дпнпщеоу Стратегије усвпјена је на седници Скупщтине ппщтине Врбас дана 30.12.2015.
гпдине /„Службени лист ппщтине Врбас'', брпј 24/2015./ Израду Стратегије је финансирап
Ппкрајински секретаријат за међурегипналну сарадоу и лпкалну сампуправу Владе АП Впјвпдине.
Припритети, циљеви и мере за пбласт здравствена и спцијална защтита према Стратегији
пдрживпг развпја ппщтине Врбас за перипд 2014 – 2020. гпдине – друщтвене делатнпсти:
ПРИПРИТЕТ
ЦИЉ
МЕРА
РАЗВПЈ
Унапређеое квалитета медицинске и Набавка медицинске ппреме и
ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛПВА здравствене ппреме пдгпвпрних
средстава за рад Ппщте
ЗА ПРИСТПЈАН ЖИВПТ И
институција у циљу ппдизаоа
бплнице Врбас
РАД
здравља грађана ппщтине Врбас
Набавка медицинске ппреме и средстава за рад Дпма здравља „Вељкп Влахпвић“
Набавка медицинске и апптекарске ппреме, кап и свих псталих средстава неппхпдних за рад Апптеке
„Врбас“.
Унапређеое јавнпг здравља крпз
Едукација лпкалнпг станпвнищтва пд стране
пдгпварајуће прпграме едукације
специјализпваних медицинских тимпва у циљу
превенције разлишитих врста бплести
Усппстављаое нпвих спцијалних и
Унапређеое и развпј превентивних прпграма, развпја
превентивних услуга кпје су усклађене са
спцијалних услуга и грађанске иницијативе
пптребама грађана
Унапређеое услпва за лешеое и пплпжај пспба са менталним ппремећајима крпз прпграме и прпјекте
кпји се финансирају или суфинансирају из фпндпва ЕУ
Унапређеое услпва за лешеое и пплпжај пспба са инвалидитетпм крпз прпграме и прпјекте кпји се
финансирају или суфинансирају из фпндпва ЕУ
Унапређеое услпва за лешеое и пплпжај старих лица крпз прпграме и прпјекте кпји се финансирају
или суфинансирају из фпндпва ЕУ
Унапређеое услпва за лешеое и пплпжај раоивих група крпз прпграме и прпјекте кпји се финансирају
или суфинансирају из фпндпва ЕУ
Унапређеое живптнпг стандарда крпз
Унапређеое спцијалне защтите
једнак приступ спцијалним услугама,
пбезбеђеое пуне друщтвене укљушенпсти и
партиципативнпсти свих грађана
Унапређеое и развпј сппртских садржаја и
Прпграми ппдрщке укљушиваое лица са инвалидитетпм
инфраструктуре неппхпдне за бављеое
у сппртске активнпсти, кап и унапређеое сппртске
сппртпм пспба са инвалидитетпм
инфраструктуре какп би се пвим лицима пмпгућилп
несметанп бављеое сппртпм

- Лпкални акципни план за младе ппштине Врбас за перипд 2015 – 2019 гпдине /пд 27. марта
2015. гпдине/ / „Службени лист ппщтине Врбас'', брпј 3/2015/

Број: 42. Страна 2326. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Приликпм израде „Лпкалнпг акципнпг плана за младе ппштине Врбас за перипд 2015–
2019. гпдинe'' укљушен је и узраст псмпг разреда пснпвне щкпле те такп пбухвата делпваое за
дпбрпбит младих узраста пд 14 дп 30 гпдина. У Стратегији је дефинисана В И З И Ј А:
- млади у Србији у XXI веку су активни и равнпправни ушесници у свим пбластима друщтвенпг
живпта и имају једнака права и мпгућнпсти за пуни развпј свпјих пптенцијала. тп ппдразумева
оихпву активну улпгу у ппрпдишнпм живпту, пбразпваоу, заппщљаваоу, здрављу и укупнпм
друщтвенпм живпту.
- млади стишу нпва знаоа и искуства, друже се и такмише са свпјим врщоацима щирпм света, путују
али и враћају се у свпју земљу, где активнп, пдгпвпрнп и вреднп примеоују сва стешена знаоа и
пстварују квалитетан живпт.
Крпз щирпкп ппстављен кпнсултативни прпцес преппзнати прпблеми су: лпща безбеднпст
када млади излазе, млади кпји злпупптребљавају психп-активне супстанце, крајое угрпжена
живптна средина, неинфпрмисанпст пмладине, два пута већа незаппсленпст младих у пднпсу на
ппщту пппулацију, али и недпвпљна укљушенпст у активнп тражеое ппсла и неуважаваое
мищљеоа младих је најважнији разлпг за пдсуствп активнпг укљушиваоа младих.
„Лпкални акципни план за младе ппщтине Врбас за перипд 2015 – 2019. гпдинe'' наглащава
важнпст следећих пбласти:
1.Безбеднпст младих
2.Здравље младих
3 Ифпрмисаое младих
4.Пбразпваое младих
5.Защтита живптне средине
6.Заппщљаваое младих
7.Култура
8.Cппрт
9.Кприщћеое слпбпднпг времена младих
10.Активнп ушещће младих
- „Лпкални акципни план за унапређеое пплпжаја избеглих и интернп расељених лица у
ппштини Врбас за перипд 2009 – 2017. гпдинe'' „Заједнишкпм декларацијпм п пкпншаоу расељеоа и пбезбеђиваоу трајних рещеоа за
угрпжене избеглице кпја је пптписана пд стране министара сппљних ппслпва Бпсне и Херцегпвине,
Републике Хрватске, Републике Црне Гпре и Републике Србије 07. нпвембра 2011. гпдине у
Бепграду, предвиђенп је да ће се крпз Регипнални стамбени прпграм за лица у статусу избеглице и
бивще избеглице пбезбедити трајна решеоа, какп би се ппдржап заппшети прпцес лпкалне
интеграције или дпбрпвпљне репатријације. Регипнални прпграм се финансира из ппверилашкпг
фпнда, делпм из средстава Републишкпг бучета, а делпм из бучета ппщтина на шијем ппдрушју су
прпграми трајне интеграције избеглица реализпвани. Билп је предвиђенп да ће се Регипнални
прпграм спрпвпдити фазнп у перипду пд пет гпдина директнп прекп Кпмесаријата за избеглице
или прекп јединица лпкалне сампуправе'', а какп прпблем избеглица и интернп расељених лица у
Републици Србији јпщ увек није у пптпунпсти рещен, спрпвпђеое Наципналне стратегије ће се
прпдужити и наредних гпдина кап и лпкални акципни планпви кпје су дпнеле ппщтине и градпви у
Републици Србији, а шије важеое истише 2016. гпдине, с пбзирпм да је Наципнална стратегија
дпнета дп 2020. гпдине /Наципналну стратегију за рещаваое питаоа избеглица и интернп
расељених лица за перипд пд 2015. дп 2020. гпдине дпнела је Влада Републике Србије /„Службени
гласник Републике Србије'', брпј 62/15. пд 14. јула 2015. гпдине/.
У нпвпм децентрализпванпм систему спцијалне защтите, лпкална сампуправа треба да
пбезбеди:
- нпрмативнп правни пквир (пдлука п спцијалнпј защтити);
- финансијска средства (бучет лпкалне сампуправе, пднoснп наменски трансфери);
- лиценциранпг пружапца услуге ( мпже бити устанпва кпју је пснпвала лпкална сампуправа,
устанпва из јавнпг сектпра, или другп правнп/физишкп лице).
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Нпрмативнп правни пквир реализпван је такп щтп је на пснпву нпвпг Закпна п спцијалнпј
защтити дпнета нпва „Пдлука п спцијалнпј защтити грађана Ппщтине Врбас''.
- ОДЛУКОМ п спцијалнпј заштити грађана ппштине Врбас /„Службени лист ппщтине Врбас'',
брпј 3/13, 5/14, 11/15, 12/16/ кпја је дпнета ради усаглащаваоа са нпвим Закпнпм п спцијалнпј
защтити из 2011. гпдине, ближе је пдређен НАЧИН пствариваоа права из пбласти спцијалне
защтите на теритприји лпкалне заједнице, дпнпщеоем Пдлуке стекли су се фпрмални услпви за
реализацију планираних активнпсти, а Пдлука садржи кпнкретне услуге и врсте материјалне
ппдрщке кпје пбезбеђује лпкална заједница у ппщтини Врбас и тп:
Услуге спцијалне защтите су:
1. дневне услуге у заједници:
- дневни бправак,
- ппмпћ у кући и кућна нега,
- услуга лишнпг пратипца детета.
2. услуге ппдрщке за сампсталан живпт:
- станпваое уз ппдрщку;
3. саветпдавнп-терапијске и спцијалнп-едукативне услуге;
4. услуге привременпг смещтаја у прихватилищте и прихватну станицу и
5. друге услуге кпје ппдржавају бправак кприсника у ппрпдици и неппсреднпм пкружеоу.
Материјална ппдрщка пбезбеђује се кприсницима у виду:
1. нпвшане ппмпћи:
- једнпкратна ппмпћ,
- ппмпћ за ппрему кприсника за смещтај у устанпву спцијалне защтите или другу ппрпдицу,
- нарпдна кухиоа,
- интервентна једнпкратна ппмпћ,
- ппмпћ у набавци щкплскпг прибпра, учбеника, пдеће, пбуће
2. накнаде трпщкпва:
- сахраоиваоа и
-за исппрушену впду, за пдвпђеое и прешищћеваое птпадних впда и за услуге изнпщеоа,
деппнпваоа и прераду смећа и
3. друге врсте материјалне ппмпћи.
Ппмпћ за ппрему кприсника за смещтај у устанпву спцијалне защтите или другу ппрпдицу и
једнпкратна ппмпћ мпгу се пбезбедити и у натури.
„Накнада трпщкпва за исппрушену впду, за пдвпђеое и прешищћеваое птпадних впда и за
услуге изнпщеоа, деппнпваоа и прераду смећа'' детаљније је регулисана Пдлукпм п пбављаоу
кпмуналних делатнпсти /''Службени лист ппщтине Врбас'', брпј 3/13, 7/14, 10/14, 11/14, 34/15,
5/15, 11/15, 13/15, 22/15, 4/16, 16/16/.
Према наведенпј Пдлуци п спцијалнпј защтити: „средства за финансираое услуга спцијалне
защтите и за материјалну ппдрщку, кап и за прпграме унапређеоа спцијалне защтите, пбезбеђују
се у бучету Ппщтине, ушещћем кприсника услуга и оихпвих српдника пбавезних на издржаваое, пд
сппнзпра, дпнатпра, кап и из других извпра. Пбим и услпви за пствариваое права из Пдлуке зависе
пд распплпживих средстава у бучету Ппщтине. Средства за пствариваое права и услуга из пве
Пдлуке пбезбеђују се и пд дпнатпрских прганизација, фпндпва намеоених смаоеоу спцијалнпг
сирпмащтва и развијаоу нпвих пблика спцијалне защтите, средстава пстварених прпјектним
финансираоем, средстава за спрпвпђеое јавних радпва, из међунарпдних фпндпва и сл.''
- Одлукпм п правима на финасијску ппдршку ппрпдици са децпм /„Службени лист ппщтине
Врбас'', брпј 11/2014 и 12/2016/ за кпја се пбезбеђују средства у бучету Ппщтине Врбас, прпписана
су права: ппклпн првпрпђенпм детету у нпвпј гпдини, нпвшана ппмпћ рпдитељима за нпвпрпђену
бебу, бесплатан или регресиран смещтај деце у Предщкплскпј устанпви „Бпщкп Буха'', бесплатна
или регресирана ужина ушеника пснпвних щкпла, правп на ппмпћ деци из вищешланих ппрпдица за
шетвртп и свакп нареднп дете, бесплатан или регресиран међумесни превпз ушеника средоих
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щкпла, бесплатан или регресиран међумесни превпз бучетских студената кпји свакпдневнп путују
на факултет, а не кпристе студентски дпм или кредит и ппмпћ избеглим и интернп расељеним
лицима са Кпспва и Метпхије са бправищтем/пребивалищтем на теритприји ппщтине Врбас из
средстава Кпмесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и ппщтине Врбас.

МЕСЕЦ:
1
ЈАНУАР 2015.
ФЕБРАУР 2015.
МАРТ 2015.
АПРИЛ 2015.
МАЈ 2015.
ЈУН 2015.

РЕГРЕСНА СКАЛА ЗА 2015. ГПДИНУ
за перипд пд 01.01.2015. дп 31.12.2015. гпдине
брпј
брпј
ППЛУДНЕВНИ Б.
деце
ЦЕЛПДНЕВНИ Б. деце
2
3
4
5
107.362,50
125
1.325.113,73
626
104.877,50
123
1.550.129,35
632
108.901,17
123
1.606.122,51
625
109.439,40
123
1.538.292,42
626
221.337,90
123
1.648.587,24
617
114.156,00
119
1.239.768,66
595

УКУПНП:
7 (3+5)
751
755
748
749
740
714

9.674.088,38
828.112,60
809.898,66
1.538.292,27
1.553.346,58
1.534.725,75
1.384.457,69

458
462
635
685
684
639

УКУПНП (1-6):
ЈУЛ 2015.
АВГУСТ 2015.
СЕПТЕМБАР
ПКТПБАР 2015.
НПВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР

766.074,47
0,00
0,00
103.345,67
97.506,78
94.978,80
89.882,41

УКУПНП (7-12)

385.713,66

7.263.119,89

7.648.833,55

1.151.788,13

16.171.133,80

17.322.921,93

УКУПНП:

0
0
111
113
113
103

8.908.013,91
828.112,60
809.898,66
1.434.946,60
1.455.839,80
1.439.746,95
1.294.575,28

УКУПНП:
6 (2+4)
1.432.476,23
1.655.006,85
1.715.023,68
1.647.731,82
1.869.925,14
1.353.924,66

458
462
524
572
571
536

РЕГРЕСНА СКАЛА ЗА 2016. ГПДИНУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

МЕСЕЦ:
1
ЈАНУАР 2016.
ФЕБРАУР 2016.
МАРТ 2016.
АПРИЛ 2016.
МАЈ 2016.
ЈУН 2016.
УКУПНП (1-6):
ЈУЛ 2016.
АВГУСТ 2016.
СЕПТЕМБАР 2016.
ПКТПБАР 2016.
НПВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
УКУПНП (7-12):
УКУПНП:

за перипд пд 01.01.2016. дп 31.12.2016. гпдине
брпј
ППЛУДНЕВНИ Б.
деце
ЦЕЛПДНЕВНИ Б.
2
3
4
91.905,55
106
1.176.699,40
102.902,17
116
1.541.458,72
99.049,20
115
1.471.626,10
100.929,15
112
1.576.872,68
102.201,75
112
1.612.062,50
113.148,00
110
1.288.206,77
610.135,82
8.666.926,17
0,00
0
788.570,54
0,00
0
757.314,19
63.335,00
68
1.286.974,59
52.602,00
142
1.140.382,90
52.045,50
146
1.168.910,75
55.402,93
74
1.093.444,97
223.385,43
6.235.597,94
833.521,25
14.902.524,11

брпј
деце
5
551
588
606
596
594
599
435
443
465
473
538
534

УКУПНП:
6 (2+4)
1.268.604,95
1.644.360,89
1.570.675,30
1.677.801,83
1.714.264,25
1.401.354,77
9.277.061,99
788.570,54
757.314,19
1.350.309,59
1.192.984,90
1.220.956,25
1.148.847,90
6.458.983,37
15.736.045,36

УКУПНП:
7 (3+5)
657
704
721
708
706
709
435
443
533
615
684
608
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РЕГРЕСНА СКАЛА ЗА ПЕРИПД ПД 01.01.2017. ДП 30.06.2017. ГПДИНЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

МЕСЕЦ:
1
ЈАНУАР 2017.
ФЕБРАУР 2017.
МАРТ 2017.
АПРИЛ 2017.
МАЈ 2017.
ЈУН 2017.
УКУПНП (1-6):

ППЛУДНЕВНИ
брпј
Б.
деце
2
3
51.167,95
72
56.370,25
76
59.739,75
76
57.427,20
75
58.356,75
75
29.187,00
75
312.248,90

ЦЕЛПДНЕВНИ
брпј
Б.
деце
4
5
966.768,31
541
1.192.635,30
544
1.312.154,64
556
1.316.550,15
555
1.363.083,13
556
1.019.634,46
553
7.170.825,99

УКУПНП:
6 (2+4)
1.017.936,26
1.249.005,55
1.371.894,39
1.373.977,35
1.421.439,88
1.048.821,46

УКУПНП:
7 (3+5)
613
620
632
630
631
628

7.483.074,89

- Сппразум п сарадои у спрпвпђеоу заштите жртава насиља у ппрпдици и жена у
партнерским пднпсима на ппдручју ппштине Врбас
У ппщтини Врбас је дана 22.04.2015. гпдине, на пснпву шлана 58. Закпна п спцијалнпј
защтити („Службени гласник РС”, брпј 24/2011) и ппглавља IX Ппсебнпг прптпкпла п ппступаоу
центара за спцијални рад – пргана старатељства у слушајевима насиља у ппрпдици и женама у
партнерским пднпсима, закљушен Сппразум п сарадои у спрпвпђеоу защтите жртава насиља у
ппрпдици и жена у партнерским пднпсима на ппдрушју ппщтине Врбас шији су пптписници:
Председник ппщтине Врбас у име Ппщтине Врбас, Центар за спцијални рад Врбас, Пплицијска
станица Врбас, Пснпвнп Јавнп тужилащтвп Врбас, Пснпвни суд у Врбасу, Прекрщајни суд у Нпвпм
Саду – Пдељеое у Врбасу, Ппщта бплница Врбас, Дпм здравља „Вељкп Влахпвић'' Врбас, Актив
директпра пснпвних и средоих щкпла ппщтине Врбас, Предщкплска устанпва ''Бпщкп Буха'' Врбас и
Ппщтинска прганизација Црвенпг крста .
Предмет пвпг Сппразума је усппстављаое мпдела сарадое устанпва и других прганизација
на лпкалнпм нивпу, ради ефикаснпг пствариваоа и спрпвпђеоа защтите жртава насиља у
ппрпдици и у партнерским пднпсима према кпјима је изврщенп насиље у ппрпдици. У спрпвпђеоу
Сппразума, ушесници истпг рукпвпде се Ппщтим прптпкплпм п ппступаоу и сарадои устанпва,
пргана и прганизација у ситуацијама насиља над женама у ппрпдици и у партнерским пднпсима,
ппсебним прптпкплима и прпписаним надлежнпстима.
Циљеви Сппразума су:
1. Пткриваое слушајева насиља у ппрпдици и партнерским пднпсима, ппкретаое ппступка за
изрицаое мера защтите пд насиља у ппрпдици и санкципнисаое ушинипца насиља;
2. Заустављаое насиља и пшуваое безбеднпсти жртве насиља уз дужнп ппщтпваое људских права;
3. Хитнпст у ппступаоу у складу са степенпм угрпженпсти жртве насиља;
4. Уважаваое и пшуваое дпстпјанства и приватнпсти жртве насиља и уважаваое оихпвих пптреба
и ставпва;
5. Заједнишкп и кппрдиниранп делпваое ушесника сппразума, кап и изградоа и пшуваое ппвереоа
у државне пргане и институције ради пбезбеђиваоа дпступнпг, ефикаснпг и делптвпрнпг
система превенције и защтите свих жртава насиља у ппрпдици и других пблика рпднп
заснпванпг насиља.
6. Ппвећаое удела судски прпцесуираних и закпнски санкципнисаних ппшинилаца насиља у
ппрпдици;
7. Ппвећаое брпја пткривених слушајева насиља у ппрпдици;
8. Фпрмираое јединствене базе ппдатака;
9. Ппдизаое безбеднпсти и снижаваое нивпа стреса прпфесипналаца и вплпнтера ангажпваних на
защтити жртава.
Крајои циљ у спрпвпђеоу защтите је ефикасна интерсектпрска сарадоа у складу са Закпнпм п
спрешаваоу насиља у ппрпдици кпји се примеоује пд 01.06.2017.гпдине, Ппрпдишнпг закпна кпји је

Број: 42. Страна 2330. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
у примени пд 2005.гпдине и Кривишнпг закпна, какп би услуга пружена жртви насиља била щтп
ефикаснија и квалитетнија.
- Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа /Спрпвпђеое шлана 189. став 1. ташка 5./
Према рещеоу Ппщтинскпг већа, на захтев рпдитеља, у бучету ппщтине се пбезбеђују средства за:
превпзне трпщкпве /вище пд 4 км пд места станпваоа/ за:
- градски превпз – 145 ушеника,
- пд Кпсаншића дп Предщкплске устанпве и пснпвне щкпле у Савинпм Селу, или дп средое щкпле у
Врбасу или Кули – 16 ушеника,
- релација Врбас – Кула за 9. ушенике са пребивалищтем у Врбасу кпји пснпвну щкплу ппхађају на
мађарскпм језику у Кули,
- ушеници са сметоама у развпју кпји са пратипцем путују у щкплу „Милан Петрпвић'' у Нпви Сад –
17 ушеника.
- Правилник п ближим услпвима за пбављаое здравствене делатнпсти у здравственим
устанпвама и другим пблицима здравствене службе – /„Сл. гласник РС", бр. 43/06 ... 119/12/ –
Служба за кућнп лешеое и негу са ппливалентнпм патрпнажпм ради кап Прганизаципна јединица
Дпма здравља „Вељкп Влахпвић'' Врбас. Служба ппливалентне патрпнаже је пснпвана 01. јануара 2012.
гпдине за пбављаое патрпнажне ппсете, лешеое и рехабилитацију у кући; Има щест заппслених
радника, ппстпје пптребе за јпщ два радника. Према Плану рада за 2017. гпдину планиранп је:
„прпсешнп 6,7 ппсета нпвпрпђеншету и ппрпдиљи. Ппсетама патрпнажне сестре планиранп је да се
пбухвати 45,5% трудница и 80,8% пдпјшади, сва деца старпсти 1-2 гпдине и 81,2% деце старпсти дп 4
гпдине. Патрпнажне ппсете планиране су за сваку десету пспбу старпсти 65 и вище гпдина.''
- У складу са Закпнпм п спцијалнпј заштити дпнети су пд стране Управнпг пдбпра уз
сагласнпст Општине:
- Правилник п прганизацији и нашину рада Службе и неге у кући и Клуба, нпрмативи и стандарди
за пбављаое оихпве делатнпсти, критеријуми и мерила за утврђиваое цена услуга и
утврђиваое цене услуга у Служби и Клубу,
- Правилник п нашину рада и кућнпм раду у пбјектима спцијалнпг станпваоа у защтићеним
услпвима и
- Правилник п критеријумима за праћеое трпщкпва бправка кприсника у спцијалнпм станпваоу
у защтићеним услпвима.
- Правилник п критеријумима за праћеое трпщкпва бправка кприсника у спцијалнпм станпваоу
у защтићеним услпвима.
- Одлука п пбављаоу кпмуналних делатнпсти – кпја прпписује пслпбпђеое пд плаћаоа трпщкпва
впде, канализације и изнпщеоа и деппнпваоа смећа пдређене категприје станпвника.
Анализа бучета – ппдаци Пдељеоа за финансије и бучет Ппщтинске управе
ПРЕГЛЕД РАСХПДА ЗА СПЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
Прпграм 11 Спцијална и дешија защтита
0901-0001 Спцијалне ппмпћи
Центар за спцијални рад Врбас
Једнпкратне ппмпћи, набавка пгрева, ппг. Трпщкпви
Шкплски прибпр за децу без рпдитељскпг стараоа
Плакщице пп Пдлуци п кпмуналним делатнпстима
Накнада за спцијалну защтиту – за избегла и расељена лица
Средства за рад Нарпдне кухиое
Бесплатна и регресирана ужина ушеника пснпвних щкпла
Вищешлане ппрпдице – ужина
Јед. Ппмпћ и исхрана ушеника пснпвних щкпла
Превпз ушеника средоих щкпла

Изврщеое 2016.
77.077.405,00
19.256.572,00

1.762.395,00
9.938.164,00
4.963.554,00
4.010.681,00
163.743,05
106.643,08
15.418.083,00

План 2017.
87.192.000,00
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Јед. Ппмпћ и исхрана ушеника средоих щкпла
Превпз студената
Превпз на такмишеоа – Прпграм 9
0002 Прихватилищте и друге врсте смещтаја
0004 Саветпдавнп-терапијске и спцип-едукативне услуге
Саветпвалищте за брак и ппрпдицу
Средства за псниваое Клуба хранитеља
Трпщкпви рада Интерреспрне кпмисије
Превпзни трпщкпви за деце са сметоама са пратипцем
Средства за лешеое,
0005 Активнпсти Црвенпг крста
0006 Ппдрщка деци и ппрпдицама са децпм
Ппмпћ првпрпђенпј беби у нпвпј гпдини
Прпјекат за ппдстицаое наталитета
Ппмпћ деци палих бпраца
Активнпсти Дешје недеље и дешије манифестације
Коиге за награде ушеницима
0007 Ппдрщка старијим лицима и/или пспбама са
инвалидитетпм
Герпнтплпщки центар – Служба ванинституципналне защтите,
ппмпћ и нега у кући, Клуб за стара лица
Укупнп:
Прпграм 15 Дптације
друщтвенп-хуманитарним прганизацијама
Предщкплскп пбразпваое
Регресираое смещтаја деце из бучета
Ппремаое прпдуженпг бправка у пснпвним щкплама
Прпграм 12 Примарна здравствена защтита
Ппщте медицинске услуге
Дешија шитапница – ппремаое
УКУПНП:
Бучет – расхпди
Прпценат бучета за спцијална даваоа

4.444.099,00
16.432.754,00
580.717,00
55.558,00
3.954.488,00

350.000,00
6.150.000,00

575.000,00
3.311.428,00

950.000,00
7.792.000,00

90.131,00
59.370,00
3.985.996,00

5.000.000,00

89.109.376,00

107.434.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

15.736.045,00

15.000.000,00
1.000.000,00

9.172.834,00
9
320.034,00
,
115.838.289,00
6
11.205.038.374,00
%
9,61%

16.500.000,00
142.434.000,00
1.295.422.480,00
10,99%

СПЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Центар за спцијални рад ппщтине Врбас
Центар за спцијални рад у Врбасу пснпван је 1968 гпдине када је ппслпвап кап исппстава
Међуппщтинскпг центра Кула, Врбас и Србпбран. Пд 01.01.1983. дп 31.12.1991. ради кап
сампстална устанпва, а пптпм кап међуппщтински центар Врбас и Србпбран. Ступаоем на снагу
Измена и дппуна Закпна п спцијалнпј защтити 01.09.2004. гпдине пдељеое у Србпбрану ппкреће
ппступак за псниваое сампсталне устанпве и пд 01.01.2005. гпдине ппстају два центра кпја
пбављају делатнпсти сваки на ппдрушју свпје ппщтине. У пквиру ЦСР је пд 01.07.1987. гпдине дп
01.01.2010. гпдине радип и Клуб за стара и пдрасла лица и Служба за ппмпћ у кући и кућну негу.
Центар за спцијални рад ппщтине Врбас је кадрпвски и прганизаципнп псппспбљен да
рещава п правим грађана утврђених Закпнпм. Центар пбавља и ппслпве ппверене пд стране
Псниваша–Ппщтине Врбас, а кпји су дефинисани Пдлукпм п спцијалнпј защтити грађана ппщтине
Врбас /''Службени лист ппщтине Врбас'', брпј 3/13, 5/14, 11/15 и 12/16/: услуге спцијалне защтите:
дневне услуге у заједници-услугу лишнпг пратипца детета, услуге ппдрщке за сампсталан живпт,
саветпдавнп-терапијске услуге, услуге смещтаја у прихватилищте и прихватну станицу, материјална
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ппдрщка пбезбеђује се кприсницима у виду: једнпкратне ппмпћи, ппмпћи за ппрему кприсника за
смещтај у устанпву спцијалне защтите или другу ппрпдицу, нарпдна кухиое, интервентне
једнпкратне ппмпћи, ппмпћи у набавци пгрева, щкплскпг прибпра, учбеника, пдеће и пбуће,
накнаде трпщкпва: сахраоиваоа, за исппрушену впду, за пдвпђеое и прешищћеваое птпадних
впда и за услуге изнпщеоа, деппнпваоа и прераду смећа и друге врсте материјалне ппмпћи.
Ппмпћ за ппрему кприсника за смещтај у устанпву спцијалне защтите или другу ппрпдицу и
једнпкратна ппмпћ мпгу се пбезбедити и у натури.
Центар има 20 заппслених, пд тпга Министарствп финансира 13 заппслених, а Ппщтина
Врбас, кап Псниваш, 7 заппслених, пд шега је 14 заппслених са вищпм и виспкпм струшнпм спремпм,
3 са средопм струшнпм спремпм и три заппслена са пснпвнпм щкплпм.
Центар за спцијални рад пбавља ппслпве спцијалне защтите у складу са Закпнпм п
спцијалнпј защтити и пружа пстале услуге кап и ппслпве из ппдрушја ппрпдишнп-правне защтите у
складу са Ппрпдишним закпнпм. Центар распплаже електрпнскпм базпм ппдатака, прпгрампм кпји
је пдпбрилп и финансиралп респрнп министарствп.
Вище п раду Центра сазнајте на http://www.csrvrbas.rs/
Герпнтплпщки центар
Пснпван је 30.09.2003. гпдине пд стране Изврщнпг већа АП Впјвпдине ради услуге трајнпг
смещтаја за збриоаваое старих и изнемпглих лица претвараоем кплективнпг избеглишкпг центра
и дпмскпг пдељеоа у Куцури у Герпнтплпщки центар. Устанпва ради у два пбјекта: у Врбасу, М.Тита
34 и у Куцури, М.Тита 66. Укупан капацитет је 125 кприсника, пд тпга у Врбасу 95, а у Куцури 30.
Пбјекат Дпмскпг смещтаја у Куцури ппстпји пд 1972. гпдине. Врбас пбухвата све три категприје
смещтаја, независни, пплузависне и зависне кприснике. Пбјекат у Куцури је прилагпђен смещтају
искљушивп ппкретних кприсника. Пружа се 24-шаспвна здравствена защтита и медицинска нега за
неппкретне кприснике смещтене у стаципнару, услуге физикалне терапије, раднп – пкупаципне
терапије, психплпщке радипнице, фризерске услуге и др.
Герпнтплпщки центар заппщљава 45 радника, прганизпваних у щест служби: служба
медицинске неге и здраствене защтите, служба спцијалнпг рада, служба ппмпћи у кући и Клуба за
стара и пдрасла лица, служба ппщтих ппслпва, служба исхране и финансијска служба. Заппслени се
финансирају делпм из Републишкпг бучета прекп Министарства рада и спцијалне пплитике, из
Републишкпг завпда за здравственп псигураое и цене смещтаја кприсника и из Ппкрајинскпг
секретаријата за спцијалну пплитику и демпграфију прекп прпјеката.
Пдлукпм п спцијалнпј защтити грађана ппщтине Врбас, пд 01.01.2010. гпдине
Герпнтплпщкпм центру је у пквиру Службе ванинституципналне спцијалне защтитте, ппверен рад
Клуба за стара и пдрасла лица и Службе за ппмпћ у кући и кућну негу кпји пбавља 7 радника кпје
финансира лпкална сампуправа.
Герпнтплпщки центар има ппзитивнп искуствп на плану сарадое са лпкалним
институцијама /Ппщта бплница, Дпм здравља, щкпле, цркве, удружеоа жена, ППЦрвенпг крста
Врбас, културнп-уметнишким друщтвима, лпкалнпм сампуправпм.../ а са циљем развијаоа система
пптппре бризи п старима, оихпве бпље интеграције у нпву средину и негпваоа хуманпг пднпса
према старима кпд грађана.
Сарадоа са удружеоима грађана, месним заједницама и медијима је на завиднпм нивпу.
Вище п раду устанпве сазнајте на http://www.gcvrbas.org/
ЗДРАВСТВП
Скупщтина ппщтине Врбас је псниваш Дпма здравља „Вељкп Влахпвић'' Врбас и Апптеке Врбас, а
Изврщнп веће АП Впјвпдине Ппщте бплнице Врбас пд 01. априла 2008. гпдине. Дпм здравља и
Апптека су пснпване за теритприју ппщтине Врбас кап здравствене устанпве у државнпј свпјини за
пбављаое здравствене делатнпсти на примарнпм нивпу, дпк је Ппщта бплница Врбас пснпвана за
секундарну здравствену защтиту кап регипнална за ппщтине: Врбас, Мали Иђпщ, Србпбран, Бешеј,
Башку Паланку и Баш и деп ппщтине Кула /насељена места: Кула, Руски Крстур и Липар/ - за пкп
230.000 станпвника.
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У пквиру Дпма здравља „Вељкп Влахпвић'' Врбас су и здравствене станице у Старпм Врбасу
и Винпградима у Врбасу и амбуланте у свих пет насељених места у ппщтини Врбас. За спцијалну
защтиту пд ппсебне важнпсти су унапређеое рада Службе за кућнп лешеое и негу са
ппливалентнпм патрпнажпм и здравственпг васпитаоа и саветпваоа за пшуваое и унапређеое
здравља;
Апптеку Врбас шине Централна Апптека у Врбасу и пгранци у Старпм Врбасу и у
Винпградима у Врбасу и јединице за издаваое гптпвих лекпва у свих пет насељених места у
ппщтини Врбас, у складу са Планпм мреже здравствених устанпва.
ЗАППШЉАВАОЕ
Служба за заппщљаваое Врбас
Раднп активнпг станпвнищтва ппщтине Врбас, пп пппису из 2011. гпдине, пд 15 – 64 гпдине
има 28.994 или 68,88% укупнпг станпвнищтва ппщтине /42.092/. Пмладине пд 15-29 гпдина има
8.363 щтп је 28,84% раднп активнпг станпвнищтва или 19,86% укупнпг брпја станпвника /42.092/.
Пбразпвна структура незаппслених је следећа:

I
II
III
IV
V
VI-1
VI-2
VII-1
VII-2
VIII
УКУПНП

Јул 2017
1.302
249
1.418
1.821
42
95
120
337
2
2
5.388

Жене
661
127
560
1.080
12
55
85
212
1
2
2.795

Пд укупнпг брпја регистрпванп незаппслених лица, наjвище незаппслених шека заппслеое
пд једне дп две гпдине, оих 769 пд шега 370 жена, а да дужину шекаоа на заппслеое пд псам дп
десет гпдина има 295 лица пд шега 163 шине жене, а прекп десет гпдина 494 лица пд шега 302 жене.
Акп бисмп анализирали структуру незаппслених према старпсти, упшавамп да је највећи
брпј незаппслених пд 45 дп 49 гпдина, а да су ппдједнакп угрпжене све категприје раднп активнпг
станпвнищтва пд 20/25 дп 54, пднпснп 59 гпдина.
Структура незаппслених према старпсти

15-19 гпдина
20-24 гпдине
25-29 гпдина
30-34 гпдине
35-39 гпдина
40-44 гпдине
45-49 гпдина
50-54 гпдине
55-59 гпдина

Укупнп
135
523
623
684
664
667
719
692
494

Жене
69
225
345
361
358
351
406
381
250
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60-65 гпдина
Укупнп

187
5.388

49
2.795

Дпступне услуге незаппсленим лицима су: услуге дефинисане закпнпм – закпнпм утврђена
права, правп на материјалну защтиту, услуге едукације – инфпрматишка пбука, енглески језик,
пбука за ппзнатпг ппслпдавца, негпватељице, пбука за кпнпбаре и куваре, ванреднп заврщаваое
пснпвне щкпле, материјална ппмпћ ппследиплпмскпм студираоу.
Услуге кпје су пптребне: саветпдавне услуге, већи брпј преквалификација и
дпквалификација и бизнис инкубатпри.
ПБРАЗПВАОЕ
Предщкплскп пбразпваое и васпитаое
Скупщтина ппщтине Врбас је псниваш Предщкплске устанпве „Бпщкп Буха'' кпја
предщкплским пбразпваоем и васпитаоем пбухвата 2017/18. радне гпдине 1334 деце у 64
васпитне групе, пд кпјих су 56 групе целпдневнпг бправка /пд 12 месеци дп 6,5 гпдина/ са 1193
деце и 8 група пплудневнпг бправка са 142 деце. Припремни предщкплски прпграм пд 5,5 дп 6,5
гпдина ппхађа 569 деце у 27 група.
Пд 1390 деце у раднпј 2016/17. гпдини бесплатан и регресиран смештај кпристилп је 630
деце, у прпсеку, месешнп.
Птвпрена су пдељеоа целпдневнпг бправка у свим насељеним местима ппщтине. Устанпва
ради у 12 пбјеката, 7 у Врбасу и пп један у свакпм насељенпм месту. У Устанпви ради 177 радника,
педагпг и психплпг, лпгппед и дефектплпг, 106 васпиташа и 10 медицинских сестара.
Пснпвнп и средое п пбразпваое и васпитаое
У ппщтини Врбас има девет пснпвних щкпла, шетири и Врбасу и пп једна у свакпм
насељенпм месту и Пснпвна музишка щкпла, а раде и три средое щкпле: Гимназија „Жаркп
Зреоанин'', Средоа струшна щкпла „4. јули'' и Медицинска щкпла „Кпзма и Дамјан'' у приватнпј
свпјини. Детаљнији ппдаци у делу циљне групе Деца и пмладина. У пснпвним щкплама ради 514
заппслених, у музишкпј щкпли 23, у средоим щкплама 183 и у приватнпј медицинскпј щкпли 29.
МЕДИЈИ
Дана 30. пктпбра 2015. гпдине престап је са радпм издаваш медија Јавнп предузеће за
инфпрмисаое „Врбас“, Врбас и престали су да ппстпје Медији: Радип „Врбас'' и ТВ „Башка''. Накпн
престанка Јавнпг предузеће инфпрмисаоем у ппщтини Врбас се баве:
- ВТВ „КПМНЕТ'' ДПП Пгранак Врбас, - у Регистар медија уписана кап јавнп гласилп ТВ БАЧКА,
- АГЕНЦИЈА ЗА ИЗДАВАОЕ НПВИНА И ВЕБ ППРТАЛА „BAČKA PRESS – OKONAS. INFO VRBAS'' –
издаваш регипналних нпвина „BAČKA PRESS – OKONAS. INFO VRBAS'' и
- УДРУЖЕОЕ ГРАЂАНА „Радгпст'' Врбас - издаваш нпвина „ГЛАС''.
-Лпкална инфпрмативна мрежа „НАШЕ МЕСТП“ за ппщтине Кула, Врбас и Пчаке
ПРАВПСУЂЕ И ППЛИЦИЈА
На теритприји ппщтине раде: Ппщтинскп правпбранилащтвп, Прекрщајни суд у Нпвпм Саду
– Пдељеое у Врбасу, Ппщтинскп Јавнп тужилащтвп, Пснпвни суд у Врбасу и Пплицијска станица
Врбас.
Пд средине 2007. гпдине у Центру за спцијални рад је уведенп пбавезнп 24 шаспвнп
дежурствп за непдлпжне интервенције.
Сарадоа мрежа са истим актерима функципнище и у слушајевима превенције и злпупптребе
психпактивних супстанци кпд малплетних лица.
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ППСЛПВНИ СЕКТПР
Ппслпвни сектпр се укљушује у акције кпје ппкреће ппщтина Врбас какп би се фпрмирале
нпве услуге из пбласти спцијалне защтите. Свим дпнатприма пвим путем упућујемп велику
захвалнпст.
НЕВЛАДИН СЕКТПР
СПЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТОАМА У РАЗВПЈУ
Р.б.
Назив удружеоа
Седищте и адреса
1.
УГ „Мултиарт“
Башка 12, Лазе Кпстића 29, Врбас
2.

УГ МНРП „Кућица“

Палих Бпраца 13/бб, Врбас

3.

Центар за развпј заједнищтва

Банатска 6, Врбас

4.

Удружеое за ппмпћ деци „ПАДРИНИ“

Марщала Тита 55, Врбас

СПЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА СТАРА ЛИЦА
Р.б.
Назив удружеоа
1.
Савез удружеоа бпраца НПР-а ппщтине
Врбас
2.
УГ „Српски ратни ветерани“

Седищте и адреса
Впјвпђанске бригаде 32, Врбас (Друга м.з.)
Сивш Јпвгена 28, Врбас

3.

Ппщтинскп удружеое пензинера Врбас

Саве Кпвашевића 94 Врбас

4.

„Пензипнер“ удружеое пензипнера и
инвалида ппщтине Врбас
Удружеое ратних впјних инвалида Врбас

Марщала Тита 143, Врбас

МП инвалидских и псталих пензипнера
Змајевп
Прганизација резервних впјних старещина
Врбас
СМП инвалидских и псталих пензипнера
Башкп Дпбрп Ппље
„Удружеое пплитишки прпгпоених и жртава
акта тпртуре и злпшина прптив шпвешнпсти“
СМП инвалидских и псталих пензипнера
Савинп Селп
Сампстална месна прганизација инвалидних
и псталих пензипнера
МП инвалидских и псталих пензипнера
Куцура

Иве Лпле Рибара 16, Врбас

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Марщала Тита 88а, Врбас Панпнска 16

Златибпрска 3, Врбас
Марщала Тита 73, Б.Д.Ппље
Марщала Тита 55, Б.Д.Ппље
Марщала Тита 28, Савиno Селп
Марщала Тита 95, Равнп Селп
Марщала Тита 83а, Куцура

СПЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА ЗАШТИТУ ЖЕНА
Р.б.
Назив удружеоа
1.
УГ,,Женски центар Хпризпнт,,

Седищте и адреса
Блпк Васиљ Кппривица 14, Врбас

2.

Aктив Жена Прве месне заједнице

Светпзара Маркпвића 29 ,Врбас

3.

Актив Жена Друге месне заједнице

Саве Кпвашевића 94 Врбас
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4.

Актив Жена Треће месне заједнице

Марщала Тита 8, Врбас

5.
6.

УГ ,,Јаке жене,,
Уг „Атена“

Марщала Тита 74/б , Врбас
Петра Драпщина 89, Врбас

7.

„Центар Искра“

Петра Шегуљева 31, Врбас

8.

„Удружеое жена Сава“

Марщала Тита 73, Савинп Селп

9.

УГ ‘’Рпмкиое Куцуре’’

Жарка Зреоанина 11, Куцура

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Р.б.
Назив удружеоа
1.
„Плави Врбас“ удружеое за бпрбу прптив
дијабетеса града Врбаса
2.
Удружеое бубрежних инвалида Врбас

Седищте и адреса
Петра Драпщина 1/ц, Врбас
Саве Кпвашевића 94, Врбас

3.

Друщтвп инвалида Врбас

Жарка Зреоанина 106, Врбас

4.

Друщтвп за сппрт и рекреацију инвалидних
лица ппщтине Врбас
Ппщтинска прганизација инвалида рада
Врбас
Међуппщтинска прганизација слепих и
слабпвидих за Врбас, Кулу и Пчаке
Удружеое пспба са инвалидитетпм „УПСИК“

8. Марта 17, Врбас

5.
6.
7.

Саве Кпвашевића 94, Врбас
Марщала Тита 119, Кула
Марщала Тита 80, Куцура

ХУМАНИТАРНА УДРУЖЕОА
Р.б.
Назив удружеоа
1.
Црвени крст

Седищте и адреса
Марщала Тита 141, Врбас

2.

Хуманитарнп удружеое
„ЗНАМ ДА МПГУ“
Кентаур

Псме црнпгпрске бригаде 2, Врбас

Винпградска 37, Врбас

6.

Хуманитарна прганизација
„Псмех за псмех“
Удружеое грађана „Псмех“ Врбас

7.

Рптари клуб Куцура

Марщала Тита 65, Врбас

8.

Удружеое Рпма Врбас

9.

Удружеое Рпма Змајевп

Петра Драпщина154, Змајевп
Впјвпђанска 1, Врбас
Петра Драпщина 132, Змајевп

10.

RAS SORABI

Иве Лпле Рибара 50, Савинп Селп

11.

УГ ‘’Каритас’’

М. Тита 64, Куцура

3.
4.

Владимира Хазпра 5, Куцура

Марщала Тита 141, Врбас
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Удружеое за ппмпћ МНРП „Кућица'' Врбас је пснпванп 05. јуна 1973. гпд. са циљем да пкупи
пспбе са сметоама у развпју, али и да мптивище рпдитеље да активнп ушествују у псппспбљаваоу
сппственпг детета за стицаое екпнпмске и друге сампсталнпсти.
У ппследоих пет гпдина се у друщтву реализује низ активнпсти: креативна радипница,
драмска, ликпвна, психплпщка, плесна, сппртска радипница у кпјима су деца и пмладина са
сметоама у развпју ппказала изузетну сналажљивпст и сппспбнпст, а у складу са свпјим
мпгућнпстима.
У рад Друщтва су укљушени дефектплпзи разних прпфила, рпдитељи, психплпзи, педагпзи, лекари,
спцијални радници, правници, представници пензијскп инвалидскпг псигураоа, црвенпг крста,
тржищта рада, лпкалне заједнице. Рад у друщтву је вплпнтерски са 11 вплпнтера.
Друщтвп има свпје прпстприје шији деп је адаптиран и ппремљен пд стране UNICEF – а и
хуманитарне прганизације „SAVE THE CHILDREN“ кап и средствима лпкалне заједнице, меснпг
сампдппринпса и прихпдима дпнатпра. Удружеое за ппмпћ менталнп недпвпљнп развијеним
пспбама „Кућица“ ппщтине Врбас налази се у улици Палих Бпраца 13 бб, у прпстпру пд 64м2 (3
прпстприје, кухиоа, непдгпварајући тпалет, лпща изплација) и пп важећем Правилнику п ближим
услпвима и стандардима за пружаое услуга спцијалне защтите, прпстпр је непдгпварајући да би
Удружеое кпнкурисалп за лиценцу.
Друщтвп за ппмпћ менталнп недпвпљнп развијеним пспбама „Кућица“ ппщтине Врбас је пд
псниваоа дп данас пкренутп је пптребама свпјих шланпва, пспбама са инвалидитетпм и оихпвим
ппрпдицама са циљем да се крпз сарадоу рпдитеља и струшних лица ппспещи развпј детета кпје
има сметое психишкпг или физишкпг развпја, јашаое ппзитивне слике п себи и интеграције у лпкалну
заједницу. Спрпвпди у кпнтинуитету Гпдищои прпјекат Савеза удружеоа за ппмпћ МНРП АП
Впјвпдине /драмска, дефектплпщка, психплпщка, ткашкп-крпјашка радипница/, Смптру рецитатпра
удружеоа за ппмпћ МНРП АП Впјвпдине кпје се пдржалп у Врбасу 2015, 2016. и 2017. гпдине,
ушещће у Јавним радпвима „Мпје првп заппслеое - 1 и 2’’
Чланпве удружеоа шине 43 детета, младих и пдраслих шланпва разлишитих категприја
развпјних прпблема:
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Ппред тпга шланпве шини 14 рпдитеља, старатеља и шланпва ппрпдице. Ппдрщку у струшнпм
раду даје и 7 струшних сарадника и 6 радипнишара.
Удружеое прганизује радипницу „Сувенири Врбаса“ где се праве магнети разних мптива,
свећоаци, рампви са сликпм града Врбаса. Чланпви удружеоа ушествују у свим активнпстима у
ппщтини Врбас (ликпвни кпнкурси Библиптеке „Данилп Кищ“, Дешија недеља, ...), са удружеоем
„Мултиарт“ (Камп ппдржи ппрпдицу -Гушевп 2015. и 2016.), са Савезпм удружеоа АП Впјвпдине
(Камп псампстаљиваоа - Кппапник 2015.) , Екп камп у Србпбрану, Мини плимпијади - сппртским
сусретима у Зреоанину, итд.
Ппщтинска прганизација Црвенпг крста – Црвени крст Србије је пснпван 06. фебруара 1876.
гпдине, самп 13 гпдина ппсле псниваоа Међунарпднпг Црвенпг крста 1863. гпдине. Пснпвне
пбласти рада сваке прганизације Црвенпг крста су: спцијална делатнпст / прпграм расппделе
лпкалних дпнација пдеће и пбуће, прпграм спцијалне инклузије, прпграм ппправка деце из
ппрпдица са неппвпљним спцијалнп-екпнпмским статуспм/, здравственп васпитна делатнпст
(пбука у пружаоу прве ппмпћи, кпнтрпла ТВЦ, здравствена едукација –превенција ХИВ инфекција/,
дпбрпвпљнп давалаштвп, активнпсти ппдршке развпја деце и пмладине /Прпграм прпмпције
хуманих вреднпсти, служба тражеоа,дифузија, Прпграм превенције тргпвине људима/.
Црвени крст Врбас је деп Црвенпг крста Србије кпји је статутпм дефинисан кап хуманитарна,
независна, непрпфитна и дпбрпвпљна прганизација кпја брпји 1050 шланпва. Црвени крст Врбас
има дугпгпдищое прпграме ппсвећене ппдрщци најугрпженијем станпвнищтву такп щтп ушествује у
прпграму нарпдне кухиое; реализује прпграм расппделе лпкалних дпнациja oдећe, oбућe (сарадоа
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са Центрпм за спцијални рад Врбас); прпграм бриге o старијим грађанима (Сарадоа са
Герпнтплoщким центрпм Врбас) и акцијe сплидарнпсти и традиципналнe aктивнпсти сa циљем
прикупљаоa ппмпћи зa најугрпжениje.
Активнпсти Црвенпг крста Врбас се реализују захваљујући вплпнтерскпј ппдрщци свих генерација
нащих суграђана уз ппщтпваое седам принципа – дпбрпвпљнпст, хуманпст, непристраснпст,
неутралнпст, независнпст, јединствп и универзалнпст. Пве вреднпсти пренпсе се на младу
генерацију крпз разлишите едукативне прпграме пппут «Прпмпције хуманих вреднпсти» и «Бити
хуман је лакп, кад знащ какп».
У пбављаоу ппслпва из свпје надлежнпсти, пднпснп делатнпсти Црвени крст ужива ппмпћ
надлежних државних пргана – лпкалне сампуправе.
У Црвенпм крсту Врбас реализује се прпјекат „ППМПЋ МЛАДИМ ЉУДИМА СА
ХЕНДИКЕППМ“пд нпвембра 2002. гпдине кпји реализује психплпшке и едукативне радипнице, курс
дактилпгије, рачунарску радипницу, једнпм месешнп прганизује се прпслава рпђендана за
кприснике и једнпм гпдищое реализује се рекреативни излет на теритприји Впјвпдине.
Кприсници прпјекта су пспбе са телесним и сензпрним инвалидитетпм, деца, пмладина и пдрасли са
сметоама у менталнпм развпју.
УГ „ Женски центар Хпризпнт“
Удружеое се пснива ради пствариваоа следећих циљева:
- Пствариваое права на пплитишку, екпнпмску и спцијалну равнпправнпст жена и мущкараца и
указиваое на пптребе и прпблема жена-мущкараца на лпкалнпм, наципналнпм, регипналнпм и
глпбалнпм нивпу
- Кап и даваое кпнкретних предлпга и сугестија са аспекта рпдне равнпправнпсти кпји ће
дппринети ппбпљщаоу пплпжаја жена и оихпвпм ушещћу у јавнпм живпту и прпцесима
пдлушиваоа, кап и реализацији прпјеката из те пбласти
Удружеое пензипнера ппщтине Врбас пкупља 6.175 шланпва. Услуге кпје пбавља су: ппмпћ у
набавци пгрева и намирница на рате, ппдела намирница и ппсуђа. Прганизује пдлазак у баое, кап
и кратке излете и дружеоа.
Савез инвалида рада Впјвпдине - Ппщтинска прганизација инвалида рада Врбас – пкупља
инвалиде рада /пкп 400 шланпва/ и мптивище их да активнп ушествују у псппспбљаваоу за стицаое
екпнпмске и друге сампсталнпсти /едукативни састанци на теме: примене Закпна п заппщљаваоу
инвалида, здравственп прпсвећиваое, израда рампе за инвалиде дп улаза у прпстприје за рад,
радипнице – щкпла сликаоа, ликпвна кплпнија у Кули, смптра хпрпва пспба са инвалидитетпм у
Кули, смтра певаша аматера пспба са инвалидитетпм/...
УГ „Српски ратни ветерани’’ – удружеое је фпрмиранп 11.12.2012. гпдине, пкупља 372 шлана,
Пбласти пствариваоа циљева: пружаое ппмпћи ветеранима, ратним инвалидима и ппрпдицама
палих бпраца.
Савез инвалида рада Впјвпдине, ппщтинска прганизација инвалида рада Врбас са седищтем у
Врбасу улица Саве Кпвашевића брпј 94 је спцијалнп-хуманитарна, недпбитна прганизација кпја на
дпбрпвпљнпм и интереснпм прганизпваоу пкупља и ушлаоује инвалиде рада прве, друге и треће
категприје инвалиднпсти и препстале радне активнпсти и лица кпјима је у складу са Закпнпм п
прпфесипналнпј рехабилитацији и заппщљаваоу пспба са инвалидитетпм утврђен статус инвалида
рада, ради задпвпљаваоа оихпвих заједнишких интереса кпји прпистишу из Устава, закпна и
Статута. У питаоу је прганизација пспба са инвалидитетпм кпја има међунарпднп признат статус.
Активнпсти кпје спрпвпди за свпје шланпве ппдразумевају набавку прехрамбених прпизвпда и
пгрева на рате, прикупљаое и пбрада дпкументације за ппднпщеое захтева за рекереативни
пдмпр у баоама, услугу живптнпг псигураоа пензипнера свих категприја. Дпдатне активнпсти
пбухватају прганизпваое излета и ппсета другим прганизацијама ПСИ, ушещће у културнпзабавним мантифестацијама, прганизпваое креативних радипница за шланпве и набавку и
дистрибуцију пакета хуманитарне ппмпћи.

Број: 42. Страна 2339. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Удружеое грађана „Мултиарт“ из Врбаса је удружеое грађана – настављаш рада
удружеоа Алтернативни културни центар „МУЛТИ-АРТ“ Врбас кпје је пснпванп 2006. гпдине.
Удружеое је нанпвп регистрпванп 2013.гпдине са прпщиреним пбластима делпваоа, а пкплнпсти
су пдвеле правац удружеоа у највећпј мери ка ппдрщци деци са сметоама у развпју. Примарнп је
удружеое у ппшетку пбезбеђивалп путем кпнцерата и културних манифестација средства за децу
бплесну пд ретких бплести, и за оихпвп лешеое у инпстранству, да би се пд 2014. гпдине кренулп
са кпнтинуиранпм ппдрщкпм свпј деци са сметоама, инвалидитетпм и ретким бплестима у
ппщтини Врбас.
Удружеое „Друщтвп инвалида Врбас - ДИВ“ је дпбрпвпљнп, невладинп и непрпфитнп
удружеое, пснпванп 11.04.2016. гпдине на непдређенп време ради пствариваоа циљева у пбласти
прпмпвисаоа и ппмпћи пспбама са инвалидитетпм свих категприја.
Циљеви удружеоа су: унапређиваое пплпжаја пспба са инвалидитетпм ппдизаое свести
грађана Србије и уппзнаваое са прпблематкпм са кпјпм се супшавају пспбе са инвалидитетпм. Да уз
ппмпћ људи дпбре впље пмпгући унапређиваое друщтва и щиреое свести п пспбама са
инвалидитетпм. У пствареоу мисије удружеое се рукпвпди разним прпјектима предвиђених
планпм и прпгрампм.
Ради пствариваоа свпјих циљева удружеое:
1. прикупља, пбрађује, пбјављује наушну и струшну литературу везанп за пспбе са
инвалидитетпм п оихпвим правима,лешеоу и пплпжајем у друщтву
2. прганизује, самп или у заједници са другим прганизацијама и удружеоима, струшне
скуппве, саветпваоа, семинаре и друге пблике едукације у пбласти пспба са инвалидитетпм
3. прганизује вплпнтерске акције
4. сарађује са универзитетима, щкплама, струшним удружеоима и другим прганизацијама у
земљи и инпстранству кпје се баве пспбама са инвалидитетпм
5. Ппмаже свим пспбама са инвалидитетпм кпји се налазе у категприји тещких инвалида
(параплегишарима, квадриплегишарима, слепим и глувим пспбама).
Вище п раду друщтва сазнајте на сајту http://drustvoinvalidavrbas.org
Удружеое грађана „Центар за развпј заједнищтва" пснпванп је ппд именпм удружеое
„Фамилус’’ 28.05.2016. г.кап нестранашка, невладинa и непрпфитна прганизација ради пствариваоа
циљева у пбласти прпсвете, спцијалне и здравствене защтите. Удружеое ппседује дпбре струшне
ресурсе, кап и мпгућнпст кприщћеоа разлишитих прпстпра за спрпвпђеое активнпсти и радипница.
Циљеви УГЦЗРЗ су: ппдрщка браку и ппрпдици; превенција и сузбијаое насиља у ппрпдици;
превенција и сузбијаое врщоашкпг насиља; јашаое рпдитељских и супружанских кпмпетенција;
ппдрщка старим пспбама, превенција и сузбијаое бплести зависнпсти; ппдрщка ппрпдици деце са
сметоама у развпју; прпмпције дешијих права; прпмпција рпдне равнпправнпсти; прпмпција
пснпвних људских права; пружаое ппдрщке псетљивим групама; ппдрщка квалитетнпм ранпм
развпју; дппринпс у креираоу стимулативнпг амбијента за пптималан развпј деце и пмладине,
ппдизаое свести п здрављу и прпмпција здравих навика.
Удружеое грађана „Атена” је невладинп и непрпфитнп удружеое, пснпванп на
непдређенп време ради пствариваоа циљева у пбласти унапређеоа и пшуваоа старих заната и
защтите живптне средине.
Циљеви Удружеоа су пшуваое старих заната; уппзнаваое и пбушаваое грађана, нарпшитп
младих п изради традиципналних рукптвприна; защтите живптне средине; кприщћеое пбнпвљивих
извпра енергије; ппдизаое свести лпкалнпг станпвнищтва п мпгућнпстима удруживаоа, ради
ппбпљщаоа стандарда живпта; ствараое услпва за унапређиваое руралнпг развпја; развпј
туризма; едукација маргинализпваних група, нарпшитп пспба са ппсебним пптребама, инвалида,
жена и младих
Ради пствариваоа свпјих циљева Удружеое нарпшитп прганизује пбуку израде
рукптвприна; прганизује излпжбе традиципналних рушних радпва; прганизује пбуку и уппзнаваое
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са старим занатима пспбе из маргиналпзпваних група, а нарпшитп децу са ппсебним пптребама;
прикупља и пбрађује наушну и струшну литературу у пбласти защтите живптне средине и пдрживпг
развпја; истражује мпгућнпсти кприщћеоа пбнпвљивих извпра енергије и прганизује струшне
скуппве на ту тему; прганизује акције за шищћеое и защтиту прирпде, ппщумљаваое и
пзељеоаваое угрпжених делпва насеља и оихпве пкплине, пдржаваое сппртских терена, дешијих
игралищта и туристишких атракција; сарађује са другим удружеоима, щкплама и прганизацијама
кпје се баве слишним делатнпстима.
Удружеое грађана „Атена“ брпји 56 шланпва. У дпсадащоем раду највище пажое
ппсвећенп је бпрби за рпдну равнпправнпст и защтиту жена кпје су жртве ппрпдишнпг и рпднп
услпвљенпг насиља. У удружеоу вплпнтерски ради диплпмирана психплпщкиоа и
психптерапеуткиоа.
Удружеое грађана „Атена'' из Врбаса се бави бпрбпм за рпдну равнпправнпст и защтиту жена кпје
су жртве ппрпдишнпг и рпднп услпвљенпг насиља. У тпку 2016. гпдине реализпвалп је некпликп
радипница на тему рпднп услпвљенпг насиља у пквиру прпјеката: „Преппзнај насиље, ппмпзи себи
и другима'', „Заблуде у љубави'', у 2017. гпдини је реализпвалп прпјекте: „Љубав впли, љубав не
бпли'', „Стрес и щта са оим?'', „Емпципнална писменпст'', 2 радипнице „Смех јпге'', а у тпку је
реализација прпјеката: „Знак преппзнаваоа и нащ сувенир /израда сувенира/'' и „Играјмп се
безбеднп /защтита живптне средине/''.
У сарадои са Секцијпм жена сампсталнпг синдиката Врбас и Савезпм друщтава Впјвпдине
за бпрбу прптив рака шланице Удружеоа су, у пквиру Удружеоа, пснпвале Секцију јаких и ждравих
жена. Секција ће пружати ппдрщку женама пбплелим пд малигних бплести, бавиће се
прпмпвисаоем здравих живптних навика и указиваоем знашаја превенције и превентивних
лекарских прегледа, кап и ппмагаоем пацијенткиоама у пствариваоу права на здравствену
защтиту. Крајем марта месеца пве гпдине Удружеое је, у сарадои са Савезпм, прганизпвалп
трибину „Рак дпјке - превенција и лешеое'' на кпјпј су предаваши били Прпф. Др Милан Бреберина,
пнкплпг из Института у Сремскпј Каменици и Прпф. Др Младен Првулпвић, председник Савеза
друщтава Впјвпдине за бпрбу прптив рака.
дпк су ппшеткпм маја, на оихпв ппзив, шланице Удружеоа ушествпвале у акцији „Шетопм дп
здравља'' на Фрущкпј Гпри. Тренутнп раде анкету за ппбпљщаое и пшуваое женскпг здравља, кпја
ће пбухватити пкп 100 жена, дпби пд 20 дп 80 гпдина.
У припреми је прпјекат „Желимп бебе'', на тему прпнатaлитетне пплитике.
Искуства у партнерскпм – међусектпрскпм пружаоу услуга спцијалне защтите
У свпм раду Центар за спцијални рад је ппвезан са мнпгим другим устанпвама и
институцијама кап щтп су: пргани ппщтинске управе, пплиција, суд, тужилащтвп, щкпле,
Герпнтплпщки центар, други центри за спцијални рад, дпмпви за децу, психијатријске устанпве,
дпмпви здравља, хуманитарне прганизације итд. Са свим наведеним институцијама ЦСР Врбас има
квалитетну сарадоу.
Сарадоа Дпма здравља „Вељкп Влахпвић'' Врбас - Пдсека здравственпг васпитаоа и свих
пснпвних щкпла на теритприји ппщтине се спрпвпди на гпдищоем нпвпу у пквиру редпвних
прпграмских активнпсти щкпла и Института за јавнп здравље. Кпнтиунирана сарадоа је ппшела је
пд 2000. гпдине. Активнп ради Служба кућне неге и Служба Ппливалентне патрпнаже.
Партнерски делује Кпмисија за пппулаципну пплитику, Кпмисија за праћеое пствариваоа
рпдне равнпправнпсти ппштине Врбас у међусектпрскпм пружаоу услуга спцијалне защтите
заједнп са здравствпм, рпдитељима, тужилащтвпм, прпсветпм и Центрпм за спцијални рад.
Међуппштинска /регипнална сарадоа/ у пбласти спцијалне защтите ппстпји у реализацији
ппјединих прпјеката, али није планска и усмерена ка заједнишкпм пружаоу услуга спцијалне
защтите.
Дпнатпри, прпграми, прпјекти
Центар за спцијални рад
Прпјекат „С пне стране дуге“ – дпнатпр Ппкрајински секретаријат за здравствп и спцијалну
пплитику Нпви Сад, прпјекат реализпван на ппдрушју Ппщтине Врбас, најзнашајнији резултати
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прпјекта су: направљена база ппдатака деце и младих са инвалидитетпм, урађена је
идентификација пптреба пспба са инвалидитетпм, сензибилисанпст јавнпсти за пспбе са
инвалидитетпм кап и псппспбљаваое ушесника за пбављаое пснпвних живптних активнпсти,
партнери на прпјекту су били: СП Врбас, МНРП Врбас, и Црвени Крст Врбас, трпщкпви прпјекта:
399.928,00 дин
Прпјекат „Ми смп ту“ – дпнатпр Ппкрајински секретаријат за здравствп, спцијалну пплитику и
демпграфију Нпви Сад, прпјекат реализпван на ппдрушју Ппщтине Врбас, најзнашајнији резултати
прпјекта су: стимулација психпмптпрнпг развпја у пбласти мптпрнпг и кпгнитивнпг развпја, кап и
ппдстицаое кпмуникације, укљушиваое деце у сппртске активнпсти, партнери на прпјекту је билп
УГ „Псмех'' Врбас, активнпст прпјекта је настављена крпз радипнице /психплпщке и сппртске
радипница/ у Удружеоу грађана „Мултиарт“ Врбас и у Црвенпм Крсту у Врбасу, трпщкпви прпјект:
400.000,00 дин.
Прпјекат „Ппремаое мптпришке спбе у дневнпм бправку за децу и младе са сметоама у развпју''
- дпнатпр Ппкрајински секретаријат за здравствп, спцијалну пплитику и демпграфију Нпви Сад,
прпјекат реализпван на ппдрушју Ппщтине Врбас, Сппртска хала Центра за физишку културу „Драгп
Јпвпвић'' у Врбасу, Трим сала карате клуба, најзнашајнији резултати прпјекта су: пбезбеђенп је 6
рипстпла, 6 струоаша, стп за стпни тенис и лппте за пилатес, унапређеое квалитета живпта и психпфизишкпг стаоа деце и младих са инвалидитетпм - крпз сппртску щкплу и ппбпљщаое мптпришких
сппспбнпсти, ЦСР Врбас је партнер а НВП „Мултиарт'' Врбас је нпсилац прпјекта. Активнпст
прпјекта је настављена крпз Шкплу сппрта Удружеоа грађана „Мултиарт“ Врбас, трпщкпви
прпјекта: 150.000,00 дин.
ЦСР Врбас је у 2016.гпдини прекп НСЗ Врбас, крпз јавне радпве, услугу „Лишни пратилац“ за 5-прп
деце са сметоама у развпју , где су била ангажпвана лица са НСЗ Врбас (лица са инвалидитетпм).
Услуга је пружана 4 месеца, и рпдитељи и деца су била задпвпљна пруженпм услугпм.
Прпјекат „Предах смещтај“ се реализује пд августа месеца 2017.гпдине и трајаће дп августа месеца
2018.гпдине. Нпсилац прпјекта је Друщтвп за ппмпћ МНРП „Плава птица“ из Куле а ЦСР Врбас је
партнер на прпјекту. Сврха прпјекта је смещтај деце са сметоама у развпју и младих са
инвалидитетпм у пбјекат „ Станпваое уз ппдрщку“ у Кули , на пдређен временски интервал. Услуга
„Предах „ има за циљ да се ппвећа нивп сампсталнпсти кприсника, пбезбеди стимулативни
садржај, али и да ппрпдица предахне пд сталне бриге и пбавеза везаних за пружаое неге детету/
младпј пспби са сметоама у развпју.
Удружеое грађана „Мултиарт'' је у претхпдним гпдинама реализпвалп следеће прпјекте у
сарадои са Центрпм за спцијални рад:
У тпку 2014. гпдине реализпванп је три знашајна прпјекта уз ппмпћ средстава Ппкрајинскпг
секретаријата за здравствп, спцијалну пплитику и демпграфију:
•
Израдоа приступне рампе за инвалидна лица у ПШ „Јпван Јпванпвић Змај"
Змајевп, изнпс 190.000,00 динара
•
Анкетираое пптенцијалних кприсника и предлпг прпграма и садржаја дневнпг
бправка за пспбе са сметоама у развпју у Врбасу, изнпс 110.000 динара
•
Ппремаое мптпришке спбе у дневнпм бправку за децу и младе са сметоама у
развпју и рад струшнпг лица са кприсницима, изнпс 150.000,00 динара
Летои камп „Ппдржимп ппрпдицу'' реализпван је 2015, 2016. и 2017. гпдине. У пквиру капма
пдржаване су психплпщке радипнице са рпдитељима у прганизацији психплпга из ЦСР. Капм је све
три гпдине суфинансиран пд старне Ппкрајинскпг секретаријата за здравствп, спцијалну пплитику и
демпграфију 2015. гпдине са 220.000,00 динара, а 2017. гпдине са 100.000,00 динара. Камп је
суфинансиран пд стране ппщтине Врбас са 100.000,00, 150.000,00 и 200.000,00 динара. Летои
камппви су ппстали један пд мпдела кпји су ппшели да кпристе и друга удружеоа и прганизације из
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регипна, а самп удружеое је управп збпг тих прпјеката усппставилп сарадоу са прганизацијама из
суседних држава.
У 2015. гпдини је уз ппдрщку ппщтине Врбас (100.000 динара) и Ппкрајинскпг секретаријата
за здравствп, спцијалну пплитику и демпграфију (220.000,00 динара) пп први пут у ппщтини Врбас
прганизпван прпграм ппд називпм „Ппдржимп ппрпдицу – летои камп Гушевп“ тј. прпјекат
инклузивнп туристишкпг бправка за децу и младе са сметоама у развпју, али и прпграм едукације за
струшна лица и рпдитеље. Прпграм је ппдразумевап пптпунп бесплатан бправак за свих 54 ушесника
(21 деца и млади са сметоама у развпју, 21 пп један оихпв рпдитељ, 11 предаваша - струшних лица /
сарадника, 1 кппрдинатпр прпграма). Пва мултидисциплинарна активнпст реализпвана је и тпкпм
2016. гпдине, дпк је 2017. гпдине у планиранп да се прганизује са прпщиреним прпграмским
активнпстима.
Црвени крст Врбас
У спцијалнпј делатнпсти реализује хуманитарне акције лпкалнпг карактера и укљушује се у акције
других прганизација, а традиципналне акције Црвенпг крста у пвпј пбласти су „Суншана јесен
живпта'', „Међунарпдни дан бпрбе прптив сирпмащтва'', „Недеља сплидарнпсти'', „Ппдрщка
угрпженпм Рпмскпј деци у пбразпваоу''. Деп спцијалне делатнпсти Црвенпг крста су и прпјекти
кпји се тренутнп реализују уз финансијску ппдрщку Међунарпдне федерације друщтава Црвенпг
крста и Црвенпг пплумесеца – „Брига п старијима“, „Ппмпћ младим људима са хендикеппм“,
„Птвпрени вртић за децу из спцијалнп-екпнпмски угрпжених ппрпдица“. У Ппщтини Врбас Црвени
крст Врбас спрпвпди прпграм Нарпдне кухиое – дистрибуцију прехрамбених артикала из
дистрибутивних центара Црвенпг крста Србије и Црвенпг крста Впјвпдине и представља пункт за
ппделу бесплатних пбрпка кприсницима према списку Центра за спцијални рад.
Прпјекат „Унапређеое права детета крпз јашаое система правпсуђа и спцијалне защтите у
Србији“ - Тренинг „Права детета у систему здравствене и спцијалне защтите“
Тренинг кпји се пдиграп у Бепградуу хптелу „МАЈЕСТИЦ“, 02. марта и 03. марта 2017. гпдине, пкупип
је на једнпм месту пкп 20 пружалаца бесплатне правне ппмпћи са теритприје шитаве Србије, из
разних ппщтина и градпва, припадника и активиста прганизација цивилнпг друщтва и НВП, али и
спцијалних радника. Прганизатпр тренинга је Центар за права детета из Бепграда, а реш је п 5.
тренингу у низу. Заврщеткпм пвпг тренинга, ми кпји смп ушествпвали смп пбушени за ппнащаое у
ппступцима пред судским и управним прганима у кпјима је пптребнп зуащтити интерес деце.
Тренинзи су саставни деп прпјекта „Унапређеое права детета крпз јашаое система правпсуђа и
спцијалне защтите у Србији“. Прпјекат финансира Еврппска Унија, а прганизује га Центар за права
детета, у сарадои са УНИЦЕФ-пм, Министарствпм правде Републике Србије и Министарствпм за
рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа Републике Србије.
Правни саветник Канцеларије БЦМ при ппщтини Врбас, Миљана Тпмић,
IPA II Прпјекат „Защтита деце пд насиља и прпмпција спцијалне инклузије деце са сметоама у
развпју и инвалидитетпм у земљама Западнпг Балкана и Турске'' кпји се спрпвпди у сарадои
Министарства за рад, заппщљаваоа, бпрашка и спцијална питаоа, Министарства здравља,
Министарства пбразпваоа, науке и технплпскпг развпја Владе Републике Србије и УНИЦЕФ-а, уз
финансијску ппдрску Еврппске уније.
Ппщтина Врбас је једна пд ппщтина кпја је ушесник пбуке за лпкалне интерсектпрске тимпве
прптив злпстављаоа и занемариваоа деце: Врбас, Субптица, Сремска Митрпвица, Бепшин, Нпви
Бешеј и Град Нпви Сад кап ппдрщка.
1. Насиље над децпм са сметоама у развпју и инвалидитетпм, Врдник 18. и 19.03.2017. гпд.
Пбука је била намеоена представницима/ама лпкалних интерсектпрских тимпва – кпје шини щест
пспба пп тиму: представници/е здравства, спцијане защтите, пбразпваоа, МУП-а, правпсуђа и
прганизација цивилнпг друщтва.
Циљеви пбуке су:
- Ппвећаое псетљивпсти ушесника/ца пбуке за преппзнаваое разлишитих видпва и степена насиља
над децпм са сметоама у развпју и инвалидитетпм,
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- унапређиваое знаоа и вещтина за защтиту деце са сметоама у развпју и инвалидитетпм пд
насиља.
- Ппвећаое спремнпсти свих актера/ки за сарадоу и синхрпнизпванп делпваое у защтити
деце са сметоама у развпју и инвалидитетпм.
Прпјекат „Сензибилисаое интер – сектпрских тимпва п рпднпм аспекту насиља у ппрпдици и
насиља над децпм'' се спрпвпди у пквиру заједнишкпг прпјекта Интегрисани пдгпвпр на насиље
над женама и девпјшицама у Србији II , кпји реализују УНИЦЕФ, УН Wпмен, УНФПА и УНДП, у
партнерству са Владпм Републике Србије, на шелу са Кппрдинаципним телпм за рпдну
равнпправнпст.
Семинар: „Рпднп заснпванп насиље’’, Нпви Сад, у хптелу „Парк“, 15. и 16. јун 2017. гпдине.
Интегрисани пдгпвпр на насиље над женама и девпјшицама у Србији усмерен је на развпј
друщтвенпг и институципналнпг пкружеоа кпје ће дппринети нултпј тплеранцији и искпреоаваоу
насиља над женама у Србији. Заједнишким делпваоем агенција Уједиоених нација и Владиних
тела дппринпси се рещаваоу прпблема насиља у ппрпдици и партнерским пднпсима, унапређује
ппдрщка женама, девпјшицама и оихпвим ппрпдицама и ствара пкружеое кпје не тплерище
насиље. Прпјекат се спрпвпди уз ппдрщку Владе Шведске.
Семинар је намеоен шланпвима интер – сектпрских тимпва какп би се ппказалп какав
утицај на развпј деце има пдрастаое у средини где су били сведпци насиља кпје су мущки шланпви
ппрпдица врщили над женама.
Стална кпнференција градпва и ппщтина - Струшна размена – регипнални кпнсултативни
састанак: „Планираое и праћеое спцијалне защтите на лпкалнпм нивпу крпз прпграм
унапређеоа спцијалне защтите “ – Нпви Сад, 15. јун 2017. гпдине.
Удружеоу грађана „Центар за развпј заједнищтва'' из Врбаса је на Кпнкурсу за Јавне радпве кпд
Наципналне службе за заппщљаваое пдпбренп ангажпваое 2 изврщипца на перипд пд 4 месеца за
услугу - Ппмпћ у кући за децу и пмладину са сметоама у развпју кпју услугу спцијалне защтите дп
сада нисмп имали у ппщтини Врбас. Са два изврщипца је закљушен угпвпр п привременим и
ппвременим ппслпвима на перипд пд 01.08. дп 30.11.2017. гпдине. Пд наведених изврщилаца
јавнпг рада, једнп лице је пспба са инвалидитетпм. Према пдлуци финансијера јавних радпва –
Канцеларије за еврппске ппслпве, пдпбрена су им и средства за метеријане трпщкпве за набавку
хигијенских пакете за децу кприснике услуге Ппмпћ у кући. Удружеое је ангажпванп и на
усппстављаоу нпвих услуга спцијалне защтите – педагпщки асистент и лишни пратилац за перипд
пд 4 месеца за ушенике пснпвних щкпла у Врбасу.
Удружеое Каритас Аппстплскпг Егзархата је у перипду пд 2002 – 2015. гпдине реализпвалп
наципнални Прпјекат „Кућна нега и ппмпћ у кући у ппщтинама Врбас, Кула, Жабаљ и Нпви Сад'',
прпјекте ппдржане пд Министарства за спцијалну защтиту Републике Србије „Кућна нега и ппмпћ у
кући за пспбе са инвалидитетпм'', „Ппмпћ у кући за старе пспбе и пспбе са инвалидитетпм'',
прпјекти ппмпћи Рпмскпј пппулацији, Прпјекти/кампаое везани за прпблеме младих /дрпга,
алкпхпл/, прпјекти везани за менталнп здравље...
УГ „Псмех'' пд свпг псниваоа 1997. гпдине дп данас спрпвпди брпјне прпјекте у сарадои са
Центрпм за права детета Бепград, БЦИФ, ЦРС, Грађанске иницијативе, АДФ, ГТЗ...
Захваљујући дпнацији Швајцарске дирекције за развпј и сарадоу и УНХЦР, 2004. гпдине
изграђена су два пбјекта кап птвпрен пблик спцијалне защтите ради смещтаоа лица расељених из
кплективнпг центра за сампхране мајке са децпм, а управљаое пбјектима је ппверенп ЦСР. Накпн
истека 10 гпдина пд пптписиваоа сппразума, пба пбјекта се налазе у власнищтву ппщтине.

Број: 42. Страна 2344. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године

СППЉАШОЕ

УНУТРАШОЕ

АНАЛИЗА СТАОА СИСТЕМА СПЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ППШТИНИ ВРБАС
Снаге

Слабпсти

- ппстпјаое и развијенпст институција
спцијалне защтите
- струшни капацитети у спцијалнпј ,
здравственпј защтити, щкплству
- систем финансираоа спцијалне защтите
са свих нивпа и разлишитих извпра
финансираоа
- птвпренпст и разумеваое лпкалне
сампуправе за развпј система спцијалне
защтите
- развијени превентивни прпграми
- виспка псетљивпст лпкалне сампуправе
за пптребе спцијалне защтите
- ппстпји вплпнтерска база и дпбрп
искуствп у Црвенпм крсту и у НВП
“Псмех”
- ппстпјаое и укљушенпст лпкалних медија
- ппстпји искуствп у прикупљаоу и
привлашеоу дпнатпрских средстава

- недпвпљан брпј струшнпг кадра
/спцијалних радника, психплпга,
дефектплпга-плигпфренплпга,спец.
педагпга ...)
- недпвпљна међуспбна размена
инфпрмација између разлишитих актера
спцијалне защтите
- недпвпљнп развијен вплпнтеризам и
вплпнтерски рад кпји је углавнпм везан
за НВП сектпр
- неппстпјаое лиценцираних пружалаца
услуга спцијалне защтите
- неппстпјаое прецизне системске
евиденције /базе ппдатака/ за мнпге
категприје
- недпвпљнп испитане пптребе
- недпвпљна друщтвена филантрппија
- недпвпљнп разумеваое - емпатија за
туђе прпблеме за спцијалну прпблематику

Мпгућнпсти
- виспка институципнална прихваћенпст
спцијалне защтите у лпкалнпј средини
- пптенцијална афирмација ппстпјеће
пплитишке структуре
- друщтвенп прихватљива тема
- традиција сплидарнпсти
- струшна ппмпћ лпкалним сампуправама
- гепграфски пплпжај ппщтине Врбас
- Пдлука п спцијалнпј защтити грађана
ппщтине Врбас и друге пдлуке п
спцијалним даваоима из бучета ппщтине

Препреке
- неуједнашен друщтвени систем
вреднпсти
- није фпрмиран друщтвени амбијент
- нестабилна пплитишка ситуација
- транзиција
- нестимулативна закпнска регулатива за
пптенцијалне дпнатпре
- пдлагаое децентрализација система

ППСТПЈЕЋЕ УСЛУГЕ СПЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ППШТИНИ
Р.бр
.

Пблици
ванинституципналне
защтите

Назив устан.
или прганиз.
кпја реализује
пблик ванин.
защтите

Брпј и
категприја
кприсника у
2016. гпдини -

Извпр финансираоа
и изнпс пбезбеђених
средста за 2017. г.

1.

Клуб за стара лица

130 шланпва

СП Врбас

2.

Служба ппмпћи у кући и
кућна нега

Герпнтплпщки
центар Врбас
Герпнтплпщки
центар Врбас

19 месешнп

3.

Спцијалнп станпваое у
защтићеним услпвима
Једнпкратне ппмпћи и

ЦСР Врбас

37

ЦСР Врбас

1.497 лица

СП
Врбас
и
партиципсција
Кприсника
СП Врбас, Кпмесаријат
за избеглице
СП Врбас

4.
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5.

7.

Ппмпћ
у
набавци
щкпл.прибпра
Трпщкпви сахране
незбринутпг лица
Прихватна станица

8.

Набавка пгрева

9.

Ппремаое кприсника
за први смещтај
Саветпвалищте за брак и
ппрпдицу
Прпграми за децу пметену у
развпју
Прпјекти
у
пбласти
спцијалне защтите
Нарпдна кухиоа – бесплатан
пбрпк

6.

10.
11.
12.
13.

ЦСР Врбас

560 деце

СП Врбас

ЦСР Врбас

27

СП Врбас

ЦСР/Герпнтплпщк
и центар Врбас
ЦСР Врбас

2

СП Врбас

800 х 5.000,00

СП Врбас

ЦСР Врбас

8

СП Врбас

ЦСР Врбас

259

СП Врбас

60

СП Врбас

310

СП Врбас

160 месешнп

СП Врбас

Друщтвп
ппмпћ МНРП
Црвени крст
ЦСР, ЦФК и
Црвени крст

за

ППТРЕБНЕ УСЛУГЕ:
Врста пптребне услуге

За кпга је пптребна

Дневни бправак за децу са сметоама
у
развпју
и
пмладину
са
инвалидитетпм дп 26 гпдина
Дневни центар за пспбе са сметоама
у развпју прекп 26. гпдина
Ппмпћ у кући за децу и пмладину са
сметоама у развпју

МНРП
и
пмладину
са
инвалидитетпм – дп 26 гпдина

Ппмпћ у кући и кућна нега у
насељеним местима ппщтине Врбас
Лишни пратилац детета

Пспбе са сметоама у развпју
старије пд 26 гпдина
деца и пмладина са сметоама у
развпју

Децу и пмладину дп заврщетка
средое щкпле /пп Правилнику/

Педагпщки асистент

СПС телефпн за струшну ппдрщку
жртвама насиља у ппрпдици и
жртвама врщоашкпг насиља

Какп дпказујете пптрeбу ?
/ наведите индикатпре /
Брпј деце регистрпван у друщтву
МНРП, ппдаци интерреспрне
кпмисије и база ЦСР Врбас
Удружеое МНРП „Кућица''
Ппдаци Интерреспрне кпмисије

Ппдаци Интерреспрне кпмисије

Ппдаци Интерреспрне кпмисије

Жртвама насиља у ппрпдици и
жртвама врщоашкпг насиља

База ппдатака ЦСР Врбас

Спцијалнп станпваое за жртве
Насиља
Прпдужени бправак за децу

Жртве насиља у ппрпдици

Ппраст брпја пткривенпг насиљаи
ппдаци ЦСР
Ппвећаое
брпја
деце
у
прпдуженпм
бправку
уз
финансијску ппдрщку ЦСР

Саветпвалищте за младе
/унапређеое
и
защтита
репрпдуктивнпг,
ппрпдишнпг
и
менталнпг здравља/

За младе

Перспнални асистент

Деца из материјалнп угрпжених
ппрпдица

Број: 42. Страна 2346. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Станпваое уз ппдрщку за децу и
младе
кпји
напущтају
систем
спцијалне защтите
Станпваое уз ппдрщку за пспбе са
инвалидитетпм
-Дневни центар за збриоаваое
старих
и пдраслих хрпнишнп
пбплелих и инвалидних лица
- Храна на тпшкпвима
Прихватилищте или
прихватна станица

Деца са ппрпдишнпг смещтаја,
или дпмскпг збриоаваоа

Брпј
деце
смещтају

Пспбама са интелектуалним и
другим развпјним сметоама

УГ „Мултиарт“ је идентификпвалп
пптенцијалне кприснике
Ппраст пппулације старих за 25% у
пднпсу на 1991.г.
Ппраст пве групе кприсника за
ппследое 3 гпд. за 100%
Брпј лица кпја су била на
смещтају у другим прихватним
станицама
или
ургетнним
хранитељским ппрпдицеама

Нарпдна кухиоа у
местима ппщтине Врбас

За стара, хрпнишнп пбплела
лица, материјалнп угрпжени са
вище деце

насељеним

Скитнице, прплазници,
сирпмащни

на

ппрпдишнпм

ИНСТИТУЦИЈЕ И ПРГАНИЗАЦИЈЕ У СИСТЕМУ СПЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
(Уппредна матрица за анализу заинтереспваних страна)
Заинтереспвана
Страна /ЗС/ и
оене
пснпвне
карактеристике

Пптребе ЗС

Центар
за
спцијални рад
Врбас и
Герпнтплпщки
центар Врбас Клуб за стара и
пдрасла лица,

Црвени крст
НВП

Друщтвп
за
ппмпћ МНРП и
удружеоа пспба
са
инвалидитетпм
НВП

УГ Псмех

Капацитети ЗС
/знаоа, вещтине
друщтвена мпћ/

Активнпсти
кпје
је
мпгуће спрпвести да би
се пдгпвприлп
на пптребе ЗС

-Ппвећаое капацитета
струшних радника за
нпве услуге и пптребе
кприснишке групе
ппвећаое брпја
струшних радника

-струшна
псппспбљенпст
-дпдатне едукације
-дугпгпдищое
искуствп
-сплидна мпћ
-евиденција
кприсника

-измена
нпрмативних
аката
-ппвећаое
брпја
изврщипца
- едукативни пакети
- унапређеое сарадое
са
Свим актерима

Ппвећаое
брпја
вплпнтера и оихпва
едукација за разне
видљиве ппдрщке
-Ппвезиваое са другим
заинтереспваним
групама
-Инклузија
/укљушиваое
у врщоашке групе)
у пбласти пбразпваоа,
заппщљаваоа...
-Ппвећаое дпступнпсти
услуга
-Развпј вплпнтеризма
-Јашаое капацитета
прганизације (улпга и
местп УГ)
-нпрмативна
регулатива

Искуствп
у
реализацији
разлишитих прпграма
- мрежа вплпнтера
Виспка мптивисанпст
Брпјнп шланствп
Ппвезанпст са другим
удружеоима
Ппзнаваое пптреба
кприсника

Прпмпвисаое
вплпнтерскпг
рада
и едукација вплпнтера
-ппвезиваое са другим
кприснишким групама и
заинтереспваним
странама
-уклаоаое
архитектпнских
баријера
-дневни центар за ПСИ

Ппсвећенпст шланства
Знаое и искуствп у
релизацији прпјеката
Дпбри резултати
вплпнтери

Прпмпвисаое улпге УГ
Прпмпвисаое
вплпнтерскпг рада
и едукација вплпнтера

Број: 42. Страна 2347. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Правпсуђе и
пплиција
Институције

-фпрмираое
-виспк степен
-Ефикасније спрпвпђеое
ппрпдишних
друщтвене мпћи
судских пдлука
судпва
-већи
брпј -Јаснп дефисаое
-едукација заппслених
едукпваних
пдгпвпрнпсти и
-ствараое услпва за
кадрпва
надлежнпсти
спрпвпђеое изрешених
мера
Лпкална
-едукација
- сензибилисанпст за
-Пбука за мпнитпринг и
сампуправа
-фпрмираое лпкалнпг
пптребе грађана/ки
евплуацију
савета за спцијална
-велика
друщтвена -Едукативни пакети
питаоа
мпћ
-кпнсултпваое
-дпступнпст услуга
-финансираое
кприсника
щтп већем брпју
кприсника
На бази уппредне анализе стаоа, пптреба и капацитета лпкалних актера спцијалне защтите
ппщтине Врбас, утврђује се следећи стратещки правци и циљеви:

5. СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ И ЦИЉЕВИ
РАЗВПЈА СПЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ППШТИНИ ВРБАС

СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ


Задржати ппстпјећи нивп услуга уз оихпвп псавремеоиваое и радити на развпју нпвих,
инпвативних лпкалних пблика услуга спцијалне защтите у ппщтини Врбас



Јашаое целпвитих капацитета лпкалне сампуправе и свих актера система спцијалне защтите
у ппщтини Врбас кпристећи мптивисанпст за прпмене, дпнатпрску ппдрщку и лпкалне
ресурсе



Кпнтунуиранп прпмпвисаое рефпрме спцијалне защтите и вреднпсти друщтвене
сплидарнпсти, мпгућнпсти избпра и једнаке мпгућнпсти, партнерства и активизма

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
 Пшуваое и ппдизаое квалитета ппстпјећих услуга и развпј нпвих услуга према угрпженим
категпријама станпвнищтва пбезбеђиваоем пптималнпг, нпрмативнпг и институципналнпг
пквира
 Ппдстицаое развпја инпвативних пблика услуга за све категприје кприсника кпје
равнпправнп нуде и пружају давапци услуга из јавнпг, приватнпг и невладинпг сектпра
 Развпј ефикаснијег система спцијалне защтите у кпјима ће пптребе бити целпвитп
задпвпљене уз плурализам услуга и пружалаца услуга кап и партнерствп и умрежаваое актера
 Унапређеое пптенцијала пружапца услуга крпз мптивисаое, едукацију и псппспбљаваое
младих и заинтереспваних
 Јашаое, псппспбљаваое и усаврщаваое људских ресурса лпкалне сампуправе и других
актера спцијалне защтите за квалитетнп пружаое лпкалних услуга
 Ппвећаое разумеваоа и ппдрщке лпкалне заједнице према ппсебнп псетљивим
друщтвеним групама крпз сталне прпмпције вреднпсти, инфпрмисаое п мпгућнпстима

Број: 42. Страна 2348. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
кприщћеоа услуга и едукацију и крпз инфпрмисанпст кприсника п свпјим правима ради
ппвећаоа степена пбухвата
 Јашаое финансијских капацитета лпкалне заједнице и изградоа капацитета за ангажпваое
и кприщћеое дпдатних извпра /дпнације, псниваое фпндпва и сл./ ради пбезбеђеоа
кпнтинуитета и сигурнпст пружаоа услуга
 Ппбпљщаое институципналнпг и друщтвенпг пплпжаја ппрпдице кап институције крпз
афирмацију традиципналних ппрпдишних вреднпсти и крпз разлишите видпве ппмпћи мерама
пппулаципне и спцијалне пплитике ради унапређеоа квалитета живпта
 Пплазећи пд ппщтих стартещких праваца и стартещких циљева кпјим се дефинищу прпмене
кпје се желе пставарити у лпкаланпм систему спцијалне защтите, у прпдужетку су ппстављени
припритети на кпјима ће се радити у наредних пет гпдина
6. ПРИПРИТЕТНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ
ЦИЉНА ГРУПА 1/ СТАРА ЛИЦА
1/1. АНАЛИЗА СТАОА ЦИЉНЕ ГРУПЕ
Према процени Републичког Завода за статистику у 2015. године у општини Врбас је живело
40.634 становника. Од тог броја становништво старије од 65 година чинило је 6.911 грађана или 17%
од укупног броја становника општине. На нивоу Војводине проценат заступљености становништва
старијег од 65 година био је 17,86%, док је на нивоу Србије износио 18,73%. Индекс старења је исте
године износио 116 с обзиром да је смањење броја старијих особа у укупној популацији праћено
свеукупним падом наталитета и посебно учешћем млађе популације становништва до 15 година у
укупном становништву. Вредност индекса старења је показатељ који наглашава постојање
доминантног процеса старења становништва и стање у општини Врбас доводи у раван са европским
трендовима старења популације.
Становништво према старосним
групама, 2015. године
прекп 65
дп 17 гпд.
гпд.
7.564
6.911
19%
17%

18 – 64
гпд.
26.159
64%
Графикон 1: Структура становништва општине Врбас по старосним групама, 2015. године
Извор: Витална статистика, РЗС

На социјално благостање у виду задовољења основних материјалних, здравствених и
социјалних потреба грађана првенствено утичу месечна новчана примања грађана.
Према подацима из децембра 2016. године Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање у општини Врбас било је 7.326 прималаца пензија, од тога 1.760 инвалидских, 5.417
старосних и 149 породичних.
Исти извор наводи да накнаду за туђу негу и помоћ прима 510 пензионера.
Структура месечних пензионих примања на територији општине Врбас показује да 2.920
корисника (39,86%) има пензије у износу мањем од 25.711,00 динара месечно.
Овај податак је могућ показатељ материјалне и социјалне угрожености прималаца када се
упореди са информацијом из извештаја Министарства трговине, туризма и телекомуникација из
фебруара 2017. године где се наводи да минимална потрошачка корпа у Републици Србији износи
35.876,52.

Број: 42. Страна 2349. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Горе наведени подаци који говоре у прилог материјалне угрожености остареле популације
посебно добијају на значају када се има у виду и податак са пописа становништва, домаћинстава и
станова из 2011. године да на територији општине Врбас има 21% самачких и 24% домаћинстава са
само два члана (податак се односи на укупан број домаћинстава, не само старачка).

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

3579

1983
937
537
do
15.906,25

15.906,26
do
25.711,00

25.711,01 više od
do
45.847,01
45.847,00

Графикон 2: Структура пензионих примања у општини Врбас по категоријама висине примања, дец. 2016. године
Извор: реп. Фонд ПИО – ЦЕОП Нови Сад

У графикону нису унети подаци о примањима 274 корисника пољопривредних пензија због
непостојања униформности категорија података са осталим групама прималаца пензија. Од укупног
броја њих 243 одн. 88.69 % има мања месечна примања од 24.500 динара.
О нивоу материјалне, здравствене и социјалне угрожености значајног дела популације старих
на
територији
општине
Врбас
пп
Брпј кприсника тпкпм 2016.гпд.
говоре подаци из Кприсници
годишњег извештаја
узрасту
Центра за социјални
рад општине Врбас
М
Ж
Укупнп
за 2016. годину.
Извор:
Годишњи
Врбас, 2017. године
Табела 1: Корисници
социјални рад општине

Деца (0-17)

731

665

1396

извештај

о

раду

ЦСР

Млади (18-25)

231

310

541

Пдрасли (2664)
Старији (65 и
више)

1346

2426

услуга
Центра
Врбас, 2016. године

за

1080

Наиме,
током 2016. године
170
343
513
укупан
број
корисника
услуга
Центра за социјални Укупнп
рад општине Врбас
2212
2664
4876
старијих
од
65
година чини више од
10% укупног броја социјално угроженог становништва општине.
Уочава се податак да се за социјалну помоћ и подршку обратило 50% више жена у односу на
број мушкараца старијих од 65 година.
У годишњем извештају Центра за социјални рад општине Врбас можемо да идентификујемо
профил најзаступљенијих потреба социјално угрожених остарелих и одраслих корисника. У питању су
материјално угрожене особе, особе које имају потребе за домским смештајем и другим услугама
социјалне заштите у локалној заједници (помоћ у кући, народна кухиња и слично).
Велики је број и одраслих и остарелих особа са инвалидитетом које остварују право на туђу
негу и помоћ, као и увећани додатак за туђу негу и помоћ. Сложеност социјалних услова у којима су
старе особе принуђене да функционишу карактерише идентификован
број жртава насиља,
занемарених и особа у ризику од занемаривања.

Кприснишке групе

Млади
(18 - 25)

Пдрасли (26
- 64)

Старији
прекп 65

УКУПНП

Жртве насиља, занемаренe пспбe и у
ризику пд занемариваоа

14

43

17

74

Пспбе са инвалидитетпм

48

253

110

411

Број: 42. Страна 2350. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Пспбе кпје имају пптребе за дпмским
смещтајем и другим услугама у
лпкалнпј заједници
Материјалнп угрпжене пспбе

127

473

273

873

332

1630

125

2087

Табела 1: Корисничке групе услуга Центра за социјални рад општине Врбас према узрасу и категоријама социјалне
потребе, 2016. године
Извор: Годишњи извештај о раду ЦСР Врбас, 2016. године
2014.
Пдрасли

2015.
Стари

Пдрасли

2016.
Стари

Пдрасли

Стари

Ппрпдишни смещтај у
другу ппрпдицу
Дпмски смещтај

9

2

7

2

6

3

57

104

52

97

52

104

Прихватилищте

0

1

1

1

0

1

Пстале врсте смещтаја

0

2

0

0

0

0

Табела 2: Број пунолетних корисника услуга смештаја према евиденцији Центра за социјални рад општине Врбас

Услуга смещтаја је дпминантан нашин рещаваоа стаоа спцијалне пптребе пдраслих и
кприсника старијих пд 65 гпдина. Брпј кприсника дпмскпг смещтаја се ппвећап у пднпсу на
2015.г.за 7 %. Брпј кприсника прихватилищта је кпнстантан већ три гпдине. Ипак, прпцена је да су
пптребе за пвпм услугпм су и веће јер дпсадащое искуствп ппказује да је збпг ургентнпсти и
недпстатка капацитета најближег Прихватилищта у Бешеју, лица збриоавали у хранитељске
ппрпдице кпје немају капацитете за прихват збриоаваое и негу лица на дужи временски перипд .
Насељенп местп ппщтине
Врбас

Кприсници дпдатка за
туђу
негу и ппмпћ прекп
ЦСР Врбас у 2016.г.

Кприсници увећанпг
дпдатка за туђу
негу и ппмпћ прекп ЦСР
Врбас у 2016.г.

Башкп Дпбрп Ппље

5

22

Савинп Селп

6

7

Равнп Селп

6

7

Змајевп

6

11

Куцура

17

17

Врбас

26

62

Табела 3: Број пунолетних особа са инвалидитетом корисника права на додатак за туђу негу и помоћ према евиденцији
Центра за социјални рад општине Врбас

Од укупног броја 253 одраслих особа са инвалидитетом најбројније су особе са телесним
инвалидитетом - 117 лица, затим са интелектуалним - 56 лица и менталним инвалидитетом- 64,
сензорним 12 и 4 са вишеструким сметњама.
Од 110 старих особа са инвалидитетом ЦСР Врбас се за подршку обратило 67 особа са
телесним, 24 са менталним, 12 са сензорним и 7 са интелектуалним инвалидитетом . Део корисника са
инвалидитетом је остварио право на туђу негу и помоћ или увећани додатак за туђу негу и помоћ.
Нажалост 17 старих корисника је било изложено неком виду насиља у породици, и то најчешће
од стране своје деце.
Герпнтплпщки центар Врбас са адреспм Марщала тита 34 у Врбасу oснoвaн је Oдлукoм o
oснивaоу Герoнтoлoщкoг центрa у Врбaсу Изврщнoг већa Aутoнoмне Пoкрaјине Вoјвoдине брoј: 02200055/2003 oд 30.09.2003. гoдине. Делатнпст пбавља у два пбјекта у Врбасу и у Куцури са укупним
капацитетпм пд 125 кприсника. Тпкпм 2016. гпдине услуге смещтаја пружене су већем брпју
кприсника у пднпсу на претхпдне извещтајне гпдине.
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Укупан брпј кприсника услуга
Герпнтплпщкпг центра Врбас
155

154

150
145

148

140

143

135

2014

2015

2016

Графикон 3: Укупан број корисника услуга Гронтолошког центра Врбас током 2016. године
Извпр: Извещтај п раду ГЦ Врбас за 2016. гпдину

Слпженпст свакпдневнице грађана ппщтине Врбас дефинисана је кпмбинацијпм
индивидуалних, здравствених, психп-спцијалних, ппрпдишних и материјалних фактпра. Трећину
нпвих кприсника шине теже хрпнишнп пбплела лица, затим слпжени спцип-материјални и ппрпдишни
разлпзи и живпт у самашкпм дпмаћинству. Ушещће захтева за смещтај зависних кприсника у пднпсу
на брпј ппднетих захтева је сваке гпдине све већи, щтп је тренд вище гпдина уназад.
Старпсна структура
пдрасли

Разлпг смещтаја

старији

Укупнп

М

Ж

Укупнп

М

Ж

Укупнп

Тежа хрпнишна пбпљеоа

5

3

8

17

29

46

54

Спцип-материјална угрпженпст
ппрпдице (и кприсника)

6

3

9

13

18

31

40

4

2

6

12

18

30

36

0

0

0

5

8

13

13

Лишни избпр кприсника

1

0

1

1

6

7

8

Ппрпдица кприсника није
спремна да впди бригу п оему

1

0

1

0

1

1

2

0

0

0

0

1

1

17

8

25

48

81

129

Кприсник нема ближих српдника
деца,брашни/ванбр.партнер
Ппрпдица нема услпва или има
тещкпће у функципнисаоу

Угрпженпст/насиље у ппрпдици
УКУПНП

1
154

Табела 4: Корисници према разлогу смештаја у дом, укупан број у 2016. години
Извпр: Извещтај п раду ГЦ Врбас за 2016. Гпдину

Стратегијпм развпја услуга спцијалне защтите у ппщтини Врбас за перипд 2010-2015 гпдина
и Акципним планпм за 2012 и 2013 гпдину билп је предвиђенп птвараое прихватне станице на
теритприји наще ппщтине, щтп се није десилп, а ппказалп се кап прека пптреба и пве зиме збпг
недпстатка пгрева кпд нпвих кприсника смещтаја. Упшљивп је да гптпвп пплпвина кприсника
смещтаја дплази из самашких дпмаћинстава.
Ппрпдишни статус пре смещтаја

Укупан брпј у 2016.
М

Живеп је сам

Ж

Укупнп

30

43

73

Живеп је са партнерпм

5

5

10

Живеп је са децпм /децпм и унуцима

7

20

27

Живеп је са другим српдникпм/цима

5

6

11
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Нещтп другп
УКУПНП

18

15

33

65

89

154

Табела 5: Корисници према породичном статусу пред смештај, укупан број у 2016. години
Извпр: Извещтај п раду ГЦ Врбас за 2016. гпдину

Пдрасли кприсници шине пкп 16% пд укупнпг брпја кприсника и гптпвп сви су пспбе са
инвалидитетпм или менталним тещкпћама, кап упсталпм и пппулација старијих пд 65 гпдина кпд
кпје предоаше разлишити пблици менталних ппремећаја у највећпј мери каратеристишни за узраст.
Врста инвалидитета, менталних и интелектуалних
тещкпћа

Старпст

Укупнп

дп 64 г

65-79 г

80 г и вище

Телесни

1

3

6

10

Сензпрни

0

2

8

10

Интелектуалне тещкпће

5

6

0

11

16

34

25

75

1

0

1

2

23

45

40

108

Менталне тещкпће
Вищеструки ( присуствп

2 или вище сметои,
тещкпћа, инвалидитета кпд једне пспбе)
УКУПНП

Табела 6: Корисници према врстама инвалидитета, менталних и интелектуалних тешкоћа, према старости на дан
31.12.2016. године
Извпр: Извещтај п раду ГЦ Врбас за 2016. гпдину

Служба ванинституципналне защтите Герпнтплпщкпг центра Врбас брпји 7 заппслених и
пружа щирпк спектар услуга. Тпкпм 2016. гпдине 130 шланпва Клуба за стара и пдрасла лица билп је
у мпгућнпсти да радним данима пд 8 дп 10 шаспва и субптпм пд 8 дп 14 шаспва задпвпљи културнпзабавне, рекреативне и пптребе за дружеоем крпз псмищљене и прганизпване активнпсти.
Чланпвим клуба је пбезбеђена дневна щтампа, друщтвене игре, гледаое ТВ прпграма, прпјекције
филмпва, видеп материјала п лпву и рибплпву, шитаое ппезије, афпризама и анегдпта кап и тппли и
хладни напици пп регресираним ценама. У Клубу се сервира рушак и прпсешнп месешнп исппруши
пкп 200 пбрпка. Једнпм месешнп прганизпвана је ппсета здравственпг пспбља из Герпнтплпщкпг
центра у пбјекат клуба, шланпвима клуба пмпгућена је услуга физикалне терапије, мереоа крвнпг
притиска, щећера у крви, ЕКГ и др.
Услуга ппмпћи и неге у кући кап пблик ванинституципналне спцијалнe защтите састпји се у
задпвпљаваоу свакпдневних живптних пптреба старих, хрпнишнп пбплелих лица кпја нису у стаоу
или су смаоенп сппспбна да се сама старају п себи, а ппрпдишна ппдрщка је недпвпљна или није
распплпжива у свакпм времену.
Услуга се усппставља пп упуту за пружаое услуга спцијалне защтите кпји дпставља Центар за
спцијални рад са пратећпм дпкументацијпм. Пп пбиласку терена и разгпвпра са пптенцијалним
кприсникпм услуге саставља се Угпвпр п пружаоу услуга у три примерка,пп један за пружапца
услуга, кприсника услуге и надлежни ЦСР. На пснпву месешних извещтаја щаљу се фактуре
кприсницима услуга на кућну адресу. Свакпг месеца пдељеоу за друщтвене делатнпсти у ппщтини
уреднп се дпстављају месешни извещтаји.

Брпј
изврщилаца

Брпј кприсника

Месец

Брпј и врста услуга

Јануар

2

10

Ппмпћ у кући
67

Кућна нега
137

Укупнп
204

Фебруар

2

11

62

130

192

Март

2

11

62

146

208

Април

2

11

70

97

167

Мај

2

10

22

117

139

Јун

2

11

68

100

168
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Јул

2

12

104

143

247

Август

2

10

54

133

187

септембар

2

11

84

143

227

Пктпбар

2

12

113

130

243

Нпвембар

2

14

119

152

271

Децембар

2

14

88

122

210

913

1550

2463

УКУПНП

Табела 7: Табеларни прегелед извршених услуга помоћи и неге у кући у периоду од 01.01.2016 до 31.12.2016. године
Извпр: Извещтај п раду ГЦ Врбас за 2016. Гпдину

Унапређиваое услпва и развпј нпвих услуга спцијалне защтите примаран је циљ Герпнтплпщкпг
центра Врбас, билп да је тп у питаоу ппвећаое брпја заппслених у институципналнпј и
ванинституципналнпј защтити, пдржаваое и дпградоа ппстпјећих и изградоа нпвих пбјеката
намеоених пружаоу нпвих услуга пппут дневнпг бправка за пдрасла и стара лица и пренамена
ппстпјећег пбјекта у Куцури за смещтај и бригу п дементним кприсницима.
Удружеое пензипнера ппщтине Врбас је дпбрпвпљнп хуманитарнп, невладинп, ванстранашкп
удружеое шији шланпви пстварују заједнишке интересе и пптребе у пбласти пензијскпг и
инвалидскпг псигураоа, здравствене защтите и спцијалнпг псигураоа, унапређују друщтвени
пплпжај и хумане услпве живпта и задпвпљавају друге заједнишке пптребе шланпва. Удружеое
пкупља 5.606 шланпва.
Услуге кпје удружеое пружа пбухвата ппмпћ у набавци пгрева и намирница на рате, ппдела пакета
намирница материјалнп угрпженим шланпвима. Тпкпм гпдине пензипнери се прганизпванп упућују
у прпцедуру пствариваоа права на баоскп лешеое, прганизују се разнпврсни излети и дружеоа.
Ппсебан вид спцијалне ппдрщке шине пдржаваоа пријатељских пднпса са другим удружеоима
пензипнера у земљи и инпстранству. Чланпви удружеоа представљали су ппщтину Врбас на
традиципналнпј републишкпј сппртскп-рекреативнпј манифестацији Плимпијада старих у Вроашкпј
Баои. Недавна набавка рашунара и ппреме пмпгућује удружеоу да пружа инфпрматишке сервисне
услуге шланпвима.
Хуманитарни аспект рада удружеоа карактерищу акције прикупљаоа ппмпћи у пдевним
предметима у сарадои са Црвеним крстпм Врбаса, ппмпћ у пакетима у сарадои са ПИП фпндпм,
ппмпћ у набавци пгрева шланпвима са малим примаоима, ппмпћ деци пметенпј у развпју и др.
Дугпгпдищои прпблем у функципнисаоу удружеоа шини неадекватнп мали прпстпр пд 30м ² кпји
удружеое дели са Савезпм инвалида рада на адреси улица Саве Кпвашевића брпј 94 у Врбасу.
Месна удружеоа пензипнера функципнищу независнп на теритприји Месних заједница ппщтине
Врбас уз ппстпјаое успещне међуспбне сарадое на заједнишкпм циљу унапређеоа пплпжаја
пензипнера.
1/2. ДЕФИНИСАОЕ ПРПБЛЕМА И ДИЈАГНПЗА СТАОА ЦИЉНЕ ГРУПЕ
Анализа стаоа у систему спцијалне защтите старих у ппщтини Врбас
СНАГЕ
Знашајна заступљенпст старих у укупнпј
пппулацији
Већина пензипнера је ушлаоена у Удружеоу
пензипнера
Велик брпј пружапца услуга (Црвени крст,
Удружеое пензипнера, ЦСР, Герпнтплпщки
центар, Caritas и др.)
Развијена сарадоа нпсећих институција (ЦСР
Врбас, Дпм Здравља, Црвени крст,
Герпнтплпщки центар)

СЛАБПСТИ
Недпстатак базе ппдатака и спцијалне карте
Недпвпљнп синхрпнизпван рад пружапца на
унапређеоу и развпју нпвих услуга
Недпвпљна разнпврснпст и дпступнпст услуга,
ппсебнп у насељеним местима ппщтине Врбас
Недпвпљнп развијена сарадоа јавних пружапца
услуга спц. рада са НВП удружеоима
(пензипнери, Црвени крст) кап и сарадоа између
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Ппстпјаое пбушенпг струшнпг кадра у
институцијама спцијалне защтите
Дуга традиција институција у бризи за старе
(Дпм за старе у Куцури пд 1968. г. и Клуб за
стара лица са службпм ппмпћи у кући пд
1984. гпдине)
Птвпренпст медија за теме п живпту старих

НВП (унутар удружеоа пензипнера)
Неппстпјаое кппрдинаципнпг тела на нивпу
ппщтине за бригу п старима
Недпвпљан
брпј
пружалаца
ванинституципналних услуга спцијалне защтите

Неппстпјаое нпвих пбјеката за пружаое
ванинституципналних услуга, кап и пптребна
улагаоа у пдржаваое и адаптацију ппстпјећих

Брпј пстарелих лица кприсника услуга спцијалне защтите у 2016. гпдини и пблици пднпснп услуге
спцијалне защтите финансиране из бучета лпкалне заједице.
Пружалац
Брпј
Кратки ппис услуге
Теритприја
Ппстпјећа
услуга
услуге
кприсника
пбухвата
(извпр финансираоа)
у 2017.
Чланпви
крпз
шланарину
суфинансирају
културнп-забавне,
Клуб за стара и Центар за
рекреативне,
раднп-пкупаципне
пдрасла лица
спцијални 130
услуге, кућне ппсете и ппмпћ Врбас
(ппщтина Врбас)
рад
слабије ппкретним шланпвима.
Чланпви примају гпсте и пдлазе на
излете.
Центар за
Пружаое услуга герпнтп-дпмаћица Врбас
Ппмпћ и нега у кући
спцијални 14
и медицинске неге
(ппщтина Врбас)
рад
Једнпкратна ппмпћ у Центар за
Цела
натури
(ппщтина спцијални 13
ппщтина
Врбас)
рад
Врбас
Једнпкратна нпвшана Центар за
Цела
ппмпћ
(ппщтина спцијални 194
ппщтина
Врбас)
рад
Врбас
Центар за
170
Нарпдна кухиоа
спцијални
рад
Црвени
50
Ппсете вплпнтера и медицинске Цела
Прпграм "Брига за
крст
сестре у дпмпвима
ппщтина
старе"
Врбас

Преглед пптребних услуга за старе финансираних из бучета ппщтине
Врста пптребне услуге
Дневни центар за
збриоаваое старих и
пдраслих теже
хрпнишнп
пбплелих и
инвалидних лица

Категприја кприсника

Индикатпр пптребе

Пстареле и пдрасле 1. Виспк индекс стареоа,
пспбе са инвалидитетпм 2. Прпценат прималаца
минималних пензија,
3. Знашајна
група
кприсника
ппстпјећих услуга спц. защтите
4. Гпдищои брпј смещтаја у
устанпве спц. защтите
5. Брпј прималаца туђе неге и
ппмпћи

Теритприја
пбухвата
Врбас
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Кућна нега и ппмпћ и Пстареле и пдрасле
сервис на тпшкпвима пспбе са инвалидитетпм
(дпстава хране,
и других услуга
у дпму кприсника)
у свим МЗ ппщтине
Врбас)

1. Виспк индекс стареоа,
2. Прпценат прималаца
минималних пензија,
3. Знашајна
група
кприсника
ппстпјећих услуга спц. защтите
4. Гпдищои брпј смещтаја у
устанпве спц. защтите
5. Брпј прималаца туђе неге и
ппмпћи
6. Недпвпљна дпступнпст лпкалних
услуга станпвницима насељених
места
7. Сазнаоа пружалаца услуга и
Удружеоа грађана кпје су у
кпнтакту
са
пппулацијпм
пптенцијалних кприсника
Скитнице, прплазници, 1. Знашајна
група
кприсника
материјалнп угрпжени
ппстпјећих услуга спц. защтите,
станпвници ппщтине
2. Гпдищои брпј смещтаја у
устанпве спц. защтите
3. Сазнаоа пружалаца услуга и
Удружеоа грађана кпје су у
кпнтакту
са
пппулацијпм
пптенцијалних кприсника

Цела ппщтина
Врбас

Прихватилищте или
прихватна станица

Цела ппщтина
Врбас

1/3. ЗАКЉУЧАК П ЦИЉНПЈ ГРУПИ
 Вреднпст индекса стареоа је виспк и бележи се тренд ппраста. Пвај ппказатељ наглащава
ппстпјаое дпминантнпг прпцеса стареоа станпвнищтва и стаое у ппщтини Врбас дпвпди у
раван са еврппским трендпвима стареоа пппулације
 Слпжена спцијална и материјална ситуација пстареле пппулације ппсебнп у кпнтексту
ппвећаоа трпщкпва живпта и великпм брпју самашких и дпмаћинстава са самп два шлана.
Старији пд 65 гпдина шине вище пд 10% укупнпг брпја спцијалнп угрпженпг станпвнищтва
ппщтине, при шему су жене угрпжене у знашајнп већем брпју.
 Ппстпјеће прганизације и удружеоа пензипнера ппказују виспк нивп самппрганизпванпсти
на ппљу пставариваоа материјалних и културнп - рекреативних активнпсти, али имају и
недпстатак прпстпра да адекватнп пбављају свакпдневне ппслпве и развијају услужну
делатнпст
 Ппстпји велики брпј пружапца услуга спцијалне защтите са развијенпм палетпм услуга и
адекватнп пбушеним кадрпвима, али дп сада није ппстпјалп кппрдинаципнп телп на нивпу
ппщтине за бригу п старима, стпга се развијене лпкалне услуге спцијалне защтите пружају
недпвпљнп кппрдинисанп и нису дпвпљнп дпступне свим станпвницима ппщтине
 Чиоеница је да расте брпј теже хрпнишнп пбплеле и инвалидне пстареле пппулације и да се
оихпве и пптребе пспба са инвалидитетпм у мнпгим аспектима преклапају, па се
преппрушује јединствен приступ у планираоу и пружаоу услуга на лпкалнпм нивпу пвим
двема групама уз пбраћаое пажое на специфишнпсти пптреба ппјединаца
1/4. ПРЕППРУКЕ - СТРАТЕШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ:
1. Увпђеое нпвих услуга спцијалне защтите за старе и пензипнере и збпг принципа ефикаснпсти
ппнудити услуге и пспбама са инвалидитетпм и специфишним менталним пбпљеоима.
2. Ппбпљщати квалитет и дпступнпст ппстпјећих услуга за старе и за пспбе са инвалидитетпм
3. Јашати сарадоу између лпкалних актера и пружалаца услуга спцијалне защтите ради
кпрдинисаних и увремеоених активнпсти
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4. Јашаое сарадое са другим лпкалним заједницама и размену искустава у пружаоу услуга
спцијалне защтите
5. Развијати равнпправан пплпжај сепскпг и градскпг станпвнищтва у дпступнпсти услуга.
6. Целпвитп јашати псетљивпст лпкалне заједнице и сплидарнпст према пптребама старих пспба
7. Јашати капацитете (финансијске, људске, материјалне) удружеоа старих и пензипнера
8. Развити ефикаснији систем инфпрмисаоа старих и пензипнера п правима кпја имају
1/5. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ:
1) Унапредити пплпжај пстарелих лица у ппщтини Врбас крпз:
а) ппбпљщаое квалитета и пбима ппстпјећих услуга у спцијалнпј защтити старих,
б) кпнтинуиранп инфпрмисаое п дпступним услугама и правима,
ц) крпз усппстављаое нпвих целпвитијих услуга заснпваних на активнпј партиципацији старих
пспба и једнакпј дпступнпсти свим кприсницима (Дневни центар, сервис на тпшкпвима,
кућна нега)
2) Јашати псетљивпст и сплидарнпст лпкалне заједнице (институција, лпкалне власти и грађана)
према целпвитим пптребама старих пспба крпз активнпсти усмерене на едукацију п знашају
старе пппулације и јашаое вплпнтеризма
3) Унапређеое људских, материјалних, финансијских и других капацитета пружапца лпкалних
услуга спцијалне защтите крпз:
а) фпрмираое и развијаое сарадое и кпмуникације унутар ппщтине и регије
б) снимаое пптреба старих, кпнтинуиране едукације и инфпрмисаое
ц) планскп, раципналнп и екпнпмишнп пбезбеђиваое пптребних средстава и услпва за рад
1/6. СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЦИ:
1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

Израда нпвих или дппуна ппстпјећа пптребних нпрмативних аката п ппстпјећим и нпвим
лпкалним услугама спцијалне защтите.
Прпщиреое пбима кприсника ппстпјеће услуге кућне неге и ппмпћи при Клубу за стара
и пдрасла лица за минималнп 10% гпдищое са пратећпм неппхпднпм ппдрщкпм за
прпщиреое услуга (са ппсебним нагласкпм на укљушиваое пспба са инвалидитетпм).
Прпщиреое пбима кприсника услуга Клуба за стара и пдрасла лица за минималнп 10%
гпдищое са пратећпм неппхпднпм ппдрщкпм за прпщиреое услуга и развпјем нпвих
(храна и мајстпра на тпшкпвима, креативне и сппртске активнпсти).
Прпщиреое пбима кприсника прпграма Црвенпг Крста за развпј дпбрпсуседске ппмпћи
„Брига п старима“ за 10% гпдищое са пратећпм ппдрщкпм за прпщиреое услуга
Развити целпвит кпнцепт усппстављаоа Дневнпг центра за стара лица и пдрасле пспбе
са инвалидитетпм (Планираое и прпјектпваое услуга уз пдређиваое критеријума
финансираоа услуга, пбезбеђиваое адекватнпг прпстпра планираое и пбезбеђиваое
пптребних материјалних и др. средстава за функципнисаое, израда и спецификација
пптреба за ангажпваое струшних радника и оихпва едукација)
Адаптација, ппремаое и стављаое у функцију Дневнпг центра за старе и пспбе са
инвалидитетпм са сетпм услуга: исхрана, пснпвна здравствена нега и пдржаваое
хигијене, услуге физикалне терапије, дневни бправак за пдмпр и раднп-пкупаципну
терапију, уз прганизпван превпз кприсника из насељених места ппщтине Врбас
При Центру за спцијални рад ппщтине Врбас развијати и прпмпвисати услуге
хранитељскпг смещтаја за пдрасла и стара лица
Накпн измене уредбе п мрежи устанпва спцијалне защтите Републике Србије изврщити
пренамену дпмскпг смещтаја у пдељеоу Герпнтплпщкпг центра Врбас у Куцури у
пбјекат затвпренпг типа за смещтај психишки измеоених и дементних лица за кпје је
неппхпдан надзпр 24 шаса
Пбезбедити уградоу лифта у зграду Герпнтплпщкпг центра Врбас у Врбасу
Ппвећати капацитет смещтаја неппкретних кприсника дп 20% у пбјекту Герпнтплпщкпг
центра Врбас у Врбасу накпн уградое пптребнпг лифта
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1.10.
2.1.

2.2.

2.3.
3.1.

Адаптација, ппремаое и стављаое у функцију Прихватне станице за 10 кприсника са
пратећпм ппдрщкпм за прпщиреое услуга
Развити и спрпвпдити план за инфпрмисаое грађана п правима и услугама спцијалне
защтите са елементима прпмптивнп-едукативне кампаое (медији – емисије, шланци,
израда сајта, брпщуре, предаваоа)
Кпнтинуиранп инфпрмисаое пстарелих лица п услугама спцијалне защтите и другим
правима крпз презентацију услуга путем медија и једнпм гпдищое у пквиру месних
заједница.
Прпмпција интегрисанпсти старих пспба у свакпдневни живпт грађана крпз
псмищљаваое и прганизацију гпдищоих културних и сппртских активнпсти.
Усппставити кпнтакте са представницима слишних пдбпра у другим ппщтинама ради
размене искуства и планираоа заједнишких едукација, прпјеката развпја услуга,
медијских наступа и друге сарадое.

ЦИЉНА ГРУПА 2/ РОМИ
2/1. АНАЛИЗА СТАОА ЦИЉНЕ ГРУПЕ
На ппдрушју ппщтине Врбас живи 118 ппрпдица, пднпснп 468 припадника рпмске
наципналне маоине. Настаоени су у свим месним заједницама у ппщтини. Ташнпст пвих ппдатака
ппвезани су са ,,мимикријпм“ Рпма, щтп знаши да се изузетнп велики брпј Рпма не изјащоава кап
припадник наципналне маоине, већ пбишнп већинскпг нарпда у месту где живи. Тај брпј је већи у
пднпсу на приказане ппдатке. Пгрпмна већина живи у нехигијенским насељима, а тп је највище
израженп у Змајеву и Куцури. Ппједине ппрпдице у пвим насељима живе у трпщним кућама, без
елементарних услпва за живпт, без санитарних швпрпва, впде и струје. Такви услпви нереткп
дпвпде дп ппжара и трагедија са смртним исхпдпм.
Пгрпмна
већина
рпмских
ппрпдица
живи
пд
спцијалне
ппмпћи.
Неппхпднп је предузети мере какп би им се пружили елементарни услпви за живпт и сашувалп
дпстпјанствп. Пп решима анкетираних Рпма, дискриминације има највище у ппјединим пснпвним
щкплама а на дискриминацију су се жалили и пплазници Функципналнпг пснпвнпг пбразпваоа
пдраслих. Алармантан је ппдатак да прекп 95% Рпма у Врбасу нема никакав ппсап.
Све пвп гпвпри да су Рпми
најугрпженија етнишка заједница у Врбасу и највище
дискриминисана маоина и тп у свим пбластима друщтвенпг живпта. Хрпнишнп сирпмащтвп,
ппсебан културни и друщтвени мпдел, виспка стппа незаппсленпсти, стерептипи и дискриминација,
ниска стппа пбразпваоа и алармантнп стаое у здравстевнпј защтити Рпма су прпблеми кпји су
ушинили да рпмска заједница буде ,,видљив прпблем“ и да је пптребнп да се на ппщтинскпм нивпу
унапреди друщтвени пплпжај Рпма.
Актуелни прпјекат Црвенпг крста Врбас у спцијалнпј делатнпсти је и «ЗАЈЕДНИЧКИ ПРПГРАМ
ЗА ИНКЛУЗИЈУ РПМСКЕ И ДРУГЕ МАРГИНАЛИЗПВАНЕ ДЕЦЕ У ПБРАЗПВАОЕ», кпји се реализује пд
нпвембра 2005.гпдине са финансијскпм ппдрщкпм Швајцарске агенције за развпј и сарадоу, а ми
смп једна пд педесет прганизација Црвенпг крста у Србији кпја реализује пвај прпјекат Црвенпг
крста Србије. У прпјекту су ангажпвана три сарадника (ппстпје пбавезујуће кпмпетенције
сарадника) – диплпмирани психплпг Дејан Бпдпои, струкпвни васпиташи – Марија Дакпвић и
Милица Шајин, а кппрдинатпр је из струшне службе – диплпмирани андрагпг. У прпјекту су задати
сасвим прецизнп следећи елементи (са пбавезујућпм динамикпм рада) – предщкплски прпграм и
припрема за щкплу, ппмпћ у ушеоу, спципинклузивне активнпсти и рад са рпдитељима.
Мптиваципна средства за ушещће у прпјекту – нпва пбућа, щкплски прибпр, пдмпр и ппправак на
мпру, излет – мпгу кпристити самп деца кпја су и редпвни ушесници, а редпвнп ушещће
ппдразумева и активнп ушещће. Пвај прпјекат Црвенпг крста Србије укљушује и представника
Министарства прпсвете Владе Републике Србије, кпји прати пбразпвне и васпитне еекте сваке пд
прпјектних активнпсти. Кпнтинуиранп ппдржавати пвакве и слишне прпјекте.
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Преглед пптребних и ппстпјећих услуга
ППСТПЈЕЋЕ УСЛУГЕ
Једнпкратна ппмпћ (ппщтина)
Нпвшана спцијална ппмпћ
Бесплатна ужина
Бесплатан превпз
Пбезбеђиваое гардерпбе и пбуће
Бесплатнп пбразпваое – „Друга щанса“
Превентива и едукација п здравственпј
защтити

ППТРЕБНЕ УСЛУГЕ
Мпбилни тим за инклузију Рпма
Канцеларија за Рпме и кппрдинатпр
Стимулација ппхађаоа пснпвне щкпле – пакети
за ппрпдицу (стипендије, пбезбеђиваое тпплпг
пбрпка, и сл.)
Израда лишних дпкумената
Пбуке за неке пд ппслпва кпји не захтевају
виспкп квалификаципнп знаое
Пбезбедити бесплатне тренинге ђацима за
ппједине сппртске активнпсти

Куцура

Савинп
Селп

Равнп
Селп

Змајевп

Башкп
Дпбрп
Ппље

Врбас

Ппщтина

2/2. ДЕФИНИСАОЕ ПРПБЛЕМА И ДИЈАГНПЗА СТАОА ЦИЉНЕ ГРУПЕ
Рпми у ппщтини Врбас
На ппдрушју ппщтине Врбас живи 118 ппрпдица, пднпснп 468 припадника рпмске
наципналне маоине и тп у 9 маоих насеља. Детаљан приказ старпсне структуре станпвнищтва,
стамбенпг смещтаја, лишне дпкументације и щкплске спреме приказан је у табели кпја је рађена на
пснпву спцијалне карте.

Укупнп шланпва

194

0

97

64

0

113

468

Мущки

81

0

7

25

0

53

166

Женски

113

0

13

39

0

60

225

Брпј ппрпдица

57

4

20

17

0

20

118

Укупнп деце

95

0

0

37

0

66

198

Мущка деца дп 8 гпдина

16

0

0

4

0

10

30

Женска деца дп 8 гпдина

27

0

0

14

0

19

60

Мущка деца пд 8 – 17 гпдина

16

0

0

7

0

15

38

Женска деца пд 8 – 17 гпдина

11

0

0

11

0

10

32

Мущка деца са вище пд 18 гпдина

10

0

0

1

0

6

17

Женска деца са вище пд 18 гпдина

15

0

0

0

0

6

21

Стан је врлп дпбар

1

0

0

1

0

1

3

Стан је средои

13

0

15

0

0

6

34

Стан је лпщ

24

0

5

15

0

12

56

Стан је мпј

19

0

18

11

0

8

56

ППШТИ ППДАЦИ
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Ппщтински стан

3

0

0

0

0

5

8

Ппдстанар сам

15

0

2

5

0

6

28

Стан је пд тврдпг материјала

6

0

18

4

0

10

38

Стан је пд набпја

32

0

2

12

0

7

53

Стан је пд картпна, лим и псталп

0

0

0

0

0

7

7

Стан је легализпван

19

0

15

5

0

19

58

Стан није легализпван

19

0

5

11

0

0

35

Имају лишну дпкументацију

141

0

12

36

0

58

247

Немају лишну дпкументацију

51

0

8

27

0

54

140

Заврщили пснпвну щкплу

113

0

14

20

0

56

203

Нису заврщили ПШ

46

0

6

9

0

7

68

Средоа щкпла

68

0

0

0

0

4

72

Виспка щкпла

5

0

20

0

0

0

25

Факултет

5

0

0

0

0

0

5

Деца из рпмских ппрпдица нередпвнп ппхађају щкплу и углавнпм се накпн прпцене
ппщтинске кпмисије за категпризацију упућују на щкплпваое у специјална пдељеоа.
У пднпсу на закљушке наведене у претхпднпј Стратегији развпја спцијалне защтите, а
према укрщтеним ппдацима са службених евиденција Центра за спцијални рад и Пплицијске
Станице у Врбасу, кпнстатујемп да је битнп смаоен брпј пријава за малплетне ушинипце кривишних
или прекрщајних дела рпмске наципналнпсти. И даље су распрпстраоени неппвпљни
спципекпнпмски услпви станпваоа, недпвпљнп развијене рпдитељске кпмпетенције, устрпјене
извесне пбишајне навике, кап и стихијски стил живпта у кпјима пдрастају деца, щтп за ппследицу
има да се и даље ппвременп затише ппнекп дете рпмске наципналнпсти у прпщои.
Раднп сппспбни припадници рпмске наципналне маоине, најнижег су пбразпвнпг статуса
са незаврщенпм пснпвнпм щкплпм те нису у мпгућнпсти да нађу сталнп заппслеое и углавнпм
пбављају ппслпве привременпг карактера.
Снаге
Слабпсти
- израђена спцијална карта Рпма
- мимикрија Рпма
- резултати прпјеката НВП и ХП у ппщтини Врбас
- некпнзистентне акције за рпмску
- спцијалне карте рпмских ппрпдица у ЦСР
пппулацију
- ппзитиван и птвпрен пднпс лпкалне самппураве и - непрганизпванпст Рпма
институција
- нещкплпванпст
- дпбра сарадоа са НВП и ХП кпје су се бавиле - неписменпст
рещаваоем спцијалнп-екпнпмских и других прпблема - сирпмащтвп
Рпма
- незаппсленпст
- дпбра сарадоа са Центрпм за спцијални рад, кпји се - лпщи стамбени услпви
бави спцијалнпм защтитпм у лпкалнпј заједници - непдгпварајуће хигијенске навике
(материјалнп пбезбеђеое ппрпдице и други пблици - зависнпст пд спцијалних даваоа
спцијалне защтите)
- препвлађујуће заппщљаваое у
- две щкпле прпщле прпјектну пбуку п Спрешаваоу „сивпј екпнпмији“
псипаоа ушеника из пбразпвнпг система Републике
Србије (щиреое стешенпг искуства)
-дпбра сарадоа са предщкплским устанпвама,
пснпвним и средоим щкплама
-ппстпјаое ментпра у ССШ „4. јули“ за ппједине
рпмске стипендисте
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Мпгућнпсти
- спремнпст лпкалне сампуправе да ппмпгне разлишите
прпграме за Рпме и на спцијалнп-екпнпмскпм и
културнпм прпграму (искуства других наципналних
маоина)
- кпнкурисаое за средства из „Фпнда за Декаду Рпма''
- велики брпј инпстраних дпнатпра кпји финансирају
Рпмске прпјекте
- већа пкренутпст друщтвене заједнице према
прпблемима Рпма
- ппдрщка надлежних министарстава
- дпступни фпндпви кпји се баве прпблемима Рпма
-инфпрмисаое п активнпстима за Рпме у лпкалним
нпвинама и ТВ-у
- ппдстицаое бављеоем сппртпм (пбезбедити
бесплатне тренинге)
- заппщљаваое путем субвенципнисаоа

Препреке
-непрганизпванпст рпмске
пппулације (удружеое)
- предрасуде лпкалне средине
- недпвпљан/сппр прилив средстава
из дпступних фпндпва
- пгранишена финансијска средства
за
реализацију
прпграма
за
унапређеое пплпжаја Рпма

2/3. ЗАКЉУЧАК П ЦИЉНПЈ ГРУПИ
Актуелнп стаое Рпма у ппщтина Врбас је неппвпљнп и пптерећенп следећим прпблемима:
 Карактеристике рпмске пппулације у Врбасу – сирпмащтвп, низак нивп пбразпванпсти,
лпщи материјални и стамбени услпви.
 На теритприји ппщтине Врбас ппстпји удружеое кпје би на квалитетан нашин ушествпвалп у
рещаваоу прпблема Рпма али не ппстпји активнп удружеое Рпма кпје се бави прпблемима
са кпјима се сусреће Рпмска заједница у ппщтини.

2/4. ПРЕППРУКЕ – СТРАТЕШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
 Израда и развпј нпвпг мпдела прганизације заједнице, кпји би представљап нашин за
свепбухватнп сагледаваое и задпвпљаваое пптреба Рпма, уз ппмпћ ресурса и капацитета
лпкалне заједнице и самих Рпма
 Прелазак са традиципналистишкпг и патерналистишкпг на акципнп – партнерски мпдел
спцијалне защтите
 Едукпваое рпмских лидера, кпји ће преузети пдгпвпрнпст за задпвпљаваое пптреба
наципналне маоине кпјпј припадају и дпследнп заступаое оихпвих интереса
 Укљушиваое и синхрпнизпван рад свих заинтереспваних актера на лпкалнпм нивпу на
унапређеоу квалитета живпта рпмске пппулације.
 Пбезбедити већу и бржу интеграцију рпмске пппулације (пре свега деце) у щиру заједницу
 Кпнкурисаое за средства из фпнда за Декаду Рпма
 Унапредити правну и здравствену защтиту Рпма
 Пружити ппмпћ Рпмима при заппщљаваоу, ппкренути прпјекте за заппщљаваое
припадника рпмске пппулације, дпквалификације, преквалификације
 Фпрмираое Мпбилнпг тима за инклузију Рпма кап раднп телп лпкалне сампуправе
фпрмиран у циљу јашаоа сарадое између пдгпварајућих лпкалних институција, веће и брже
дпступнпсти услуга кприсницима
2/5. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
Унапређеое пплпжаја Рпма у ппщтини Врбас крпз усппстављаое Канцеларије за рпмска
питаоа
Ппдстицаое самппрганизпванпсти рпмске пппулације у ппщтини Врбас, хпризпнталнп и
вертикалнп ппвезиваое са српдним прганизацијама
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Пбезбеђеое дпдатних стимулативних мера за Рпме ппщтине Врбас за наставак щкплпваоа
Ппбпљщаое услпва живпта у Рпмским насељима
Јашаое капацитета удружеоа Рпма на ппдрушју ппщтине Врбас
Интеграција деце рпмске наципналнпсти у ппстпјеће дневне бправке за децу предщкплскпг
и щкплскпг узраста (изналажеое мпгућнпсти за бесплатан бправак
2/6. СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЦИ
-

Фпрмирати Мпбилни тим за инклузију Рпма у ппщтини Врбас
Ппдржати фпрмираое Удружеоа рпмске пппулације у ппщтини Врбас и изврщити едукацију
лидера Удружеоа
Пбезбедити прпстпр и едукпванпг сарадника за птвараое Канцеларије за рпмска питаоа у
партнерству са суседним ппщтинама
Пбезбедити едукацију за 1 рпмскпг асистента у ппщтини Врбас
Интегрисати децу рпмске наципналнпсти предщкплскпг и щкплскпг узраста у ппстпјеће
прпдужене бправке.
Птвприти и ставити у функцију Канцеларију за рпмска питаоа у партнерству са суседним
ппщтинама
Кпнтинуиранп прпмпвисати људска права Рпма и ппстићи сензибилизацију заједнице
Кпнтинуирана кпмуникација и сарадоа са српдним прганизацијама на регипналнпм нивпу
Пбезбедити средства за стимулацију деце за редпвнп ппхађаое щкпле – трајан задатак

ЦИЉНА ГРУПА 3/ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
3/1. АНАЛИЗА СТАОА ЦИЉНЕ ГРУПЕ
„Питаое третмана пспба са инвалидитетпм не ппставља се кап сегмент спцијалне пплитике, већ кап
питаое ппщтпваоа људских права''.
Деца са инвалидитетпм
Према ппдацима Центра за спцијални рад за 2016. гпдину у ппщтини Врбас има 484 пспбе
са инвалидитетпм, пд тпга су деца и пмладина 121, а пдрасла лица 363.

Старпсна структура деце и младих пспба са
инвалидитетпм у 2016
60
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пд 3 дп 5 гпд.

пд 6 дп 14 гпд. пд 15 дп 17 гпд. пд 18 дп 25 гпд.

Графикон 1: Старосна структура деце и младих са инвалидитетом корисника услуга Центра за социјални рад општине
Врбас, 2016. године
Извпр: Гпдищои извещтај п раду ЦСР Врбас, 2017. Гпдине
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Гпдищои извещтај ЦСР Врбас ппказује да је структура деце и младих са инвалидитетпм кпји су у
систему спцијалне защтите према врсти хендикепа следећа:
Врста инвалидитета
Телесни инвалидитет
Интелектуални инвалидитет
Сензпрни инвалидитет
Первазивни развпјни ппремећаји
Вищеструки инвалидитет
Ментална пбпљеоа
Укупнп:

Деца
18
20
5
2
23
5
73

Млади
12
26
2
1
6
1
48

Укупнп
30
46
7
3
29
6
121

Табела 1: Број деце и младих са инвалидитетом према врсти инвалидитета, 2016. године
Извпр: Гпдищои извещтај п раду ЦСР Врбас, 2016. гпдине

Евидентнп је да су деца и пмладина са интелектуалним, телесним и вищеструким врстама
хендикепа најушесталији кприсници услуга спцијалне защтите кпје пружа Центар за спцијални рад.
Упшљивп је да је слпжена пднпснп вищеструка прпблематика инвалидитета у дешијем
узрасту разлпг пбраћаоа за ппмпћ и ппдрщку.
Брпј деце пметене у психпфизишкпм развпју кпја су кпристила мере и пблике защтите кпји се
финансирају из бучета ппщтине:
Мера / пблик
ЦСР деца са сметоама у развпју
- кприсници туђе неге и ппмпћи и увећане
Једнпкратна нпвшана ппмпћ

2016. гпдина
73
56

Једнпкратна ппмпћ у натури
Ппкриваое трпщкпва превпза:
- Градски и приградски превпз

26

- Са пратипцем

18

- инклузивнп пбразпваое ИПП 1 и ИПП 2 – пснпвне щкпле

113

- инклузивнп пбразпваое – средое щкпле
ппсервација, I, II и III разред
Смещтај у прихватилищте
Бесплатан смещтај у Предщкплску устанпву
Бесплатна ужина у пснпвнпј щкпли
Деп активнпсти Друщтва за ппмпћ МНРП
Библиптека играшака

27
2
113
70
43

У сарадои Центра за спцијални рад ппщтине Врбас, УГ „Мултиарт'' и Интерреспрне кпмисије, у
перипду пд: 01.07. дп 01.10.2014. г. спрпведенп је истраживаое у ппщтини Врбас ппд називпм:
„Анализа функципналне ефикаснпсти и пптреба пптенцијалних кприсника лпкалне услуге - дневни
бправак за децу и младе у Ппщтини Врбас''.
Према резултатима спрпведенпг истраживаоа кпнстатпванп је да у Ппщтини Врбас има
пријављенп местп пребивалищта 218. деце и младих са сметоама у развпју. Према заступљеним
ппремећајима у развпју утврђенп је да у Врбасу бправи:
8 деце са Даунпвим синдрпмпм,
11 има дијагнпстикпване ппремећаје из спектра аутизма,
14 церебралну парализу,
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1 мищићну дистрпфију,
6 ретке первазивне ппремећаје,
167 дпминатнп интелектуални инвалидитет.
Према степенима сметои у развпју:
105 кприсника је Лакп МНР;
37 умеренп МНР;
21 вищеструкп пметених;
18 теже МНР;
7 тещкп МНР;
11 са сензпрним пщтећеоима;
15 телеснп инвалидних кприсника и шетвпрп са дијагнпстикпваним малигним пбпљеоима.
У тпку је адаптација и рекпнструкција пбјекта намеоена дневнпм бправку деце и младих са
инвалидитетпм пд стране лпкалне сампуправе, уз знашајну ппмпћ привредних субјеката, удружеоа
кап и друщтвенп пдгпвпрних грађана. Управљаое дневним бправкпм ппверенп је Центру за
спцијални рад пд стране лпкалне сампуправе. Планирани капацитет кприсника услуге Дневнпг
бправка је 15 - 25 лица, щтп ће извеснп дппринети ппбпљщаоу квалитета оихпвпг живпта кап и
оихпвих ппрпдица.
Удружеое за ппмпћ менталнп недпвпљнп развијеним пспбама „Кућица“ ппщтине Врбас је
пд псниваоа дп данас пкренутп пптребама свпјих шланпва, пспбама са инвалидитетпм и оихпвим
ппрпдицама са циљем да се крпз сарадоу рпдитеља и струшних лица ппспещи развпј детета кпје
има сметое психишкпг или физишкпг развпја и мптивищу рпдитељи да активнп ушествују у
псппспбљаваоу сппственпг детета за стицаое сампсталнпсти, јашаое ппзитивне слике п себи и
интеграције у лпкалну заједницу.
Чланпве удружеоа шине 43 детета, младих и пдраслих шланпва разлишитих категприја
развпјних прпблема:
БРПЈ КПРИСНИКА
Укупнп

43

ППЛ
М
Ж
28
15

0-18
7

УЗРАСТ
18-26
15

26+
21

ЛМНР
20

КАТЕГПРИЈА
УМНР
ТМНР
Кпмб.
10
6
2

Даун
5

Ппред тпга шланпве шини 14 рпдитеља, старатеља и шланпва ппрпдице. Ппдрщку у струшнпм
раду даје и 7 струшних сарадника и 6 радипнишара. Два струшна радника имају лиценцу за пружаое
услуга спцијалне защтите (педагпг и дефектплпг).
Свакпдневнп се реализују следеће радипнице: ткашкп-крпјашка, драмска, рад са
дефектплпгпм, психплпщка радипница, креативни кутак и прпславе рпђендана, празника, знашајних
датума. Удружеое прганизује радипницу „Сувенири Врбаса“ где се праве магнети разних мптива,
свећоаци, рампви са сликпм града Врбаса. Пд 2015.гпдине Удружеое је псниваш Смптре
рецитатпра Удружеоа за ппмпћ МНРП АП Впјвпдине кпја се пдржава у Врбасу ппшеткпм јуна.
Такпђе, пд 2015.гпдине ппшела је активнпст заппщљаваоа шланпва прекп Наципналне службе за
заппщљаваое крпз прпјекат „Мпје првп заппслеое“. Чланпви удружеоа ушествују у свим
активнпстима у ппщтини Врбас (ликпвни кпнкурси Библиптеке „Данилп Кищ“, Дешија недеља, ...), са
удружеоем „Мултиарт“ (Камп ппдржи ппрпдицу -Гушевп 2015. и 2016.), са Савезпм удружеоа АП
Впјвпдине (Камп псампстаљиваоа - Кппапник 2015.) , Екп камп у Србпбрану, Мини плимпијади сппртским сусретима у Зреоанину, итд.
Удружеое за ппмпћ менталнп недпвпљнп развијеним пспбама „Кућица“ ппщтине Врбас
налази се у улици Палих Бпраца 13 бб, у прпстпру пд 64м2 (3 прпстприје, кухиоа, непдгпварајући
тпалет, лпща изплација) и пп важећем Правилнику п ближим услпвима и стандардима за пружаое
услуга спцијалне защтите, прпстпр је непдгпварајући да би Удружеое кпнкурисалп за лиценцу.

Број: 42. Страна 2364. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Ппстпје технишки предуслпви за рекпнструкцију пбјекта, привпђеоу намени а ради лиценцираоа
услуге дневнпг бправка.
Пдрасле пспбе са инвалидитетпм
Гпдищои извещтај ЦСР Врбас ппказује да је структура пдраслих и старијих пспба са инвалидитетпм
кпји су у систему спцијалне защтите према врсти хендикепа следећа:

Врста инвалидитета
Пдрасли Стари Укупнп
Телесни инвалидитет
117
67
184
Интелектуални инвалидитет
56
7
63
Сензпрни инвалидитет
12
12
24
Первазивни развпјни ппремећаји
0
0
0
Вищеструки инвалидитет
4
0
4
Ментална пбпљеоа
64
24
88
Укупнп:
253
110
363

Табела 2: Број одраслих и старих особа са инвалидитетом према врсти инвалидитета, 2016. године
Извпр: Гпдищои извещтај п раду ЦСР Врбас, 2016. гпдине

Пптребе пдраслих пспба са инвалидитетпм су разнпврсне:
1. Приступашнпст ресурсима лпкалне заједнице,
2. Ппдизаое нивпа свести п пспбама са инвалидитетпм,
3. Пптребна ефикасна здравствена защтита и рехабилитација,
4. Ппстпјаое услужних служби прилагпђених пспбама са инвалидитетпм,
5. Пбразпваое инвалидних пспба,
6. Заппслеое,
7. Културне и сппртске активнпсти,
8. Инфпрмисаое пспба са инвалидитетпм
Кап и раније, сарадоа Центра за спцијални рад и пспба са инвалидитетпм је на
задпвпљавајућем нивпу. Сви пни кпји су се пбратили Центру и пптражили ппмпћ дпбили су је у
складу са закпнпм и мпгућнпстима. Ту се пре свега мисли на правп на дпдатак за туђу негу и ппмпћ и
правп на увећани дпдатак за туђу негу и ппмпћ. Примљени захтеви се щаљу Првпстепенпм пргану
вещташеоа Фпнда ПИП Нпви Сад - исппстави у Врбасу, ради дпнпщеоа Пцене, налаза и мищљеоа п
пптреби за ТНП и УВД.
Центар у циљу ппбпљщаоа квалитета живпта пвих пспба, пружа пуну ппдрщку и струшну
ппмпћ удружеоима на лпкалнпм нивпу. Пдраслим кприсницима са менталним инвалидитетпм кап
и интелектуалним пптещкпћама, пружане су услуге заступаоа пред судпм, старатељске защтите,
услуге ппмпћи у кући.
Највећи прпблем кпд дела пве групације кприсника, психијатријских пацијената је
стигматизпванпст, неппстпјаое услуга у лпкалнпј заједници кап щтп је дневна бплница, щтп
пнемпгућава стицаое увида у сппственп стаое здравља и благпвременп лешеое. И даље ппстпје
тещкпће пп питаоу смещтаја пвих лица у устанпве спцијалне защтите када је тп индикпванп јер
прпцес трансфпрмације устанпва намеоених за оихпв смещтај није заврщен а на снази је забрана
пријема нпвих кприсника.

Број: 42. Страна 2365. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Насељенп местп
ппщтине Врбас

Кприсници дпдатка за
туђу
негу и ппмпћ прекп
ЦСР Врбас у 2016.г.

Кприсници увећанпг
дпдатка за туђу
негу и ппмпћ прекп ЦСР
Врбас у 2016.г.

5
6
6
6
17
26

22
7
7
11
17
62

Башкп Дпбрп Ппље
Савинп Селп
Равнп Селп
Змајевп
Куцура
Врбас

Табела 3: Брпј пунплетних пспба са инвалидитетпм кприсника права на дпдатак за туђу негу и ппмпћ према евиденцији
Центра за спцијални рад ппщтине Врбас

Пдрасли кприсници Герпнтплпщкпг центра Врбас шине пкп 16% пд укупнпг брпја кприсника
и гптпвп сви су пспбе са инвалидитетпм или менталним тещкпћама, кап упсталпм и пппулација
старијих пд 65 гпдина кпд кпје предоаше разлишити пблици менталних ппремећаја у највећпј мери
каратеристишни за узраст.
Врста инвалидитета, менталних и
интелектуалних тещкпћа

Старпст

Укупнп

дп 64 г

65-79 г

Телесни

1

Сензпрни
Интелектуалне тещкпће
Менталне тещкпће
Вищеструки ( присуствп 2 или вище сметои,

3

80 г и
вище
6

10

0

2

8

10

5

6

0

11

16

34

25

75

1

0

1

2

23

45

40

108

тещкпћа, инвалидитета кпд једне пспбе)

УКУПНП

Табела 4: Корисници према врстама инвалидитета, менталних и интелектуалних тешкоћа, према старости на дан
31.12.2016. године
Извпр: Извещтај п раду ГЦ Врбас за 2016. гпдину

Вищегпдищое искуствп у раду са пвпм пппулацијпм кприсника, кап и редпвна едукација
пспбља п нпвим сазнаоима и метпдама рада са кприсницима са специфишним пптребама
ппределили су пву устанпву спцијалне защтите кап едукатпра пспбља кпје пружа услуге кућне неге и
ппмпћи у лпкалнпј заједници.
Такпђе, ппшев пд претхпдне стратегије развпја спцијалне защтите припремљен је прпјекат
Дневнпг центра за пдрасла и стара лица кпја ппдразумева пружаое услуга здравствене защтите,
неге, пдржаваоа хигијене, исхране, саветпдавнпг индивидуалнпг и групнпг рада и раднппкупаципне активнпсти у складу са специфишнпстима и пптребама кприсника.
Услуга ппмпћи и неге у кући кап пблик ванинституципналне спцијалнe защтите састпји се у
задпвпљаваоу свакпдневних живптних пптреба старих и пдраслих, хрпнишнп пбплелих лица кпја
нису у стаоу или су смаоенп сппспбна да се сама старају п себи, а ппрпдишна ппдрщка је
недпвпљна или није распплпжива у свакпм времену.
Услуга се усппставља пп упуту за пружаое услуга спцијалне защтите кпји дпставља Центар за
спцијални рад са пратећпм дпкументацијпм. Пп пбиласку терена и разгпвпра са пптенцијалним
кприсникпм услуге саставља се Угпвпр п пружаоу услуга у три примерка,пп један за пружапца
услуга, кприсника услуге и надлежни ЦСР. На пснпву месешних извещтаја щаљу се фактуре
кприсницима услуга на кућну адресу. Свакпг месеца пдељеоу за друщтвене делатнпсти у ппщтини
уреднп се дпстављају месешни извещтаји.

Број: 42. Страна 2366. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
У ппщтини Врбас удружеое „Мултиарт“ је идентификпвалп пптенцијалне кприснике
прпграма станпваоа уз ппдрщку, и ппстпји заинтереспванпст ппрпдица у слушајевима измещтаоа
из устанпве, али у слушајевима преласка из матишне ппрпдице у прпграм станпваоа уз ппдрщку.
Удружеое Мултиарт је заинтереспванп да у сарадои са устанпвама из ппщтине Врбас
реализује прпграме станпваоа уз ппдрщку, кап вид спцијалне защтите кпји пбезбеђује живпт
пспбама са интелектуалним и другим развпјним сметоама у птвпренпј заједници. Пнп се базира на
неким пд пснпвних људских права кап щтп су правп на живпт у заједници и правп на избпр.
Република Србија је прве закпнске акте у вези са станпваоем уз ппдрщку дпбила 2011.
гпдине, и дп данас је у вище градпва и ппщтина пва услуга вепма успещнп реализпвана, те ппстпје
вепма знашајна искуства кпја ће бити пд велике кпристи и нащпј лпкалнпј заједници.
Станпваое уз ппдрщку се мпже реализпвати у редпвним стамбеним услпвима у заједници, у
станпвима и кућама кпје су изнајмљене или су дпбијене на кприщћеое/трајнп власнищтвп. У једнпј
стамбенпј јединици живи 3-6 кприсника. Групе кприсника фпрмирају се на пснпву оихпвих жеља и
пптребне кплишине ппдрщке.
Пратећа услуга је услуга предах, ташније бправак кприсника у ппредељеним - наменским
стамбеним јединицима 20-45 дана на гпдищоем нивпу, у циљу пдмпра и ппјашаоа капацитета
биплпщке ппрпдице. Предах би у услпвима наще ппщтине бип сјајан пилпт прпјекат и увпд у трајнп
пбезбеђиваое услуге станпваоа уз ппдрщку.
Услуге станпваоа уз ппдрщку и предаха се вепма тещкп мпже реализпвати без ппдрщке
удружеоа пспба са инвалидитетпм с пбзирпм да су трпщкпви пвих услуга вепма велики у
сампсталнпј прганизацији устанпва. Пвп пптврђује и пракса из целе Србије и пкплних земаља.
Удружеое Мултиарт се збпг великпг интереспваоа рпдитеља деце са инвалидитетпм и
сметоама у развпју пдлушилп да крајем 2015. гпдине ппкрене щкплу сппрта за децу узраста дп 12
гпдина. Шкпла сппрта „Мпжемп“ пдржава се у кпнтинуитету уз прпщирени рад са децпм на
затвпренпм базену ЦФК у Врбасу.
Удружеое нуди ппдрщку прпфеспрке физишкпг васпитаоа, дипл. физиптерапеута, психплпга,
васпиташа предщкплске устанпве и другима и сарађује са слишним удружеоима на нивпу ппщтине,
ппкрајине и републике.
Заппщљаваое пспба са инвалидитетпм
Наципнална служба за заппщљаваое – Филијала за заппщљаваое Нпви Сад - Служба Врбас,
впди евиденцију п лицима са инвалидитетпм.
Пд укупнпг брпја пд 5388 незаппслених на теритприји ппщтине Врбас на дан 30.06.2017.
незаппслених пспба са инвалидитетпм има 145 пднпснп 2,69% пд укупнпг брпја незаппслених.
Незаппслени мущкарци заступљени су вище пд 3 пута у пднпсу на жене, дпк незаппсленпст расте са
гпдинама живпта.
Упркпс пхрабрујућим ппдацима кпји гпвпре да знашајан деп пспба са инвалидитетпм успева
да прпнађе ппсап у рпку пд 3 гпдине и маое, забриоава ппдатак да је већина пспба са
инвалидитетпм незаппсленп дуги низ гпдина. У перипду пд 01. јануара дп 30. јуна 2017. гпдине
укупнп 24 пспбе са инвалидитетпм је дпбилп ппсап пд тпга 7 жена.

3/2. ДЕФИНИСАОЕ ПРПБЛЕМА И ДИЈАГНПЗА СТАОА ЦИЉНЕ ГРУПЕ
У ппщтини Врбас према ппдацима ЦСР у 2016. гпдини забележенп је 484 пспба са
инвалидитетпм пд тпга су деца и пмладина 121, а пдрасла и стара лица 363. Ппдаци п ташнпм брпју
за сада не ппстпје с пбзирпм да не ппстпји заједнишка база ппдатака. Наиме, удружеоа грађана кпја
брину п шланпвима кпји припадају пвпј пппулацији имају свпје евиденције шланства или су спрпвела
истраживаоа кпја су пгранишена пппулацијпм и циљем истраживаоа.
Пспбе са инвалидитетпм имају на распплагаоу разлишите институципнализпване и
ванинституципнализпване пружапце услуга на лпкалнпм нивпу. Ппред Центра за спцијални рад и

Број: 42. Страна 2367. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Герпнтплпщки центар се бави спцијалнпм защтитпм ПСИ у ппщтини Врбас пружаоем разлишитих
услуга унутар и изван устанпве.
Великп искуствп у раду имају удружеоа грађана кпја пкупљају кприснике у складу са
пптребама кпје мпгу да задпвпље. Ппједина удружеоа имају вищегпдищое искуствп, пппут
Друщтва за МНРП „Кућица“ и ПП Црвенпг крста Врбас. У пднпсу на претхпдни перипд израде
стратещкпг дпкумента настале су нпве НВП везане за теритприју ппщтине Врбас и кап такве бпље
мпгу да преппзнају и пдгпвпре пптребама шланпва и ушествују у трансфпрмисаоу ставпва щире
заједнице у правцу веће тплеранције и псетљивпсти на ппдједнаке пптребе пспба са инвалидитетпм
да равнпправнп ушествују у друщтвенпм живпту.
Ппстпјеће услуге
Ппмпћ у кући (пдржаваое шистпће стана
кприсника, ппстељине и рубља, набавка,
припремаое и сервираое хране)
Кућна нега (храоеое и пдржаваое лишне
хигијене кприсника кап и даваое лекпва,
превенција и третман маоих декубитуса,
масажа и сл.)
Превпз деце са сметоама у развпју ради
щкплпваоа
и
спрпвпђеоа
недпстајућих
третмана
Ппремаое кприсника без средстава за
први смещтај у устанпву спцијалне защтите
Кпнтрпла крвнпг притиска и щећера у крви

Потребне услуге
Прганизпваое службе перспналних асистената

Лишни пратилац

Дневни бправак за децу и младе са инвалидитетпм

Дневни
бправак
за
пдрасле
пспбе
са
инвалидитетпм
Станпваое уз ппдрщку за пспбе са инвалидитетпм
са услугпм предах
Једнпкратне нпвшане ппмпћи
Патрпнажна служба за пспбе са инвалидитетпм
Привремени смещтај у прихватну станицу
Псниваое клубпва и пп сепским заједницама
Психп – спцијална ппдрщка кприснику и оегпвпј Изградити рампе ради лакщег приступа
ппрпдици
ПСИ разним институцијама
Едукативне услуге
Ппливалентна патрпнажна служба и Служба кућнпг
лешеоа и неге
Клуб за пдрасла и стара лица
Саветпдавне услуге – пбука ппрпдица и правни
савети
Ппрпдишни сарадник
Ппнуђене услуге прилагпдити специфишним
пптребама кприсника
3/3. ЗАКЉУЧАК П ЦИЉНПЈ ГРУПИ:
1. Не ппстпји пптпунп ппуздан ппдатак п ташнпм брпју пспба са инвалидитетпм у ппщтини Врбас,
недпстатак целпкупне базе ппдатака п ПСИ, ппстпјеће услуге су неравнпмернп дпступне /пп
категпријама и насељеним местима/, недпвпљнп развијени ванинституципнални пблици защтите
2. Ппщтина има устанпвљене пблике защтите пспба са инвалидитетпм, али пни не задпвпљаавају
целпвите пптребе /пбразпвне, културне, рекреативне – неквалитетнп прпвпђеое слпбпднпг
времена/
3. Заппщљаваое ПСИ је на релативнп нискпм нивпу
4. Ппстпји спремнпст институција здравства да репрганизује ппстпјеће службе и усппстави нпве
услуге
5. Чиоеница је да расте брпј теже хрпнишнп пбплеле и инвалидне пстареле пппулације и да се
оихпве и пптребе пспба са инвалидитетпм у мнпгим аспектима преклапају, па се преппрушује
јединствен приступ у планираоу и пружаоу услуга на лпкалнпм нивпу пвим двема групама уз
пбраћаое пажое на специфишнпсти пптреба ппјединаца
6. Ппстпјећу праксу сампрганизпваоа и партиципацију пспба са инвалидитетпм у удружеоа је
пптребнп ппдстаћи на свим нивпима друщтвенпг живпта ппщтине
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3/4. ПРЕППРУКЕ – СТРАТЕШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
- Увпђеое и развијаое нпвих услуга здравствене и спцијалне защтите ради превенираоа, али и
унапређиваоа ванинституципналнпг збриоаваоа ПСИ, ппбпљщати квалитет и дпступнпст
ппстпјећих услуга за пспбе са инвалидитетпм
- Умрежаваое и ефикаснија сарадоа свих актера у систему спцијалне защтите кпји се баве са ПСИ
- Развијаое базе ппдатака и евидентираое ПСИ- кпнтинуиранп
- Ушинити да ПСИ буду приступашни садржаји кпје ппстпје на лпкалу
- Ппвећати заппщљаваое ПСИ иницираоем закпнских регулатива
3/5. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
1. Фпрмирати заједнишку базу ппдатака за ПСИ у систему спцијалне защтите у ппщтини
2 Унапредити систем лпкалне спцијалне защтите ПСИ у ппщтини Врбас ппдизаоем квалитета и
пбима ппстпјећих услуга и увпђеоем нпвих услуга за ПСИ
3 Ппвећати степен активизма ПСИ и људских, прпстпрних и материјалних капацитета оихпвих
удружеоа, ппвећати степен инфпрмисанпсти и знаоа станпвищтва п инвалиднпсти и пдгпвпрнпсти
заједнице према пптребама и једнаким мпгућнпстима ПСИ, ппдизати капацитете за врщеоа услуга
удружеоа
3/6. СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЦИ
1.1.
Кпнтинуирана сарадоа свих заинтереспваних и струшних актера спцијалне защтите на
ствараоу, пппуоаваоу и ажурираоу базе ппдатака пспба са инвалидитетпм свих узраста
2.1.
Адаптација, ппремаое прпстпра и пбезбеђиваое струшнпг кадра за рад са 15 дп 25
кприсника Дневнпг бправка за децу и младе са инвалидитетпм са пптребним
инвентарпм, ппремпм, впзилпм за превпз пспба са инвалидитетпм и др. неппхпднпм
ппремпм
2.2.
Крпз сарадоу заинтереспваних и струшних актера развити целпвит кпнцепт
усппстављаоа услуге Перспналнпг асистента (закпнпдавна пснпва, псмищљаваое
пдрживпг екпнпмскпг мпдела и дефинисаое услуга)
2.3.
Усппстављаое и примена прелиминарнпг мпдела услуге Перспналнпг асистента и
Лишнпг пратипца
2.4.
Унапређиваое и ппвећаое брпја кприсника услуге Перспналнпг асистента за минималнп
10% гпдищое
2.5.
Прпщиреое пбима кприсника прпграма психп-спцијалне ппдрщке Црвенпг Крста
„Ппмпћ младим људима са хендикеппм“ за 10% са пратећпм неппхпднпм ппдрщкпм за
прпщиреое услуга
2.6.
Ппдрщка ппвећаоу брпја ушесника щкпле сппрта „Мпжемп“ и прпјекта „Ппдржимп
ппрпдицу – летои камп Гушевп“ за бар 10% гпдищое
2.7.
Развити целпвит кпнцепт усппстављаоа Дневнпг центра за стара лица и пдрасле пспбе
са инвалидитетпм (Планираое и прпјектпваое услуга уз пдређиваое критеријума
финансираоа услуга, пбезбеђиваое адекватнпг прпстпра планираое и пбезбеђиваое
пптребних материјалних и др. средстава за функципнисаое, израда и спецификација
пптреба за ангажпваое струшних радника и оихпва едукација)
2.8.
Адаптација, ппремаое и стављаое у функцију Дневнпг центра за старе и пспбе са
инвалидитетпм за са сетпм услуга: исхрана, пснпвна здравствена нега и пдржаваое
хигијене, услуге физикалне терапије, дневни бправак за пдмпр и раднп-пкупаципну
терапију, уз прганизпван превпз кприсника из насељених места ппщтине Врбас,
2.9.
Прпщиреое пбима кприсника ппстпјеће услуге кућне неге и ппмпћи при Клубу за стара
и пдрасла лица за минималнп 10% са пратећпм неппхпднпм ппдрщкпм за прпщиреое
услуга (са ппсебним нагласкпм на укљушиваое пспба са инвалидитетпм).
2.10. Истраживаое заинтереспванпсти, развпј кпнцепта и прпјеката за усппставу услуга Клуба
за стара и пдрасла лица укљушујући ппмпћ и негу у кући у псталим насељеним местима
ппщтине,
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2.11.
2.12.

2.13.
2.14.

3.1.
3.2.
4.1.

Кпнтинуиранп планираое и птвараое прилазних рампи на улазима јавних институција и
устанпва у складу са закпнпм и важећим стандардима
Крпз сарадоу заинтереспваних и струшних актера развити целпвит кпнцепт
усппстављаоа услуге Станпваое уз ппдрщку и услуге предаха (закпнпдавна пснпва,
псмищљаваое пдрживпг екпнпмскпг мпдела и дефинисаое услуга)
Израда прпјекта за усппстављаое и примену прелиминарнпг мпдела услуге Станпваое
уз ппдрщку са услугпм предаха
Израда прпјекта и адаптација прпстпра Удружеоа за ппмпћ менталнп недпвпљнп
развијеним пспбама „Кућица“ ппщтине Врбас уз развпј кпнцепта Дневнпг центра за
пспбе лаке и умерене категприје старије пд 26 гпдина.
Фпрмираое раднпг тела кпје би активнп радилп на примени стратещких интервенција
циљне групе (састављени пд НВП и представника лпкалне сампуправе)
Кпнтинуиранп инфпрмисаое п услугама спцијалне защтите и другим правима ПСИ
путем медија
Ушещће лпкалне сампуправе са најмаое 10% средстава кап партнер удружеоима за
прпјекте
за кпји кприсник, пднпснп удружеое кпнкурище за средства кпд других
дпнатпра

ЦИЉНА ГРУПА 4/ ДЕЦА И ОМЛАДИНА
За анализу стаоа, дпнпщеое пдгпварајућих мера у пбласти спцијалне защтите деце и младих и
праћеое оихпве реализације неппхпднп је системскп пбезбеђиваое статистишких ппказатеља и
оихпвп унапређиваое.
Приказ стаоа брпја деце и пмладине на теритприји Ппщтине ппдељен на шетири узрасне ппдгрупе:
УЗРАСТ ПД 0-6 ГПДИНА - брпј деце пп гпдищтима - ппдаци су дпбијени на пснпву птвпрених
здравствених картпна
Гпдина

Ппщтина
Врбас
365
423
399
402
401
328
357
2675

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Укупнп:

Капацитети Предщкплске устанпве „Бпщкп Буха“ Врбас
Деца кпја су пбухваћена услугама
предщкплске устанпве „Бпщкп
Буха“
Брпј деце

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

1422

1445

1445

1482

1456

1390

1334

У щкплскпј 2017./2018.гпдини 1390 деце је уписанп 64 васпитне групе. Редпвнп предщкплску устанпву
ппхађа 15 деце са сметоама у развпју инклузивним приступпм.
Рпмска деца су у задпвпљавајућем брпју укљушена у рад предщкплске устанпве.

Табеларни приказ брпја деце и брпја група за 2016/17. гпдину:
12 пбјеката
Предщкплске устанпве „Бпщкп
Буха"
Пбјекат

Целпдневни
бправак
Брпј
група

Пплудневни бправак –
припрема за щкплу
Брпј
деце

Брпј
група

Брпј
деце
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„Бубица"
„Пплетарац"
„Сунцпкрет"
„Звездица"
„Вила"
„Ливадица"
„Шећеркп"
„Цвршак"
„Цицибан"
„Дуга"
„Пшелица"
„Грлица"
УКУПНП

12
8
6
5
3
2
1
3
5
4
3
4
56

301
190
117
123
50
45
15
60
107
78
63
86
1235

1
1
1
1
1
1
2
8

22
16
22
13
29
20
33
155

Графишки приказ укупнпг брпја деце за 2016/17. гпдину
301
190
117

123
50

45

107

60

15

78

63

86

Брпј ушеника пп разредима у щкплскпј 2016/2017. гпд. на теритприји ппщтине Врбас
Бр.
1

ШКПЛА

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Укупнп

38

34

38

27

26

34

33

20

250

4

7

6

6

Уписаних
првака
2016/2017

350
300
250
200
150
100
50
0

3

ПШ„Братствп-јединствп“
Врбас
ПШ„Братствп-јединствп“
Врбас спц.
ПШ“Светпзар Милетић“
Врбас
ПШ „П.П. Оегпщ“ Врбас

4

ПШ „20. Пктпбар“ Врбас

61

63

61

62

72

64

83

48

514

61

5

ПШ „Вук Карачић“ Б.Д.
Ппље

32

31

31

32

31

47

37

34

275

32

6

ПШ „Ј.Ј. Змај“ Змајевп

44

33

31

42

47

40

40

33

310

44

7

ПШ „Бранкп Радишевић“
Савинп Селп
ПШ „Бранкп Радишевић“
Равнп Селп
ПШ „Братствп-јединствп“
Куцура

31

32

23

36

24

38

21

39

244

31

24

30

31

23

36

24

37

21

226

24

40

59

46

47

50

56

63

53

414

40

440

431

414

412

451

493

493

397

3531

440

128

662

186

27

27

2

8
9
9.

25

109

91

91

81

97

116

104

91

780

109

61

50

62

58

61

74

69

58

493

61

Пснпвна музишка щкпла

УКУПНП У ПСНПВНИМ ШКПЛАМА
ССШ „4. јули“ Врбас

10

8

38

ССШ „4. јули“ ( са сметоама
у развпју)
ССШ „4. јули“ Врбас

186

186

162

Пд 1. дп 4. разреда

УКУПНП
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Гимназија „Ж. Зреоанин“
Врбас

144

171

155

147

УКУПНП У СРЕДОИМ ШКПЛАМА

330

357

317

275

11

и 27

Графички приказ кретања броја првака у
основним школама Општине Врбас у
периоду од 2011 - 2016
600

617

144

1306

330

Графички приказ броја ученика у основним
школама Општине Врбас у периоду 20112016
3700

2011/12

500

2012/13

400
300
200

2011/12

3650

2012/13

2013/14

3600

2013/14

2014/15

3550

2014/15

2015/16

100

2016/17

0

2015/16

3500

2016/17

3450
1

1

УЗРАСТ 15 – 19 ГПДИНА
Шкплска
гпдина
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17

Брпј ушеника у средоим щкплама
1547
1541
1514
1486
1434
1420

Брпј ушеника у средоим щкплама у ппщтини Врбас – пп щкплама –
Средое щкпле:
ССШ „4. јули"
Гимназија „Ж. Зреоанин"
Медицинска щкпла
УКУПНП:

2014/15
716
642
104
1486

2015/16
624
633
111
1434

2016/17
689
617
114
1420

Деца у систему спцијалне защтите
Систем спцијалне защтите деце у Србији, у складу са пснпвним принципима Кпнвенције УН п
правима детета и са начелима на кпјима се заснивају релевантни закпни у Републици Србији, а
ппсебнп Ппрпдични закпн, Закпн п спцијалнпј заштити и Закпн п финансијскпј ппдршци
ппрпдици са децпм, пријентисан је на пствариваое минималне материјалне сигурнпсти и
независнпсти, птклаоаое ппследица спцијалне искљушенпсти и превенцију и санираое ппследица
злпстављаоа, занемариваоа и експлпатације. Утемељеое циљева система спцијалне защтите
налази се у Уставпм Републике Србије гарантпваним правима: праву на живпт, ппстанак и развпј,
праву на ппщтпваое најбпљег интереса детета, праву на једнак третман, пднпснп
недиксриминиацији, и праву на уважаваое мищљеоа детета, пднпснп на партиципацији детета.
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Деца су кприсници права и услуга у систему спцијалне защтите када су им услед живптних
пкплнпсти угрпжени здравље, безбеднпст и развпј, пднпснп акп је извеснп да без ппдрщке система
спцијалне защтите не мпгу да дпстигну пптимални нивп развпја. Циљеви спцијалне защтите уппщте,
а тиме и спцијалне защтите деце, пстварују се пружаоем
услуга спцијалне защтите и активнпстима кпје предупређују, умаоују или птклаоају зависнпст д
спцијалних служби.
Деца са сметоама у развпју

Интерреспрна кпмисија пснпвана је 19.11.2010. гпдине, рещеоем п именпваоу
шланпва ппщтинске Интерреспрне кпмисије за пружаое дпдатне пбразпвне, здравствене
или спцијалне ппдрщке детету или ушенику бр: 610-42/2010-IV/04 пд 19.11.2010. гпдине.
Структура оенпг шланства је у складу са пдредбама шлана 6. став 3. Правилника п дпдатнпј
пбразпвнпј, здравственпј и спцијалнпј ппдрщци детету и ушенику ("Сл. гласник РС", бр.
63/2010).Инклузивнп пбразпваое ппдразумева једнакп правп и дпступнпст пбразпвнпгваспитнпг система за свакп дете без дискриминације, уз пбезбеђиваое пптребне ппдрщке
у складу са пптребама и индивидуалним нашинпм функципнисаоа детета
На пснпву базе ппдатака Интерреспрне кпмисије брпј деце у инклузивнпм пбразпваоу за
щкплску 2016/17 гпдину:

Пдлука п спцијалнпј заштити
грађана
ппштине
Врбас
се
дефинище: У Дневнпм бправку за
децу и младе са сметоама у развпју и
пмладину
са
инвалидитетпм
пбезбеђује се деци са сметоама у
развпју и пмладини са инвалидитетпм здравствена защтита, васпитнп-пбразпвани рад,
псппспбљаваое за рад и радне активнпсти, радна и пкупаципна терапија и културнп-забавне и
рекреативне активнпсти, према оихпвим сппспбнпстима и склпнпстима. Седищте Дневнпг бправка
налази се у Врбасу, Марщала Тита брпј 126. Дневни бправак се налази у саставу Центра за
спцијални рад Ппщтине Врбас кпме се ппверава управљаое, кприщћеое и пдржаваое пбјекта и
кпји се пбавезује да изврщи псигураое пбјекта и ппреме.

Планиране мере:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Пружање услуге личних пратилаца деце са сметњама у развоју
Пружање услуге помоћ у кући
Пружање услуге педагошки асистенти
Предах смештај
Набавка специјализованог возила за транспорт деце са сметњама у развоју
Израда базе података за децу и младе са сметњама у развоју за општину Врбас

Деца жртве насиља и деца са прпблемима у ппнащаоу
Пплазећи пд пснпвних принципа у рефпрми система спцијалне защтите, изражених у ппщтпваоу и
недељивпсти људских права, дпступнпсти услуга кпје су у најбпљем интересу кприсника, ефикасна
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спцијална защтита ппдразумева дпнпщеое прптпкпла п сарадои на лпкалнпм нивпу, за прпцену и
задпвпљаваое пптреба ппсебнп раоивих група ппсебнп деце и младих.
Физишкп, психишкп, спцијалнп и електрпнскп насиље су видпви насиља, при шему су неки слушајеви
садрже кпмбинацију разлишитих врста насиља. Физишкп насиље: туша, щамараое, унищтаваое
лишних ствари, унищтаваое дпкумента щкпле.Психишкп насиље: прпвпкације, претое,
пмалпважаваое, вређаое. Спцијалнп насиље: вређаое на раснпј пснпви, ппдсмеваое.
Електрпнскп насиље: слаое узнемиравајућих ппрука
Ппсебни прптпкпл за защтиту деце и ушеника пд насиља,злпстављаоа и занемариваоа у
пбразпвнп-васпитним устанпвама (Министарствп прпсвете Републике Србије,2007.гпдине)
прпписује мере кпје се предузимају у щкплама:
- Радипнице („Пснаживаое щкплских тимпва за ппдрщку у защтити ушеника пд дигиталнпг
насиља“ )
- Интервенција за први нивп - ппјашан васпитни рад у сарадои са рпдитељем:
пдељеоски старещина, наставник, васпиташ са васпитнпм группм,
пдељеоскпм заједницпм, группм ушеника и индивидуалнп
-Укљушиваое ушеника у сппртске и ваннаставне активнпсти
-Израда ИПЗ
-Едукације на тему насиља
-Ппјашана дежурства наставника
-Ппјашан надзпр над ппјединим ушеницима
-Прганизпвое литерарних и ликпвних кпнкурса на тему насиља
-Укљушиваое ушеника у хуманитарне акције
-Кпнтакти са ЦСР И МУП (у ппјединим ситуацијама)
Планиране мере
-

-

Активнпсти Интерсектпрскпг тима за защтиту деце пд злпстављаоа и занемариваоа:
Дефинисана кппрдинација на прикупљаоу дпказа и рад пп налпгу судских пргана
Дефинисане улпге и кппрдинације актера у прпцесу спцијалне реинтеграције и ппдрщке
детету накпн интервенције
Дефинисана сарадоа на превенцији насиља,ппсебнп уважавајући ппсебнп раоиву децу и
специфишнпсти защтите у пднпсу на:рпмску пппулацију,децу са сметоама у
развпју,адплесценте,децу млађу пд три гпдине
Предвиђа се Ппсебнп телп кпје се фпрмира прптпкплпм са задаткпм да прати спрпвпђеое
сппразума и даље унапређеое интерсектпрске сарадое
Увпђеое СПС телефпна за врщоашкп насиље, ппдрщкпм невладинпј прганизацији у
спрпвпђеоу активнпсти
Саветпвалищте за младе, ппдрщкпм невладинпј прганизацији у спрпвпђеоу активнпсти

Укљушиваоем у прпјекат „Унапређеое интерсектпрске сарадое у защтити деце пд насиља“,
службеници Пплицијске станице у Врбасу, кап и службеници Суда,устанпва спцијалне и
здравствене защтите, Ппщтинске управе су едукпвани за примену закпнскпг пквира.
Збпг негативних демпграфских ппказатеља у ппщтини Врбас на пснпву шлана 9. став 4. Закпна п
финансијскпј ппдрщци ппрпдици са децпм /„Службени гласник РС", бр.16/02, 115/05 и 107/09/
Скупщтина ппщтине Врбас дпнела је Пдлуке п правима на финансијску ппдрщку ппрпдици са децпм
/„Службени гласник ппщтине Врбас",брпј 11/2014 и 12/2016/ .
Материјалнп угрпжена деца и деца без рпдитељскпг стараоа
Одлукпм п правима на финасијску ппдршку ппрпдици са децпм /„Службени лист ппщтине Врбас'',
брпј 11/2014 и 12/2016/ прпписанп је:
-БЕСПЛАТАН ИЛИ РЕГРЕСИРАН БПРАВАК ДЕЦЕ У ПРЕДШКПЛСКПЈ УСТАНПВИ, У раднпј 2016/17.
гпдини пвим видпм ппмпћи ппрпдици је пбухваћенп прпсешнп месешнп 610 деце /пд 1400 укупнп
смещтених у Устанпви/.
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-ПРАВП НА БЕСПЛАТНУ ИЛИ РЕГРЕСИРАНУ УЖИНУ УЧЕНИКА ПСНПВНИХ ШКПЛА, Члан 14. „ПРАВП
НА БЕСПЛАТНУ УЖИНУ признаје се ушеницима пснпвних щкпла у Ппщтини Врбас и тп:
- без рпдитељскпг стараоа,
- са сметоама у развпју и
- кприсницима нпвшане спцијалне ппмпћи,
- из ппрпдице палпг бпрца, или впјнпг инвалида или цивилнпг инвалида рата.
-ПРАВП НА ППМПЋ ДЕЦИ ИЗ ВИШЕЧЛАНИХ ППРПДИЦА ЗА ЧЕТВРТП И СВАКП НАРЕДНП ДЕТЕ,
Члан 17. „ПРАВП НА ППМПЋ ДЕЦИ ИЗ ВИШЕЧЛАНИХ ППРПДИЦА ЗА ЧЕТВРТП И СВАКП
НАРЕДНП ДЕТЕ, кап мере пппулаципне пплитике у ппщтини Врбас, имају:
- деца узраста пд једне гпдине дп ппласка у пснпвну щкплу - на бесплатан бправак у
Предщкплскпј устанпви,
- ушеници пснпвне щкпле пд I – IV разреда – на бесплатну ужину,
- ушеници пснпвне щкпле пд V – VIII разреда и ушеници средоих щкпла – на једнпкратну
ппмпћ /за набавку учбеника и щкплскпг прибпра/ на ппшетку щкплске гпдине у висини пд
50% трпщкпва ужине за девет месеци пп цени кпју утврди Ппщтинскп веће на ппшетку
щкплске гпдине за текућу щкплску гпдину.
Правп из става 1. пвпг шлана пднпси се на щкплску гпдину.''
Исплата дешијег дпдатка у 2016. гпдини изврщена је за месешнп 3286 деце,и тп:
 првп дете – 1392,
 другп дете – 1213,
 треће дете – 530,
 шетвртп дете – 153,
 деце сампхраних рпдитеља – 752,
 деца са сметоама у развпју – 47.
- ПРАВП НА БЕСПЛАТНЕ ИЛИ РЕГРЕСИРАНЕ ТРПШКПВЕ ПРЕВПЗА УЧЕНИКА СРЕДОИХ ШКПЛА,
475 кприсника у 2016/17 щкплскпј гпдини – пд тпга: 325 ушеника свакпдневнп путују, регресиран је
смещтај у дпмпве и викенд карте – за 150 ушеника.
ПРПДУЖЕНИ БПРАВАК ПРГАНИЗПВАН У 4 ПСНПВНЕ ШКПЛЕ У ВРБАСУ (Пдлукпм п спцијалнпј
заштити грађана ппштине Врбас /„Службени лист ппштине Врбас'', брпј: 3/2013, 5/2014,
11/2015, 12/2016/)
Услуга прпдуженпг бправка у пснпвнпј щкпли за ушенике из спцијалнп угрпжених ппрпдица
пстварује се у пквиру прпдуженпг бправка у пснпвнпј щкпли у кпјпј ушеник ппхађа редпвну наставу,
а увпди се за ушенике шија је ппрпдица кприсник нпвшане спцијалне ппмпћи или је ушенику
прпдужени бправак преппрушен Мищљеоем Интерреспрне кпмисије ппщтине Врбас у текућпј
щкплскпј гпдини.
Услуга прпдуженпг бправка је бесплатна за кприснике и пстварује се пд првпг дана
нареднпг месеца пд дана дпстављаоа Упута п кприщћеоу услуге спцијалне защтите пснпвнпј
щкпли кпју ушеник ппхађа и траје, најкасније, дп краја щкплске гпдине, уз праћеое щкплскпг тима
за инклузивнп пбразпваое.
Планиране мере ппдрщке деци у ризику пд измещтаоа из ппрпдице:
1. Свратищте за децу (пптенцијални реализатпр Црвенпм крсту, уређеое санитарних
прпстприја и вещераја.),
2. Планираое набавке кпнтејнера за пплпвну пдећу и пбућу,
3. Планираое саветпвалищта за првпрптке, сампхране рпдитеље и децу ранпг узраста, нпр.
„Дешији саветник'' ,
4. Увпђеое прпдуженпг бправка за ушенике пснпвних щкпла,
5. Планира се фпрмираое Саветпвалищта за репрпдуктивнп здравље адплесцената.
У Дпму здравља „Вељкп Влахпвић'', кап прганизаципна јединица фпрмирана је служба за
здравствену защтиту заппслених,превенцију и кпнтрплу бплести у пквиру кпје психптерапеут ради
превенцију бплести зависнпсти младих. (ПРАВИЛНИК П БЛИЖИМ УСЛПВИМА ЗА ПБАВЉАОЕ
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ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНПСТИ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНПВАМА И ДРУГИМ ПБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ
СЛУЖБЕ – „Сл. гласник РС", бр. 43/06 ... 119/12)
Пд 2000. гпдине у кпнтинуитету се спрпвпди ппщта превенција бплести зависнпсти са
ушеницима старијих разреда у девет пснпвних щкпла са теритприје ппщтине Врбас. У средоим
щкплама превенција бплести зависнпсти пдвија се крпз превентивнп едукативне садржаје п
важнпсти усвајаоа и примене здравих стилпва живпта и здравих навика, и сузбијаое бплести
зависнпсти крпз ппдизаое нивпа свести п щтетнпсти злпупптреба психпактивних супстанци, на
теме: хуманизација пднпса међу пплпвима,буди срећан-буди здрав,сппрт и рекреација, ставпви
младих п алкпхплизму, злпупптреба лаких и тещких дрпга, пущеое или здравље и сл.
Превенција бплести зависнпсти је редпвна активнпст Дпма здравља. Пд 2004. гпдине Дпм
здравља „Вељкп Влахпвић” у Врбасу спрпвпди и индукпвану превенцију тј. рад са ризишним
групама, психптерапијским приступпм. Пптреба за индикпванпм превенцијпм се пптврђује сталним
ппвећаоем брпја шланпва у психптерапијским групама и сталнп присуствп ппрпдица тих шланпва.
Гпдищое се у прпсеку јави 200 идентификпваних пацијената и оихпвих ппрпдица, щтп је пкп 800
људи кпји имају прпблем са зависнпщћу билп лишни или некпг пд шланпва ппрпдице. На тему
бплести зависнпсти пре две гпдине (2014. гпдине) највећи брпј се јављап збпг алкпхпла и
кпнзумираоа илегалних супстанци. Пд 2014 – 2016. гпдине највећи брпј зависнпсти је ризик пд
кпцке.
СНАГЕ
- Припритети, циљеви и активнпсти пдређени
Лпкалним акципним планпм за младе (перипд пд 2015.
– 2019. гпдине) су реалнп заснпвани, пстварљиви.
- шланствп Канцеларије за младе у Наципналнпј
аспцијацији Канцеларија за младе и сарадоа са
кплегама из Аспцијације
- активнпсти Вплпнтерскпг клуба младих пснпванпг у
пквиру Канцеларије за младе
- Успещне прпјектне активнпсти Канцеларије за младе:
ппремаое Канцеларије за младе, пбезбеђиваое
сегменталне бине
-Сарадоа пбразпвних устанпва и Канцеларије за младе
у прпјекту «Пплиција у лпкалнпј заједници».
- Сарадоа са Наципналнпм службпм за заппщљаваое
у пквиру предвиђених прпграма пр. “Какп написати
бизнис план” пбука, реализација прпјекта “Клуб за
тражеое ппсла”.
-Канцеларија за младе је Пбезбеђена је кпмплетнпм
ппремпм рашунара, пратећпм ппремпм за брпјне
активнпсти, кап и неппхпдним канцеларијским
инвентарпм,..
Сарадоа са прганизацијама цивилнпг друщтва:
„Мултиарт“, „Друщтвп инвалида Врбаса“ кпји кпристи
Канцеларију за младе за свпје активнпсти.
-Искуствп у прганизацији сппртских такмишеоа пр.
„Street Workout” такмишеое у улишнпм вежбаоу где се
пкупља велики брпј младих,циљна група млади пд 15
дп 30 гпдина.
МПГУЋНПСТИ

СЛАБПСТИ

- Прпмпвисати активизам младих на местима кпја су
оима блиска
-Ушещће младих у прпјектима пслаоајући се на
сарадоу са Удружеоима младих и Канцеларијпм за
младе. Ппдржати прпјекте међусектпрске сарадое
-Унапредити знаоа и вещтина актера пмладинске
пплитике за активнп ушещће у друщтвеним прпцесима
(лидерске вещтине, стратещки, прганизаципни,

- Прганизације кпје се баве вплпнтерским радпм нису
умрежене;
- Нестабилни извпри финансираоа за пвакве пријекте.
- Пптенцијалнп щтетни медијски садржаји (насиље, рекламе,
стерептипи или ппрнпграфија), утицаји медија и щтетних
садржаја, регулација и сампрегулација (кпнвенције,
наципнални закпни и етишки кпдекси нпвинара и
пглащиваша), те нпве технплпгије и оихпва друщтвена улпга.

- Дискриминација младих нарущенпг здравља – млади са
инвалидитетпм, ХИВ ппзитивни, уживапци наркптика.( Млади
угрпженпг здравља срећу се са дискриминацијпм средине.)
- Млади нису дпвпљнп мптивисани те је нивп оихпвпгушещћа
на нискпм нивпу, најшещће збпг неппстпјаоа културе активнпг
ушествпваоа у друщтвенпм живпту
- Најшещћа ризишна ппнащаоа младих: пущеое, злпупптреба
алкпхпла и дрпга, злпупптреба психпактивних супстанци
зависнпст пд рашунара, игрица, интернета, кладипница,
незащтићен секс, насиље, неадекватна физишка активнпст и
неадекватна исхрана.
-Заппстављена брига п менталнпм здрављу младих разлишите тещкпће адплесцентнпг перипда .
- Псипаое деце из пбразпвнпг система, када су у питаоу
пснпвне и средое щкпле са теритприје ппщтине Врбас
- Ппјава насиља међу младима дубпкп ппгађа оихпве
ппрпдице, пријатеље и щиру и ужу заједницу
- Два пута већа незаппсленпст младих у пднпсу на ппщту
пппулацију, али и недпвпљна укљушенпст у активнп тражеое
ппсла.

ПРЕПРЕКЕ
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вплпнтерски, прпјектни меначмент, уппзнаваое са
правним регулативама, управљаое развпјним
прпцесима и сл.).
- Пснаживати ппстпјеће и развијати инпвативне
приступе у пбласти превенције насиља и
дискриминације.
- Ппвећати видљивпст рада Канцеларије за младе,
ушенишких и студентских парламената.
-Прганизпваое сајмпва, фпрума, трибина младих ради
међуспбнпг инфпрмисаоа п удружеоима младих и за
младе, оихпвим активнпстима прпјектима и др.
инфпрмацијама знашајних за младе на лпкалнпм и
ппкрајинскпм нивпу.
- Развијаое вплпнтерскпг тима при канцеларији за
младе

- Негативне друщтвене тенденције (ппраст бплести
зависнпсти, криминала, насиља).
- Некпнкурентнпст на тржищту рада утише на развијаое
псећаја бесппмпћнпсти щтп за крајоу ппследицу мпже да има
спцијалну искљушенпст кап и дугптрајнију екпнпмску
зависнпст.
- Недпвпљнп издвајаое материјалних средстава пд стране
државе за ангажпваое младих и кприснп кприщћеое
слпбпднпг времена.
- Ппнуђени садржаји неприлагпђени уметнишким и наушним
афинитетима младих.

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ:
1. Прпцена стаоа пптреба, снага и разлика деце и младих и планираое плана пружаоа услуга
2. Унапређиваое квалитета, пбима и дпступнпсти ппстпјећих и развијаое нпвих услуга лпкалне
заједнице намеоених защтити деце, младих щиреоем мреже сарадника и партнера.
3. Чуваое и унапређиваое здравља младих крпз прпмпцију репрпдуктивнпг здравља и
пппулаципну едукацију.
4. Јашаое капацитета Вплпнтерскпг клуба у пквиру Канцеларије за младе.
5. Планираое ппдрщке невладиним прганизацијама у прпјектним активнпстима на прпмпцији
нулте тплеранције на злпстављаое и занемариваое деце.
6. Планираое ппдрщке невладиним прганизацијама у прпјектним активнпстима на реализацији
спцијалних услуга: пружаое услуга лишних пратилаца, ппмпћ у кући, педагпщки асистенти.
СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЦИ:
1. Прптпкпл п сарадои институција и невладиних прганизација у пбласти превенције и сузбијаое
бплести зависнпсти крпз три припритетне пбласти (защтита младих пд упптребе психпактивних
супстанци, сузбијаое наркпманије и буђеое и ппдизаое јавне свести);
2.Кпнтинуиранп пренпщеое инфпрмација младима из пбласти пшуваоа здравља (нарпшитп
репрпдуктивнпг здравља) да би се фпрмирали здрави стилпви живпта тј. превениралп пщтећеое
репрпдуктивнпг здравља-абпртуси, малплетнишке труднпће, пплнп пренпсиве бплести... Ушеое п
кпнтрацепцији и пплним бплестима;
3. Фпрмираое вплпнтерскпг Интернет тима при Канцеларији за младе ппщтине Врбас у циљу
ппсдтицаоа активизма и вплпнтиризма младих;
4. Врщоашка едукација пп щкплама да би се смаоила дискриминација према младима нарущенпг
здравља (инвалидитет, ХИВ/сида) крпз тематске радипнице пп щкплама и струшна индивидуална
ппдрщка дискриминисаним младим пспбама тј. пмпгућити приступашнији кпнтакт са струшоацима
(психплпгпм, инфектплпгпм, спцијалним радникпм, епидемиплпгпм);
5. Едукација рпдитеља и старатеља је врлп важан сегмент на ппљу примарне превенције. Псим
пснпвне едукације рпдитеља неппхпднп је псппспбљаваое рпдитеља за дпбру кпмуникацију са
децпм и јашаое сппспбнпсти ппрпдице за рещаваое кризних мпмената. Ппрпдица треба да пружи
услпве за здравп пдрастаое деце, оихпвп инфпрмисаое и дпнпщеое пдгпварајућих пдлука;
6. Унапређиваое саветпдавнпг рада у устанпвама примарне здравствене защтите и мптивисаое
здравствених радника за рад се рпдитељима и старатељима;
5.1. Пбезбеђиваое средстава за рад Интерреспрне кпмисије за термине лпгппеда, дефектплпга и
сл. и за услуге Дневнпг бправка деце и младих са инвалидитетпм у ппщтини Врбас;
5.2. Ушещће щкпла и виспкпщкплских устанпва пбпгаћиваоем наставним средствима и метпдама
неппхпдним за примену инклузивнпг приступа у пбразпваоу;
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6.1. Кпнтинуиранп праћеое ефеката реализпваних превентивних прпграма и активнпсти на защтити
младих пд насиља;
7.1. Сарадоа са струшоацима из других надлежних пргана (СУД, СУП, Тужилащтвo, пбразпваоe,
здравствo) крпз прганизацију служби и медија ради свепбухватне защтите ушеника пд насиља,
злпстављаоа и занемариваоа;
8.1. Фпрмираое Саветпвалищта за репрпдуктивнп здравље адплесцената ималп би за циљ
пружаое услуга спцијалне защтите саветпдавнп-терапијске и спцијалнп-едукативне услуге;
8.2. Разним активнпстима свих наведених субјеката пптребнп је пбезбедити стални утицај на свест
грађана,кап и ппјединашнп утврђиваое и планираое пдређених мера, кпје, ппред материјалних
кпмпензација, пбухватају сферу рада, пбразпваоа, пплитику урбанизације, стамбену пплитику,
ппмпћ дпмаћинству и заппсленпј жени, пдгпварајућу здравствену защтиту трудница и ппрпђај без
ризика и траума;
9.1. Псниваое услуге Станпваое уз ппдрщку за децу и младе кпји напущтају систем спцијалне
защтите.
ЦИЉНА ГРУПА 5/ ПОРОДИЦА /И НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ/
5/1. АНАЛИЗА СТАОА ЦИЉНЕ ГРУПЕ
Ппщта друщтвена криза свакакп се пдражава и на ппрпдицу, кап пснпвну ћелију друщтва.
Приватизација предузећа, нестабилна пплитишка ситуација, ппвећан брпј незаппслених, велики
брпј сирпмащних кап и прпмеоена демпграфска структура у ппщтини у великпј мери шине
пдредницу у планираоу спцијалне защтите.
Према пппису из 2011. гпдине укупан брпј дпмаћинстава пп насељеним местима је бип 14.025:
- у Врбасу има 8.098 дпмаћинстава.,
- у Башкпм Дпбрпм Ппљу 1.087 дпмаћинстава,
- у Змајеву 1.341 дпмаћинстава,
- у Куцури 1.499 дпмаћинстава,
- у Равнпм Селу 1.014 дпмаћинстава,
- у Савинп Селу 939 дпмаћинстава и
- у Кпсаншићу 47 дпмаћинствп.
Дпмаћинства према брпју шланпва:
Брпј шланпва ппрпдице
Укупнп
Дпмаћинства
Врбасград
Пстала
насеља
Врбас

6и
вище

1

2

3

4

8098

1681

1978

1484

1676

757

522

5927
14025

1226
2907

1405
3383

1057
2541

1168
2844

603
1360

468
990

Табела 1 и Графикон 1: Домаћинства према броју чланова, 2011. године
Извпр: Пппис станпвнищтва,дпмаћинстава и станпва, РЗС
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Градска
насеља

21

24

18

Остала
насеља

21

24

18

0%

20%

1 члан
3 члана

40%

21

20
60%

2 члана
4 члана

9

6

10

8

80%

100%

Увидпм у прпцентуални пднпс дпмаћинстава кпја имају разлишит брпј деце на нивпу
градске средине и псталих насеља упшава се да је структура гптпвп иста пдн. да пбе средине
карактерище гптпвп ппдједнака прпцентуална заступљенпст дпмаћинстава пп брпју деце.

Ппрпдице према типу и брпју шланпва:
Укупнп на
теритприји
ппщтине
Врбас
Брпј
ппрпдица
Брпј
шланпва

Тип ппрпдице
Брашни Ванбрашни
пар са
пар са
децпм
децпм

Брашни
пар без
деце

Ванбрашни
пар без
деце

Мајка
са
децпм

12020

2708

242

5971

670

1966

463

37002

5416

484

22729

2608

4653

1112

Птац са
децпм

Табела 2: Породице према типу и броју чланова, 2011. године
Извпр: Пппис станпвнищтва, дпмаћинстава и станпва, РЗС

Пд укупнпг брпја ппрпдица гптпвп 50% оих су пне кпје шине брашни парпви са децпм кпји
заједнп шине пкп 62% укупнпг брпја станпвнищтва Врбаса не рашунајући самце без ппрпдице.
Према ппдацима Републишкпг Завпда за статистику прпцена брпја станпвника ппщтине
Врбас у 2015. гпдини је 40.634. Стппа прирпднпг приращтаја је негативна -6, дпк је индекс стареоа
је изнпсип 116 с пбзирпм да је смаоеое брпја старијих пспба у укупнпј пппулацији праћенп
свеукупним падпм наталитета и ппсебнп ушещћем млађе пппулације станпвнищтва дп 15 гпдина у
укупнпм станпвнищтву. Вреднпст индекса стареоа је ппказатељ кпји наглащава ппстпјаое
дпминантпг прпцеса стареоа станпвнищтва и стаое у ппщтини Врбас дпвпди у раван са еврппским
трендпвима стареоа пппулације.
Брпј незаппслeних лица према степену струшне спреме:

2000

1103

1500

596

684
1000

931
791

671

500

135

II

73

29

0

I

131

11

138

III

IV

V

VI

VII-1

221
142

VII-2

0

3

1

0

VIII

Графикон 2: Структура незапослених становника општине Врбас по степену стручне спреме, децембар 2016. године
Извпр: Гпдищои извещтај ЦСР Врбас за 2017. г; ппдаци Наципналне службе за заппщљаваое
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Према евиденцији Наципналне службе заппщљаваоа, филијала Врбас, брпј лица
пријављених НСЗ Врбас у децембру месецу 2016.гпдине је 5.660 лица, пд тпга су 2.884 жене.
Највећи брпј незаппслених лица има у живптнпј дпби 25-55 гпдина.
Према евиденцији Матишне службе Ппщтинске управе Врбас у 2016.гпд. уписанп је у МК
рпђених 857 лица, пд тпга 356 су деца шије мајке имају пребивалищте у Врбасу. Брпј умрлих тпкпм
2016. гпдине је 554 лица. И даље забриоава ппдатак да је брпј умрлих већи пд брпја рпђених.
Имајући у виду демпграфске индикатпре, стппа прирпднпг приращтаја у Ппщтини Врбас je
негативна и планира се даље примеоиваое прпнаталитетних мера. У 2017. гпдини
( 01.01.2017.- 22.05.2017. ) рпђенп 100 беба, a умрлп 260 људи (негативан - 160), те је из тих разлпга
пптребна примена прпнаталитетних мера.
Циљ прпнаталитетне пплитике је ппвећаое брпја станпвника. Издвајаоа државе су недпвпљна и
неусклађена са пптребама станпвнищтва. Удружеое грађана, не мпгу мнпгп да утишу на
ппправљаое кпнкретних пппулаципних мера, кпје дају резултате, а везане су за материјалнп
ппбпљщаое услпва ппрпдица кпје желе децу. Међутим, мнпге пспбе кпје се леше пд стерилитета су
прилишнп непбавещтене п вантелеснпј пплпдои. Неппхпдна је бпља инфпрмисанпст и едукација
свих парпва кпји се припремају за вантелесну пплпдоу. Мнпги парпви нису уппзнати са нпвим
закпнпм, да услуге вантелесне пплпдое пд пве гпдине мпгу да раде и у неким приватним
клиникама, п трпщку државе, да је старпсна граница ппмерена са 40 на 42 гпдине итд.
Пптребна је:
1. Едукација и инфпрмисанпст парпва кпји имају прпблем са зашећем
2. Уппзнаваое парпва са закпнскпм регулативпм
3. Психплпщка ппдрщка
4. Пдржаваое радипница, предаваоа и индивидуалних разгпвпра парпва са лекарпм и
психплпгпм
5. Штампаое брпщура и флајера, кпји ће се делити у свим местима ппщтине Врбас, а акценат ће
бити на щтп бпљпј инфпрмисанпсти грађана и грађанки кпји живе у селима наще ппщтине.
Ппсебан циљ је пппулаципна едукација:
-щиреое знаоа и вещтина везаних за пшуваое репрпдуктивнпг здравља и биплпщкпг пптенцијала
- делпваое на размищљаоа младих п браку, ппрпдици, рађаоу деце, релацији између жене и
мущкарца и слишнп.
-Најважни ји нашини да медији ппстану едукатпри у пвпј сфери су:
• издаваое редпвнпг билтена,
• прганизпваое »пкруглих стплпва« на разлишите теме за сензибилизацију и едукацију нпвинара,
• ппзиваое представника медија на све релевантне скуппве,
• ангажпваое агенција за маркетинг за израду спптпва.
У пшекиване ефекте кап резултат систематише пппулаципне едукације пшекујемп смаоеое
прпблема кпјима је репрпдуктивнп здравље станпвнищтва пптерећенп:
 распрпстраоенпст кпнзервативне кпнтрпле рађаоа у кпјпј дпминира coitus interruptus и
ппследишнп, у слушају када се труднпћа не жели или не мпже прихватити, прибегаваое
намернпм прекиду труднпће,
 бплести кпје се пренпсе сексуалним путем,
 ппраст ризишнпг ппнащаоа адплесцената кпје директнп и индиректнп вищеструкп
угрпжава репрпдуктивнп здравље младих,
-ппраст инциденције пущеоа међу свим старпсним групама, наглащенп међу
адплесценткиоама,
-ппраст упптребе алкпхпла међу адплесцентима, са ппсебним карактеристикама кап щтп су
снижаваое старпсне границе у кпјпј се има искуствп са алкпхплпм, уз истпвремени ппраст
фреквенце и квантитета упптребе алкпхпла међу младима,
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- брзп щиреое упптребе дрпге међу адплесцентима и тп пре свега марихуане,
амфетамина и херпина;
- ппраст ванбрашних адплесцентних труднпћа;
- ппраст адплесцентних намерних прекида труднпће и ппраст сексуалнп пренпсивих
бплести;
- пплни кпнтакти са две или вище пспба у истпм перипду;
- сексуалнп искуствп у једнпдневнпј вези;
- защтита.
Прпнаталитетне мере:
1. правп на ппклпн првпрпђенпм детету у нпвпј гпдини,
2. правп на нпвшану ппмпћ ппрпдици за нпвпрпђену бебу,
3. бесплатан или регресиран бправак деце у предщкплскпј устанпви,
4. правап на бесплатну или регресирану ужину ушеника пснпвних щкпла,
5. правп на ппмпћ деци из вищешланих ппрпдица за шетвртп и свакп нареднп дете,
6. Саветпвалиште за репрпдуктивнп здравље у свакпј пснпвнпј щкпли,
7. Прганизпваое едукација: Пдсек за здравственп васпитаое и прпмпцију здравља у ДЗ „Вељкп
Влахпвић”,
8. Медијске кампаое за прпмпвисаое мера прпнаталитетне пплитике.

Кприсници пп
узрасту

Брпј кприсника тпкпм 2016.гпд.

Деца (0-17)

М
731

Ж
665

Укупнп
1396

Млади (18-25)

231

310

541

Пдрасли (26-64)
Старији (65 и
више)

1080

1346

2426

170

343

513

Укупнп

2212

2664

4876

Табела 1: Корисници услуга Центра за социјални
рад општине Врбас, 2016. године
Извпр: Гпдищои извещтај п раду ЦСР Врбас,
2016. Гпдине

Према ппдацима статистишкпг завпда у перипду пд 2013. дп 2015. гпдине склппљен је брпј
брашних заједница кпји пдгпвара и претхпдним извещтајним перипдима. Међутим, пхрабрује
ппдатак да је тпкпм истпг трпгпдищоег перипда ппадап је брпј разведених бракпва за гптпвп 50%.
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Графикон 3: Број закључених и разведених бракова у периоду од 2013. до 2015. године
Извпр: Републишки Завпд за статистику

У ПУ „Бпщкп Буха“ у децембру 2016. гпдине у целпдневнпм бправку билп је 1188 деце а у
пплудневнпм 150 деце.
У 2016. гпдини прекп Ппщтинске управе правп на дешији дпдатак пстварилп је 3286 деце
щтп је ппраст у пднпсу на перпд пд 2013. дп 2015. гпдине према ппдацима Министарства за рад,
заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа.

Број: 42. Страна 2381. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
3000
2500

2722

2000

2664

2496

1500
1000
500
0

2013

2014

2015

Графикон 4: Број деце корисника дечијег додатка у периоду од 2013. до 2015. Године
Извор: Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

У 2016. гпдини укупнп је 1110 кприсника пстварилп правп на статус енергетскпг защтићенпг
купца (кприсници дешијег дпдатка, НСП, и грађанствп материјалнп угрпжених).
Анализирајући табелу кприсника услуга ЦСР Врбас примећујемп да је највећи брпј
кприсника из групе пдраслих, па следе деца, па млади и на крају стари. Такпђе се евидентира да
предоаши брпј жена щтп је у складу са статистишким ппказатељим Ппписа из 2011. гпдине.
Ушещће кприсника спцијалне и ппрпдишнп-правне защтите у укупнпм брпју станпвнищтва
ппщтине изнпси пкп 11%.
Кприснишкегрупе
Жртве насиља, занемаренe пспбe и у
ризику пд занемариваоа
Пспбе са инвалидитетпм
Пспба
са
друщтвенп
неприхватљивим ппнащаоем
Пспбе кпје имају пптребе за дпмским
смещтајем и др. услугама спц.
защтите у лпкалнпј заједници
Материјалнп угрпжене пспбе
Пспбе кпје се сппре пкп врщеоа
рпдитељскпг права
Страни држављани и лица без
држављанства
у
пптреби
за
спцијалнпм защтитпм
Жртве тргпвине људима
Пстали

Млади
(18 - 25)

Пдрасли
(26 - 64)

Старији
прекп 65

14

43

17

74

48

253

110

411

46

39

6

91

127

473

273

873

332

1630

125

2087

12

69

5

86

0

0

0
13

0
50

УКУПНП

0
0
9

0
72

Табела 1: Корисничке групе услуга Центра за социјални рад општине Врбас према узрасу и категоријама социјалне
потребе, 2016. године
Извпр: Гпдищои извещтај п раду ЦСР Врбас, 2016. Гпдине

У старпснпј групацији младих највећи брпј су у систему спцијалне защтите из разлпга
материјалне угрпженпсти - 332 лица. Имамп 48 младих са сметоама у развпју (већина оих је
пстварилп правп на туђу негу и ппмпћ или увећани дпдатак). 12 младих са сметоама у развпју су на
смещтају у устанпви спцијалне защтите. У групацији млади са сметоама у развпју најбрпјнији су са
интелекуалним инвалидитетпм оих 26, па следе са телесним инвалидитепм оих 12, са
кпмбинпваним сметоама 6 и ментални и сензпрни инвалидитет 1 и 1 са менталним
инвалидитетпм. У 2016. гпдини 46 младих је са неприхватљивим ппнащаоем

Број: 42. Страна 2382. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
(ппшинипципрекрајних или кривишних дела – старији малплетници). 14 младих кпји су жртве
насиља и тп 6 је трпелп физишкп насиље а 8 је трпелп психишкп насиље. У категприји младих 13 оих
је ппд сталним старатељствпм, и свих 13 је у пптпунпсти лищенп ппслпвне сппспбнпсти ( 9
мущкараца и 4 жене), а 8 младих је ппд привременим старатељствпм.
У категприји пдраслих кприсника најбрпјнији су материјалнп угрпжене пспбе , оих 1630, па
следе 473 пдрасле пспбе кпје су имале пптребу за дпмским збриоаваоем.Збпг насиља кпје трпе пд
шлана ппрпдице 43 пдрасла пспба нам се пбратилп и тп 8 мущкараца и 35 жена, 27 оих је трпелп
неки вид физишкп насиље а 16 психишкп насиље., 4 лица је евидентиранп са друщтвенп
неприхватљивим ппнащаое. У групацији пдраслих лица 61 је билп ппд сталним старатељствпм (53
је у пптпунпсти лищенп ппслпвне сппспбнпсти а 8 су делимишнп лищенп ппслпвне сппспбнпсти) а
20 пдрасла лица је билп ппд привременим старатељствпм. Кпд српдника је смещтенп 32, у
хранитељскпј ппрпдици, 45 је на дпмскпм смещтају а 10 је на бплнишкпм лешеоу у психијатриским
устанпвама.
Нажалпст, 17 кприсника старијих пд 65 гпдина је билп излпженп некпм виду насиља у
ппрпдици, и тп најшещће пд стране свпје деце. Ппд сталним старатељствпм је 16, а на 48 пспба
примеоена мера привремене старатељске защтите старих лица.
Важнп је истаћи да је Центар радип на развијаоу ппрпдишнпг смещтаја за пдрасле и старе,
пбзирпм да је тај вид збриоаваоа маое рестриктиван и кприсници га лакще прихватају.
У свим слушајевим (81) пријављенпг насиља у ппрпдици, пвај прган старатељства је бип
укљушен, у првпј фази рада путем тријаже, сашиоаваоа ппшетне прпцене а пптпм се рад реализпвап
схпднп сашиоенпј прпцени. Услуге Центра кпје су кпристиле пспбе кпје су преживеле ппрпдишнп
насиље су: саветпдавнп инфпрмативне ( 64); ппмпћ у васпитаваоу и развиним прпблемима деце (3) ;
рад на рехабилитацији рпдитељства кпд занемарене деце ( 1); рад на усмераваоу и праћеоу лица у
стаоу спцијалне пптребе (17); ппмпћ у пствариваоу пдређених права ( 12) интервенције и
ппсредпваое кпд других институција ( 8), пстали пблици и мере (24).
Према пспбама кпје су преживеле насиље примеоивани су и следећи пблици защтите:
сталнп старатељствп (1); привременп старатељствп (3); кпрективни надзпр(1), НСП (7); увећан НСП
(3); дпдатак за ппмпћ и негу другпг лица (1); увећан дпдатак за ппмпћ и негу другпг лица (2);ЈНП (
50); бесплатан пбрпк (4). Пдржанп је и 17 кпнференција слушаја; за пптребе ппступака кпји су
впђени Суда,ПЈТ-а и ПС, дпстављенп је 69 Налаза и мищљеоа.
У мају месецу 2015. гпдине ЦСР Врбас је пптписап „Сппразум п сарадои на лпкалнпм
нивпу у ситуацијама насиља у ппрпдици“ међу институцијама на лпкалу. Такпђе је председник
ппщтине Врбас фпрмирап Кпрдинаципнп телп за спречаваое и сузбијаое насиља у ппрпдици
20.04.2015.гпдине.
У складу са инструкцијама истпг прптпкпла, фпрмиран је Интерни тим за сузбијаое насиља
у ппрпдици и партнерским пднпсима. Тим шине сви заппслени струшни радници Центра. Нашин
рада је усклађен са истим прптпкплпм, такп да се прпвери валиднпст ппднеска, задужи радник,
размеоује инфпрмације пп пптреби са: Пплицијскпм станицпм, СХМП, ПЈТ-пм, Прекрщајним судпм,
Пдељеоем психијатрије, пбразпвним институцијама, a пптпм врщи ппшетну прпцену, планира
услуге, те прати реализацију плана. Пплицијска станица псигурава безбеднпст, а ЦСР се ангажује на
пбезбеђеоу минимума егзистенципналних услпва, пружаоу ппрпдишнп-правне ппмпћи, пружаоу
саветпдавнп терапијских услуга, уппзправа насилника, ппкреће ппступке у име лица ппд
стартељствпм, ушествује у ппступцима, спрпвпди психпспцијалне третмане, прати ефекте рада.
У сарадои са ПС и СХМП, Центар за спцијални рад спрпвпди и услуге 24-п шаспвне
непдлпжне интервенције.
Такпђе на лпкалнпм нивпу функципнище Саветпвалищте за брак и ппрпдицу, кап бесплатна
услуга за све грађане, а ппсебна пажоа и ппдрщка се ппсвећује жртвама насиља (психп-спцијална
ппдрщка, правна ппмпћ, пснаживаое,…) нарпшитп из разлпга щтп се пмпгућава приватнпст кпја се у
тпку раднпг времена не мпже у тпликпј мери пбезбедити странкама.
Тпкпм 2013. гпдине евидентиранп је 54 жртве насиља.
У 2014. гпдини је пријављенп 74 жртве насиља, пд тпг брпја : 40 је трпелп физишкп насиље,
33 психишкп, 1 екпнпмскп, дпк није забележен ни један слушај сексуалнпг насиља.
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У 2016. гпдини билп је евидентиранп 81 насиље.
У 2014. гпдини је евидентиранп:
Деца

Дпминантне врсте
насиља

Млади

Пдрасли

Старији

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

Физишкп насиље

3

5

0

0

2

18

5

5

Сексуалнп насиље

0

0

0

0

0

0

0

0

Психишкп насиље

6

3

2

8

2

12

1

1

Занемариваое

1

0

0

0

0

0

0

0

Екпнпмскп насиље

0

0

0

0

0

0

0

1

Другп

0

0

0

0

0

0

0

0

УКУПНП

10

8

2

8

4

30

6

7

У перипду 01.01- 30.05.2015.гпдине у Центру за спцијални рад евидентиранп је насиље у
ппрпдици. У складу са метпдплпгијпм рада и надлежнпщћу заппслени су предузели адекватне
мере.

Дпминантне врста
насиља

Деца

Млади

Пдрасли

Старији

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

Физишкп насиље

2

1

1

7

4

33

0

1

Сексуалнп насиље

0

0

0

0

0

0

0

0

Психишкп насиље

2

1

0

1

2

29

0

8

Занемариваое

0

0

0

0

0

0

0

0

Екпнпмскп насиље

0

0

0

0

0

0

0

0

Другп

0

0

0

0

0

0

0

0

УКУПНП

4

2

1

8

6

62

0

9

Тпкпм 2016.гпд. евидентиранп је:
Дпминантне врсте
насиља
Деца

Млади

Пдрасли

Старији

Физишкп насиље
Сексуалнп насиље

3

6

27

4

Психишкп насиље

4

8

16

13

7

14

43

17

Занемариваое
Екпнпмскп насиље
Другп
УКУПНП

Фпрмиран је интерсектпрски тим за защтиту деце пд злпстављаоа и занемариваоа у
ппщтини Врбас у сарадои са Еврппскпм унијпм, УНИЦЕФ-пм, Министарствпм прпсвете, здравства,
унутращоих ппслпва и спцијалне защтите.
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SWOT анализа
СНАГЕ









СЛАБПСТИ




Знаое
Струшнпст
Ппсвећенпст
Међуреспрна сарадоа (пптписани
прптпкпли)
Већибрпјневладинпгсектпра
Бпља инфпрмисанпст
Закпнска регулатива
Ппстпјаое базе ппдатака у ЦСР






МПГУЋНПСТИ










Недпстатак материјалних средстава
Немптивисанпст (лпща материјална
надпкнада за 24h дежурствп)
Не ппстпје сталне, кпнтинуиране услуге
(непдрживпст услуге ппсле престанка
прпјектних активнпсти)
Препптерећенпст струшнпг кадра ппслпм
Неразвијенпст пптребних услуга

ПРЕПРЕКЕ



Прпјектнп аплицираое
Јавни радпви – активација кприсника
Лпбираое на лпкалнпм нивпу
Закпн п спцијалнпј защтити (у припреми)
Ппстпјаое јасних стандарда за развпј
услуга
Фпрмираое фпнда за жртве насиља
Пбушенпст и спремнпст кадра за развпј
нпвих услуга
Ппстпјаое прпстпра кпји би се мпгап
адаптирати у стамбену јединицу
предвиђену за жртве насиља









Неппвереое жртава насиља према
ппјединим системима (неједнак приступ
жртви пд стране разлишитих система)
Недпвпљан брпј струшних радника
Неумреженпст система и неппстпјаое
прптпка инфпрмација међу сектприма
Фпрмализпване прпцедуре у ппјединим
сегментима (вещташеое)
Пребациваое пдгпвпрнпсти са једнпг
система на други
Пплитишка превираоа (прпменљивпст
припритета у защтити „раоивих“ група
(Рпми, ПСИ, материјалнп угрпжени,
сампхрани рпдитељи…))
Ппщтина сврстана у прву категприју
развијенпсти

Сервиси / службе ппдрщке ппрпдици у ппщтини Врбас:

Устанпве
здраствене
защтите

Саветпвали
щте за брак
и ппрпдицу

Саветпвали
щте за
репрпдукт
ивнп
здравље
Клуб за
старе и
пдрасла
лица

Служба
правне
ппмпћи

Педијатрис
ка службасаветпв. за
бебе

Саветпвал.
за
унапређео
еи
пшуваое
ппрпдишнп
г здравља

ппрпдица

Библиптек
а играшака
за
децуМНРП

Ппливален.
патрпнажн
а служба

Развијена
мрежа
предщк. и
щкплских
устанпва
Шкпла за
труднице

Кпмисија
за рпдну
равнпправ
нпст

Ппщтин.
пдбпр за
превен.
бплести
зависнпсти

5/2. ДЕФИНИСАОЕ ПРПБЛЕМА И ДИЈАГНПЗА СТАОА ЦИЉНЕ ГРУПЕ
Ппрпдица у ппщтини Врбас /и насиље у ппрпдици/
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Лпща екпнпмска ситуација у друщтву пдражава се директнп на функципналнпст ппрпдице
Прпмене у систему вреднпсти, губитак традиципналних вреднпсти
Васпитна кпмпететнпст ппрпдице
Виспк прпценат развпда у пднпсу на брпј склппљених бракпва
Низак нивп наталитета, пасивна плпднпст
Насиље у ппрпдици је све видљивије и самим тим и присутније пбзирпм да је и правнп први пут
дефинисанп пплпвинпм 2005.гпд.( примена Ппрпдишнпг закпна)
Прпдуженп пдвајаое младих пд ппрпдице ппрекла
Присутнпст ращиренпсти бплести зависнпсти (алкпхплизам, наркпманија, кпцкаое, игре на
срећу, зависнпст пд кпмпјутера, пущеое...)
Недпвпљна инфпрмисанпст грађана/ки п ппстпјећим услугама и сервисима за ппдрщку
ппрпдици
Предрасуде и стерептипи п улпзи пдређених институција и служби кап и п оихпвим
кприсницима
Ппраст врщоашкпг насиља у свакпдневнпм живпту а наставља се и путем друщтвених мрежа
Правна регулатива јаснп дефинисала ппступке и кпраке кпји се предузимају у свакпм систему (
правпсуђе, здравствп, пплиција, ЦСР и пбразпваое)
Сарадоа међу институцијама је на задпвпљавајућем нивпу( Прптпкпл п ппступаоу институција у
ситуацијама насиља у ппрпдици на лпкалнпм нивп пптписан 2015.гпд.)
Струшни радници из разлишитих система прпщли вище едукација и семинара из пбласти насиља
у ппрпдици
Слпженпст прпблема ппрпдице у стаоу дисфункције захтева један кпмплетнији приступ,
примену превенције кпја јединп мпже дати дугпрпшне резултате

5/3. ЗАКЉУЧАК П ЦИЉНПЈ ГРУПИ:
Смаоеое знашаја традиципналних вреднпсти у ппрпдици, савремени стил живпта
неппвпљнп утише на спцијалнп защтитну функцију пдраслих шланпва ппрпдице према оеним маое
мпћним шланпвима ( деца и стари). Све већи брпј улпга кпју пптерећује савременпг шпвека нарпшитп
жену ( улпга мајке, супруге, заппслене жене, ћерке уз недпвпљнп ангажпваое пца, супруга..)
ппвећава нивп стреса и шестп дпвпди дп исппљаваоа дисфункципналних пбразаца ппнащаоа у
ппрпдишним пднпсима. Дисфункципнални ппрпдишни пднпси прпвпцирају и ппрпдишну кризу кпја
захтева струшну ппмпћ у ангажпваоу здравих капацитета ппрпдице на превазилажеоу кризе.
Брпј развпда кап и ппдатак да се ппднпсипци захтева јављају млади брашни парпви са
малим дететпм указују на смаоен праг тплеранције на разлишитпст и неспремнпст на прављеое
кпмпрпмиса. С друге стране супшавамп се са све шещћим пријављиваоем насиља у ппрпдици и
пптребпм брзих интервенција. Прпблем насиља захтева рад на превенцији какп би се предупредилп
трансгенерацијскп пренпщеое дисфункципналних пбразаца ппнащаоа.
Ппследоих гпдина се упшава ппвећан степен врщоашкпг насиља нарпшитп тзв.електрпнскпг
насиља- пднпснп насиље путем друщтвених мрежа ( све вище вређаое, пмалпважаваое ,
исмеваое итд..
5/4. ПРЕППРУКЕ – СТРАТЕШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
1. Јашаое и ппвезиваое материјалних, финансијских и људских ресурса у јединствен систем
ппдрщке ппрпдици.
2. Развпј унутращоих капацитета ппрпдице за пствариваое целпвитих ппрпдишних функција.
3. Превентивни рад са децпм предщкплскпг/ щкплскпг узраста на тему врщоашкпг насиља
4. СПС телефпн за жртве насиља.
5/5. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
 Фпрмираое фпнда за жене - жртве насиља
 Пбезбедити брзу, целпвиту и ппверљиву медицинску услугу за жене жртве насиља
 Интензиван рад/пснаживаое жртве насиља крпз саветпвалищте
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Пбезбеђиваое јпщ једне стамбене јединице за жртве насиља
Превентивни рад са децпм предщкплскпг/щкплскпг узраста а везанп за врщоашкп насиље
Едукација струшних кадрпва свих система
Бпље инфпрмисаое јавнпсти
Едукација „ризишних“ група п фенпмену « насиља» (Рпми, материјалнп угрпжени, ПСИ…)

5/6. СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЦИ
1.1. Дпгпвпр са тужилащтвпмп птвараоу наменскпг рашуна на кпји би се уплаћивап деп
изрешених нпвшаних казни
2.1. Један дан у месецу дпступни прегледи без шекаоа и заказиваоа (ппщта пракса и
гинекплпгија) за жртве насиља
3.1. Бесплатне правне и саведптавне услуге за жртве насиља у саветпвалищту
3.2. У другпј пплпвини 2018. гпдине Увпђеое СПС телефпна
3.3. Кпнтинуиранп прганизпваое ''пкруглих стплпва'' везаних за насиље у ппрпдици
4.1. Дп краја 2018.гпд. пснпвати услугу Станпваое уз ппдрщку намеоену жртвама ппрпдишнпг
насиља за ппщтину Врбас, капацитета 2-3 ппрпдице да буду смещтене
5.1. Дп краја 2018.гпдине едукавати већи брпј прпфесипналаца из система пбразпваоа везанп за
врщоашкп насиље
5.2. Тпкпм 2018. гпдине перманетнп прганизпвати Трибине на тему врщоашкпг насиља пп
щкплама
6.1 Перманетна едукација струшоака из пбласти спцијалне защтите
7.1. Кап трајан задатак припремити и пдщтампати јединствену брпщуру намеоену инфпрмисаоу
кприсника п свим ппстпјећим услугама и сервисима за ппдрщку ппрпдици
7.2.Кпнтинуиранп инфпрмисаое јавнпсти п ппстпјећим правима и услугама из пбласти спцијалне
защтите једнпм у два месеца путем средстава инфпрмисаоа
7.3. Штампаое флајера и другпг прппаганднпг материјала – трајан задатак
8.1.Дп краја 2018.пснивати Клубпве ппрпдица са специфишним тещкпћама и заједнишким
интересима (хранитељи, ппрпдице пспба са инвалидитетпм)
8,2. Кпнтунуирана пбука младих( ушеника) крпз прпграм „Врщоашка ппдрщка“
8.3. Дп краја 2020.гпд. пснпвати услугу „ Ппрпдишни сарадник“
7. АРАНЖМАНИ ЗА ПРИМЕНУ /ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ/ СТРАТЕШКПГ ПЛАНА
СПЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ППШТИНЕ ВРБАС ЗА ПЕРИПД 2018 – 2022. ГПДИНА
Аранжмани за примену Стратещкпг плана пбухватају:
А/ Лпкалне структуре и
Б/ Механизми и прпцедуре уз кпје ће се псигурати оегпвп успещнп спрпвпђеое.

РАЗВПЈА

А/ Лпкалне структуре су:
а/за управљаое прпцеспм имплементације Стратещкпг плана и
б/пперативне структуре ,за реализацију Стратещкпг плана, прпграма и услуга
а/ Структуре за управљаое прпцеспм имплементације Стратешкпг плана су:
- Скупщтина ппщтине
- Председник ппщтине
- Пдбпр за спцијалну защтиту у ппщтини Врбас
- Скупштина ппштине Врбас усваја – дпнпси „Стратещки план развпја спцијалне защтите у
ппщтини Врбас за перипд 2018 – 2022. гпдина'', разматра и усваја гпдищое акципне планпве
Стратещкпг плана и пбезбеђује сразмерна бучетска средства за оихпву реализацију. Скупщтина,
најмаое једнпм гпдищое разматра извещтај п имплементацији Стратещкпг плана и ппстигнутим
резултатима врщи евентуалне измене у Стратещкпм плану и припритетним прпјектима.
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- Председник ппштине пдређује састав и именује Пдбпр за спцијалну защтиту у ппщтини Врбас кап
телп кпје сашиоавају представници свих сектпра и релевантних институција и прганизација
заинтереспваних за развпј спцијалне защтите у ппщтини.
- Пдбпр за спцијалну заштиту у ппштини Врбас /Пдбпр/ кап мултисектпрскп телп, испитује
пптребе грађана/ки, дефинище и предлаже стратещке припритете, у сарадои са надлежним
институцијама, прганизацијама и ппщтинским службама, утврђује предлпге гпдищоих акципних
планпва и изнпсе пптребних средстава за оихпву реализацију. Пдбпр кппрдинира израду и прати
имплементацију
ппщтинскпг Стратещкпг плана и пдгпвпран је за спрпвпђеое прпцеса
мпнитпринга и евалуације. Пдбпр најмаое једнпм гпдищое извещтава СП п имплементацији
Стратещкпг плана и ппстигнутим резултатима, предлаже СП евентуалне измене у Стратещкпм плану
и припритетним прпјектима, редпвнп кпнсултује и инфпрмище јавнпст п прпцесу имплементације
Стратещкпг плана и пбезбеђује транспарентнпст у раду и адекватну друщтвену ппдрщку.
Пратеће службе и прганизације кпје пбезбеђују адекватан рад структура управљаоа Стратегијпм
развпја система спцијалне защтите су: Ппщтинска управа Врбас - Пдељеое за друщтвене
делатнпсти и Пдељеое за финанисје и бучет.
б/ Оперативне структуре за реализацију Стратешкпг плана, прпграма и услуга у ппщтини
Врбас представљају све кпмпетентне актере кпји су псппспбљени да реализују дпгпвпрене
прпграме и услуге прпфесипналнп, благпвременп, исплативп и транспарентнп. Рефпрмскп
ппредељеое пвпг Стратещкпг плана је плурализам пружапца услуга и равнпправнпст пружапца из
јавнпг, приватнпг и невладинпг сектпра. У пперативне структуре кпје ће реализпвати Стратещки
план у ппщтини Врбас спадају: Центар за спцијални рад ппщтине Врбас, Герпнтплпщки центар
Врбас, Ппщтинска прганизација Црвенпг крста, Дпм здравља „Вељкп Влахпвић'' Врбас, Ппщта
бплница Врбас, удружеоа пспба са инвалидитетпм, пбразпвне и васпитне .устанпве, удружеоа
грађана и невладине прганизације, али се листа не пгранишава самп на оих. Принцип ппдстицаоа
плурализма пружапца услуга и развпј мреже спцијалних услуга ппдразумава кпнстантнп јашаое и
увећаваое брпја актера пперативне структуре. Активнпсти на јашаоу сарадое и целпвитих
капацитета управљашких и пперативних структура за спрпвпђеое Стратещкпг плана је сталан и
стратещки задатак.
Б/ Механизми и прпцедуре за ефикасну примену /имплементацију/ Стратещкпг плана:
Стратещки план тежи да демпнстрира спремнпст за развпј пдрживпг мпдела интегралне спцијалне
защтите. У циљу пбезбеђиваоа пуне и ефикасне имплементације стратегије интегралне спцијалне
защтите, ппред пснпвних структура за управљаое и имплементацију, пвим дпкументпм се
дефинищу и пквирни механизми и прпцедуре пптребни за кппрдинацију активнпсти:
 Скупщтина ппщтине најмаое једнпм гпдищое разматра извещтај п спрпвпђеоу Стратещкпг
плана и усваја кпрективне мере и акципне планпве за наредну гпдину,
 Пдбпр прати, кппрдинира и мпнитприще спрпвпђеое Стратещкпг плана и уз акципне
планпве, најмаое једнпм гпдищое припрема извещтај за СП,
 Пдбпр псигурава да се благпвременп, у прпцесу креираоа ппщтинскпг бучета, презентују
акципни гпдищои планпви прпистекли из пвпг Стратещкпг плана и такп пбезбеди адекватна
финасијска ппдрщка за оихпвп спрпвпђеое,
 Пдбпр, у складу са свпјим пвлащћеоима прави гпдищое планпве свпга рада и делпваоа и
кпмуникације према лпкалнпј власти, другим актерима спцијалне защтите и према јавнпсти.
Свпј план рада дпставља пргану кпји га је именпвап на увид и мищљеое. За рад и делпваое
Пдбпр-а услпве пбезбеђује Ппщтинска управа Врбас,
 Пдбпр иницира регипналне, међуппщтинске састанке (најмаое једнпм гпдищое) свих
актера спцијалне защтите, или у пдређенпј припритетнпј пбласти защтите, са циљем
размена инфпрмација и дефинисаоа заједнишких интереса за функципналнп
међуппщтинскп ппвезиваое ради задпвпљеоа пптреба свпјих грађана. Пви састанци су
саставни деп гпдищоих планпва рада Пдбпра-а.
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8. ПЛАН ПРАЋЕОА /МПНИТПРИНГА И ЕВАЛУАЦИЈЕ/
 Циљ мпнитпринга и евалуације: спрпвпђеоа Стратещкпг плана је да се систематишнп,
редпвнп прикупљају ппдаци, прати и надгледа прпцес примене /имплементације/ и
прпцеоује успех Стратещкпг плана. Сврха мпнитпринга и евалуације је праћеое напретка,
ппбпљщаое ефикаснпсти и успещнпсти Стратещкпг плана, али и предлагаое измена у
активнпстима на пснпву налаза и пцена.
 Временски пквир: Мпнитпринг (кап систематски непрекидан прпцес прикупљаоа ппдатака)
спрпвпди се кпнтинуиранп тпкпм пружаоа услуга кпја је предмет праћеоа и дугпрпшнп за
перипд на кпји се прави Стратещки план. Евалуација (кап анализа ппдатака и дпнпщеое
пцене п успещнпсти) врщиће се ппвременп–перипдишнп и пратиће пдређене фазе
имплементације Стратещкпг плана. Евалуација успещнпсти целпкупнпг дпкумента
пбављаће се једнпм гпдищое и извещтај п евалуцији је саставни деп целпкупнпг извещтаја
п спрпвпђеоу Стратещкпг плана кпји се ппднпси Скупщтини ппщтине и јавнпсти на увид,
разматраое и евентуалне кпрекције. Финална евалуација Стратещкпг плана пбавиће се на
крају 2022. гпдине.
 Предмет мпнитпринга и евалуације: Мпнитпринг и евалуација укљушују целпвитп
сагледаваое испуоеоа активнпсти, специфишних задатака и циљева, стратещких циљева и
мисије и тп на следећи нашин:
1)
Праћеое прпцеса имплементације (да ли се планиране активнпсти спрпвпде и да ли
се ресурси ефективнп идентификују и кпристе);
2)
Праћеое исхпда активнпсти (ефекти-резултати активнпсти у пднпсу на улпжене
ресурсе-нпвац);
3)
Евалуацију напретка у пствариваоу сврхе (мисије и стратещких циљева Стратегије);
4)
Евалуацију утицаја стратегије на живпт кприсника и грађана/ки.
 Индикатпри напретка и успещнпсти пдређују се за сваку припритену циљну групу и на
нивпу свакпг
циља специфишнпг задатка (услуге). Стратещки план ће кпристити
кпмбинпванп, квантитативне и квалитативне индикатпре какп би се дпщлп дп ппуздане
пцене п кпнашнпм успеху.
 Метпде и технике мпнитпринга и евалуације: За успещнп пбављаое мпнитпринга и
евалуације Стратещкпг плана кпристиће се стандардни сет алатки међу кпјима су:
евидентираое кприсника и услуга, интервјуи са кприсницима и пружапцима (упитници,
разгпвпри, анкете), истраживаое, извещтаваое и др. Пдбпр ће у свпјим гпдищоим
планпвима рада прецизније дефинисати технике ппмпћу кпјих ће се спрпвпдити
мпнитпринг и евалуација Стратещкпг плана, уједнашавати их и прилагпђавати их за
прикупљаое ппдатака п свим разнпрпдним услугама и активнпстима предвиђених
Стратещким планпм.
 Нпсипци прпцеса мпнитпринга и евалуације: Кппрдинатпр активнпсти мпнитпринга
евалуације је ПДБПР, кпји, уз струшну ппмпћ Министарства за рад, заппщљаваое, бпрашка и
спцијална питаоа (Јединице за мпнитпринг и евалуацију) бира ваљане индикатпре и
једнпставне технике за оихпвп мереое. Сви актери спцијалне защтите и нпсипци прпграма,
услуга или ппјединашних активнпсти су у пбавези да у складу са ппщтим индикатприма
дефинищу специфишне циљеве и пбезбеде
оихпвп мереое тпкпм трајаоа
имплементације.
9. ЛИСТА УЧЕСНИКА
I Циљна група СТАРИ
Кппрдинатпр – Радмила Мусић, Герпнтплпщки центар
Чланпви:
1.
Михајлп Симић, Герпнтплпщки центар
2.
Данилп Маращ, Члан ппщтинскпг Већа
3.
Милић Мијпвић, Удружеое пензипнера
4.
Татјана Глущшевић, Црвени крст
5.
Зпрка Бајагић, Центар за спцијални рад
6.
Мирјана Милпвић, Ппщтинска управа
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II Циљна група РПМИ
Кппрдинатпр – Данијела Илић, Члан Ппщтинскпг већа
Чланпви:
1.
Татјана Глущшевић, Црвени крст Врбас
2.
Александар Субптин, Парпх Еванђепске цркве
3.
Славпљуб Кплащинац, УГ „Радгпст“
4.
Јелена Шабанпвић Недић, ССШ „4.јули“
5.
Драгица Гпранпвић, ПУ „Бпщкп Буха“
6.
Раденкп Шимун, ПШ „20.пктпбар“
7.
Јелена Ђурђевац, ПШ „20.пктпбар“
8.
Славица Шестпвић, ПШ „Братствп Јединствп“
9.
Дејан Бпдпои, Дпм здравља „Вељкп Влахпвић“
10.
Бпјана Глпђпвић, Центар за спцијални рад
III Циљна група ПСПБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТПМ
Кппрдинатпр – Јасмина Пецељ, УГ „Псмех“
Чланпви:
1.
Драган Јанкпвић, Друщтвп инвалида Врбаса
2.
Бранкп Булајић, Друщтвп инвалида Врбас
3.
Бранка Недпвић, Друщтвп инвалида Врбас
4.
Бприс Бијелпвић, УГ „Мултиарт“
5.
Гпран Калуђерпвић, Служба за заппщљаваое у Врбасу
6.
Снежана Јпвић, Ппщтинска управа
7.
Радмила Мусић, Герпнтплпщки центар Врбас
8.
Михајлп Симић, Герпнтплпщки центар Врбас
9.
Нада Батрићевић, Центар за спцијални рад Врбас
10.
Драгана Сарић, Центар за спцијални рад Врбас
11.
Бајић Александра, УГ МНРП „Кућица“
IV Циљна група ДЕЦА И ПМЛАДИНА
Кппрдинатпр - Мира Недић, Ппщтинска управа Врбас
Чланпви:
1.
Мирјана Милпвић, Ппщтинска управа Врбас
2.
Гпрдана Милпвић, Ппщтинска управа Врбас
3.
Цвита Павлпвић, Дпм здравља „Вељкп Влахпвић“
4.
Вера Пекпвић, Ппщта бплница Врбас
5.
Татјана Кажић, Гимназија „Жаркп Зреоанин“
6.
Марија Кптлаја, ПШ „20.пктпбар“
7.
Драгица Гпранпвић, ПУ „Бпщкп Буха“
8.
Бприс Бијелпвић, УГ „Мултиарт“
9.
Александра Бајић, УГ МНРП „Кућица“
10.
Филип Димитријевић, Пплицијска станица Врбас
11.
Tаоа Самарчић, Центар за спцијални рад Врбас
V Циљна група ППРПДИЦА
Кппрдинатпр - Нада Батрићевић – Центар за спцијални рад
Чланпви:
1.
Јелена Килибарда, Ппщтинска управа Врбас
2.
Иванка Милпјкпвић, Ппщтинска управа Врбас
3.
Радмила Мусић, Герпнтплпщки центар Врбас
4.
Гпран Калуђерпвић, Служба за заппщљаваое у Врбасу
5.
Филип Димитријевић, Пплицијска станица Врбас
6.
Јасмина Асси, Дпм здравља „Вељкп Влахпвић"
7.
Марип Мажар, Ппщтинска управа Врбас
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10. ПРАВНИ ПКВИРИ
Пплазну пснпву за израду Стратещкпг плана развпја спцијалне защтите Ппщтине Врбас за
перипд 2018-2022. гпдине шине:
СТРАТЕГИЈА РАЗВПЈА СПЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
/„Службени гласник РС’’, брпј 108/2005/
СТРАТЕГИЈА БПРБЕ ПРПТИВ ТРГПВИНЕ ЉУДИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
(„Службени гласник РС", брпј 111/06)
СТРАТЕГИЈА ЗА СПЦИЈАЛНП УКЉУЧИВАОЕ РПМА И РПМКИОА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИПД
ПД 2016. ДП 2025. ГПДИНЕ („Службени гласник РС", брпј 26/16)
СТРАТЕГИЈА НАЦИПНАЛНЕ БЕЗБЕДНПСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
(„Службени гласник РС", брпј 88/09)
СТРАТЕГИЈА ИНТЕГРИСАНПГ УПРАВЉАОА ГРАНИЦПМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
(„Службени гласник РС", брпј 9/17)
НАЦИПНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ПД НАСИЉА
(„Службени гласник РС", брпј 122/08)
НАЦИПНАЛНИ ПЛАН АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ(2004-2015)
ЗАКПН П СПРЕЧАВАОУ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ПСПБА СА ИНВАЛИДИТЕТПМ
/ „Службени гласник РС'', брпј 33/2006/
НАЦИПНАЛНА СТРАТЕГИЈА П СТАРЕОУ
/„Службени гласник РС’’, брпј 76/2006/
СТРАТЕГИЈА УНАПРЕЂЕОА ППЛПЖАЈА ПСПБА СА ИНВАЛИДИТЕТПМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
(„Службени гласник Републике Србије", брпј 1/2007) - за перипд 2007 - 2015
НАЦИПНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ПД НАСИЉА СА АКЦИПНИМ
ПЛАНПМ
/„Службени гласник РС’’, брпј 122/2008 od 30.12.2008. гпдине/
СТРАТЕГИЈА ППЛИЦИЈЕ У ЗАЈЕДНИЦИ СА АКЦИПНИМ ПЛАНПМ (2015 -2016),
СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВЉАОЕ МИГРАЦИЈАМА
(„Службени гласник РС", брпј 59/09)
НАЦИПНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА РПДНУ РАВНППРАВНПСТ ЗА ПЕРИПД ПД 2016. ДП 2020. ГПДИНЕ СА
АКЦИПНИМ ПЛАНПМ ЗА ПЕРИПД ПД 2016. ДП 2018. ГПДИНЕ
(„Службени гласник РС", брпј 4/16)
НАЦИПНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА МЛАДЕ ЗА ПЕРИПД 2015-2025
/„Службени гласник РС’’, брпј 22/2015 пд 27.05.2015. гпдине/
НАЦИПНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗАППШЉАВАОА ЗА ПЕРИПД 2011-2020.
(„Службени гласник РС", брпј 37/11),
ЗАКПН П СПЦИЈАЛНПЈ ЗАШТИТИ
/„Службени гласник Републике Србије'', брпј 24/11./
ЗАКПН П СПРЕЧАВАОУ НАСИЉА У ППРПДИЦИ
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/ „Службени гласник РС", бр. 94 /2016/ - примена пд 01. јуна 2017 гпдине/
ЗАКПН П ППТВРЂИВАОУ КПНВЕНЦИЈЕ САВЕТА ЕВРППЕ П СПРЕЧАВАОУ И БПРБИ ПРПТИВ НАСИЉА
НАД ЖЕНАМА И НАСИЉА У ППРПДИЦИ
/Међунарпдни угпвпри, 12/2013, ступила на снагу 01.08.2014. гпдине/
ЗАКПН П ФИНАНСИЈСКПЈ ППДРШЦИ ППРПДИЦИ СА ДЕЦПМ
/ „Службени гласник РС“, брпј 16/02, 115/05 и 107/09/
ЗАКПН П ЗАБРАНИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
/ „Службени гласник РС'', брпј 22/2009/
ППРПДИЧНИ ЗАКПН
/„Службени гласник РС“ брпј 18/2005, 72/2011 - други закпн и 6/2015, Рещеое УС РС - 101/2009 и
Пдлуку УС РС - 18/2011. - Члан 197. Насиље у ппрпдици/
ЗАКПН П МАЛПЛЕТНИМ УЧИНИПЦИМА КРИВИЧНИХ ДЕЛА И КРИВИЧНППРАВНПЈ ЗАШТИТИ
МАЛПЛЕТНИХ ЛИЦА - /„Службени гласник РС“ брпј 85/2005/
КРИВИЧНИ ЗАКПНИК
(„Службени гласник РС“ брпј 85/2005, 88/2005-испр., 107/2005, 72/2009, 111/09, 121/2012, 104/2013
и 108/2014)
ЗАКПНИК П КРИВИЧНПМ ППСТУПКУ
(„Службени гласник РС“ брпј 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014)
ЗАКПН П ПРЕКРШАЈИМА
(„Службени гласник РС“, брпј 65/2013 и 13/2016)
ЗАКПН П ППЛИЦИЈИ
(„Службени гласник РС“ бр.6/2016)
ЗАКПН П УДРУЖЕОИМА
/ „Службени гласник РС", бр. 51/2009 и 99/11-други закпн/
ЗАКПН П ПЛАНИРАОУ И ИЗГРАДОИ
/ „Службени гласник РС'', брпј 72/2009... 121/12/ пдлуке уставнпг суда 42/13, 50/13,98/13
ЗАКПН П ПСНПВАМА СИСТЕМА ПБРАЗПВАОА И ВАСПИТАОА
(„Сл. гласник РС", бр. 88/17/
ЗАКПН П ПРЕДШКПЛСКПМ ВАСПИТАОУ И ПБРАЗПВАОУ
/„Сл. гласник РС", бр. 18/2010 и 101/2017/.
ЗАКПН П ПСНПВНПМ ПБРАЗПВАОУ И ВАСПИТАОУ
(„Сл. гласник РС", бр. 55/2013. и 101/2017/.)
ЗАКПН П СРЕДОЕМ ПБРАЗПВАОУ И ВАСПИТАОУ
/„Сл. гласник РС", бр. 55/2013. и 101/2017/
ЗАКПН П МЛАДИМА
/„Службени гласник РС", бр. 50/2011/
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ЗАКПН П РАДУ (Сл.гл.РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), јер услпви за лиценцираое
прганизација СЗ захтевају дпнпщеое акта кпјим се улази у сферу раднп-правних пднпса; ЈЛС пва
питаоа сусреће при пдређиваоу цене услуге СЗ
ЗАКПНПМ П ПРАВИМА ПАЦИЈЕНАТА
/„Службени гласник РС", бр. 45/2013 пд 22.5.2013. гпдине, а ступип је на снагу 30.5.2013./
ЗАКПН П ЈАВНПМ ЗДРАВЉУ
/„Службени гласник Републике Србије'', брпј 15/2016 пд 25.2.2016. гпдине, а ступип је на снагу
4.3.2016./
ЗАКПН П ЗАШТИТИ ЛИЦА СА МЕНТАЛНИМ СМЕТОАМА
/„Службни гласник Републике Србије'', брпј 45/2013./
ЗАКПНПМ П ПСТВАРИВАОУ ПРАВА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ, ТРУДНИЦА И ППРПДИЉА
/„Службни гласник Републике Србије'', брпј 104/2013./
ЗАКПНПМ П ЗАШТИТИ СТАНПВНИШТВА ПД ЗАРАЗНИХ БПЛЕСТИ
/„Службни гласник Републике Србије'', брпј 15/2016./
ПРАВИЛНИК П ТЕХНИЧКИМ СТАНДАРДИМА ПРИСТУПАЧНПСТИ
/„Службени гласник РС'', брпј 46/2013/
ППШТИ ПРПТПКПЛ за защтиту деце пд злпстављаоа и занемариваоа (2005)
ППСЕБНИ ПРПТПКПЛИ :
ППСЕБНИ ПРПТПКПЛ п ппступаоу ц ентара за спцијални рад – пргана старатељст ва
у слушајевима насиља у ппрпдици и женама у партнерским пднпсима,
ППСЕБНИ ПРПТПКПЛ п ппступаоу пплицијских службеника у защтити малплетних
лица пд злпстављаоа и занемариваоа 200 6.
ППСЕБНИ ПРПТПКПЛ п ппступаоу правпсудних пргана у защтити малплетних лица пд злпстављаоа
и занемариваоа – 2009.
ППСЕБАН ПРПТ ПКПЛ система здравствене
злпстављаоа и занемариваоа. 2009.

защтите

за

защтиту

деце

пд

ППСЕБНИ ПРПТПКПЛ за защтиту деце/ушеника пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа у
пбразпвнп-васпитним устанпвама (врсте и пблици насиља, превентивне и интервентне мере,
пдгпвпрнпст заппслених) – 2007. гпдине,
ПРАВИЛНИК Министра прпсвете п Прптпкплу ппступаоа у устанпви у пдгпвпру на насиље,
злпстављаое и занемариваое - /„Службени гласник РС“ брпј 30/2010 пд 07.05.2010./
УРЕДБА п мерама спцијалне укљушенпсти кприсника нпвшане спцијалне ппмпћи
/„Службени гласник РС", брпј 112/2014 пд 16.10.2014. гпдине, а ступа на снагу 24.10.2014./
ПРАВИЛНИК п ближим услпвима и стандардима за пружаое услуга спцијалне защтите
/ „Службени гласник РС", бр. 42/2013 пд 14.5.2013. гпдине, а ступип је на снагу 22.5.2013./
ПРАВИЛНИК п лиценцираоу прганизација спцијалне защтите („Службени гласник РС'', брпј
42/2013)
ПДЛУКА П ПРАВИМА НА ФИНАНСИЈСКУ ППДРШКУ ППРПДИЦИ СА ДЕЦПМ
/„Службени лист ппщтине Врбас'', брпј 11/2014 /пд 30.12.2014/ и 12/2016/
ПРПГРАМ РАЗВПЈА АП ВПЈВПДИНЕ ЗА ПЕРИПД 2014 – 2020 ГПДИНЕ
/ „Службени лист АП Впјвпдине'' брпј 13/14./

Број: 42. Страна 2393. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
ЛПКАЛНИ АКЦИПНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ ППШТИНЕ ВРБАС ЗА ПЕРИПД 2015 – 2019 ГПДИНЕ /пд 27.
марта 2015. гпдине/
/ „Службени лист ппщтине Врбас'', брпј 3/2015/
СТРАТЕГИЈА РАЗВПЈА СППРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИПД 2014-2018. ГПДИНЕ
/ „Службени гласник РС", бр. 1/2015 пд 6.1.2015. гпдине/.
ЗАКПН П СППРТУ
/ „Службени гласник РС", бр. 10/2016 /
ЗАКПН П ЈАВНИМ НАБАВКАМА („Службени гласник РС'', брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

254.

На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи ( „ Службени
гласник Републике Србије“,брoj 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,
132/2014 и 145/2014), члана 5. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини
општине Врбас („Службени лист општине Врбас", број 18/2016 ) и члана 16. 30. и
93. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 35/2017),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 28. и 29. децембра 2017. године,
донела је
OДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ У ОПШТИНИ ВРБАС
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини за 2018. годину у Општини Врбас.
Члан 2.
Предмет отуђења грађевинског земљишта у јавној својини по тржишним
условима су следеће грађевинске парцеле:
К.О. Врбас-град, 10583, 10886/5, 10886/6, 10886/7, 10886/8, 10886/9, 4508, 4600/1,
8349/1, 8350/1, 8351/3, 8862/2, 9922/1,
К.О. Бачко Добро Поље, 2257/22,
К.О. Куцура, 309, 1912/1, 1912/111, 1912/112, 1912/113, 1912/114, 1912/115,
1912/118, 1912/121, 1915/313, 1915/322, 1915/323, 1915/324, 1915/325, 1915/85,
К.О. Равно Село, 1201, 1707,
К.О. Савино Село, 215/1, 2932/1, 2933/18, 2933/19.

Број: 42. Страна 2394. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва
Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента
Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг
планскпг дпкумента или смернице за израду
нпвпг планскпг дпкумента

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија
Впдпвпд
Канализација (упптребљених впда, не АТК)
Гас
Трптпар

Врбас /Врбас-град

10583
ппщтина Врбас
Светпзара Маркпвића
блпк "86"
Ппрпдишнп станпваое
1621 м2
План генералне регулације за насељенп местп Врбас
( Сл.лист ппщтине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације
Да
План генералне регулације за насељенп местп Врбас
( Сл.лист ппщтине Врбас 3/11, 11/14)
У зпни пoрoдишнoг стaнoвaоa дoзвoљeнa је изгрaдоa:
пoрoдишних стaмбeних oбjeкaтa, стамбенп-ппслпвних
пбјеката, ппслпвних пбјеката, oбjeката услужнoг
зaнaтствa, ппмпћних пбјеката, пбјеката јавне намене,
верских пбјеката, сппмен пбележја, сппртскп
рекреативних пбјеката, пбјеката спцијалне защтите,
пбјеката у функцији културе, здравства, пбразпваоа и
слишнп.
50%, а за угапне парцеле 60%
Пп+П+1+Пк
Да
НН- да
АС 100 mm на истпј страни улице С. Маркпвића.
PVC 315mm на истпј страни улице С. Маркпвића.
Мпгућнпст прикљушеоа на улицу Светпзара
Маркпвића за пдређеним пптребама за капацитете са
мреже нискпг притиска дп 4бар. Пд капацитета зависи
мпгућнпст прикљушеоа.
Не

Број: 42. Страна 2395. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва
Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента
Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг
планскпг дпкумента или смернице за израду
нпвпг планскпг дпкумента

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија

Впдпвпд
Канализација (упптребљених впда, не АТК)
Гас
Трптпар

Врбас /Врбас-град

10886/5
ппщтина Врбас
Нарпднпг фрпнта
блпк „21"
Ппслпвна зпна
955 м2
План генералне регулације за насељенп местп Врбас
( Сл.лист ппщтине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације
Да
План генералне регулације за насељенп местп Врбас
( Сл.лист ппщтине Врбас 3/11, 11/14)
У ппслпвнпј зoни je дoзвoљeнa изгрaдоa пoслoвнoг
прoстoрa и тo зa пoтрeбe: прпизвпдое, складищтеоа,
тргoвинe,
угoститeљствa,
зaнaствa,
пoслoвaоa,
aдминистрaциje,
културe,
здрaвствa,
спoртa,
рeкрeaциje, културe, oбрaзoвaоa и слишнo, кап и
пбјеката ппрпдишнпг станпваоа.
60% рашунајући пбјекте виспкпградое
Пп+П+2
Да
ВН - МБТС Дпмаћа
НН - да
Нема изграђене впдпвпдне мреже. Мпгућа изградоа
јавне впдпвпдне мреже, фпрмираоем кружнпг
тпка,прикљушеоем на впд.мр. AC 100 у ул. Б.Тпмпвића
и 5.прплетерске
PVC 250mm, на ≈40 m пд парцеле.
На наведенпм нема разведена дистрибутивна гасна
мрежа.Најближа депница улица Буде Тпмпвића
прикљушеоем на ниски притисак пд 1-4бар, и депница
уз криви мпст на мрежу средоег притиска 6-16бар.
Не

Број: 42. Страна 2396. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва
Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента
Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг
планскпг дпкумента или смернице за израду
нпвпг планскпг дпкумента

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија

Впдпвпд
Канализација (упптребљених впда, не АТК)

Гас

Трптпар

Врбас /Врбас-град

10886/6
ппщтина Врбас
Нарпднпг фрпнта
блпк „21"
Ппслпвна зпна
1049 м2
План генералне регулације за насељенп местп Врбас
( Сл.лист ппщтине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације
Да
План генералне регулације за насељенп местп Врбас
( Сл.лист ппщтине Врбас 3/11, 11/14)
У ппслпвнпј зoни je дoзвoљeнa изгрaдоa пoслoвнoг
прoстoрa и тo зa пoтрeбe: прпизвпдое, складищтеоа,
тргoвинe, угoститeљствa, зaнaствa, пoслoвaоa,
aдминистрaциje,
културe,
здрaвствa,
спoртa,
рeкрeaциje, културe, oбрaзoвaоa и слишнo, кап и
пбјеката ппрпдишнпг станпваоа.
60% рашунајући пбјекте виспкпградое
Пп+П+2
Да
ВН - МБТС Дпмаћа
НН - да
Нема изграђене впдпвпдне мреже. Мпгућа изградоа
јавне впдпвпдне мреже, фпрмираоем кружнпг
тпка,прикљушеоем на впд.мр. AC 100 у ул.
Б.Тпмпвића и 5.прплетерске
PVC 250mm, на ≈40 m пд парцеле.
На наведенпм нема разведена дистрибутивна гасна
мрежа.Најближа депница улица Буде Тпмпвића
прикљушеоем на ниски притисак пд 1-4бар, и
депница уз криви мпст на мрежу средоег притиска 616бар.
Не

Број: 42. Страна 2397. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва
Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента
Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг
планскпг дпкумента или смернице за израду
нпвпг планскпг дпкумента

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија

Впдпвпд
Канализација (упптребљених впда, не АТК)

Гас

Трптпар

Врбас /Врбас-град

10886/7
ппщтина Врбас
Нарпднпг фрпнта
блпк „21"
Ппслпвна зпна
1129 м2
План генералне регулације за насељенп местп Врбас
( Сл.лист ппщтине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације
Да
План генералне регулације за насељенп местп Врбас
( Сл.лист ппщтине Врбас 3/11, 11/14)
У ппслпвнпј зoни je дoзвoљeнa изгрaдоa пoслoвнoг
прoстoрa и тo зa пoтрeбe: прпизвпдое, складищтеоа,
тргoвинe, угoститeљствa, зaнaствa, пoслoвaоa,
aдминистрaциje,
културe,
здрaвствa,
спoртa,
рeкрeaциje, културe, oбрaзoвaоa и слишнo, кап и
пбјеката ппрпдишнпг станпваоа.
60% рашунајући пбјекте виспкпградое
Пп+П+2
Да
ВН - МБТС Дпмаћа
НН - да
Нема изграђене впдпвпдне мреже. Мпгућа изградоа
јавне впдпвпдне мреже, фпрмираоем кружнпг
тпка,прикљушеоем на впд.мр. AC 100 у ул.
Б.Тпмпвића и 5.прплетерске
PVC 250mm, на ≈30 m пд парцеле.
На наведенпм нема разведена дистрибутивна гасна
мрежа.Најближа депница улица Буде Тпмпвића
прикљушеоем на ниски притисак пд 1-4бар, и
депница уз криви мпст на мрежу средоег притиска 616бар.
Не

Број: 42. Страна 2398. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва
Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента
Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг
планскпг дпкумента или смернице за израду
нпвпг планскпг дпкумента

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија

Впдпвпд
Канализација (упптребљених впда, не АТК)

Гас

Трптпар

Врбас /Врбас-град

10886/8
ппщтина Врбас
Нарпднпг фрпнта
блпк „21"
Ппслпвна зпна
1151 м2
План генералне регулације за насељенп местп Врбас
( Сл.лист ппщтине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације
Да
План генералне регулације за насељенп местп Врбас
( Сл.лист ппщтине Врбас 3/11, 11/14)
У ппслпвнпј зoни je дoзвoљeнa изгрaдоa пoслoвнoг
прoстoрa и тo зa пoтрeбe: прпизвпдое, складищтеоа,
тргoвинe, угoститeљствa, зaнaствa, пoслoвaоa,
aдминистрaциje,
културe,
здрaвствa,
спoртa,
рeкрeaциje, културe, oбрaзoвaоa и слишнo, кап и
пбјеката ппрпдишнпг станпваоа.
60% рашунајући пбјекте виспкпградое
Пп+П+2
Да
ВН - МБТС Дпмаћа
НН - да
Нема изграђене впдпвпдне мреже. Мпгућа изградоа
јавне впдпвпдне мреже, фпрмираоем кружнпг
тпка,прикљушеоем на впд.мр. AC 100 у ул.
Б.Тпмпвића и 5.прплетерске
PVC 250mm, на ≈20 m пд парцеле.
На наведенпм нема разведена дистрибутивна гасна
мрежа.Најближа депница улица Буде Тпмпвића
прикљушеоем на ниски притисак пд 1-4бар, и
депница уз криви мпст на мрежу средоег притиска 616бар.
Не

Број: 42. Страна 2399. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва
Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента
Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг
планскпг дпкумента или смернице за израду
нпвпг планскпг дпкумента

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија

Впдпвпд
Канализација (упптребљених впда, не АТК)

Гас

Трптпар

Врбас /Врбас-град

10886/9
ппщтина Врбас
Нарпднпг фрпнта
блпк „21"
Ппслпвна зпна
1019 м2
План генералне регулације за насељенп местп Врбас
( Сл.лист ппщтине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације
Да
План генералне регулације за насељенп местп Врбас
( Сл.лист ппщтине Врбас 3/11, 11/14)
У ппслпвнпј зoни je дoзвoљeнa изгрaдоa пoслoвнoг
прoстoрa и тo зa пoтрeбe: прпизвпдое, складищтеоа,
тргoвинe, угoститeљствa, зaнaствa, пoслoвaоa,
aдминистрaциje,
културe,
здрaвствa,
спoртa,
рeкрeaциje, културe, oбрaзoвaоa и слишнo, кап и
пбјеката ппрпдишнпг станпваоа.
60% рашунајући пбјекте виспкпградое
Пп+П+2
Да
ВН - МБТС Дпмаћа
НН - да
Нема изграђене впдпвпдне мреже. Мпгућа изградоа
јавне впдпвпдне мреже, фпрмираоем кружнпг
тпка,прикљушеоем на впд.мр. AC 100 у ул.
Б.Тпмпвића и 5.прплетерске
PVC 250mm, на ≈15 m пд парцеле.
На наведенпм нема разведена дистрибутивна гасна
мрежа.Најближа депница улица Буде Тпмпвића
прикљушеоем на ниски притисак пд 1-4бар, и
депница уз криви мпст на мрежу средоег притиска 616бар.
Не

Број: 42. Страна 2400. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва
Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента
Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг
планскпг дпкумента или смернице за израду
нпвпг планскпг дпкумента

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија
Впдпвпд
Канализација (упптребљених впда, не АТК)
Гас
Трптпар

Врбас /Врбас-град

4508
ппщтина Врбас
Кплпнија кудељаре
Блпк „2"
Радна зпна
1903 м2
План генералне регулације за насељенп местп Врбас
( Сл.лист ппщтине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације
Да
План генералне регулације за насељенп местп Врбас
( Сл.лист ппщтине Врбас 3/11, 11/14)
У радним зпнама лпцираће се делатнпсти кпје захтевају
веће прпстпре и кпје негативнп утишу на пкплину
привредни, складищни, услужни и слишни пбјекти. Пви
кпмплекси ће се реализпвати на пснпву планпва
детаљне регулације уз израду студије прпцене утицаја
на живптну средину за пптенцијалне загађиваше.
70% рашунајући пбјекте виспкпградое, мин.20% зелених
ппврщина
прпизвпдни и складищни виспкп приземље, Пп+П+2
Да
ВН- стс Кудељара
НН Ул. Милетићева
АС 100mm у ул. Кплпнија Кудељаре, на ≈ 90м пд
парцеле.
Није изграђена канализаципна мрежа.
Да, прикљушеое из Милетићеве улице на гаспвпд
средоег притиска укпликп се ради п индустријскпм
пбјекту.
Не

Број: 42. Страна 2401. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва
Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента
Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг
планскпг дпкумента или смернице за израду
нпвпг планскпг дпкумента

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија
Впдпвпд
Канализација (упптребљених впда, не АТК)
Гас
Трптпар

Врбас /Врбас-град

4600/1
ппщтина Врбас
Милетићева
Блпк „5"
Радна зпна
21160 м2
План генералне регулације за насељенп местп Врбас
( Сл.лист ппщтине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације
Да
План генералне регулације за насељенп местп Врбас
( Сл.лист ппщтине Врбас 3/11, 11/14)
У радним зпнама лпцираће се делатнпсти кпје
захтевају веће прпстпре и кпје негативнп утишу на
пкплину привредни, складищни, услужни и слишни
пбјекти. Пви кпмплекси ће се реализпвати на пснпву
планпва детаљне регулације уз израду студије прпцене
утицаја на живптну средину за пптенцијалне
загађиваше.
70% рашунајући пбјекте виспкпградое, мин.20%
зелених ппврщина
Прпизвпдни и складищни виспкп приземље, Пп+П+2
Да
ВН-да
НН-Да
Нема изграђене впдпвпдне мреже. Мпгућа изградоа
јавне впдпвпдне мреже прикљушеоем на впд.мр. AC
100 у ул. Кулски пут.
Није изграђена канализаципна мрежа.
Да. Ппстпји мпгућнпст прикљушеоа са мреже средоег
притиска пд 6-16 бара (ппстпји прптивппжарни щахт на
прелазу прекп канала Бегејац)
Не

Број: 42. Страна 2402. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва
Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента
Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг
планскпг дпкумента или смернице за израду
нпвпг планскпг дпкумента

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија
Впдпвпд
Канализација (упптребљених впда, не АТК)
Гас
Трптпар

Врбас /Врбас-град

8349/1
ппщтина Врбас
Лазе Кпстића
блпк „31"
Радна зпна
5404 м2
План генералне регулације за насељенп местп Врбас
( Сл.лист ппщтине Врбас 3/11, 11/14)
Израда плана детаљне регулације
Не
Смернице за израду нпвпг планскпг дпкумента
У радним зпнама лпцираће се делатнпсти кпје
захтевају веће прпстпре и кпје негативнп утишу на
пкплину привредни, складищни, услужни и слишни
пбјекти. Пви кпмплекси ће се реализпвати на пснпву
планпва детаљне регулације уз израду студије прпцене
утицаја на живптну средину за пптенцијалне
загађиваше.
70% рашунајући пбјекте виспкпградое, мин.20%
зелених ппврщина
Прпизвпдни и складищни виспкп приземље, Пп+П+2
Не
ВН - ЗТС Впјвпдина прпмет
НН ул Лазе Кпстића
Нема изграђене впдпвпдне мреже. Мпгућа изградоа
јавне впдпвпдне мреже прикљушеоем на АC 100mm на
≈280m пд парцеле, на углу Л.Кпстића и И.Л.Рибара.
Кплектпр AB DN 1200, на ≈235m пд парцеле, према ул.
Л.Кпстића
Да, из улице Иве Лпле Рибара за маое капацитете и за
веће капацитете из улице угап Густава Крклеца Лазе
Кпстића са прикљушнпг впда Куцура – Врбас-С. Селп
Не

Број: 42. Страна 2403. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва
Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента
Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг
планскпг дпкумента или смернице за израду
нпвпг планскпг дпкумента

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија
Впдпвпд
Канализација (упптребљених впда, не АТК)

Гас
Трптпар

Врбас /Врбас-град

8350/1
ппщтина Врбас
Лазе Кпстића
Блпк „31"
Радна зпна
23384 м2
План генералне регулације за насељенп местп Врбас
( Сл.лист ппщтине Врбас 3/11, 11/14)
Израда плана детаљне регулације
Не
Смернице за израду нпвпг планскпг дпкумента
У радним зпнама лпцираће се делатнпсти кпје
захтевају веће прпстпре и кпје негативнп утишу на
пкплину привредни, складищни, услужни и слишни
пбјекти. Пви кпмплекси ће се реализпвати на пснпву
планпва детаљне регулације уз израду студије прпцене
утицаја на живптну средину за пптенцијалне
загађиваше.
70% рашунајући пбјекте виспкпградое, мин.20%
зелених ппврщина
Прпизвпдни и складищни виспкп приземље, Пп+П+2
Не
ВН- ул И.Л.Рибара и ЗТС Впјвпдина прпмет
НН- ул Лазе Кпстића
АС 100mm у ул. Л. Кпстића на ≈ 80m северпистпшнп
Кплектпр AB DN 1200, на ≈20m пд парцеле, према ул.
Л.Кпстића или PVС 250mm у ул. Л. Кпстића на пкп 80m
северпистпшнп
Да, из улице Иве Лпле Рибара за маое капацитете и за
веће капацитете из улице угап Густава Крклеца Лазе
Кпстића са прикљушнпг впда Куцура – Врбас-С. Селп
Не

Број: 42. Страна 2404. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва
Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента
Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг
планскпг дпкумента или смернице за израду
нпвпг планскпг дпкумента

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија
Впдпвпд
Канализација (упптребљених впда, не АТК)

Гас
Трптпар

Врбас /Врбас-град

8351/3
ппщтина Врбас
Лаза Кпстића
Блпк „31"
Радна зпна
6548 м2
План генералне регулације за насељенп местп Врбас
( Сл.лист ппщтине Врбас 3/11, 11/14)
Израда плана детаљне регулације
Не
Смернице за израду нпвпг планскпг дпкумента
У радним зпнама лпцираће се делатнпсти кпје
захтевају веће прпстпре и кпје негативнп утишу на
пкплину привредни, складищни, услужни и слишни
пбјекти. Пви кпмплекси ће се реализпвати на пснпву
планпва детаљне регулације уз израду студије прпцене
утицаја на живптну средину за пптенцијалне
загађиваше.
70% рашунајући пбјекте виспкпградое, мин.20%
зелених ппврщина
Прпизвпдни и складищни виспкп приземље, Пп+П+2
Не
ВН- ул И.Л.Рибара и ЗТС Впјвпдина прпмет
НН- ул Лазе Кпстића
АС 100mm у ул. Л. Кпстића на ≈ 80m северпистпшнп
Кплектпр AB DN 1200, на ≈20m пд парцеле, према ул.
Л.Кпстића или PVС 250mm у ул. Л. Кпстића на пкп 80m
северпистпшнп
Да, из улице Палих бпраца и Лазе Кпстића, за маое
капацитете. За веће капацитете из улице угап Густава
Крклеца Лазе Кпстића са прикљушнпг впда Куцура –
Врбас-С. Селп
Не

Број: 42. Страна 2405. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва
Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента
Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг
планскпг дпкумента или смернице за израду
нпвпг планскпг дпкумента

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија
Впдпвпд
Канализација (упптребљених впда, не АТК)
Гас
Трптпар

Врбас /Врбас-град

8862/2
ппщтина Врбас
Оегпщева
Блпк „71"
Радна зпна
7367 м2
План генералне регулације за насељенп местп Врбас
( Сл.лист ппщтине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације
Да
План генералне регулације за насељенп местп Врбас
( Сл.лист ппщтине Врбас 3/11, 11/14)
У радним зпнама лпцираће се делатнпсти кпје
захтевају веће прпстпре и кпје негативнп утишу на
пкплину привредни, складищни, услужни и слишни
пбјекти. Пви кпмплекси ће се реализпвати на пснпву
планпва детаљне регулације уз израду студије
прпцене утицаја на живптну средину за пптенцијалне
загађиваше.
70% рашунајући пбјекте виспкпградое, мин.20%
зелених ппврщина
Прпизвпдни и складищни виспкп приземље, Пп+П+2
Не
ВН- ЗТС Трикптажа ул Оегпщева
НН ул Оегпщева
AC 150mm на ≈ 20m југпзападнп пд парцеле
PVC 250mm на ≈140m северпзападнп пд парцеле, са
друге стране улице Оегпщева.
Да, из улице Бранка Радишевића за маое капацитете.
Не

Број: 42. Страна 2406. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва
Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента
Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг
планскпг дпкумента или смернице за израду
нпвпг планскпг дпкумента

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија
Впдпвпд
Канализација (упптребљених впда, не АТК)
Гас
Трптпар

Врбас /Врбас-град

9922/1
ппщтина Врбас
Сивш Јпвгена
блпк „99"
Радна зпна
10645 м2
План генералне регулације за насељенп местп Врбас
( Сл.лист ппщтине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације
Да
План генералне регулације за насељенп местп Врбас
( Сл.лист ппщтине Врбас 3/11, 11/14)
У радним зпнама лпцираће се делатнпсти кпје
захтевају веће прпстпре и кпје негативнп утишу на
пкплину привредни, складищни, услужни и слишни
пбјекти. Пви кпмплекси ће се реализпвати на пснпву
планпва детаљне регулације уз израду студије прпцене
утицаја на живптну средину за пптенцијалне
загађиваше.
70% рашунајући пбјекте виспкпградое, мин.20%
зелених ппврщина
Прпизвпдни и складищни виспкп приземље, Пп+П+2
Не
ВН - да
НН - тс Mеталпградоа
PVC 110mm, са друге стране ул. Ф.Вищоића, на ≈20m
западнп пд парцеле.
PVC 315mm, са друге стране улице Ф.Вищоића.
Да, за маое капацитете дп 60м3/х (накпн изгадое МРС
щирпка пптрпщоа „4“, мпћи ће и за капацитете кпд
индустријских ппстрпјеоа)
Не

Број: 42. Страна 2407. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва
Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента
Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг
планскпг дпкумента или смернице за израду
нпвпг планскпг дпкумента
Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија
Впдпвпд
Канализација (упптребљених впда, не АТК)
Гас
Трптпар

Врбас /Башкп Дпбрп Ппље

2257/22
ппщтина Врбас
Впјвпђанска
блпк „В6"
Станпваое малих густина
800 м2
План генералне регулације Башкпг Дпбрпг Ппља(Сл.
лист ппщтине Врбас 06/07)
План генералне регулације
Да
План генералне регулације Башкпг Дпбрпг Ппља(Сл.
лист ппщтине Врбас 06/07)
Станпваое са екпнпмским пбјектима у функцији
ппљппривредне прпизвпдое
Максимални степен заузетпсти парцеле
стамбени деп 30%
екпнпмски деп 70%
Максималнп П+1
Не
НН впд у улици
PE 63 са исте стране улице Впјвпђанска.
Изграђена је канализација ПВЦ 315 - јпщ није у
функцији.
Да, на мрежу нискпг притиска дп 4бара.
Не

Број: 42. Страна 2408. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва
Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента
Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг
планскпг дпкумента или смернице за израду
нпвпг планскпг дпкумента

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија
Впдпвпд
Канализација (упптребљених впда, не АТК)
Гас
Трптпар

Врбас /Куцура

309
ппщтина Врбас
Марщала Тита
Блпк „27"
Централни садржаји/ мещпвита намена
550 м2
План генералне регулације насеља Куцура са
детаљнпм регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта
(Сл. лист ппщтине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације
Да
План генералне регулације насеља Куцура са
детаљнпм регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта
(Сл. лист ппщтине Врбас 08/07 и 16/12)
У
зпни
мещпвите
намене
дпзвпљена
је
изградоа:ппрпдишних и вищеппрпдишних стамбених
пбјеката, ппслпвних пбјеката, пбјеката услужнпг
занатства, администрације, тргпвине, угпститељства,
финансија, верских пбјеката, пбразпвних, културних,
пбјеката за сппрт и рекреацију, сппмен пбележја и сл.
За нестамбене пбјекте индекс заузетпсти је 80%, за
стамбене пбјекте 50%, за угапне парцеле намеоене
станпваоу 60%
Пп+П+2
Да
ВН -да
НН-да
DN 25 у ул. Ђуре Биљне.
Планирана изградоа канализације PVC 315 у ул. Ђуре
Биљне.
Да, једнпстранп, прешник мреже д40
Не

Број: 42. Страна 2409. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва
Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента
Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг
планскпг дпкумента или смернице за израду
нпвпг планскпг дпкумента

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија
Впдпвпд
Канализација (упптребљених впда, не АТК)

Гас

Трптпар

Врбас /Куцура

1912/1
ппщтина Врбас
Пащоак
блпк „7"
радна зпна
186519 м2
План генералне регулације насеља Куцура са детаљнпм
регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта (Сл. лист
ппщтине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације
Да
План генералне регулације насеља Куцура са детаљнпм
регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта (Сл. лист
ппщтине Врбас 08/07 и 16/12)
У радним зпнама лпцираће се делатнпсти кпје захтевају
веће прпстпре и кпје негативнп утишу на пкплину
привредни, складищни, услужни и слишни пбјекти. Пви
кпмплекси ће се реализпвати на пснпву планпва
детаљне регулације уз израду студије прпцене утицаја
на живптну средину за пптенцијалне загађиваше.
70% рашунајући пбјекте виспкпградое, мин.20% зелених
ппврщина
прпизвпдни и складищни виспкп приземље, Пп+П+2
Не
ВН - угап улица Г.Кпстелника и ул Ђуре Биљне, дп
парцеле 1912/115 цца 300 м
НН - улица Млинска, дп парцеле 1912/115 цца 160м
Нема изграђене впдпвпдне мреже.
Није изграђена канализаципна мрежа.
На наведенпм нема разведена дистрибутивна гасна
мрежа. Најближа депница улица Млинска прикљушеоем
на ниски притисак пд 1-4бар, и депница прекп атарских
путева на прикљушни впд насељених места средоег
притиска 6-10бар са Куцурскпг пута у зависнпсти пд пптр
Не

Број: 42. Страна 2410. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва
Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента
Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг
планскпг дпкумента или смернице за израду
нпвпг планскпг дпкумента

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија
Впдпвпд
Канализација (упптребљених впда, не АТК)

Гас

Трптпар

Врбас /Куцура

1912/111
ппщтина Врбас
Пащоак
Блпк „7"
радна зпна
22530 м2
План генералне регулације насеља Куцура са детаљнпм
регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта (Сл. лист
ппщтине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације
Да
План генералне регулације насеља Куцура са детаљнпм
регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта (Сл. лист
ппщтине Врбас 08/07 и 16/12)
У радним зпнама лпцираће се делатнпсти кпје захтевају
веће прпстпре и кпје негативнп утишу на пкплину
привредни, складищни, услужни и слишни пбјекти. Пви
кпмплекси ће се реализпвати на пснпву планпва детаљне
регулације уз израду студије прпцене утицаја на живптну
средину за пптенцијалне загађиваше.
70% рашунајући пбјекте виспкпградое, мин.20% зелених
ппврщина
прпизвпдни и складищни виспкп приземље, Пп+П+2
Не
ВН - угап улица Г.Кпстелника и ул Ђура Биљоа, дп парцеле
1912/115 цца 300 м
НН - улица Млинска, дп парцеле 1912/115 цца 160м
Нема изграђене впдпвпдне мреже.
Није изграђена канализаципна мрежа.
На наведенпм нема разведена дистрибутивна гасна
мрежа.Најближа депница улица Млинска прикљушеоем
на ниски притисак пд 1-4бар, и депница прекп атарских
путева на прикљушни впд насељених места средоег
притиска 6-10бар са Куцурскпг пута у зависнпсти пд пптре
Не

Број: 42. Страна 2411. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва

Врбас /Куцура
1912/112
ппщтина Врбас
Пащоак
Блпк „7"
Радна зпна
2
22530 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљнпм
регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта (Сл. лист ппщтине
Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента

Да

Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг планскпг
дпкумента или смернице за израду нпвпг планскпг
дпкумента

План генералне регулације насеља Куцура са детаљнпм
регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта (Сл. лист ппщтине
Врбас 08/07 и 16/12)

Впдпвпд

У радним зпнама лпцираће се делатнпсти кпје захтевају веће
прпстпре и кпје негативнп утишу на пкплину привредни,
складищни, услужни и слишни пбјекти. Пви кпмплекси ће се
реализпвати на пснпву планпва детаљне регулације уз израду
студије прпцене утицаја на живптну средину за пптенцијалне
загађиваше.
70% рашунајући пбјекте виспкпградое, мин.20% зелених
ппврщина
Прпизвпдни и складищни виспкп приземље, Пп+П+2
Не
ВН - угап улица Г.Кпстелника и ул Ђура Биљоа, дп парцеле
1912/115 цца 300 м
НН - улица Млинска, дп парцеле 1912/115 цца 160м
Нема изграђене впдпвпдне мреже.

Канализација (упптребљених впда, не АТК)

Није изграђена канализаципна мрежа.

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија

Гас

Трптпар

На наведенпм нема разведена дистрибутивна гасна мрежа.
Најближа депница улица Млинска прикљушеоем на ниски
притисак пд 1-4бар, и депница прекп атарских путева на
прикљушни впд насељених места средоег притиска 6-10бар са
Куцурскпг пута у зависнпсти пд пптр
Не

Број: 42. Страна 2412. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва

Врбас /Куцура
1912/113
ппщтина Врбас
Пащоак
Блпк „7"
Радна зпна
2
22530 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљнпм
регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта (Сл. лист ппщтине
Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента

Да

Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг планскпг
дпкумента или смернице за израду нпвпг планскпг
дпкумента

План генералне регулације насеља Куцура са детаљнпм
регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта (Сл. лист ппщтине
Врбас 08/07 и 16/12)

Впдпвпд

У радним зпнама лпцираће се делатнпсти кпје захтевају веће
прпстпре и кпје негативнп утишу на пкплину привредни,
складищни, услужни и слишни пбјекти. Пви кпмплекси ће се
реализпвати на пснпву планпва детаљне регулације уз израду
студије прпцене утицаја на живптну средину за пптенцијалне
загађиваше.
70% рашунајући пбјекте виспкпградое, мин.20% зелених
ппврщина
Прпизвпдни и складищни виспкп приземље, Пп+П+2
Не
ВН - угап улица Г.Кпстелника и ул Ђура Биљоа, дп парцеле
1912/115 цца 300 м
НН - улица Млинска, дп парцеле 1912/115 цца 160м
Нема изграђене впдпвпдне мреже.

Канализација (упптребљених впда, не АТК)

Није изграђена канализаципна мрежа.

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија

Гас

Трптпар

На наведенпм нема разведена дистрибутивна гасна мрежа.
Најближа депница улица Млинска прикљушеоем на ниски
притисак пд 1-4бар, и депница прекп атарских путева на
прикљушни впд насељених места средоег притиска 6-10бар са
Куцурскпг пута у зависнпсти пд пптр
Не

Број: 42. Страна 2413. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва
Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента
Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг
планскпг дпкумента или смернице за израду
нпвпг планскпг дпкумента

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија
Впдпвпд
Канализација (упптребљених впда, не АТК)

Гас

Трптпар

Врбас /Куцура

1912/114
ппщтина Врбас
Пащоак
Блпк „7"
Радна зпна
44474 м2
План генералне регулације насеља Куцура са детаљнпм
регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта (Сл. лист
ппщтине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације
Да
План генералне регулације насеља Куцура са детаљнпм
регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта (Сл. лист
ппщтине Врбас 08/07 и 16/12)
У радним зпнама лпцираће се делатнпсти кпје захтевају
веће прпстпре и кпје негативнп утишу на пкплину
привредни, складищни, услужни и слишни пбјекти. Пви
кпмплекси ће се реализпвати на пснпву планпва
детаљне регулације уз израду студије прпцене утицаја
на живптну средину за пптенцијалне загађиваше.
70% рашунајући пбјекте виспкпградое, мин.20% зелених
ппврщина
Прпизвпдни и складищни виспкп приземље, Пп+П+2
Не
ВН - угап улица Г.Кпстелника и ул Ђура Биљоа, дп
парцеле 1912/115 цца 300 м
НН - улица Млинска, дп парцеле 1912/115 цца 160м
Нема изграђене впдпвпдне мреже.
Није изграђена канализаципна мрежа.
На наведенпм нема разведена дистрибутивна гасна
мрежа. Најближа депница улица Млинска прикљушеоем
на ниски притисак пд 1-4бар, и депница прекп атарских
путева на прикљушни впд насељених места средоег
притиска 6-10бар са Куцурскпг пута у зависнпсти пд пптр
Не

Број: 42. Страна 2414. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва
Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента
Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг
планскпг дпкумента или смернице за израду
нпвпг планскпг дпкумента

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија
Впдпвпд
Канализација (упптребљених впда, не АТК)

Гас

Трптпар

Врбас /Куцура

1912/115
ппщтина Врбас
Пащоак
Блпк „7"
Радна зпна
61897 м2
План генералне регулације насеља Куцура са детаљнпм
регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта (Сл. лист
ппщтине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације
Да
План генералне регулације насеља Куцура са детаљнпм
регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта (Сл. лист
ппщтине Врбас 08/07 и 16/12)
У радним зпнама лпцираће се делатнпсти кпје захтевају
веће прпстпре и кпје негативнп утишу на пкплину
привредни, складищни, услужни и слишни пбјекти. Пви
кпмплекси ће се реализпвати на пснпву планпва детаљне
регулације уз израду студије прпцене утицаја на живптну
средину за пптенцијалне загађиваше.
70% рашунајући пбјекте виспкпградое, мин.20% зелених
ппврщина
Прпизвпдни и складищни виспкп приземље, Пп+П+2
Не
ВН - угап улица Г.Кпстелника и ул Ђуре Биљне, дп парцеле
1912/115 цца 300 м
НН - улица Млинска, дп парцеле 1912/115 цца 160м
Нема изграђене впдпвпдне мреже.
Није изграђена канализаципна мрежа.
На наведенпм нема разведена дистрибутивна гасна
мрежа. Најближа депница улица Млинска прикљушеоем
на ниски притисак пд 1-4бар, и депница прекп атарских
путева на прикљушни впд насељених места средоег
притиска 6-10бар са Куцурскпг пута у зависнпсти пд пптр
Не

Број: 42. Страна 2415. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва
Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента
Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг
планскпг дпкумента или смернице за израду
нпвпг планскпг дпкумента

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија
Впдпвпд
Канализација (упптребљених впда, не АТК)

Гас

Трптпар

Врбас /Куцура

1912/118
ппщтина Врбас
Пащоак
Блпк „7"
Радна зпна
39992 м2
План генералне регулације насеља Куцура са детаљнпм
регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта (Сл. лист
ппщтине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације
Да
План генералне регулације насеља Куцура са детаљнпм
регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта (Сл. лист
ппщтине Врбас 08/07 и 16/12)
У радним зпнама лпцираће се делатнпсти кпје захтевају
веће прпстпре и кпје негативнп утишу на пкплину
привредни, складищни, услужни и слишни пбјекти. Пви
кпмплекси ће се реализпвати на пснпву планпва
детаљне регулације уз израду студије прпцене утицаја
на живптну средину за пптенцијалне загађиваше.
70% рашунајући пбјекте виспкпградое, мин.20% зелених
ппврщина
Прпизвпдни и складищни виспкп приземље, Пп+П+2
Не
ВН - угап улица Г.Кпстелника и ул Пслпбпђеоа, дп
парцеле 1915/322 цца 300 м
НН - улица Млинска, дп парцеле 1915/322 цца 120м
Нема изграђене впдпвпдне мреже.
Није изграђена канализаципна мрежа.
На наведенпм нема разведена дистрибутивна гасна
мрежа. Најближа депница улица Млинска прикљушеоем
на ниски притисак пд 1-4бар, Партизанска и депница
прекп атарских путева на прикљушни впд насељених
места средоег притиска 6-10бар са Куцурскпг пута у
зависн
Не

Број: 42. Страна 2416. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва
Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента
Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг
планскпг дпкумента или смернице за израду
нпвпг планскпг дпкумента

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија
Впдпвпд
Канализација (упптребљених впда, не АТК)

Гас

Трптпар

Врбас /Куцура

1912/121
ппщтина Врбас
Пащоак
Блпк „6"
Радна зпна
141285 м2
План генералне регулације насеља Куцура са детаљнпм
регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта (Сл. лист
ппщтине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације
Да
План генералне регулације насеља Куцура са детаљнпм
регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта (Сл. лист
ппщтине Врбас 08/07 и 16/12)
У радним зпнама лпцираће се делатнпсти кпје захтевају
веће прпстпре и кпје негативнп утишу на пкплину
привредни, складищни, услужни и слишни пбјекти. Пви
кпмплекси ће се реализпвати на пснпву планпва
детаљне регулације уз израду студије прпцене утицаја
на живптну средину за пптенцијалне загађиваше.
70% рашунајући пбјекте виспкпградое, мин.20% зелених
ппврщина
Прпизвпдни и складищни виспкп приземље, Пп+П+2
Не
ВН - угап улица Г.Кпстелника и ул Пслпбпђеоа, дп
парцеле 1915/322 цца 300 м
НН - улица Млинска, дп парцеле 1915/322 цца 120м
Нема изграђене впдпвпдне мреже.
Није изграђена канализаципна мрежа.
На наведенпм нема разведена дистрибутивна гасна
мрежа. Најближа депница улица Млинска прикљушеоем
на ниски притисак пд 1-4бар,Партизанска и депница
прекп атарских путева на прикљушни впд насељених
места средоег притиска 6-10бар са Куцурскпг пута у
зависнп
Не

Број: 42. Страна 2417. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва
Издаваоем лпкацијских услпва директнп из планскпг
дпкумента
Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг планскпг
дпкумента или смернице за израду нпвпг планскпг
дпкумента

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија

Впдпвпд
Канализација (упптребљених впда, не АТК)

Гас

Трптпар

Врбас /Куцура
1915/313
ппщтина Врбас
Пащоак
Блпк „5"
Радна зпна
2
138663 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљнпм
регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта (Сл. лист ппщтине
Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације
Да
План генералне регулације насеља Куцура са детаљнпм
регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта (Сл. лист ппщтине
Врбас 08/07 и 16/12)
У радним зпнама лпцираће се делатнпсти кпје захтевају веће
прпстпре и кпје негативнп утишу на пкплину привредни,
складищни, услужни и слишни пбјекти. Пви кпмплекси ће се
реализпвати на пснпву планпва детаљне регулације уз израду
студије прпцене утицаја на живптну средину за пптенцијалне
загађиваше.
70% рашунајући пбјекте виспкпградое, мин.20% зелених
ппврщина
Прпизвпдни и складищни виспкп приземље, Пп+П+2
Не
ВН - угап улица Г.Кпстелника и ул Пслпбпђеоа, дп парцеле
1915/322 цца 300 м
НН - улица Млинска, дп парцеле 1915/322 цца 120м
Нема изграђене впдпвпдне мреже. Мпгућа изградоа јавне
впдпвпдне мреже, фпрмираоем кружнпг тпка,прикљушеоем на
впд.мр. PE 110 у ул. Пслпбпђеоа и Ж.Зреоанина
Није изграђена канализаципна мрежа.
На наведенпм нема разведена дистрибутивна гасна мрежа.
Најближа депница улица Впјвпђанска прикљушеоем на ниски
притисак пд 1-4бар, и депница прекп атарских путева на
прикљушни впд насељених места средоег притиска 6-10бар са
Куцурскпг пута у зависнпсти пд
Не

Број: 42. Страна 2418. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва

Врбас /Куцура
1915/322
ппщтина Врбас
Пащоак
Блпк „5"
Радна зпна
2
25074 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљнпм
регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта (Сл. лист ппщтине
Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента

Да

Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг планскпг
дпкумента или смернице за израду нпвпг планскпг
дпкумента

План генералне регулације насеља Куцура са детаљнпм
регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта (Сл. лист ппщтине
Врбас 08/07 и 16/12)

Впдпвпд

У радним зпнама лпцираће се делатнпсти кпје захтевају веће
прпстпре и кпје негативнп утишу на пкплину привредни,
складищни, услужни и слишни пбјекти. Пви кпмплекси ће се
реализпвати на пснпву планпва детаљне регулације уз израду
студије прпцене утицаја на живптну средину за пптенцијалне
загађиваше.
70% рашунајући пбјекте виспкпградое, мин.20% зелених
ппврщина
Прпизвпдни и складищни виспкп приземље, Пп+П+2
Не
ВН - угап улица Г.Кпстелника и ул Пслпбпђеоа, дп парцеле
1915/322 цца 300 м
НН - улица Млинска, дп парцеле 1915/322 цца 120м
PE 110 у ул. Пслпбпђеоа, испред парцеле.

Канализација (упптребљених впда, не АТК)

Није изграђена канализаципна мрежа.

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија

Гас

Трптпар

На наведенпм нема разведена дистрибутивна гасна мрежа.
Најближа депница улица Млинска и Впјвпђанска прикљушеоем
на ниски притисак пд 1-4бар, и депница прекп атарских путева
на прикљушни впд насељених места средоег притиска 6-10бар
са Куцурскпг пута у зави
Не

Број: 42. Страна 2419. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва

Врбас /Куцура
1915/323
ппщтина Врбас
Пащоак
Блпк „5"
Радна зпна
2
22464 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљнпм
регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта (Сл. лист ппщтине
Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента

Да

Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг планскпг
дпкумента или смернице за израду нпвпг планскпг
дпкумента

План генералне регулације насеља Куцура са детаљнпм
регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта (Сл. лист ппщтине
Врбас 08/07 и 16/12)

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија

Впдпвпд
Канализација (упптребљених впда, не АТК)

Гас

Трптпар

У радним зпнама лпцираће се делатнпсти кпје захтевају веће
прпстпре и кпје негативнп утишу на пкплину привредни,
складищни, услужни и слишни пбјекти. Пви кпмплекси ће се
реализпвати на пснпву планпва детаљне регулације уз израду
студије прпцене утицаја на живптну средину за пптенцијалне
загађиваше.
70% рашунајући пбјекте виспкпградое, мин.20% зелених
ппврщина
Прпизвпдни и складищни виспкп приземље, Пп+П+2
Не
ВН - угап улица Г.Кпстелника и ул Пслпбпђеоа, дп парцеле
1915/322 цца 300 м
НН - улица Млинска, дп парцеле 1915/322 цца 120м
Нема изграђене впдпвпдне мреже. Мпгућа изградоа јавне
впдпвпдне мреже, фпрмираоем кружнпг тпка,прикљушеоем на
впд.мр. PE 110 у ул. Пслпбпђеоа и Ж.Зреоанина
Није изграђена канализаципна мрежа.
На наведенпм нема разведена дистрибутивна гасна мрежа.
Најближа депница улица Млинска и Впјвпђанска прикљушеоем
на ниски притисак пд 1-4бар, и депница прекп атарских путева на
прикљушни впд насељених места средоег притиска 6-10бар са
Куцурскпг пута у зави
Не

Број: 42. Страна 2420. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва

Врбас /Куцура
1915/324
ппщтина Врбас
Пащоак
Блпк „5"
Радна зпна
2
23760 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљнпм
регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта (Сл. лист ппщтине
Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента

Да

Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг планскпг
дпкумента или смернице за израду нпвпг планскпг
дпкумента

План генералне регулације насеља Куцура са детаљнпм
регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта (Сл. лист ппщтине
Врбас 08/07 и 16/12)

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија

Впдпвпд
Канализација (упптребљених впда, не АТК)

Гас

Трптпар

У радним зпнама лпцираће се делатнпсти кпје захтевају веће
прпстпре и кпје негативнп утишу на пкплину привредни,
складищни, услужни и слишни пбјекти. Пви кпмплекси ће се
реализпвати на пснпву планпва детаљне регулације уз израду
студије прпцене утицаја на живптну средину за пптенцијалне
загађиваше.
70% рашунајући пбјекте виспкпградое, мин.20% зелених
ппврщина
Прпизвпдни и складищни виспкп приземље, Пп+П+2
Не
ВН - угап улица Г.Кпстелника и ул Пслпбпђеоа, дп парцеле
1915/322 цца 300 м
НН - улица Млинска, дп парцеле 1915/322 цца 120м
Нема изграђене впдпвпдне мреже. Мпгућа изградоа јавне
впдпвпдне мреже, фпрмираоем кружнпг тпка,прикљушеоем
на впд.мр. PE 110 у ул. Пслпбпђеоа и Ж.Зреоанина
Није изграђена канализаципна мрежа.
На наведенпм нема разведена дистрибутивна гасна мрежа.
Најближа депница улица Млинска и Впјвпђанска
прикљушеоем на ниски притисак пд 1-4бар, и депница прекп
атарских путева на прикљушни впд насељених места средоег
притиска 6-10бар са Куцурскпг пута у зави
Не

Број: 42. Страна 2421. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва

Врбас /Куцура
1915/325
ппщтина Врбас
Пащоак
Блпк „5"
Радна зпна
2
19571 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљнпм
регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта (Сл. лист
ппщтине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента

Да

Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг планскпг
дпкумента или смернице за израду нпвпг планскпг
дпкумента

План генералне регулације насеља Куцура са детаљнпм
регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта (Сл. лист
ппщтине Врбас 08/07 и 16/12)

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија

Впдпвпд
Канализација (упптребљених впда, не АТК)

Гас

Трптпар

У радним зпнама лпцираће се делатнпсти кпје захтевају веће
прпстпре и кпје негативнп утишу на пкплину привредни,
складищни, услужни и слишни пбјекти. Пви кпмплекси ће се
реализпвати на пснпву планпва детаљне регулације уз
израду студије прпцене утицаја на живптну средину за
пптенцијалне загађиваше.
70% рашунајући пбјекте виспкпградое, мин.20% зелених
ппврщина
Прпизвпдни и складищни виспкп приземље, Пп+П+2
Не
ВН - угап улица Г.Кпстелника и ул Пслпбпђеоа, дп парцеле
1915/322 цца 300 м
НН - улица Млинска, дп парцеле 1915/322 цца 120м
Нема изграђене впдпвпдне мреже. Мпгућа изградоа јавне
впдпвпдне мреже, фпрмираоем кружнпг тпка,прикљушеоем
на впд.мр. PE 110 у ул. Пслпбпђеоа и Ж.Зреоанина
Није изграђена канализаципна мрежа.
На наведенпм нема разведена дистрибутивна гасна мрежа.
Најближа депница улица Млинска и Впјвпђанска
прикљушеоем на ниски притисак пд 1-4бар, и депница прекп
атарских путева на прикљушни впд насељених места средоег
притиска 6-10бар са Куцурскпг пута у зави
Не

Број: 42. Страна 2422. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва

Врбас /Куцура
1915/85
ппщтина Врбас
Пащоак
Блпк „5"
Радна зпна
2
142411 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљнпм
регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта (Сл. лист
ппщтине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента

Да

Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг планскпг
дпкумента или смернице за израду нпвпг планскпг
дпкумента

План генералне регулације насеља Куцура са детаљнпм
регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта (Сл. лист
ппщтине Врбас 08/07 и 16/12)

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија

Впдпвпд
Канализација (упптребљених впда, не АТК)

Гас

Трптпар

У радним зпнама лпцираће се делатнпсти кпје захтевају веће
прпстпре и кпје негативнп утишу на пкплину привредни,
складищни, услужни и слишни пбјекти. Пви кпмплекси ће се
реализпвати на пснпву планпва детаљне регулације уз
израду студије прпцене утицаја на живптну средину за
пптенцијалне загађиваше.
70% рашунајући пбјекте виспкпградое, мин.20% зелених
ппврщина
Прпизвпдни и складищни виспкп приземље, Пп+П+2
Не
ВН - угап улица Г.Кпстелника и ул Пслпбпђеоа, дп парцеле
1915/322 цца 300 м
НН - улица Млинска, дп парцеле 1915/322 цца 120м
Нема изграђене впдпвпдне мреже. Мпгућа изградоа јавне
впдпвпдне мреже, фпрмираоем кружнпг тпка,прикљушеоем
на впд.мр. PE 110 у ул. Пслпбпђеоа и Ж.Зреоанина
Није изграђена канализаципна мрежа.
На наведенпм нема разведена дистрибутивна гасна мрежа.
Најближа депница улица Млинска и Впјвпђанска
прикљушеоем на ниски притисак пд 1-4бар, и депница прекп
атарских путева на прикљушни впд насељених места средоег
притиска 6-10бар са Куцурскпг пута у зави
Не

Број: 42. Страна 2423. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва
Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента
Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг
планскпг дпкумента или смернице за израду
нпвпг планскпг дпкумента
Намена зпне
Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија
Впдпвпд
Канализација (упптребљених впда, не АТК)
Гас
Трптпар

Врбас /Равнп Селп

1201
ппщтина Врбас
Марщала Тита
блпк „А3"
Насељски центар
953 м2
План генералне регулације Равнпг Села (Сл.лист
ппщтине Врбас 12/08 и 20/12)
Израда плана детаљне регулације или Урбанистишкпг
прпјекта
Не
Смернице за израду нпвпг планскпг дпкумента
Пбјекти кпји се граде у центру мпгу бити стамбени,
ппслпвнп-стамбени или ппслпвни.
Степен заузетпсти је дп 60%
Максимална спратнпст је П+1+Пк.
Да
VN i NN впд дп парцеле
У ул. М.Тита - PVC 63mm са исте стране и PVC 160mm са
друге стране улице. У ул. 7.јула - PVC 110mm са друге
стране улице.
Изграђена је канализација ПВЦ 315 у ул. М.Тита и 7.
јула - јпщ није у функцији.
Да, има дистрибутивну мрежу и за ниски и средои
притисак (пд 1-4; пд 6-10бар)
Не

Број: 42. Страна 2424. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва
Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента
Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг
планскпг дпкумента или смернице за израду
нпвпг планскпг дпкумента

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија
Впдпвпд
Канализација (упптребљених впда, не АТК)
Гас
Трптпар

Врбас /Равнп Селп

1707
ппщтина Врбас
Селп
блпк „А16"
Станпваое малих густина
5068 м2
План генералне регулације Равнпг Села (Сл.лист
ппщтине Врбас 12/08 и 20/12)
План генералне регулације
Да
План генералне регулације Равнпг Села (Сл.лист
ппщтине Врбас 12/08 и 20/12)
Претежна намена станпваое, ппред претежне намене
у пвим зпнама су дпзвпљене и намене кпје су
кпмпатибилне претежнпј намени, пднпснп кпје
функципналнп,
амбијенталнп,
екплпщки
или
екпнпмски не угрпжавају планиранп кприщћеое
земљищта.
Максималан степен заузетпсти за стамбени деп је 40%
(50% за угапне парцеле).
Дпзвпљена спратнпст пбјеката је П+1
Не
НН впд у улицама ЈНА и М. Тита, цца 130 м
PVC 90mm у ул. испред парцеле и у ул. ЈНА и М.Тита.
Није изграђена канализаципна мрежа.
Да, са краја улице ЈНА или Марщала Тита, за
капацитете пптребне за рад на нискпм притиску дп
4бар. За пптребе средоег притиска неппхпднп је
дпвести впд из улице 29. нпвембра.
Не

Број: 42. Страна 2425. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва
Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента
Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг
планскпг дпкумента или смернице за израду
нпвпг планскпг дпкумента
Намена зпне
Максимални индекс заузетпсти
Дпзвпљена спратнпст
Сапбраћајница
Електришна енергија
Впдпвпд
Канализација (упптребљених впда, не АТК)

Гас

Трптпар

Врбас /Савинп Селп

215/1
ппщтина Врбас
Бранка Делетића
Блпк „28"
Ппрпдишнп станпваое
1385 м2
План генералне регулације насеља Савинп Селп са
детаљнпм регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта
( Сл.лист ппщтине Врбас 18/2008)
План генералне регулације
Да
План генералне регулације насеља Савинп Селп са
детаљнпм регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта
( Сл.лист ппщтине Врбас 18/2008)
Станпваое, станпваое са екпнпмским пбјектима у
функцији ппљппривредне прпизвпдое
Максимални степен искприщћенпсти парцеле 40%.
Максимални степен изграђенпсти парцеле 0,6-1,0
П+1+Пк
Да
НН да
PVC 63 испред парцеле, са исте стране ул. Б.Делетића
или PVC 90 са друге стране улице Б.Делетића.
Изграђена је канализација ПВЦ 315 у ул. Б.Делетића јпщ није у функцији.
На наведенпм ппстпји разведена дистрибутивна гасна
мрежа нискпг притиска прешника д40 са пбе стране
улице. За пптребе средоег притиска 6-10бар,
прикљушак се мпже дпвести из улице Јанка Чмелика
где је прешник пплиетиленских цеви д160
Да

Број: 42. Страна 2426. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина
Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва

Врбас /Савинп Селп
2932/1
ппщтина Врбас
Пащоак
Блпк „36"
Радна зпна
2
198797 м
План генералне регулације насеља Савинп Селп
детаљнпм регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта
( Сл.лист ппщтине Врбас 18/2008)
План генералне регулације

Издаваоем лпкацијских услпва директнп из
планскпг дпкумента

Да

Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг планскпг
дпкумента или смернице за израду нпвпг планскпг
дпкумента

План генералне регулације насеља Савинп Селп
детаљнпм регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта
( Сл.лист ппщтине Врбас 18/2008)

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти

са

са

Прпизвпдоа, складищни прпстпр, ппслпваое.
Делатнпсти кпје према екплпщкпм пптерећеоу мпгу бити
лпциране на пдређенпм пдстпјаоу пд стамбенпг ткива такп
да оихпва функција на тпм растпјаоу не угрпжава функцију
станпваоа.
Максимални степен искприщћенпсти парцеле 60%
Максимални степен изграђенпсти парцеле 1,2
Минимални прпценат пзелеоених ппврщина 20%

Дпзвпљена спратнпст

Максималнп П+1, максималнп П+1+Пк (ппслпвни пбјекти),
максималнп П+0 (прпизвпдни пбјекти)

Сапбраћајница
Електришна енергија
Впдпвпд

Не
ВН и НН улица Петра Драпщина
Нема изграђене впдпвпдне мреже.

Канализација (упптребљених впда, не АТК)

Није изграђена канализаципна мрежа.

Гас

Трптпар

На наведенпм не ппстпји разведена дистрибутивна гасна
мрежа нискпг притиска. Најближе местп прикљушеоа у
зависнпсти пд пптребе пптрпщаша је из улице Петра
Драпщина на мрежу нискпг притиска пд 1-4бар. За пптребе
средоег притиска 6-10бар, прикљушак се мпже
Не

Број: 42. Страна 2427. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина

Врбас /Савинп Селп

Брпј парцеле

2933/18

Власник

ппщтина Врбас

Пптес/Улица

Пащоак

Блпк

Блпк „35"

Планирана намена

Радна зпна

Ппврщина

29913 м
План генералне регулације насеља Савинп Селп
регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта
( Сл.лист ппщтине Врбас 18/2008)
План генералне регулације

Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва

2

Издаваоем лпкацијских услпва директнп из планскпг
дпкумента

Да

Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг планскпг
дпкумента или смернице за израду нпвпг планскпг
дпкумента

План генералне регулације насеља Савинп Селп
регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта
( Сл.лист ппщтине Врбас 18/2008)

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти

са детаљнпм

са детаљнпм

прпизвпдоа, складищни прпстпр, ппслпваое
Делатнпсти кпје према екплпщкпм пптерећеоу мпгу бити лпциране
на пдређенпм пдстпјаоу пд стамбенпг ткива такп да оихпва функција
на тпм растпјаоу не угрпжава функцију станпваоа
Максимални степен искприщћенпсти парцеле 60%
Максимални степен изграђенпсти парцеле 1,2
Минимални прпценат пзелеоених ппврщина 20%

Дпзвпљена спратнпст

Максималнп П+1, максималнп П+1+Пк (ппслпвни пбјекти),
максималнп П+0 (прпизвпдни пбјекти)

Сапбраћајница

Не

Електришна енергија

ВН и НН улица Петра Драпщина
Нема изграђене впдпвпдне мреже. Мпгућа изградоа јавне впдпвпдне
мреже, прикљушеоем на впд.мр. PVC 110 у ул. П. Драпщина, на ≈ 80m
севернп пд парцеле.
Изграђена је канализација ПВЦ 315 у ул. П.Драпщина, на ≈ 80m
севернп пд парцеле - јпщ није у функцији.
На наведенпм не ппстпји разведена дистрибутивна гасна мрежа нискпг
притиска. Најближе местп прикљушеоа у зависнпсти пд пптребе
пптрпщаша је из улице Петра Драпщина на мрежу нискпг притиска пд 14бар. За пптребе средоег притиска 6-10бар, прикљушак се мпже
Не

Впдпвпд
Канализација (упптребљених впда, не АТК)

Гас
Трптпар

Број: 42. Страна 2428. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
Oпщтина / Kатастарска ппщтина
Брпј парцеле
Власник
Пптес/Улица
Блпк
Планирана намена
Ппврщина

Врбас /Савинп Селп
2933/19
ппщтина Врбас
Пащоак
Блпк „36"
Радна зпна
2
11477 м
План генералне регулације насеља Савинп Селп
детаљнпм регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта
( Сл.лист ппщтине Врбас 18/2008)
План генералне регулације

Плански пснпв
Услпв за дпбијаое лпкацијских услпва
Издаваоем лпкацијских
планскпг дпкумента

услпва

директнп

из

Правила грађеоа и смернице из усвпјенпг планскпг
дпкумента или смернице за израду нпвпг планскпг
дпкумента

Намена зпне

Максимални индекс заузетпсти

Да
План генералне регулације насеља Савинп Селп
детаљнпм регулацијпм јавнпг грађевинскпг земљищта
( Сл.лист ппщтине Врбас 18/2008)

Максималнп П+1, максималнп П+1+Пк (ппслпвни пбјекти),
максималнп П+0 (прпизвпдни пбјекти)

Сапбраћајница
Електришна енергија
Впдпвпд

Не
ВН и НН улица Петра Драпщина
Нема изграђене впдпвпдне мреже.

Канализација (упптребљених впда, не АТК)

Није изграђена канализаципна мрежа.

Трптпар

са

прпизвпдоа, складищни прпстпр, ппслпваое
Делатнпсти кпје према екплпщкпм пптерећеоу мпгу бити
лпциране на пдређенпм пдстпјаоу пд стамбенпг ткива такп
да оихпва функција на тпм растпјаоу не угрпжава функцију
станпваоа
Максимални степен искприщћенпсти парцеле 60%
Максимални степен изграђенпсти парцеле 1,2
Минимални прпценат пзелеоених ппврщина 20%

Дпзвпљена спратнпст

Гас

са

На наведенпм не ппстпји разведена дистрибутивна гасна
мрежа нискпг притиска. Најближе местп прикљушеоа у
зависнпсти пд пптребе пптрпщаша је из улице Петра
Драпщина на мрежу нискпг притиска пд 1-4бар. За пптребе
средоег притиска 6-10бар, прикљушак се мпже
Не

Број: 42. Страна 2429. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године

Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука о доношењу
програма отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини за 2017. годину у општини
Врбас („ Службени лист општине Врбас'', број 26/2017).
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Службеном
листу општине Врбас “.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 94/2017-I/01
Дана: 29. децембра 2017. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 42. Страна 2430. Службени лист општине Врбас, 29. децембар 2017. године
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС

253. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА РАЗВОЈА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ ВРБАС ЗА
ПЕРИОД 2018 - 2022. ГОДИНЕ

2313

254. ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ЗА 2018. ГОДИНУ У ОПШТИНИ ВРБАС

2393
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