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ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

ЗА 2012. ГОДИНУ 
 

 

Најбитнији показатељи привредних и демографских кретања у општини Нови 
Бечеј огледају се кроз следеће параметре: 

� Недовољан раст привредних активности; 
� Низак природни прирашатај: 
� Велики број незапослених; 

� Велики број корисника права на новчану социјалну помоћ; 

� Велики број пензионера; 

� Порас броја породица са поремећеним односима; 
� Пораст деце и младих са асоцијалним понашањем и у сукобу са 

законом 

 Делатност ЦСР општине Нови Бечеј се планира у правцу остваривања 
општих циљева социјалне заштите, а то су: 

� Центар за социјални рад одлучује о остваривању права корисника о 
коришћенју услуга социјалне заштите (на основу Закона о социјалнонј 

заштити и другим релевантним законима и подзаконским актима) које 

обезбеђује Република Србија, АП Војводина и јединица локалне 
самоуправе. 

� Центар за социјални рад у склау са актима локалне самоуправе, 

учествује у пословима планирања и развоја социјалне заштите у 

локалној заједници. 
� На основу јавних овлашћења ЦСР општине Нови Бечеј врши: 

- Процену потребе и снаге корисника и ризика по њега и планира 

пружање услуга социјалне заштите; 
- Спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и 

коришћења услуге социјалне заштите; 

- Предузима прописане мере; 
- Води прописану евиденцију и стара се о чувању документације 

корисника. 

- Центар ће се активно укључити у покретање превентивних и других 

прогрма који ће допринети задовољавању индивидуалних и заједничких 
потреба грађана и грађанки општине Нови Бечеј. 

- Центар пружа услуге процене и планирања 

- Подстицање и подршка локалној заједници у увођењу нових услуга из 
области социјалне заштите грађана и грађанки општине Нови Бечеј и 

сензибилизација локалне самоуправе за препознавање значаја увођења 
нових услугау циљу очувања и побољшања квалитета живота, отклањања 
или ублажавања ризика неповољних животних околности и стварања 

могућности за самосталан живот у друштву. 
- Сарадња са установама предшколског, основног, средњег образовања, 

здравственим установама, полицијом, правосудним и другим државним 

органима, органима територијалне аутономије и другим јединицама локалне 
самоуправе, односно удружењима, правним и физичким лицима. 

Законом о социјалној заштити предвиђено је да се из буџета јединице 

локалне самоуправе, према утврђеним потребама и финансијским 

могућностима могу финансирати: 
- Дневне услуге у заједници 
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- Услуге подршке за самосталан живот, осим услуге становања уз 

подршку за особе са инвалидитетом. 

- Услуге становања особа са инвалидитетом у јединицама локален 

самоуправе чији је степен развијености, утврђен у складу са прописима 
којима се уређује разврставање јединица локалне самоуправе према степену 

развијености. 

- Саветодавно – терапијске и социјално едукативне услуге. 
- Остале услуге социјалне заштите у складу са потребама локалне 

самоуправе. 
- Једнократне помоћи и други облици помоћи. 
- Програми рада установа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, 

- Програми унапређења социјалне заштите у јединици локалне 

самоуправе. 

- Иновативне услуге. 
 

Послове ће реализовати запослени ЦСР: 

� Послове директора  - дипл. социјални радник; 
� Управно-правне послове – две дипл. правнице 

� Посао супервизора  са ½ радног времена – дипл. психолошкиња; 
� Послови водитеља случаја –  две дипломиране педагошкиње и дипл. 

психолошкиња са ½ радног времена; 

� Послове који се односе на материјална давања, врше две социјалне 
раднице; 

� Административно – финансијски послови (шеф рачуноводства) – један 

извршилац са ССС, и један административни радник са ССС 

� Курирски послови -  један извршилац са осмогодишњом школом. 
 

Број запослених стручних радника је у складу са Решењем Министарства 

рада и социјалне политике Р. Србије. Норматив за утврђивање броја 
запослених јесте број становника општине. Како би се процес рада одвијао у 

складу са методама рада и са задатим роковима , а у циљу задовољавања 

најбољег интереса корисника, неопходно је запослити још једног стручног 
радника из области социјалног рада – водитеља случаја – дипломираног 

социјалног радника. Постоји потреба за ангажовањем једног запосленог на 

пословима одржавања и пословима возача. 

  
Просторна и техичка опремљеност 

 

Објекат је од чврстог материјала,  адаптиран је и у већем делу прилагођен 
потребама за нормално обављање поверених послова. Недостаје простор за 

додатне активности пружања услуга на дневном нивоу и просторија за 
одлагање архивске грађе. У том смислу, заједно са представницима локалне 
самоуправе, потребно је планирати просторно проширење.  

 Техничка опремљеност је на задовољавајућем нивоу, колико 
могућности буду дозвољавале, вршиће се замена дотрајале или оштећене 

опреме. Насојаћемо да средства за додатно техничко опремање и набавку 

недостајућег канцеларијског намештаја, обезбедимо кроз пројектне 
активности. 

 

ПРАВЦИ РАДА 
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� Примена Закона о социјалној заштити и других релевантних закона и 

подзаконских аката; 

� Умрежавање институција и развијање партнерства; 

� Подстицање локалне самоуправе за увођење нових услуга у локалној 
заједници. 

 

Активности: 
 

� Унапређење квалитета живота деце и младих 
� Унапређење живота одраслих и старијих лица 
� Унапређење живота ромске популације 

� Унапређење живота особа са инвалидитетом 

� Унапређење друштвеног положаја породице 

� Унапређење квалитета живота материјално угрожених и незапослених 
лица 

� Превенција насиља – развијање нулте толеранције  у односу на 

насиље. 
  

ИНФОРМИСАНОСТ ЈАВНОСТ 
 

 Према Закону о јавном информисању, Центар ће и даље информације о 

раду и догађајима из своје области, јавност обавештавати преко свог сајта. 
План информисања јавности путем радио емисија: 

� Април 2012.      -  Информисање грађана/ки о праву на новчану 

социјалну помоћ 

� Мај 2012.                -    Хранитељска заштита  у општини Ноови Бечеј; 
� Септембар 2012.   -    Подршка деци и младима која су у сукобу са 

законом; 

� Новемар 2012.        -   Активација корисника 
 

Проширена права у области социјалне заштите општине Нови Бечеј 

 
 На основу одлуке Скупштине општине Нови Бечеј, број 02-55-1 од 

18.10.1994. године о проширеним правима из области социјалне заштите 

(Потребно је донети нову одлуку, која ће бити усклађена са Законом о 

социјалној заштит, центар ће у 2012. години решавати о проширеним 
правима и то: 

 

1. Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу 
породицу (хранитељску породицу), деце, омладине, одраслих и старих: 

� Приликом смештаја деце и омладине у хранитељске породице, 
хранитељима се обезбеђују средства за опремање деце и омладине, 
односно за куповину одеће, обуће и доњег веша. 

� Приликом смештаја корисника у установу социјалне заштите, такође се 
обезбеђује опрема – према захтеву установе. 

 

           2.  Право на једнократну новчану помоћ, признаје се појединцу или     
                породици за: 

� Набавку огрева и зимнице (хране) 

� Набавку школског прибора, обуће и одеће ученика основне школе 

� Куповину лекова  
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� Путне трошкове (који се не рефундирају) ради прегледа лекара 

специјалисте, ван Новог Бечеј 

� Плаћање трошкова струје и комуналних услуга, за кориснике НСП-а 

(новчана социјална помоћ), или корисника који испуњава услове за 
НСП. 

 

   3.   Право на увећани износ једнократне помоћи. 
� О праву на увећани износ једнократне помоћи доноси Комисија 

формирана по предлогу ЦСР, а у саставу предствника скупштине 
општине, осмогодишњих школа, дома здравља, ООЦК Н. Бечеј и ЦСР, 
по унапред утврђеним критеријима. 

4. Накнада трошкова сахране: 

� За непозната лица или лица непознатог пребивалишта 

� За лица која немају законско обвезника издржавања и за лица из 
екстремно материјално угрожених породица. 

5. Плаћање трошкова боравка у прихватилишту или сигурној кући, док 

постоји потреба за привременим смештајем. 
6. Превентивна заштита малолетних преступника, развијање 

ванинституционалне заштите деце, омладине, одраслих и старих лица. 
7. Информисање јавности о раду центра. 

8. Финансирање Клуба за децу са поремећајима у понашању. 

 
         ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ 

 

  ЦСР општине Нови Бечеј ће у циљу перманентног подизања 

нивоа пружања услуга у складу са постављеним стандардима и прописаним 
процедурама, учествовати на конкурсима који подржавају иновативне 

облике социјалне заштите.  

 
ЕДУКАЦИЈА СТРУЧНИХ РАДНИАК 

 

Похађање акредитованих програма који су у директној вези са непосредним 
радом. 

� Обука за  правника    

� Обука за супервизоре 

� Обука из области породично правне заштите 
� Обука за финансијско – рачуноводствене послове 

У складу са подзаконским актима, припремаћемо се за добијање 

лиценцирање и израду ИРП за сваког стручног радника. 
 

Приоритет у решавању наведених потреба и проблема за 2012. 
годину: 
 

1. ЗАПОШЉАВАЊЕ ЈЕДНОГ ДИПЛ. СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА 
2. ЗАПОШЉАВАЊЕ ЈЕДНОГ ЛИЦА ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ/ВОЗАЧ 

3.      ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ 

4. ПОСТАВЉАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА 
5. ПОСТАВЉАЊЕ ПРИЛАЗНЕ РАМПЕ И РУКОХВАТА ЗА ОСОБЕ СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ 

6. ПРОСТОР И ПЛАКАРИ ЗА АРХИВСКУ ГРАЂУ 

7. ПРОСТОРНО ПРОШИРЕЊЕ ОБЈЕКТА ЦСР 
8. НАБАВКА НОВОГ ВОЗИЛА 
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 На основу члана 206. Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС број 

24/2011) члана 50. Закона о буџетском систему (Сл. гласник РС број 

54/2009,73/2010 и 101/2010), члана 21. Закона о јавним службама (Сл. 
Гласник РС број 42/91, 71/94, 79/05), Расподеле средстава  Министарства 

рада и социјалне политике бр:401-00-62/1/2012-23 од 27.01.2012.године и 

члана  35.  Статута Центра за социјални рад општине Нови Бечеј, Управни 
одбор Центра за социјални рад општине Нови Бечеј доноси 

 
  ФИНАНСИЈСКИ  ПЛАН ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ НОВИ 

БЕЧЕЈ ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 
 Овим финасијским планом се утврђују приходи и примања, расходи и 

издаци Центра за социјални рад општине Нови Бечеј за 2012. годину. 

 
Члан 2. 

 
 Приходи и примања за 2012. годину утврђени су у следећим износима: 

Екон. 
Класиф 

 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 

 
Износ динара 

Од чега 

Из буџета 

Републике 

Из извора 

Општине 

732100 Текуће донације од 

међународних 
организација 

   

732200 Капиталне донације од  

међународних 
организација 

   

733100 Текући трансфери од 
других нивоа власти 

 
3.387.500,00 

  
3.387.500,

00 

791100 Приходи из буџета 19.156.544,0

0 

19.156.544,

00 

 

 Укупно: 22.544.044,0

0 

19.156.544,

00 

3.387.500,

00 

 

Члан 3. 
 

 Расходи и издаци утврђени су у следећим износима: 

 

Екон. 
Класиф 

 
УКУПНИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ 

 
Износ  
динара 

(укупно) 

Од чега 

На терет 

буџета 
Републике 

На терет 

буџета  
Општине 

411100 Плате, додаци и накнаде 

запослених 

 

8.227.861,0
0 

 

7.197.861,0
0 

 

1.030.000,00 

412100 Допринос за пензијско и 

инвалидско осигурање 

 

956.903,12 

 

798.669,12 

 

158.234,00 

412200 Дорпинос за здравствено    
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осигурање 526.456,84    
437.979,84 

88.477,00 

412300 Допринос за 
незапосленост 

62.316,04      
51.527,04 

10.789,00 

413100 Накнаде у натури    

414100 Накнада за бреме 

одсуствов, 

                       

1 Укупно зараде: 9.773.537,0
0 

 
8.486.037,0

0 

1.287.500,00 

415100 Накнада трошкова за 

запослене (путни 
трошкови) 

 

399.000,00 

 

399.000,00 

 

     

421100 Трошкови платног 

промета и банкарских 
услуга 

 

90.000,00 

 

 

 

90.000,00 

421200 Енергетске услуге 180.000,00  180.000,00 

421300 Комуналне услуге 65.000,00  65.000,00 

421400 Услуге комуникација 157.900,00 62.900,00 95.000,00 

421500 Трошкови осигурања 70.000,00   70.000,00 

422100 Трошкови службених 

путовања у земљи 

 

76.000,00 

 

76.000,00 

 

422200 Трошкови службених 
путовања у иностранство 

  
 
 

423200 Компјутерске услуге 93.900,00 93.900,00  

423300 Услуге образовања и 

усавршавања запослених 

 

40.000,00 

 

40.000,00 

 

423400 Услуге информисања    

423500 Стручне услуге 

(хранитељи) 

9.697.555,0

0 

9.697.555,0

0 

 

423700 Репрезентација 11.000,00 11.000,00  

423900 Остале опште услуге  133.350,00 133.350,00  

425100 Текуће поправке и 

одржавање зграда и 

објеката 

  

 

 

425200 Текуће поправке и 
одржавање опреме 

 
31.500,00 

 
31.500,00 

 

426100 Административни 

материјал 

83.750,00 11.750,00 72.000,00 

426300 Материјал за образовање 
и 
 усавршавање запослених 

 
68.000,00 

  
68.000,00 

426400 Материјал за саобраћај 98.447,42 48.447,42 50.000,00 

472311 Накнаде трошкова 

смештаја 
деце у хранитељске 

породице 

      

100.000,00 

 100.000,00 

 

426800 Материјал за одржавање 

хигијене  

 

30.000,00 

  

30.000,00 

472100 Накнаде из буџета у    
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случају 
болести и инвалидности 

0 0 

472600 Накнаде из буџета у 
случају смрти 

 
400.000,00 

  
400.000,00 

472900 Једнократне помоћи, 
опрема деце, трошкови 
исхране-пакети 

 
 
880.000,00 

  
 

880.000,00 

482200 Обавезне таксе 31.500,00 31.500,00  

511300 Капитално одржавање 

зграда и објеката 

   

511400 Пројектно планирање    

512100 Опрема за саобраћај    

512200 Административна опрема 33.604.58 33.604,58  

513100 Остале некретнине и 

опрема 

   

2 Укупно мат.трош. и 

хранит. 

12.770.507,

00 

10.670.507,

00 

 2.100.000,00 

 УКУПНО  1  +  2 22.544.04

4,00 

19.156.54

4,00 

3.387.500,0

0 

411000 Плате за приправност и 

рад  

по позиву 

62.254,00 62.254,00 0 

412000 Социјални доприноси за 
приправност и рад по 
позиву 

11.205,00 11.205,00 0 

423000 Услуге по уговору  80.000,00 80.000,00 0 

482000 Порези, обавезне таксе и 

казне 

30.000,00 30.000,00 0 

511000 Средства за инвестиционо 

улагање 

1.150.000,0

0 

1.150.000,0

0 

0 

 Укупно додатна 

финансијска  
средства: 

1.333.459,

00 

1.333.459,

00 

0 

 

                                                 
Члан 4. 

 

               Наредбодавац за извршење овог Финансијског плана је директор 

Центра за социјални рад општине Нови Бечеј. 
 

Члан 5. 

 
               Друга овлашћена лица у Центру за социјлани рад општине Нови 

Бечеј могу доносити решења и наредбео исплати средстава у овиру 
овлашћења утврђених решењем директора установе Центра за социјални рад 
општине Нови Бечеј, а у складу са овим Финансијским планом и другим 

актима Центра за социјални рад општине Нови Бечеј. 

 

Члан 6. 
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                Директор установе Центра за социјални рад општине Нови Бечеј 

може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име расхода у 

износу до 5% вредности апропријације. 

 
Члан 7. 

 

                Директор Центра за социјални рад општине Нови Бечеј Управном 
одбору установе Центра за социјални рад општине Нови Бечеј подноси 

извештај о преусмеравању апропријација из става 6. Овог члана. 
 
 

Број:55100-466/2012 

У Новом Бечеју,24.02.2012. године 

 
 

Управни одбор Центра за социјални рад општине Нови Бечеј. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
                                                                          УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

                                                                             Бранка Мунћан с.р. 


