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СТРАТЕШКИ ПЛАН СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

ГРАДА ВАЉЕВА 
 

 
Члан 1. 

 
     ДОНОСИ СЕ Стратешки план социјалне 
заштите града Ваљева у тексту који је израдио 
Савет за интегралну социјалну политику општине 
Ваљево. 
 

Члан 2. 
 
     Овај стратешки план објавити у «Службеном 
гласнику општине Ваљево». 
 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ВАЉЕВО 

Број: 016�3/08�02 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
        Привременог органа општине Ваљево 

   Жељко Гаврић,с.р. 
 

 
 
РЕЗИМЕ 

 
Полазну основу за израду Стратешког 

плана развоја услуга социјалне заштите града 
Ваљева за период од 2008. � 2012. године чини 
Стратегија развоја социјалне заштите републике 
Србије. Овај Стратешки план се усмерава ка 
конкретним реформским захтевима, јачању 

капацитета у области социјалне заштите, 
децентрализацији услуга на ниво локалне заједнице 
и развијању плурализма пружалаца услуга. 
 

Визија социјалне заштите у граду 
Ваљеву представља жељену будућу ситуацију, 
односно позитивну промену у области социјалне 
заштите и гласи: 
 
У граду Ваљеву, захваљујући заједничком учешћу 
грађана/ки и институција, развијена је интегрална 
социјална заштита и унапређена социјална 
сигурност осетљивих група грађана/ки која 
доприноси квалитетнијем животу и остваривању 
једнаких могућности за све 
 
 Мисија социјалне заштите у граду 
Ваљеву је одраз основног смисла и сврхе рада у 
овој области друштвеног живота локалне 
заједнице, као и вредности и убеђења које деле 
људи укључени у сектор социјалне заштите и 
гласи: 
 
Унапређење услова за достојанствен живот и 
активно учешће осетљивих група грађана/ки 
(корисника/ца) у локалној заједници, засновано на 
партнерству јавног, приватног и цивилног сектора 
у развијању и пружању услуга социјалне заштите. 
 
 

Стратешким циљевима је дефинисано 
оно што је потребно урадити или кључне промене 
које је потребно остварити да би се достигла мисија 
социјалне заштите у граду Ваљеву. Сви стратешки 
циљеви су везани за одређене, већ дефинисане 
стратешке правце развоја. 
 
Стратешки циљ 1 
Унапређење интегративног приступа кроз 
координирану сарадњу и транспарентност рада 
свих партнера у пружању постојећих и 
иновативних услуга социјалне заштите. 
 
Стратешки циљ 2  
Унапређење информисаности локалне јавности о 
значају система социјалне заштите. 
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Стратешки циљ 3  
Унапређење материјално-техничке и финансијске 
подршке институцијама и организацијама 
социјалне заштите. 
 
Стратешки циљ 4 
Успостављање система за професионално 
усавршавање кадрова у институцијама и 
организацијама које пружају услуге социјалне 
заштите у циљу развијања примерених и 
применљивих компетенција. 
 
Стратешки циљ 5 
Унапређење доступности услуга социјалне заштите 
свим грађанима/кама, а нарочито осетљивим 
групама. 
 
СТРАТЕШКИ  ПРИОРИТЕТИ 
 

На основу анализе стања и ситуације у 
граду Ваљеву, као и на основу дефинисаних 
стратешких праваца и циљева, стратешки 
приоритети у периоду од 2008.-2012. године су: 
 
А. Побољшање социјалног положаја следећих 
циљних група: 

• Деца и млади; 
• Незапослени; 
• Жртве насиља; 
• Особе са инвалидитетом (ОСИ); 
• Стари; 
• Роми; 

 
Б. Јачање институционалних капацитета 
пружалаца услуга социјалне заштите. 
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПО 
ПРИОРИТЕТИМА 
 
Деца и млади 
 
1. Унапређење положаја и права деце са 
сметњама у развоју и стварање могућности за 
њихово равноправно учешће у друштву. (Веза са 
стратешким циљем 5.) 
2. Обезбеђење  континуираог система  
заштите деце и младих од занемаривања, 
злостављања, злоупотреба у складу са начелима 
Конвенције о дечијим правима и важећим домаћим 
законима. (Веза са стратешким циљевима 1. и 5.) 
3. Превенција социјално неприхватњивог 
понашања деце и младих и смањење 
антисоцијалних дела. (Веза са стратешким 
циљевима 1. и 5.) 
4. Унапређење социјалне заштите деце и 
младих без родитељског старања кроз систем 
организованих и континуираних програма у 
локалној заједници. (Веза са стратешким циљевима 
1. и 5.) 

Незапослени 
 
1. Унапређење запошљавања осетљивих 
група (млади, жене, особе са инваидитетом, Роми) 
у граду Ваљеву кроз систем програма за њихово 
укључивање у процес рада уз сарадњу са локалним 
социјалним партнерима. (Веза са стратешким 
циљевима 1. и 5.) 
2. Побољшање информисаности послодаваца 
у граду Ваљеву о субвенцијама за запошљавање 
осетљивих група.( Веза са стратешким циљем 2.) 
 
Жртве насиља 
 
1. Унапређење превенције насиља међу децом 
на предшколском и основношколском узрасту кроз 
систем превентивних програма за децу тог 
узраста. (Веза са стратешким циљевима 4. и 5.) 
2. Развијање нивоа свести јавног мњења о 
проблему насиља у породици кроз информативне 
кампање и појединачне акције информисања. (Веза 
са стратешким циљем 2.) 
3. Унапређење постојећих професионалних 
компетенција стручних кадрова који раде са 
жртвама насиља кроз систем професиналне 
размене у локалној мрежи сарадње. (Веза са 
стратешким циљем 4.) 
4. Оснаживање жена-жртава породичног 
насиља кроз програме психосоцијалне подршке и 
економског оснаживања. (Веза са стратешким 
циљевима 1. и 5.) 
 
Особе са инвалидитетом 
 
1. Повећање запослености радно активних 
ОСИ кроз програме активне сарадње социјалних 
партнера у локалној заједници. (Веза са 
стратешким циљевима 1. и 5.) 
2. Унапређивање услова за оствараивања 
права ОСИ на субвенције у локалној заједници. 
(Веза са стратешким циљем 5.) 
3. Развијање нивоа свести грађана-ки у 
локалној заједници о потребама и правима ОСИ . 
(Веза са стратешким циљем 2.) 
4. Побољшање приступачности  јавних 
институција у локалној заједници за ОСИ 
уклањањем архитектонских баријера у локалној 
заједници и постављањем одговрајуће саобраћајне 
сигнализације. (Веза са стратешким циљевима 1. и 
5.) 
5. Унапређивање отворених видова заштите 
особа са инвалидитетом, кроз отварање дневних 
Центара за особе са инвалидитетом у локалној 
заједници. (Веза са стратешким циљевима 1. и 5.) 
6.  
Стари 
 
1. Унапређење социјалног и здравственог 
статуса старих у граду Ваљеву применом 
превентивних програма за старе. (Веза са 
стратешким циљем 1. и 5.) 



Број 1 Службени гласник општине Ваљево     12. фебруар 2008. Страна 3 
 
2. Побољшање положаја посебно осетљивих 
група старих у граду Ваљеву (стари без породичног 
старања и физички или психички теже оболели) 
кроз систем програма који обезбеђују живот 
старих у природном окружењу. (Веза са 
стратешким циљевима 1. и 5.) 
3. Подизање нивоа свести локалне заједнице 
о потребама и капацитетима старих особа у 
граду Ваљеву. (Веза са стратешким циљем 2.) 
4. Развијање институционалне бриге о 
старима у локалној заједници којима је неопходна 
институционална заштита кроз активност 
Геронтолошког центра Ваљево. (Веза са 
стратешким циљем 5.) 
 
Роми 
 
1. Унапређење превенције маргинализације 
појединаца и група ромске националности у граду 
Ваљеву кроз развијање система различитих 
програма. (Веза са стратешким циљевима 1. и 5.) 
2. Побољшање услова за укључивање Рома у 
граду Ваљеву у системе образовања и 
професионалног оспособљавања. (Веза са 
стратешким циљевима 1. и 5.) 
3. Развијање подршке старим 
Ромима/кињама кроз одговарајуће програме и 
услуге социјалне заштите у локалној заједници. 
(Веза са стратешким циљем 5.) 
 
Јачање институционалних капацитета 
пружалаца услуга социјалне заштите.  
 
1. Унапређење материјално-техничких и 
кадровских капацитета институција и 
организација укључених у интегрални систем 
услуга социјалне заштите у граду Ваљеву. (веза са 
стратешким циљевима 3 и 4.) 
 

Стратешким планом предвиђени су аранжмани 
за имплементацију и разрађени су акциони планови 
за  2008. и 2009. годину, а до краја 2009. год. биће 
разређени акциони планови за преид од 2010.-2012. 
год. У делу стратешког плана, посвећеном 
евалуацији и мониторингу, предвиђени су 
аранжмани за праћење и оцену успешности 
спровођења циљева Стратегије са индикаторима 
достигнућа. 
     Поштовање принципа и циљева овог стратешког 
плана, локална самоуправа и Савет за интегралну 
социјалну политику у општини Ваљево,  ће 
подржати, издвајањем буџетске линије за социјална 
давања и развој социјалне заштите. Финансијским 
планом за 2008. годину предвиђен је износ од 
6.500.000 дин. за учешће у пројектима развоја 
социјалне заштите који проистичу из Стратешког 
плана и акционих планова. Поред тога, 
финансијским планом за социјална давања 
предвиђено је  још 24.538.501,32 динара � за 24% 
више него у претходној години.  
Подршку процесу развоја система пружања 
социјалних услуга на локалном нивоу пружаће и 

планирање средстава из буџета, сваке наредне 
године. Учешћем на конкурсима за пројекте 
подршке развоју система социјалне заштите на 
локалном нивоу, подизаће се капацитети локалне 
заједнице за остваривање стратешких циљева.   
 
Процес израде Стратешког плана социјалне 
заштите ГРАДА ВаљевА 
 
Пројекат �Подршка спровођењу Стратегије 
развоја социјалне заштите� 
 
     Стратешки план социјалне заштите града 
Ваљева настао је као резултат учешћа града Ваљева 
у пројекту �Подршка спровођењу Стратегије 
развоја социјалне заштите� који спроводи 
Министарство рада и социјалне политике уз 
подршку организације ДФИД1 и Министарства 
иностраних послова Краљевине Норвешке. Град 
Ваљево је одабран на основу јавног конкурса да као 
једна од 24 града или општине у Србији да 
учествује у овом пројекту.  
     Циљ пројекта је изградња капацитета 
Министарства рада и социјалне политике, изградња 
капацитета локалних самоуправа и других 
учесника-ца у систему социјалне заштите на 
републичком и локалном нивоу, у циљу успешног 
спровођења Стратегије развоја социјалне заштите и 
пратећег акционог плана.  
     Задаци пројекта су: обезбеђивање усклађености 
примене Стратегије развоја социјалне заштите; 
фискална подршка примени Стратегије развоја 
социјалне заштите и фискална децентрализација; 
подршка у области стандарда, инспекције, 
супервизије, лиценцирања и акредитације; 
одрживост Фонда за социјалне иновације и 
подршка планирању социјалне заштите.  
     Планирање социјалне заштите треба да буде 
усмерено на креирање оптималног окружења за све 
осетљиве групе у складу са принципима садржаним 
у Стратегији развоја социјалне заштите. 
     Институционални оквир за израду Стратешког 
плана социјалне заштите града Ваљева чини 
Меморандум о сарадњи између општине Ваљево и 
Министарства рада, запошљавања и социјалне 
политике � садашњег Министарства рада и 
социјалне политике.  
     Циљеви планирања социјалне заштите у 
градовима и општинама су:  

1) развој нових услуга социјалне заштите у 
заједници усмерених ка задовољавању потреба 
осетљивих група2 

2) иницирање развоја одрживих структура 
у циљу подршке планирању социјалне заштите у 

                                                 
1 DfID �Агенција британске владе за међународни 
развој 
2 Осетљиве групе у овом контексту обухватају све 
оне групе грађана-ки које су обухваћене 
Стратегијом за смањење сиромаштва у Републици 
Србији: деца, жене, стари, избегли, незапослени, 
особе са инвалидитетом и Роми. 
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граду (примена, праћење и институционализација 
учешћа осетљивих група у процесу доношења 
одлука у граду). 

Стратешки план социјалне заштите града 
Ваљева је рађена партиципативним приступом и 
заснива се на следећим принципима:  
- одрживи модел интегралне социјалне 
заштите (интерсекторски приступ, јасна подела 
улога и одговорности свих локалних актера итд.);  
- фокусираност на услуге које 
подржавају живот у заједници;  
- плуралитет пружалаца услуга и 
допринос трансформацији установа. С обзиром да 
је град Ваљево водио целокупан процес � од избора 
и именовања Савета за интегралну социјалну 
политику као одговорног радног тела до усвајања 
плана, Стратешки план социјалне заштите је у 
потпуности власништво локалне заједнице. 
 
Захвалност учесницима/цама у процесу 
 
     Вођење процеса стратешког планирања вршио је 
Савет за интегралну социјалну политику општине 
Ваљево (Савет ИСП) именован од стране 
Председника Општине, радни тимови Савета ИСП , 
као и стручни сарадници и консултанти за циљне 
групе. 
 
САВЕТ ЗА ИНТЕГРАЛНУ СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ У ОПШТИНИ ВАЉЕВО  је  
у следећем саставу: 
 
1. Лидија Вуковић - Председник Савета � 
главни координатор пројекта, координатор радних 
тимова, Општинска управа Ваљево 
2. Славица Ђорђевић  � Заменик Председника 
Савета, Центар за социјални рад 
3. Снежана Трифуновић � члан, Општинска 
управа Ваљево, 
Нада Филиповић � заменик члана, Општинска 
управа Ваљево, 
4. Каја Јовановић � члан, Центар за социјални 
рад, 
Дара Суботић � заменик члана, Центар за 
социјални рад, 
      5.  Рада Севић � члан, Национална служба за 
запошљавање 
           Гордана Продановић - заменик члана, 
Национална служба за  
запошљавање 
6. Горан Милошевић �члан, Предшколска 
установа �Милица Ножица� 
Видосава Велимировић - заменик члана, 
Предшколска установа �Милица Ножица� 
7. Весна Костадиновић -  члан, Основна 
школа �Милован Глишић� 
Гордана Терзић - заменик члана, Основна школа 
�Стеван Филиповић� 
8. Живана Пантић - члан, Дом здравља 
Ваљево 
Милена Максимовић - заменик  члана, Здравствени 
центар Ваљево 

9. Марина Мирјачић � члан , Регионална 
привредна комора Ваљево 
Велисав Марковић - заменик члана, Регионална 
привредна комора Ваљево 
10. Весна Црепић - члан, Међуопштинска 
организација слепих 
Светлана Јанковић Бељански-заменик члана, 
Друштво за церебралну парализу 
11. Александар Перовић - члан, Одбор за 
људска права - Ресурс центар Ваљево 
Весна Лазић - заменик члана, НВО �Анђели 
чувари� 
12. Љиљана Рељић - члан, Школска управа 
Ваљево 
Весна Голубовић - заменик члана, Ваљевска 
гимназија 
      13. Драган Грачанин - члан, заступник Ромске 
националне мањине 
Радован Јовановић - заменик члана, Мрежа Ромски 
форум 
14. Предраг Мартиновић - члан, Општинска 
управа Ваљево 
           Мирјана Теофиловић - заменик члана, 
Општинска управа Ваљево 

 
РАДНИ ТИМОВИ  ГРАДА ВАЉЕВА 

ПО ПРИОРИТЕТИМА ЛОКАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ 
СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 

 
I  Деца  и  млади 
 
1. Горан Милошевић, Предшколска установа 
�Милица Ножица�, 
2. Љиљана Рељић, Школска управа Ваљево, 
3. Гордана Терзић, Основна школа �Стеван 
Филиповић� 
4. Весна Лазић, НВО �Анђели чувари�, 
5. Каја Јовановић, Центар за социјални рад 
Ваљево, 
6. Живана Пантић,  Дом здравља Ваљево, 
7. Предраг Мартиновић, Општинска управа 
Ваљево, 
8. Александар Перовић. НВО Ресурс центар 
Ваљево, 
9. Сузана Момчиловић, НВО �Наши снови� 
Ваљево 
10. Весна Костадиновић, Основна школа 
�Милован Глишић� 
11. Мира Јовановић, Основна школа �Десанка 
Максимовић� 
12. Лидија Вуковић, Општинска управа 
Ваљево 
 
II Особе са инвалидитетом 
 
1. Милена Максимовић, Здравствени центар 
Ваљево, 
2. Светлана Бељански Јанковић,  Друштво за 
Церебралну парализу, 
3. Мирјана Теофиловић, Општинска управа 
Ваљево, 
4. Дара Суботић, Центар за социјални рад, 
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5. Весна Црепић, Организација слепих, 
 
III  Старе особе 
 
1. Славица Ђорђевић, Центар за социјални 
рад, 
2.  Весна Црепић, Организација слепих 
Ваљево, 
3. Снежана Трифуновић, Општинска управа 
Ваљево, 
4. Милена Максимовић, Здравствени центар 
Ваљево 
5. Дара Суботић, Центар за социјални рад 
Ваљево 
 
IV   Жртве насиља 
 
1. Лидија Вуковић, Општинска управа, 
2. Каја Јовановић, Центар за социјални рад 
Ваљево 
3. Љиљана Рељић, Школска управа Ваљево, 
4. Живана Пантић, Дом здравља Ваљево, 
5. Мила Грујичић, НВО- Центар за модерну 
едукацију 
6. Мира Јовановић, Основна школа �Десанка 
Максимовић� 
7. Дејан Јовановић, Полицијска управа 
Ваљево 
 
V   Роми 
 
1. Дејан Маринковић, Мрежа ромски форум 
2. Славица Ђорђевић, Центар за социјални 
рад Ваљево, 
3. Нада Филиповић, Општинска управа 
Ваљево, 
 
VI   Незапослени 
 
1. Рада Севић, Национална служба за 
запошљавање, 
2. Гордана Продановић, Национална служба 
за запошљавање, 
3. Мирјана Теофиловић, Општинка управа 
Ваљево, 
4. Дејан Маринковић, Мрежа Ромски форум, 
 
     Овај стратешки план представља први 
интегрални план у области  социјалне заштите у 
граду Ваљеву намењен да представи проблеме и 
потребе грађана и грађанки Ваљева, досадашње 
резултате у развијању локалних услуга, мера и 
облика заштите, стратешка опредељења и циљеве 
развоја ове области у периоду од 2008 � 2012. 
године. 
     Захваљујемо се свим учесницима радних тимова 
за израду локалног стратешког плана, на високом 
професионалном односу и доприносу, а  посебно 
истичемо да је целокупан њихов рад био 
волонтерски, без новчане накнаде. Такође 
захваљујемо, на великој професионалној и 
моралној подршци при изради плана, сарадници 

Министарства рада и социјалне политике � 
менторки у оквиру пројекта Подршка спровођењу 
Стратегије развоја локалне социјалне заштите, 
Бранки Павловић, психологу. 
 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДУ ВАЉЕВУ 

 
     Град Ваљево се налази у Западној Србији и 
географски, привредни и културни центар је 
Колубарског округа који обухвата још пет мањих 
општина (Мионица, Осечина, Уб, Лајковац и Љиг) 
са укупно близу 200.000 становника. Према попису 
становништва из 2002. године Ваљево има 96.761 
становника, од чега је 61.270 градско и приградско, 
а 35.491 сеоско становништво. Град Ваљево се 
налази на 44 степена и 16 минута северне 
географске дужине и 19 степени и 53 минуте 
источне географске ширине. Простире се на 905 
км2  површине и налази се на просечној надморској 
висини од 185 метара. Град је формиран на обалама 
реке Колубаре, притоке Саве, и има умерено-
континенталну климу.  
     Ваљево има повољан географски положај. Од 
главног града Србије, Београда, удаљено је  88 км и 
налази се у непосредној близини једне од 
најважнијих републичких саобраћајница � Ибарске 
магистрале, која спаја север и југ Србије. Кроз 
Ваљево пролазе и магистрални путеви ка 
Јадранском мору, Босни и Херцеговини, плодној 
Мачви и даље ка Војводини, повезујући Ваљево са 
другим значајним центрима Западне Србије �
Шапцем, Ужицем, Лозницом и Бајином Баштом, 
као и пруга Београд � Бар, која спаја главни град са 
Црном Гором, односно Јадранским морем. 
     Најзначајнији пројекти и стратешки подухвати у 
области инфраструктуре у граду Ваљеву су: 
изградња хидроакумулационог језера у селу Стубо, 
11 км од Ваљева, и водопривредног система за 
коришћење воде из акумулације; изградња Градске 
топлане и проширење система централног 
даљинског грејања, укључујући и пројекат 
магистралног гасовода; изградња регионалне 
санитарне депоније са трансфер станицама и 
постројењем за рециклажу отпада, завршетак 
постројења за претраду отпадних вода и 
реконструкција магистралног пута који Ваљево 
спаја са Ибарском магистралом. 
     Ваљевску привреду карактерише металопрерада, 
прехрамбена индустрија и прерада са развијеном 
пољопривредом, затим текстилна индустрија, 
графичка делатност, прерада дрвета, 
грађевинарство и производња неметала. Од осталих 
грана доминантна је трговина са финансијским 
услугама.  
     На подручју града Ваљева реализовано је 
неколико значајних привредних инвестиција са 
учешћем страног капитала: �Аустротерм�, �Вали�,  
�Горење - Апарати за домаћинства� и �Нова 
Србијанка�. Регионална привредна комора Ваљево 
је врло активно укључена у привредни и економски 
развој града и региона (Колубарског и Мачванског 
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округа). У привреди Ваљева у току 2006. године пословало је 1020 предузећа,  и 4.635 предузетника.  
 
 

Структура предузећа по секторима 

Остало
5%

Некретнине
7%

Хотели и ресторани
1%

Саобраћај складишћење 
и везе

6%

Трговина и сервис 
возила

34%

Грађевинарство
6%

Прерађивачка 
индустрија

35%

Пољопривреда
6%

Структура предузећа по величини 

Средња 3%
Велика 1%

Мала 96%

 
 
 
     Филијала НСЗ Ваљево својим радом покрива 
подручје града Ваљева и општина, Лајковац, Љиг, 
Уб, Осечина и Мионица.  
     Ваљево као просветни центар има дугогодишњу 
традицију. На подручју Школске управе Ваљево 
која обухвата 14 предшколских установа и 103 
основне и средње школе у 14 општина Колубарског 
и Мачванског округа укупно има 58827 ученика и 
6189 наставника. Од тога град Ваљево има 11821 
ученика и 1254 наставника који раде у 7 градских, 8 
сеоских основних школа и 6 средњих школа 
(Гимназија као најстарија образовна установа, 

Медицинска, Техничка, Економска, Пољопивредна 
и Музичка). У Ваљеву постоји једна виша школа � 
Виша економска школа �Прота Матеја Ненадовић� 
која има 300 редовно уписаних студената. Поред 
ове школе у граду постоје и издвојена одељења 
неких приватних високошколских институција из 
Београда, Зајечара и других градова, као што је на 
пример �Мегатренд� Факултет за менаџмент, 
Универзитет �Сингидунум�, Универзитет �Браћа 
Карић�, Факултет за услужни бизнис, док је 
Ваљево у читавом свету познато по  Истраживачкој 
станици Петница, научно-образовној установи 
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намењеној раду са талентованим ученицима и 
студентима који су посебно заинтересовани за 
науку и истраживања. 
     У оквиру примарне здравствене заштите постоји 
Дом здравља у Ваљеву, две здравствене станице � 
Ново насеље у Ваљеву и у Ваљевској Каменици и 
12 амбуланти (10 у селима, једна у граду и једна на 
Дивчибарама). Секундарна здравствена заштита се 
пружа у две болнице у градском центру. 
     Најзначајније установе културе у граду Ваљево 
су:  Народни музеј, под чијим окриљем су и Музеј 
Првог и Другог српског устанка и поставке у 
Бранковини; Завод за заштиту споменика културе; 
Историјски архив;  Градска  библиотека �Љубомир 
Ненадовић� са научним, завичајним и дечјим 
одељењем; Дом културе са добро опремљеном 
сценом и салом од 630 места; Омладински центар 
са �Галеријом 34� за изложбе и трибине. Ваљево 
има две елитне галерије: Модерну галерију са 
сталном поставком Љубе Поповића и поклон 
збирком досадашњих излагача, и Интернационални 
уметнички студио �Радован Мића Трнавац�. КУД 
�Абрашевић� има реномиран хор, фоклклорни, 
музички и драмски ансамбл, а позоришне 
представе  изводе и приватно позориште  �Мала 
сцена� и Драмски студио Ваљевске Гимназије.  
У граду Ваљеву постоји укупно 24 различита 
медија и 43 регистроване организације грађанског 
друштва (НВО и удружења) и Црвени крст � 
Ваљево. 
 
1. ВИЗИЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ 

ВАЉЕВУ 
 
     Визија социјалне заштите у граду Ваљеву 
представља жељену будућу ситуацију, односно 
позитивну промену у области социјалне заштите у 
локалној заједници којој теже сви локални актери и 
која изражава њихову замисао каква би област 
социјалне заштите требало да буде у будућности, 
када се успешно примени Локална стратегија 
социјалне заштите. Стратегија се заснива на 
следећим елементима: јасно разумевање садашњих 
проблема, ситуације и расположивих ресурса, као и 
оних ресурса за које се очекује да ће бити на 
располагању; разматрање и разумевање 
покретачких фактора и трендова и препознавање 
препрека спровођењу реформе; сагледавање 
перспективе кључних актера социјалне заштите у 
локалној заједници. 
 
Визија социјалне заштите у граду Ваљеву гласи: 
 
У граду Ваљеву, захваљујући заједничком учешћу 
грађана/ки и институција, развијена је интегрална 
социјална заштита и унапређена социјална 
сигурност осетљивих група грађана/ки која 
доприноси квалитетнијем животу и остваривању 
једнаких могућности за све. 

2. МИСИЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ 
ВАЉЕВУ 

 
     Мисија социјалне заштите у граду Ваљеву је 
одраз основног смисла и сврхе рада у овој области 
друштвеног живота локалне заједнице, као и 
система вредности и убеђења које деле људи 
укључени у сектор социјалне заштите. 
 
Мисија социјалне заштите у граду Ваљеву је: 
 
Унапређење услова за достојанствен живот и 
активно учешће осетљивих група грађана-ки 
(корисника-ца) у локалној заједници, засновано на 
партнерству јавног, приватног и цивилног сектора 
у развијању и пружању услуга социјалне заштите. 
 
 

3. ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ 
 
     Принципи и вредности на којима почива 
Стратешки план социјалне заштите града Ваљева  
представљају скуп заједничких уверења којима ће 
се водити сви актери социјалне заштите у локалној 
заједници. Ови принципи и вредности се односе на 
пружаоце услуга у процесу интеракције са 
корисницима-цама и у међусобној комуникацији, 
као и на комуникацију корисника-ца  према 
пружаоцима услуга. 
 
• Интегрални приступ и партнерство у 
пружању услуга социјалне заштите на локалном 
нивоу, 
 
• Задовољавање социјалних потреба 
грађана-ки као један од приоритета локалне 
заједнице, 
 
• Партнерство пружалаца услуга из 
различитих сектора и партнерство пружалаца и 
корисника-ца услуга, 
 
• Једнаке могућности и одсуство сваке 
врсте дискриминације корисника-ца и пружалаца 
услуга социјалне заштите, 
 
• Транспарентност рада пружалаца 
услуга социјалне заштите у локалној заједници која 
се заснива на континуираном праћењу реализације 
Локалне стратегије, периодичним евалуцијама и 
извештавању јавности, 
 
• Узајамно уважавање и толерантност 
између свих актера социјалне заштите, 
 
• Доступност услуга свим корисницима-
цама, 
 
• Поштовање најбољег интереса 
корисника-ца, укључујући и учешће самих 
корисника-ца у избору услуга, 
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• Поштовање личности, људских и 
мањинских права и индивидуализовани приступ 
кориснику-ци, 
 
• Активна партиципација корисника-ца 
у креирању иновативних услуга социјалне заштите, 
 
• Компетентност пружалаца услуга 
изражена кроз њихову стручност, одговорност и 
професионализам у раду. 
 

4. АНАЛИЗА КОНТЕКСТА И СТРАТЕШКИ 
ПРАВЦИ РАЗВОЈА 

 
     Анализа контекста обухватила је анализу стања 
и анализу заинтересованих страна (�stakeholders�). 
Анализа стања је обављена техником SWOT 
анализе (Табела 1), анализом документације о 
проширеним правима у области социјалне заштите 
и издвајањима за социјалну заштиту из буџета 
локалне самоуправе, као и друге документације 
релевантне за област социјалне заштите3. Анализа 
заинтересованих страна је обављена кроз неколико 
фаза: идентификовање заинтересованих страна; 
разликовање крајњих корисника-ца и кључних 
партнера (Табела 2); анализа одабраних 
заинтересованих страна коришћењем технике 
�Матрица за анализу заинтересованих страна� 
(Табела 3), а на основу података о заинтересованим 
странама прикупљених током припреме Извештаја 
о стању и потребама у области социјалне заштите 
који се налази у прилогу овој Стратегији. 
     Одлуком о правима у социјалној заштити и 
социјалној сигурности грађана у граду Ваљеву 
дефинисана су следећа права корисника: опрема 
корисника за смештај у установу социјалне заштите 
или другу породицу; једнократне помоћи; 
прихватна станица за децу и омладину; право на 
помоћ у кући (реализује се од 01.07.2007. год.), 
право на дневни боравак (не реализује се); право на 
коришћење услуга социјалног и другог стручног 
рада (правног, психолошпког и педагошког). 
Проширена права у складу са Одлуком су: право на 
помоћ у исхрани; право на накнаду станарине � 
закупнине и других комуналних услуга; право на 
помоћ у кући породици која има дете са сметњама 
у развоју и социјално становање у заштићеним 
условима.   
     У току претходних пет година, град Ваљево је 
издвајао за социјалну заштиту средства предвиђена 
Законом као обавезна за ову област. У складу са 
укупним трендом пораста локалног буџета и та 
средства су се повећавала у просеку за 5-7% сваке 
године. Обим средстава је омогућавао 
задовољавање минималних потреба у области 
социјалне заштите. 

                                                 
3 Детаљан преглед анализе контекста налази се у 
Извештају о стању и потребама у области 
социјалне заштите у Општина Ваљево. 
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Извршење буџета општине Ваљево, од 31. 12. 2006. � област социјална заштита 
 

Буџетска линија 
Из 

општинског 
буџета 

Допринос из 
других 
извора 

Укупан 
буџет 

    
ЦСР (за делатност ЦСР са текућим одржавањем) 1.329.864  
Дотације(удружења, организације ОСИ, Црвени крст, дотације НВО)  4.146.900  
Накнаде из буџета за социјалну заштиту (једнократне новчане помоћи, 
путни трошкови за децу с аинвалидитетом и њихове пратиоце, помоћ у 
кући за децу са индалидитетом, накнада за станарину, субвенције 
комуналних услуга); 
Социјално становање; 
Прихватна станица;  
Учешће у пројекту Дајмо живо(с)т годинама 
Поштанске услуге и др. 

9.270.737

  

УКУПНО 14.747.501  
% издвајања за социјалну заштиту у односу на укупно извршење буџета у 
2006. год. 

1,48%  

 
 

Структура буџетских средстава за социјалну заштиту у 2007. год. 
 

Намена Износ у 
дин. 

% 

За рад ЦСР �Колубара� (трошкови плата и социјалних доприноса за запослене, стални 
трошкови, набавка рачунарске опреме) 

3.721.000 10,48% 

Накнада за социјалну заштиту из буџета (остваривање и исплата проширених права из 
социјалне заштите, социјално становање, трошкови Прихватне станице и исплата 
новчане помоћи за одређена права која се исплаћују физичким лицима � једнократна 
помоћ за лечење, новчана помоћ многочланим породицама, помоћ породицама и деци 
погинулих бораца и инвалидима рата из 1990. год.)   

10.130.000 61,69% 

Финансирање програма хуманитарних организација: 
! Црвени крст (1.720 000 дин.) 
! Друштво за церебралну парализу (490 000 дин.) 
! Инвалиди рата (460 000 дин.) 
! Организација слепих (460 000 дин.) 
! Организација глувих (450 000 дин.) 
! Цивилни инвалиди рата (430 000 дин.) 
! Удружење мултипле склерозе (430 000 дин.) 
! Донације осталим НВО (130 000 дин.) 

4.570.000 27,83% 

Укупно 18.421.000  
 
 

4.1. АНАЛИЗА СТАЊА У СЕКТОРУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Табела 1: SWОТ АНАЛИЗА 
СНАГЕ 

• Стручност 
• Одговарајућа структура стручних кадрова 
• Спремност различитих актера социјалне заштите на 

међуинституционалну и међусекторску сарадњу 
• Стручно усаврашавање кадрова 
• Дошколовавање запослених 
• Мотивација кадрова 
• Вештине комуникације у тимском планирању, 

одлучивању и раду 
• Материјално-технички услови за рад 
• Умрежавање и партнерство 
• Реализовани бројни пројекти социјалне заштите кроз 

СЛАБОСТИ 
• Бирократски приступ различитих кључних 

актера 
• Нејасно дефинисане процедуре  
• Пребацивање одговорности 
• Превисоки циљеви које себи постављају 

запослени у систему социјалне заштите � 
�сагоревање�  запослених  

• Недовољна умреженост (у свим областима и 
на свим нивоима) 

• Недовољно и непотпуно коришћење медија 
• Недовољан информисаност о разноврсним 

могућностима едукације стручног кадра 
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партнерство јавног и цивилног сектора 
• Постигнути резултати у досадашњим заједничким 

пројектима 
• Развијен невладин сектор 
• Формиран Савет за запошљавање 

• Немотивисаност дела кадра за стручно 
усаврашавања 

• Недовољна технолошка обученост и 
опремљеност 

• Неефикасно и неблаговремено решавање 
проблема 

МОГУЋНОСТИ 
• Довољан број различитих стручних кадрова у граду � 

повољна образовна структура 
• Успостављена међусекторска сарадња у разним 

областима 
• Партнерски пројекти са страним и домаћим НВО 
• Разумевање и подршка локалне самоуправе, посебно 

код развијања нових услуга у заједници 
• Постојање институционалне заштите за децу 
• Развијено храњеништво 
• Свеобухватна заштита старих (пројекат изградње 

Геронтолошког центра и развоја отоврених видова 
заштите у локалној заједници) 

• Сарадња са приватним сектором у циљу њиховог 
информисања о могућнпстима укључивања у 
пружање социјалних услуга у заједници 

• Развијеност и заинтерсованост медија за праћење 
области социјалне заштите 

• Интегрални приступ изради стратегије развоја 
социјалне заштите 

• Мотивисаност различитих актера у заједници за 
развој социјалне заштите 

• Реформски приступ социјалној заштити на нивоу 
републике 

• Развој малих и средњих предузећа и предузатништва 
у Ваљеву 

ПРЕПРЕКЕ 
• Честа промена власти 
• Утицај партијско-политичке воље на 

кадровску политику у граду 
• Економска неразвијеност и сиромаштво града 
• Велика незапосленост 
• Неразвијена инфраструктура (путеви, 

телефонска мрежа...) 
• Централизован систем финансирања 
• Некоординираност рада државних институција 
• Незаинтересованост шире јавности за 

социјалну заштиту 
• Незаинтересованост појединих медија 
• Небавештеност  грађана о својим правима и 

законима из области социјалне заштите 
• Непостојање стратешког плана о 

свеобухватном развоју града 

 
 

4.2. АНАЛИЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА 
 

Табела 2: Заинтересоване стране 
 

Крајњи корисници-це 
 

Кључни партнери 
 

• Деца  и млади (са сметњама у развоју, без родитељског старања, из 
непотпуних породица, жртве насиља � занемарена и злостављана деца, са 
поремећајима у понашању, из породица са поремећеним односима, малолетни 
делинквенти)  
• Особе са инвалидитетом (ОСИ) 
• Стари (материјално угрожени, без породичног старања, са инвалидитетом и 
психичким сметњама, злостављани и заменарени)  
• Мањинске групе (нпр., Роми) 
• Избегла и интерно расељена лица 
• Незапослени  
• Жене  
• Породице корисника различитих социјалних услуга 
• Самохрани родитељи  
• Особе са психичким сметњама  
 

• Локална самоуправа  
• Центар за социјални 
рад �Колубара� 
• Невладине организације 
(НВО)  
• Национална служба за 
запошљавање (НСЗ)  
• Здравствени центар  
• Школе  
• Предшколска установа 
• Полицијска управа 
Ваљево 
• Правосуђе (судство и 
тужилаштво) 
• Институције спорта и 
културе 
• Мобилни тимови 
• Медији 
• Дом за децу без 
родитељског старања 
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• Комесаријат за 
избеглице 
• Црвени крст  
• Регионална привредна 
комора 
• Привреда � бизнис 
сектор  
• Црква 
• Министарство рада и 
социјалне политике   
• Министарство 
унутрашњих послова 
(МУП) 
• Различита ресорна 
министарства 
• Донатори 

 
Табела 3: Матрица за анализу кључних заинтересованих страна 

 
Заинтересована страна и 

њене основне 
карактеристике 

Потребе 
заинтересоване 

стране 

Капацитети 
заинтересоване 
стране (знања, 
вештине, 
друштвена 
моћ...) 

Шта мотивише 
заинтересовану 
страну на промене 

Активности које 
је могуће 

спровести да би се 
одговорило на 
потребе 

заинтересоване 
стране 

1. Крајни корисници 
Деца у стању социјалне 
потребе: 
Деца са поремећајима 
понашања (евидентирано 
око 350, претежно мушког 
пола и из градске средине, 
око 40% из непотпуних 
породица); деца усукобу 
са законом (крађе и 
разбојништва, 
дистрибуција дрога); деца 
без родитељског старања; 
занемаривана и 
злостављана деца;  
незаштићена деца 

Потребе за: 
Помоћи у 
решавању 
кључних 
проблема 
Материјалном 
подршком 
Саветовањем 
Реинтеграцијом 
у средину 
Сигурношћу, 
заштитом и 
поверењем 
Стицањем 
самопоштовања 
Бољим 
организовањем 
слободног 
времена 
 

Креативни и 
конструктивни 
потенцијали 
Низак ниво 
образовања (у 
просеку) 
Младост, снага, 
воља, енергија 
Мала друштвена 
моћ 
 

Промена квалитета 
живота 
Повратак у 
вршњачку групу 
Оспособљавање за 
даљи живот и нове 
вредности 
Тежња ка 
самоактуализацији 
Прихватање од 
стране родитеља и 
шире средине 
 

Информисање о 
могућностима 
коришћења 
различитих 
социјалних услуга 
и информисање о 
одредбама 
Кривичног закона 
Различита стручна 
саветовалишта 
Индивидуални и 
групни рад 
Укључивање деце и 
младих у спортске 
организације 
Трибине у 
основним и 
средњим школама 
Медијске трибине 
Брошуре 
Вршњачка 
едукација 
Дневни центри за 
децу и младе 
Школа за родитеље 
и други облици 
рада са родитељима 
Мултисекторска 
сарадња (школе, 
Полицијаска 
управа) 
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Заинтересована 
страна и њене основне 
карактеристике 

Потребе 
заинтересоване 

стране 

Капацитети 
заинтересоване 
стране (знања, 
вештине, 
друштвена 
моћ...) 

Шта мотивише 
заинтересовану 
страну на промене 

Активности које је 
могуће спровести 
да би се одговорило 

на потребе 
заинтересоване 

стране 
Малолетни 
делинквенти  
Неприлагођеност, 
неинтегрисаност у 
окружење, 
дисфункционално 
окружење 
дисфункционалне 
породице, негативни 
узори, погрешни 
избори, поремећаји 
понашања, сукоб са 
законом 

Потребе за: 
Структуром � 
структурирано 
време, односи са 
породицом, 
школом, 
друштвом 
Конкретном 
помоћи � 
саветодавни рад 
Прихватањем од 
стране средине 
Позитивним 
моделима 
Формалним и 
неформалним 
образовањем 

Узраст (младост) 
Мобилност 
Оскудна знања и 
формално 
образовање 
Недостатак 
социјално 
пожељних 
вештина 
Ниска друштвена 
моћ 
Евентуална 
спремност на 
промену 

Разумевање од 
стране околине 
Брига локалне 
заједнице и 
кључних 
институција 
Могућност 
неформалног 
образовања 
Сензибилисаност 
полиције и судства 

Посебно креиране 
услуге (спорт, 
клубови, куће на 
пола пута) 
Стално праћење и 
подршка од стране 
кључних 
институција 

Самохрани родитељи 
Хетероген састав, 
доминирају жене, 
претежно низак 
образовни ниво, лоша 
материјална ситуација, 
претежно незапослене, 
пожртвоване и 
посвећене деци, велики 
број деце са сметњама у 
развоју 

Потребе за: 
Сталним 
запослењем, 
Стамбеном 
сигурношћу, 
Финансијском и 
материјалном 
подршком, 
Доступношћу 
различитих 
информација, 
Адекватном 
законском 
регулативом, 
Целодневним и 
полудневним 
смештајем деце 
 
 
 

Спремност за рад 
Стручна знања и 
вештине 
Релативно мала 
друштвена моћ 

Жеља да обезбеде 
боље услове за 
живот свог (је) 
детета (це) и себе 
Могућност 
обезбеђивања више 
времена за себе 
Бољи услови за 
школовање  
Квалитетније и 
финансијски 
повољне 
ваншколске 
активности за децу 

Програми 
запошљавања и 
самозапошљавања 
Бесплатне едукације 
и преквалификације 
Различити бесплатни 
допунски и додатни 
едукативни 
програми за децу 
Дневни и 
полудневни боравци 
за децу 

 
 

2. Кључни партнери 
Центар за социјални рад 
�Колубара� 
Установа од посебног 
друштвеног значаја; 
развија и пружа услуге у 
социјалној заштити; води 
евиденцију о корисничким 
групама и услугама; 
спроводи превентивне 
активности; развија 
мултисекторску сарадњу; 
три комплетна стручна 
тима; солидни материјални 
ресурси; поседује домске 
капацитете за децу; развија 

Потребе за: 
Стручним 
усавршавањем 
стручних радника 
Бољом техничком 
опремљеношћу 
(компјутери) 
Отварањем 
саветовалишта 
Регионализацијом 
појединих услуга 
(прихватна станица 
и породични 
смештај) 

Адекватан 
стручни кадар 
Стручност и 
компетентност - 
поседовање 
стручних вештина 
из више 
специфичних 
области 
(породични 
терапеут, 
медијатор) 
Велика 
друштвена моћ у 
систему социјалне 

Спровођење 
реформе 
социјалне 
заштите  
Спровођење 
Стратегије за 
смањење 
сиромаштва 
Најбољи 
интерес 
корисника 
Координациона 
улога ЦСР у 
развијању нових 
услуга 

Обезбеђивање 
различитих 
едукација и 
специјализација 
Обезбеђивање 
више 
финансијских 
средстава за 
набавку опреме 
(посебно 
компјутерске 
опреме) 
Партнерство са 
градом и центрима 
за социјални рад 
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отворене видове заштите � 
служба помоћи у кући 

заштите 
 
 

из региона 

Судство 
Неколико судова:  
Општински суд, Окружни 
суд, Трговински суд, 
Општински орган за 
прекршаје, Веће за 
прекршаје 
Са институцијама 
социјалне заштите највише 
сарађује Општински орган 
за прекршаје - предмети 
који се односе на жртве 
насиља решавају се по 
хитном поступку 

Потребе за: 
Јасним границама 
надлежности 
Едукацијом � 
стручним 
усавршавањем 
запослених 
Умрежавањем са 
сродним 
институцијама 

Велика 
овлашћења 
Стручност и 
компетентност 
Вештине стечене 
у оквиру 
различитих 
едукација 
Спремност на 
сарадњу 
Велика 
друштвена моћ 

Унапређење 
безбедности 
Превентивни 
рад у заједници 
Обезбеђивање 
могућности за 
ефикаснији рад 

Умрежавање, 
сарадња и 
партнерство 
Континуирано 
стручно 
усаврашавање 
кадрова 
Боље 
информисање 
јавности и 
повећана 
транспарентност 
рада 
Систематско 
праћење случајева 
Повезаност и 
усаглашеност 
закона са праксом 
Континуирана 
примена закона 

 
 

2. Кључни партнери 
Невладине 
организације 
Бројне и разноврсне 
по областима у 
којима делују 
Велики број оних 
које се баве 
питањима социјалне 
заштите и богато 
искуство у том 
домену,  
Отвореност за 
сарадњу, 
Транспарентност 
рада, оперативност, 
доступност услуга 

Потребе за: 
Техничком 
подршком 
Финансијском 
подршком 
Партнерством 
Активним 
учешћем у 
локалној 
заједници 

Организационе 
способности 
Волонтерска мрежа 
Искуство из 
бројних пројеката и 
других активности 
Стручна знања и 
вештине 
Познавање 
специфичних 
проблема 
Постојање бројних 
података о 
корисницима 
Друштвена моћ 
варира у зависности 
од проблема који је 
у питању 

Заинтересованост за 
кључне друштвене 
процес 
Могућност 
унапређења 
друштвених услова 
Хуманост  
Жеља за сталним 
усавршавањем 

Доношење нових и 
спровођење донетих 
одлука и 
меморандума о 
сарадњи у локалној 
заједници 
Заједнички рад на 
доношењу 
стратешких 
докумената са 
другим актерима у 
локалној заједници 
Заједнички, 
партнерски 
пројекти 
Лобирање код 
донатора 

Национална 
служба за 
запошљавање 
- Филијала Ваљево 
Разноврсни 
програми намењени 
различитим циљним 
групама, 
Велики број 
корисника/ца 
услуга, 
Обухвата 
територију града 
Вaљева и неколико 
суседних, мањих 
општина 

За обухватом 
корисника/ца из 
осетљивих група, 
За сарадњом са 
послодавцима и 
другим 
социјалним 
партнерима, 
За даљим 
развојем људских 
ресурса Филијале 

Висок ниво 
стручних 
компетенција, 
Добри и проверени 
програми који се 
примењују у целој 
Србији, 
Савремени приступ 
проблему 
незапослености,  
Велика друштвена 
моћ и утицај 

Заинтересованост за 
решавање проблема 
незапослености као 
једног од кључних у 
локалној заједници, 
Жеља за успешном 
релизацијом 
сопствених програма 
и креирањем нових, 
заснованих и на 
потребама локалне 
средине 

Успостављање 
система 
континуиране 
размене 
информација са 
пружаоцима услуга 
социјалне заштите у 
локалној средини, 
Успостављање 
мреже сарадње око 
питања 
незапослености 
осетљивих група 
грађана/ки  

Школе 
Бројност 

За побољшањем 
материјално-

Висок ниво 
формалног 

Заинтересованост за 
подршку 

Укључивање школа 
у мрежу сарадње у 



Страна 14 Службени гласник општине Ваљево     12.  фебруар 2008. Број 1 
 
институција и 
кадрова, 
Добра покривеност 
територије града, 
Добра 
инфраструктура 
(зграде и простор) 

техничке 
опремљености 
(наставна 
средства), и 
стандарда 
запослених, 
За повећањем 
броја ученика/ца,  
За сарадњом са 
свим релевантним 
актерима 
социјалног 
живота локалне 
заједнице 

образовања кадра, 
Раскорак између 
модерних 
педагошких 
вештина којима део 
кадра влада и 
њихове примене у 
пракси рада, 
Низак ниво 
партиципације 
ученика/ца, 
нарочито оних из 
осетљивих група у 
животу школе 

ученицима/цама из 
осетљивих група, 
Жеља да се 
реафирмише улога 
школе у социјалном 
животу локалне 
заједнице, 
Жеља за сарадњом са 
другим социјалним 
актерима у локалној 
заједници 

разноврсним 
превентивно-
едукативним 
програмима, 
Обезбеђивање 
подршке школама у 
развијању 
различитих 
инклузивних 
програма за 
осетљиве групе 
деце 

 
 
 
     На основу резултата анализе контекста, 
дефинисана су следећа 
 
 СТРАТЕШКИ СПОРНА ПИТАЊА: 
 
1) Како обезбедити координирану сарадњу и 
транспарентност рада свих партнера у пружању 
постојећих и иновативних услуга социјалне 
заштите у локалној заједници (јавни, приватни и 
цивилни сектор), уз повећано укључивање 
представника приватног сектора? 
 
2) Како информисати ширу јавност и 
популаризовати социјалну заштиту као предмет 
бриге свих у локалној заједници? 
 
3) На који начин повећати капацитет институција и 
организација, превазићи проблем њихових 
недовољно законски дефинисаних улога и 
одговорности и успоставити адекватне процедуре 
за рад ? 
 
4) Како повећати доступност услуга социјалне 
заштите свим грађанима-кама, а нарочито оним 
који живе у руралном подручју града? 
 
5) Како разрешити неравнотежу на релацији: 
велике потребе корисника-ца социјалне заштите-
преузете обавезе локалне заједнице, ограничен 
градски буџет и неразумевање доносилаца 
политичких одлука да је социјална заштита 
приоритет? 
 

4.3. СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА 
 
     Као правци деловања у тражењу одговора на 
стратешки спорна питања социјалне заштите у 
граду Ваљеву дефинисани су следећи стратешки 
правци развоја социјалне заштите: 
 
Стратешки правац 1 
     Координирана сарадња и партнерство у 
пружању услуга социјалне заштите у локалној 
заједници 

 
Стратешки правац 2 
Сензибилизација (повећање осетљивости и 
разумевања) локалне јавности за социјалну заштиту 
 
Стратешки правац 3 
Развој капацитета институција и организација 
социјалне заштите 
 
Стратешки правац 4 
Развој доступности услуга 
 

5. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 
 
     Стратешким циљевима је дефинисано оно што је 
потребно урадити или кључне промене које је 
потребно остварити да би се достигла мисија 
социјалне заштите у граду Ваљеву. Сви стратешки 
циљеви су везани за одређене, већ дефинисане 
стратешке правце развоја. 
 
Стратешки правац 1 
Координирана сарадња и партнерство у пружању 
услуга социјалне заштите у локалној заједници 
Стратешки циљ 1 
Унапређење интегративног приступа кроз 
координирану сарадњу и транспарентност рада 
свих партнера у пружању постојећих и 
иновативних услуга социјалне заштите. 
 
Стратешки правац 2 
Сензибилизација (повећање осетљивости и 
разумевања) локалне јавности за социјалну заштиту 
Стратешки циљ 2  
Унапређење информисаности локалне јавности о 
значају система социјалне заштите. 
 
Стратешки правац 3 
Развој капацитета институција и организација 
социјалне заштите 
Стратешки циљ 3  
Унапређење материјално-техничке и финансијске 
подршке институцијама и организацијама 
социјалне заштите. 
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Стратешки циљ 4 
Успостављање система за професионално 
усавршавање кадрова у институцијама и 
организацијама које пружају услуге социјалне 
заштите у циљу развијања примерених и 
примењивих компетенција. 
 
Стратешки правац 4 
Развој доступности услуга 
Стратешки циљ 5 
Унапређење доступности услуга социјалне заштите 
свим грађанима, а нарочито осетљивим групама. 
 

6. СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ  
 
     На основу анализе стања и ситуације у граду 
Ваљеву, као и на основу дефинисаних стратешких 
праваца и циљева, приоритети у периоду 2008.-
2012. године су: 
 
А. Побољшање социјалног положаја следећих 
циљних група: 

• Деца и млади; 
• Незапослени; 
• Жртве насиља; 
• Особе са инвалидитетом (ОСИ); 
• Стари; 
• Роми; 

 
Б. Јачање институционалних капацитета 
пружалаца услуга социјалне заштите. 
 
Увод у дефинисање приоритета кроз дијагнозу 
стања, препоруке и закључке 
  
 
6.1. Деца и млади 

 
     Деца и млади (до 19 година старости) чине 
22,4% од укупног броја становника града Ваљева. 
У току 2006. године на евиденцији Центра за 
социјални рад �Колубара� било је 831 корисник-ца 
из ове групе. 
 
Проблеми и дијагноза стања 
 
• Врло изражен процес осиромашења 
породице и деце у локалној заједници (у 
2006.години 602 породице корисника материјалног 
обезбеђења породице са 349 деце, од којих 260 деце 
школског узраста)  
• Повећан број дисфункционалних 
породица, (2006. године, 162 породице са 213 деце 
регистроване су у Центру за социјални рад као 
дисфункционалне).  
• Поремећај раста и развој потхрањености, 
на основу извештаја школског здравственог 
диспанзера. 
• Напуштање редовног основног образовања 
у руралном подручју, нарочито ромска деца и деца 

са сметњама у развоју (у 2006/07школској. години, 
23 деце је напустило редовно школовање, а 33 деце 
са лакшим сметњама у развоју уписано је у 
специјално одељење ОШ �Нада Пурић�). 
• Повећан број деце са сметњама у развоју 
без систематског евидентирања и праћења. 
• Пораст насиља међу вршњацима и насиља 
у породици, као и пораст делинквентног понашања 
нарочито израженог код старијих малолетника (14 
до 16 година старости - у 2006. години у Центру за 
социјални рад евидентирано 58 извршилаца 
кривичних дела, туче, тешке крађе, поседовања 
наркотика). 
• Недостатак културно-спортских, забавних 
и едукативних садржаја за квалитетно проведено 
време ван школског времена, као и селективна 
доступност тих садржаја, претежно деци из 
породица са високим приходима. 
• Лака доступност и повећано конзумирање 
психо-активних супстанци. 
• Повећан број младих који нису обухваћени 
обавезном здравственом заштитом и смањена 
могућност њиховог лечења (око 14000 породица). 
• Недовољна партиципација деце и младих у 
анализирању њихових потреба и проблема, као 
предлагању могућих решења. 
 
Закључци 
 
• Материјално и духовно осиромашење и 
неорганизовано провођење слободног времена 
доводи до отужености и губитка социјално 
прихватљивих вредности код деце и младих. То 
утиче на појаву различитих облика социјално 
неприхватљивог понашања, као што су насилничко 
понашање и злоупотреба психоактивних 
супстанци.   
 
Препоруке и стратешке интервенције 
 
• Сензибилизација локалне заједнице за 
проблеме деце и младих. 
• Сензибилизација деце и младих за 
другачији приступ у задовољењу сопствених 
потреба. 
• Јачање улоге породице за успешније 
родитељство. 
• Оснаживање релевантних служби и 
институција која се баве децом и младима. 
• Развијање превенције и повећан обухват 
деце и младих превентивним програмом. 
• Флексибилнији критеријуми локалне 
самоуправе за остваривање права на материјално 
обезбеђење породицама које су посебно угрожене 
сиромаштвом. 
 
Специфични циљеви и специфични задаци 
 
1. Унапређење положаја и права деце са 
сметњама у развоју и стварање могућности за 
њихово равноправно учешће у друштву. (Веза са 
стратешким циљем 5.) 
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Специфични задаци 
1.1. До краја 2009. године реализовати пројекат 
НИП-а Изградња и адаптација и опремање дневног 
боравка за децу са сметњама у развоју и 
организовати његово функционисање.   
      1.2 До краја 2009. године формирати базу 
података за децу са сметњама у развоју    која ће се 
перманентно ажурирати 
1.3. До краја 2012. године проширење капацитета 
постојеће или изградња новог дневног боравка за 
децу са сметњама у развоју, ради већег обухвата 
деце и младих са сметњама у развоју. 
2. Обезбеђење  континуираог система  
заштите деце и младих од занемаривања, 
злостављања, злоупотреба у складу са начелима 
конвенције о дечијим правима и важећим домаћим 
законима. (Веза са стратешким циљевима 1 и 5.) 
 
Специфични задаци: 
2.1. До краја 2010. године развити 2 функционална, 
мултисекторска мобилна тима од по 5 особа за 
заштиту деце и младих од занемаривања, 
злостављања и злоупотреба. 
2.2. До краја 2012. године институционализовати 
рад мултисекторског мобилног тима за заштиту 
деце и младих од занемаривања, злостављања и 
злоупотреба кроз редовне програме рада кроз 
програме рада институција и организација � 
пружалаца услуга социјалне заштите у локалној 
заједници. 
3. Превенција социјално неприхватњивог 
понашања деце и младих и смањење 
антисоцијалних дела. (Веза са стратешким 
циљевима 1 и 5.) 
Специфични задаци: 
3.1. До краја 2009. године реализовати пројекат 
Адаптација и опремање дневног боравка за децу са 
поремећајем у понашању у оквиру Домског 
одељења у Ваљеву и започети функционисање 
дневног боравка. 
3.2. До краја 2009. године развити  7 школских  
клубова за најмање 700 деце школског узраста. 
3.3. До краја 2012. године реализовати едукацију 
Помоћ помагачима за најмање 10 стручњака који 
раде са малолетним починиоцима. 
4. Унапређење социјалне заштите деце и 
младих без родитељског старања кроз систем 
организованих и континуираних програма у 
локалној заједници. (Веза са стратешким циљевима 
1 и 5.) 
Специфични задаци: 
4.1. До краја 2009. године из пројеката НИП-а 
обезбедити Кућу на пола пута за младе који излазе 
из система друштвено-организоване бриге и 
обезбедити његово функционисање. 
4.2. До краја 2012. године реализовати започете 
програме подстицаја и оснаживања за најмање 100 
хранитељских породица. 

6.2. Незапослени 
 

     Према евиденцији Националне службе за 
запошљавање-Филијала Ваљево у априлу 2007. 
године. је било 8935 особа � 4798 жена и 4138 
мушкараца. Паралелно, у прва четири месеца 2007. 
год. запослено је 2460 жена и 4766 мушкараца. 
 
Проблеми и дијагноза стања 
 
• Неповољна старосна структура и велико 

учешће старијих од 50 година у укупној 
незапослености;  

• Неповољна квалификациона структура 
незапослених лица;  

• У благом је порасту дугорочна незапосленост 
лица која на евиденцији чекају дуже од једне 
године;  

• Повећање броја младих (15 до 25 година) без 
квалификације 

• Велики број младих (до 30 година) који чекају 
прво запослење 

• Проблеми жена које остају без посла после 45 
год. старости; 

• Назапосленост Рома; 
• Мала понуда квалитетних, адекватних послова 

- највише је потреба за физичким радницима у 
производњи;  

• Неповољан привредни амбијент у локалној 
заједници; 

• Неусклађеност формалног и неформалног 
образовног система са потребама локалне 
привреде; 

• Још увек недовољна информисаност и 
активност тражилаца посла; 

• Евидентирано 7300 АТП (активних тражилаца 
посла) што указује на тенденцију смањења 
броја незапослених у граду Ваљеву, а то је 
резулат спровођења активних мера 
запошљавања и интензивираних контаката са 
послодавцима, али и смањења броја особа на 
евиденцији на шта утичу нови прописи о 
здравственој заштити. 

 
Закључци 
 
• Несклад између понуде и потражње у области 

запошљавања у граду Ваљеву; 
• Изражени проблеми незапослености младих, 

жена старијих од 45 година и Рома 
• Релативно ниска сензибилисаност послодаваца 

и недовољна информисаност особа које траже 
посао о свим могућностима које постоје. 

 
Препоруке и пожељне стратешке интервенције 
 
• Информисање свих циљних група - 

незапослених, социјалних партнера и шире 
јавности о мерама активног тражења посла; 
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• Едукација за све циљне групе о потреби 

континуираног учења и стицања савремених 
знања и вештина потребних за запошљавање; 

• Јавна промоција мера и активности кроз 
кориснички сервис на локалном нивоу; 

• Повезивање понуде и потражње (кроз сарадњу 
са свим релевантним социјалним партнерима); 

• Подстицање социјалног предузетништва�
самозапошљавања представника-ца осетљивих 
група и њиховог удруживања у циљу 
запошљавања; 

• Мотивисање кандидате-кориснике ЦСР за 
укључивање у мере активне политике 
запошљавања;  

• Преквалификација-доквалификација 
примерена локалној средини (пример 
геронтодомаћице) кроз обуку за познатог 
послодавца који се обавезује да ће после 
преквалификације-  доквалификације запосли 
обучена лица;  

• Сензибилизација послодаваца за запошљавање 
осетљивих група. 

 
Специфични циљеви и специфични задаци  
 
1. Унапређење запошљавања осетљивих група 
(млади, жене, особе са инвлаидитетом, Роми) у 
граду Ваљеву кроз систем програма за њихово 
укључивање у процес рада уз сарадњу са локалним 
социјалним партнерима.  
1.1 До краја 2009. смањити број младих-
незапослених (18-30год.) у граду Ваљеву за 4% 
спровођењем мера активне политике запошљавања.   
1.2 До краја 2010. укључити најмање 100 
незапослених-представника-ца осетљивих група у 
програме самозапошљавања, новог запошљавања, 
обука за познатог послодавца и регионалних 
програма где фирме запошљавају 5 и више 
одабраних радника-ца. 
1.3. До краја 2012. омогућити запошљавање 200 
младих незапослених лица коришћењем субвенција 
за запошљавање (приправници, волонтери-
приправници, волонтери-практиканти, субвенције 
за запошљавање приправника, за запошљавање 
особа са инвалидитетом, за запошљавање млађих 
од 30 год.)   
1.4. До краја 2012 године реализовати основну 
информатичку обуку за најмање 300 незапослених - 
представника-ца осетљивих група.    
1.5. До краја 2012 године реализовати 
специјалистичке информатичке обуке (Photoshop, 
Autocad, Corel, Wеb- design, сервисери мреже) за 
најмање 40 младих незапослених лица. 
1.6. До краја 2012 године реализовати курсеве 
енглеског језика (основни, средњи и виши ниво) за 
најмање 60 младих незапослених лица. 
1.7.. До краја 2012 укључити најмање 100 
незапослених-представника-ца осетљивих група 
без квалификација у јавне радове (уређење зелених 
површина, река, градских површина, паркова и сл.). 

2. Побољшање информисаности послодаваца у 
граду Ваљеву о субвенцијама за запошљавање 
осетљивих група.  
2.1. До краја 2009.кроз сарадњу са локалним 
социјалним партнерима припремити и 
дистрибуирати 600 Водича за послодавце.  
2.2.  До краја 2012. реализовати 6 округлих столова 
за најмање 150 приватних послодаваца и 
социјалних партнера о могућностима за смањење 
незапослености осетљивих група у граду Ваљеву. 
2.3. До краја 2012. информисати намање 500 
приватних послодаваца на њиховим штандовима на 
сајмовима привреде, сајмовима запошљавања и 
кроз контакте са послодавцима у локалној 
заједници о субвенцијама за запошљавање 
осетљивих група.   
 
6.3. Жртве насиља 

 
     Према евиденцији СОС телефона, у току 2005. 
године било је 113 позива жртава различитих 
облика насиља, првентсвено насиља у проодици. 
Подаци Полицијске управе Ваљево показују да је у 
току 2006. године укупно поднето 26 кривичних 
пријава против починилаца насиља у породици, 
истрага је покренута против 15 особа и донета је 1 
осуђујућа пресуда.  У првих 10 месци  2007. године  
поднете су 32 кривичне пријаве, истрага је 
покренута против 12 особа и донете су две 
осуђујуће пресуде. Уз подршку IRD/USAID-а 2006. 
године је успостављена Локална мрежа за борбу 
против насиља у породици која укључује различите 
институције и организације из града Ваљева: 
локалну самоуправу, ЦСР, здравствене и образовне 
институције, полицијску управу,  правосуђе 
(судство и тужилаштво) и невладин сектор. 
 
Проблем и дијагноза стања 
 
• Евидентиран је пораст различитих врста 

насиља (породично, вршњачко, насиље које се 
дешава у институцијама...); 

• Процењује се да је три пута већи број 
нерегистрованих од регистрованих случајева 
насиља, јер се само мањи део насиља 
пеијављује;   

• Низак ниво поверења у институције у борби 
против насиља, због неефикасност 
иинститционалне заштите; 

• Недовољна сензибилисаност јавности у 
препознавању различитих облика насиља; 

• Нема Сигурне куће и других облика заштите 
жртава насиља; 

• Непостоји довољно ефикасна међусекторска и 
међуинституционална сарадња у заштити 
жртве; 

• Недостатак систематског праћења проблема 
насиља у локалној заједници. 
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Закључци 
 
Постоје потребе за: 
• Организованом, међусекторски умреженом 

борбом против насиља; 
• Подизањем нивоа информисаности и 

осетљивости јавности за препознавање 
проблема насиља и начина заштите од насиља; 

• Развијањем превентивних програма едукације 
у борби против насиља; 

• Развијањем облика физичке заштите жртве и 
њеног економског оснаживања; 

• Успостављањем јединствених база података и 
повратних информација о појединачном 
деловању институција у мрежи;  

• Потреба за праћењем индивидуалног случаја; 
• Потреба за повећањем нивоа ефикасности 

заштите жртава. 
 
Препоруке и пожељне стратешке интервенције 
 
• Оснаживање већ формиране локалне 

међусекторске мреже за борбу против насиља 
са јасно дефинисаним и обавезујућим 
протоколима о сарадњи; 

• Инститционализовање СОС телефона и 
мобилних тимова; 

• Формирање одговарајуће прихватне станице за 
жртве насиља; 

• Економска и психосоцијална подршка; 
• Оспособљавање и едукација жртава насиља за 

заштиту од насиља; 
• Едукација различитих циљних група за 

препознавање насиља; 
• Рад са насилницима. 
 
Специфични циљеви и задаци 
 
1.Унапређење превенције насиља међу децом на 
предшколском и основношколском узрасту кроз 
систем превентивних програма за децу тог 
узраста. (Веза са стратешким циљевима 4 и 5.) 
1.1 До краја 2008. године развити 3 програма 
превенције насиља и 3 тима за њихову примену, по 
један за предшколски, млађи основношколски (I-
IV) и старији основношколски узраст (V-VIII).  
1.2. До краја 2009. године развити програм 
превенције насиља у предшколској установи и 
основној школи за васпитаче-ице и наставнике-це. 
1.3. До краја 2010. године применити програм 
превенције насиља на предшколском и млађем 
основношколском узрасту за најмање 70% деце 
одговарајућег узраста. 
1.4. До краја 2010. године реализовати програм 
превенције насиља у предшколској установи и 
основној школи за најмање 60% васпитача-ица и 
наставника-ца. 
1.5. До краја 2012. године применити програм 
превенције насиља на старијем основношколском 
узрасту за најмање 70% деце тог узраста. 
2. Развијање нивоа свести јавног мњења о 
проблему насиља у породици кроз информативне 

кампање и појединачне акције информисања. (Веза 
са стратешким циљем 2.) 
2.1.  До краја 2008. године  реализовати на 
локалним медијима 1 информативну кампању о 
проблему насиља у породици.   
2.2. До краја 2009. године реализовати 10 
појединачних свеобухватних акција информисања 
жена у градском и сеоском подручју о 
могућностима заштите од насиља у породици. 
3. Унапређење постојећих професионалних 
компетенција стручних кадрова који раде са 
жртвама насиља кроз систем професиналне 
размене у локалној мрежи сарадње. (Веза са 
стратешким циљем 4.) 
3.1. До краја 2008. године развити програм 
оперативне размене текућих информација о 
случајевима насиља у породици између  учесника у 
мрежи институција/организација за борбу против 
насиља у породици. 
3.2. До краја 2009. године израдити и ажурирати 
секторску евиденцију података и успоставити 
систем размене података. 
3.3.  До краја 2009. год. преко конференције случаја 
успоставити праћење и систематску подршку 
жртвама насиља у продици.  
3.4. Од 2010. године  до краја 2012. године, у 
перидоу од по 3 месеца организовати  округле 
столове за размену искустава стручњака из 
умрежених институција/организација и шире 
заинтересоване јавности. 
4. Оснаживање жена-жртава породичног насиља 
кроз програме психосоцијалне подршке и 
економског оснаживања. (Веза са стратешким 
циљевима 1 и 5.) 
4.1. До краја 2009. године институционализовати 
рад СОС-телефона за стручну помоћ женама-
жртвама насиља. 
4.2. До краја 2009. године обезбедити привремени 
сигуран смештај жена-жртве насиља коришћењем 
расположивих смештајних капацитеетима у ЦСР 
и(или) кроз облик уговорне сарадње са најближом 
Сигурном кућом у округу. 
4.3. У периоду 2010.-2012. године у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање, 
реализовати 3 циклуса обуке за самозапошљавање 
за најмање 50 жена-жртава насиња у породици. 
 
6.4. Особе са инвалидитетом (ОСИ) 

 
     У граду Ваљеву према подацима удружења 
особа са инвалидитетом има 1.500 особа са 
различитим врстама телесно - физичке и сензорне 
инвалидности (1,5% ). Недостју прецизни подаци о 
осталим лицима са инвалидитетом, а пре свега теже 
хронично оболелим и душевно оболелим лицима. 
Према незваничним подацима у граду Ваљеву у 
2006. години, идентификовано је укупно  2175 лица 
са различитим телесно-физичким и менталним 
инвалидитетом. Од укупног броја особа са 
инвалидитетом, у току 2006. год. услуге ЦСР је 
користило укупно 414 особа.  
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Проблеми и дијагноза стања 
 
• Недостатак интерактивности између 

организација које се баве ОСИ и других актера 
локалне заједнице; 

• Низак ниво свести локалне заједнице о особама 
са инвалидитетом, њиховим правима, 
потребама, потенцијалима и њиховом 
доприносу; 

• Проблем запошљавања ОСИ;  
• Недовољна развијеност  и услуга социјалне 

зашите за ОСИ;  
• Недовољна доступност постојећих услуга 

социјалне заштите за ОСИ; 
• Недостататак отворених видова социјалне 

заштите ОСИ, (пре свега дневних центара, 
установа за привремено збрињавање), као и 
недостатак институционалних облика заштите 
на нивоу локалне заједнице; 

• Непостојање алтернативних служби подршке 
за ОСИ (персонални асистент, служба 
гесталног језика, и сл.). 

 
Закључци 
 
• Недовољна сензибилисаност шире јавности о 

потребама и могућностима особа са 
инвалидитетом;  

• Низак ниво едукованости стручних тимова и 
професионалаца у мрежи институција 
постојећих и потенцијалних пружаоца услуга 
ОСИ, као и њиховог укуључивања у пројекте и 
програме подршке ОСИ;  

• Недовољна и неефикасна повезаност самих 
удружења ОСИ како са пружаоцима услуга 
социјалне заштите, тако и међуорганизованост, 
међуповезаност и могућност међупомоћи. 

 
Препоруке и стратешке интервенције 
• Стварање заједничке базе података за све особе 

са различитим врстама инвалидитета, а 
посебних база за децу за сметњама у развоју и 
особе са психолошким сметњама; 

• Развијање програма који обезбеђују могућност 
запошљавања ОСИ (сарадња Националне 
службе запошљавања и других социјалних 
партнера) 

• Побољшање доступности информација о 
правима ОСИ као и подизање нивоа свести о 
правима, потребама, могућностима и 
потенцијалима ОСИ  

• Елиминисање архитектонских баријера и 
омогућавање боље приступачности свих 
објеката за ОСИ  

• Развијање програма који обезбеђују отворене 
видове заштите ОСИ - подршка развоју 
алтернативних видова помоћи 

• Развијање програме подршке породицама ОСИ 

Специфични циљеви и задаци  
 
1.Повећање запослености радно активних ОСИ 
кроз програме активне сарадње социјалних 
партнера у локалној заједници. (Веза са 
стратешким циљевима 1 и 5.) 
1.2.. До краја 2010. године донети Одлуку о 
стимулацијама за запошљавање ОСИ у граду 
Ваљеву. 
1.1. До краја 2009. године информисати намање 200 
послодаваца у локалној заједници о субвенцијама 
за запошљавање ОСИ.   
1.3. До краја 2012. године реализовати обуке за 
АТП за најмање 100 радно активних ОСИ. 
2. Унапређивање услова за оствараивања права 
ОСИ на субвенције у локалној заједници. (Веза са 
стратешким циљем 5.) 
2.1. До краја 2009. године проширити Одлуку о 
правима у социјалној заштити у Општини Ваљево 
тако  да право на субвенције могу остварити и 
корисници додатка за помоћ и негу другог лица. 
2.2. До краја 2010. године обезбедити несметану 
реализацију ове Одлуке за сва лица на које се она 
односи.  
3. Развијање нивоа свести грађана-ки у локалној 
заједници о потребама и правима ОСИ . (Веза са 
стратешким циљем 2.) 
3.1. До краја 2009. године креирати 1обухватни  
програм информисања грађана о правима и 
доступности услуга   
3.2. До краја 2010. године организовати 3 локалне 
медијске кампање о потребама и правима ОСИ. 
3.3.  До краја 2012. године институционализовати 
систем информисања грађана-ки у локалној 
заједници о потребама и правима ОСИ као део 
програма рада свих партнера у интегралној 
социјалној заштити. 
4. Побољшаље приступачност јавних институција 
у локалној заједници за ОСИ уклањањем 
архитектонских баријера у локалној заједници и 
постављањем одговрајуће саобраћајне 
сигнализације. (Веза са стратешким циљевима 1 и 
5.) 
4.1. До краја 2009. године идентификовати све 
институције које имају архитектонске баријере и 
проценити приоритете  и техничку изводљивост 
њиховог уклањања, а обавезно отклонити 
архитектонске баријере у ЦСР, НСЗ и   Дому  
омладине. 
4.2. До краја 2012. године отклонити све преостале 
идентификоване архитектонске баријере за 
несметано кретање ОСИ у институцијама.  
5. Унапређивање отворених видова заштите особа 
са инвалидитетом, кроз отварање дневних 
Центара за особе са инвалидитетом у локалној 
заједници. (Веза са стратешким циљевима 1. и 5.) 
5.1. До 2012.  године развити један дневни центар 
за креативно провођење слободног времена за 
одрасле ОСИ. 
5.2. До краја 2012. године  развити радионице за 
креативно провођење времена за стараоце ОСИ 
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(рачунарске радионице са приступом Интернету, 
едукативне и креативне радионице). 
 
6.5. Стари 
 
     Становништво града Ваљева је у сталној 
тенденцији старења. Старијих од 60 година је 
21.670 однносно 22,39% (старијих од 65 година је 
16.142,односно 16,68%. 
     На евиденцији ЦСР је 564 корисника-це, што 
представља 0,03 % обухваћености циљне групе. 
Услуге помоћи у кући користи 27 корисника-ца из 
урбаног подручја града.  
 
Проблем и дијагноза стања 
 
• Нема институционалног смештаја за старе у 

локалној заједници; 
• Недостају услуге које обезбеђују живот у 

природном окружењу; 
• Недовољна доступност услуга социјалне 

заштите, посебно у руралном подручју; 
• Недостаје активна партиципација корисника-

ца; 
• Недовољно је развијен интегрални приступ 

различитих актера из локалне заједнице; 
• Неразвијен цивилни сектор у области бриге о 

старима � нема невладиних организација које 
се доминантно баве старима или које су 
основали сами стари. 

 
Препоруке 
 
• Развијање програма који обезбеђују живот 
старих у природном окружењу кроз: 
o Сервиси за подршку старима и 
њиховим породицама (кућна нега и лечење, храна 
на точковима, услуге прања рубља и сл.); 
o Организовање дневног центра и 
организовање клубова; 
o Популаризацију породичног смештаја 
старих; 
o Развијање волонтерских мрежа за 
помоћ старима у оквиру месних заједница; 
o Константна информисаност локалне 
заједнице о стању и потребама старих; 
o Организовање истараживања о 
потребама старих  и пожељним начинима њиховог 
задовољавања; 
o Подстицање развоја цивилног сектора 
који ће се бавити пружањем алтернативних услуга 
старима. 
• Развој институционалних облика заштите 
старих. 
 
Специфични циљеви и специфични задаци 
 
1. Унапређење социјалног и здравственог статуса 
старих у граду Ваљеву применом превентивних 
програма за старе. (Веза са стратешким циљем 1. и 
5.) 

1.1. До краја 2009. године реализовати 
истраживање о здравственом и социјалном 
положају старих и њиховим психосоцијалним 
потребама (обухватити 20% популације старих -  
4.000).  
1.2. До краја 2012. године реализовати три 
превентивна програма за старе заснована на 
резултатима истраживања,  кроз партнерство 
локалних актера социјалне заштите: 
• Програм превенције социјалне изолације 

старих; 
• Здравствено-рекреативни програм за старе; 
• Дневни боравак за старе. 
2. Побољшање положаја посебно осетљивих група 
старих у граду Ваљеву (стари без породичног 
старања и физички или психички теже оболели) 
кроз систем програма који обезбеђују живот 
старих у природном окружењу. (Веза са 
стратешким циљевима 1. и 5.) 
2.1. До краја 2009. године развити два 
функционална мултисекторска тима за пружање 
услуга за пружање услуга кућне неге, помоћи и 
лечења за најмање 30 корисника-ца (старих без 
породичног старања и тешко оболелих). 
2.2. До краја 2010. године развити у свакој градској 
месној  заједници и у девет сеоских месних 
заједица по једну групу вршњачких волонтера (9 + 
9 група) који ће радити на раном откривању старих 
у стању потребе за услугама социјалне заштите, 
промоцији и развијању добросуседске 
солидарности и помоћи до самопомоћи. 
2.3. До краја 2012. године обезбедити  пружање 
услуга за пружање услуга кућне неге, помоћи и 
лечења за најмање 100 корисника-ца (старих без 
породичног старања и тешко оболелих). 
 
3. Подизање нивоа свести локалне заједнице о 
потребама и капацитетима старих особа у граду 
Ваљеву. (Веза са стратешким циљем 2.) 
3.1. До краја 2010. године реализовати 
континуирану кампању информисања локалне 
јавности о потребама старих која ће се састојати од 
три једногодишње фазе. 
3.2. До краја 2011. године развити једну 
функционалну групу старих од најмање 10 особа 
која ће се активно бавити заступањем потреба 
старих у локалној заједници.  
4. Развијање институционалне бриге о старима у 
локалној заједници којима је неопходна 
институционална заштита кроз активност 
Геронтолошког центра Ваљево. (Веза са 
стратешким циљем 5.) 
4.1. До краја 2010. године отпочети активан рад 
Геронтолошког центра за најмање 50 корисника-ца. 
4.2. До краја 2012. године кроз сарадњу 
Геронтолошког центра и других партнера у 
пружању услуга социјалне заштите старима у 
локалној заједници развити најмање два 
ванинституционална програма социјалних услуга 
за старе (Клуб за старе, мобилни тим за старе у 
руралном подручју града). 
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4.3. До краја 2012.године потписати споразуме о  
сарадњи са општинама Колубарског округа у циљу 
развијања ванинституционалних облика заштите 
старих на регионалном нивоу. 
 
6.6. Роми 
 
     На подручју града Ваљева по попису 
становнишзва из 2002. године, живи 1314 Рома, и 
то у градском подручју 527, а у сеоском 787 Рома. 
Према подацима ромских НВО на територији града 
Ваљева живи око 5000 Рома. Они живе у шест 
ромских насеља: Горња Грабовица, Котешица 
(Дивље Брдо), Балачка, Дубље, Седлари и Баир. 
Роми живе и у другим деловима града измешани са 
осталим неромским становништвом. 
 
Проблеми и дијагноза стања 
 
• Роми не могу да остваре основна грађанска и 
колективна права, јер их не познају и немају знања 
и вештина у заступању својих права пред 
институцијама  
• Већина Рома је сиромашна и без сталног 
запослења, јер су необразовани и без стручних 
квалификација, те не могу конкурисати на тржишту 
рада  
• Доступни су им само, тешки слабо плаћени, 
сезонски послови. 
• У потрази за послом Роми су принуђени да се 
баве �сивом� економијом 
• На евиденцији Центра за социјални рад 
�Колубара� у Ваљеву око 20% чине ромске 
породице - то су најчешће вишечлане породице са 
више малолетне деце 
• Социјално-економски услови у којима живе 
ове породице су веома лоше (нерешено стамбено 
питање, незадовољавајући услови становања, лоши 
хигијенски услови, нередовна примања) 
• Недостатак образовања је последица, а 
истовремено и узрок, тешког материјалног 
положаја Рома - сиромашне породице не могу 
материјално да издрже школовање деце и тиме се 
сиромаштво преноси на нове генерације 
 
Закључци 
 
• Положај Рома у граду Ваљеву је сличан као и у 
другим општинама Србије � карактерише га: 
o материјално и образовно сиромаштво; 
o маргинализованост у различитим 
аспектима друштвеног живота; 
o недостатак знања и социјалних 
вештина самих Рома да се боре за свој бољи 
друштвени статус. 
 
Препоруке и стратешке интервенције 
 
• Развијање програма који обезбеђују подршку 

породици   и превенцију маргинализације 
појединаца и група  

• Подршка за укључивање у системе образовања 
и професионалног оспособљавања 

• Подршка за коришћење посебних права и 
олакшица 

 
Специфични циљеви и специфични задаци 
 
1.Унапређење превенције маргинализације 
појединаца и група ромске националности у граду 
Ваљеву кроз развијање система различитих 
програма. (Веза са стратешким циљевима 1. и 5.) 
1.1. До краја 2008. године успоставити 
функционалну базу података о грађанима-кама 
ромске националности.  
1.2. До краја 2010. године реализовати социо-
едукативни програм за унапређење здравља, 
исхране и хигијене за најмање 180 представника-ца 
из шест ромских насеља у Ваљеву.    
1.3. До краја 2010. године донети Одлуку о 
проширеним правима у социјалној заштити којом 
се обезбеђују субвенције за боравак предшколске 
деце из сиромашних ромских породица у 
целодневним групама и припремним 
предшколским програмима. 
1.4. До краја 2011. године реализовати  едукативни 
програм Подршка функционалном развоју Ромских 
породица и јачању одговорног родитељства за 
најмање 250 родитеља ромске националности. 
1.5. До краја 2012. године релизовати 
ванинституционални програм правне и 
психосоцијалне подршке у ромским насељима за 
најмање 600 крисника-ца.    
1.6. Развијање програма против предрасуда и 
едукација кадрова  у  свим јавним установама до 
краја 2010. године 
1.7. Развијање посебних превентивних програма 
подршке ромским породицама пре свега ромским 
породицама (психосоци-јална помоћ у интеграцији, 
промоција породичног смештаја) 
 
2. Побољшање услова за укључивање Рома у граду 
Ваљеву у системе образовања и професионалног 
оспособљавања. (Веза са стратешким циљевима 1 и 
5.) 
2.1. До краја  2010. године формирати локални 
фонд (средства из градског буџета, донација, 
средства приватних предузетника) за стипендирање 
Рома � ученика-ца средњих и виших школа.  
2.2. До краја 2012. године укључити 90% ромске 
деце у основно образовање. 
2.3. До краја 2010. године реализовати програме 
Активног тражења посла за најмање 200 младих 
Рома-киња (Обуке за активно тражење посла, �Job 
Club�, програми доквалификације и 
преквалификације). 
 
3. Развијање подршке старим Ромима-кињама кроз 
одговарајуће програме и услуге социјалне заштите 
у локалној заједници. (Веза са стратешким циљем 
5.) 
3.1. До краја 2010. године развити функционални 
програм пружања услуга  помоћи у кући од стране 
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6 обучених геронтодомаћица ромске 
националности. 
3.2. До краја 2012. године у Дневни боравак за 
старе и Клуб за старе укључити најмање 10% 
старих ромске националности.  
 
6.7. Јачање институционалних капацитета 
пружалаца услуга социјалне заштите 
 
     Услуге социјалне заштите у граду Ваљеву 
пружају институције социјалне заштите кроз своје 
редовне активности и организације грађанског 
друштва (невладине организације) у оквиру 
различитих пројеката, нарочито пројеката 
намењених осетљивим групама. На пројектном 
нивоу, у локалној средини постоји и искусутво у 
партнерству између институција социјалне заштите 
и невладиних организација, као и већ помињана 
мрежа сарадње у борби против насиља у породици. 
 
Проблеми и дијагноза стања 
 
• Недовољна техничка опремљеност инстутиција 
и организација у односу на потребе брзог и 
адекватног реаговања на потребе корисника � 
застарела компјутерска опрема, недостатак ADSL 
или кабловског приступа Интернет-у, 
неумреженост компјутера унутар истих установа; 
• Непостојање одговарјућих софтверских пакета 
за одређене услуге социјалне заштите; 
• Непостојање базе података о корисницима; 
• Непостојање стратегије унапређења 
материјално-техничке и финансијске основе рада 
институција и организација социјалне заштите; 
• Непостојање стратегије развоја и 
професионалног усавршавања кадрова-пружалаца 
услуга социјалне заштите. 
 
Закључци 
 
• Непостојање систематског и планског приступа 
развоју капацитета пружалаца услуга социјалне 
заштите. 
 
Препоруке и стратешке интервенције 
 
• Систематско унапређивање материјално-
техничке и финансијске основе рада пружалаца 
услуга социјалне заштите; 
• Планско развијање и усвршавање кадрова у 
области социјалне заштите. 
 
Специфични циљ и специфични задаци 
 
1. Унапређење материјално-техничких и 
кадровских капацитета институција и 
организација укључених у интегрални систем 
услуга социјалне заштите у граду Ваљеву. (веза са 
стратешким циљевима 3 и 4.) 
1.1. До краја 2008.  године обезбедити ADSL 
приступ Интернет-у за све партнерске институције 

и организације у систему услуга социјалне заштите 
у локалној заједници. 
1.2. До краја 2009. године побољшати компјутерску 
базу партнерских институција и организација 
заменом најмање 50% старих рачунара новим, 
технички напреднијим. 
1.3. До краја 2010. године едуковати најмање 30% 
стручних радника запослених у партнерским 
институцијама и организацијама кроз акредитоване 
програме стручног усавршавања пружалаца услуга 
социјалне заштите. 
1.4. До краја 2012. године развити план 
континуиране едукације стручних радника 
запослених у партнерским институцијама и 
организацијама и едуковати најмање још 30% 
особа. 
 
7. АРАНЖМАНИ ЗА ПРИМЕНУ 
 
     Управљачку структуру за примену Локалне 
стратегије социјалне заштите, након усвајања, 
представљаће Савет за интегралну социјалну 
политику општине Ваљево. Савет ће, као део свог 
будућег, рада направити План управљања 
применом Стратешког плана социјалне заштите. 
     Управљачка структура за примену Стратешког 
плана града Ваљева има следеће задатке и 
одговорности: 
- у потпуности одговара за вођење 
целокупног процеса планирања социјалне политике 
у граду и усаглашеност са процесом реализације 
Плана, 
- именује тим за управљање пројектом, 
који се састоји од три представника локалне 
самоуправе и то: начелник Одељења за 
информатику и развој, стручног сарадника за 
финансијско-материјално управљање спровођења 
Стратегије и председник Савета за интегралну 
социјалну политику општине Ваљево, 
- обезбеђује приступ и прикупљање 
свих података и информација у     електронској 
форми од сваког социјалног актера на територији 
града, 
- одржава и организује јавне трибине, 
округле столове и дискусије са стручњацима и 
представницима грађана из локалне заједнице и 
представницима маргинализованих група 
становништва у вези са спровођењем стратешког 
плана, 
- обезбеђује простор,  канцеларијску 
опрему и покрива текуће потребе, 
- одржава контакт са јавношћу и 
доносиоцима одлука.  
 
     Оперативну структуру за примену Локалне 
стратегије социјалне заштите чиниће институције, 
организације и тимови формирани у циљу 
непосредне реализације Стратегије.  У складу са 
акционим плановима, биће реализована подела 
улога и одговорности међу партнерима. Сваки 
партнер ће у складу са принципом јавности и 
транспарентности рада водити одгварајућу 
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евиденцију и документацију и припремати 
периодичне извештаје о раду. Извештаји ће бити 
полазна основа за праћење и оцену успешности 
рада.  
 Оперативна структура за примену 
Стратешког плана града Ваљева има следеће 
задатке и одговорности: 
- реализација Плана активности из 
стратешког плана по приоритетима Стратегије, 
- непосредна комуникација са 
корисницима/цама услуга социјалне заштите, 
- редовно достављање извештаја 
координатору (председнику) Савета за интегралну 
социјалну политику у општини Ваљево о свим 
активностима на спровођењу Стратешког плана, 
- присуствовање обукама у оквиру 
унапређења стручности и компетенција за 
спровођење задатака стратешког плана, 
- предлагање активности у оквиру 
будућих акционих планова, 
- унапређење процеса примене 
Стратегије у складу са сугестијама и препорукама 
управљачке структуре. 
     Управљачка и оперативна структура ће развити 
План и механизме међусобне комуникације, 
пратиће успешност размене информација и 
ефикасност комуникације у односу на очекиване 
резултате примене стратегије. План комуникације 
управљачке и оперативне структуре улоге уредиће  
време и начине размене информација и 
предузимања одговарјућих акција. 
     Акционе планове за наредни период ће 
припремати Савет за интегралну социјалну 
политику који ће по потреби, формирати и 
одговарајуће радне групе, како је то предвиђено 
Пословником о раду Савета. Акционе планове ће 
усвајати Скупштина града (или други надлежни 
орган локалне самоуправе). 
     Механизми праћења, оцењивања успешности 
примене Стратегије и доношења евентуалних 
корективних мера биће дефинисани Планом 
праћења и оцењивања успешности. 
     Комуникација достигнућа Локалне стратегије 
социјалне заштите одвијаће се у складу са 
одговарајућим планом који ће обухватити 
целокупни период примене Стратегије. 
 
8. ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ 
 
     Савет ће формирати посебан тим задужен за 
праћење, оцењивање успешности и извештавање о 
примени Стратегије на локалном нивоу.Тим ће 
чинити представници Савета за интегралну 
социјалну политику, стручна лица из локалних 
институција и организација које се непосредно или 
посредно баве проблематиком социјалне политике 
(особе изражених организационих и 
комуникационих способности са знањем и 
искуством у области стратешког планирања, 
праћења и оцењивања успешности реализације 
програма и пројеката), као и представници 

осетљивих група грађана/ки-циљних група 
Стратегије. 
     Успешност реализације Стратегије биће праћена 
мерењем индикатора утицаја којима ће се мерити 
ефикасност и ефективност предложених мера и 
мерењем процесних индикатора којима ће се 
мерити степен реализације планираних активности.  
     Кључни индикатори утицаја за праћење и 
оцењивање успешности примене Локалне 
стратегије социјалне заштите биће следећи:  

 
• Број нових услуга социјалне заштите; 
• Обухват корисника/ца услугама социјане 

заштите; 
• Структура корисника/ца услуга; 
• Ниво укључености различитих актера у 

пружање услуга социјалне заштите на 
локалном нивоу; 

• Обим финансијских средстава издвојених за 
социјалну заштиту; 

• Структура финансијских средстава издвојених 
за социјалну заштиту (буџет локалне 
самоуправе, донаторска средстава, други 
извори...). 

 
     Процесни индикатори су дефинисани у склопу 
акционог плана.  
 

Тим за мониторинг  
     Прати реализацију пројеката који су конкурсно 
изабрани и финасирају се из градских средстава. 
Тим за мониторинг чине три представника, по један 
представник : 
- локалне самоуправе, стручни сарадник буџета 

(финансијски мониторинг) 
- локалне самоуправе, стручни сарадник који се 

бави социјалним питањима  
- Центра за социјални рад  
     Процедура мониторинга, као и структура 
извештаја утврдиће Савет за интегралну социјалну 
политику. Тим за мониторинг своје извештаје, на 
месечном нивоу доставља Председнику општине (у 
будуће Градоначелнику), Одељењу за буџет и 
Савету за интегралну социјалну политику.  

Тим за евалуацију 
     Прати и оцењује активности и резултате 
пројеката током спровођења и извештава 
тромесечно Савет за интегралну  социјалну 
политику.  
Тим за евалуацију чини 4 члана: 

1. Представник локалне самоуправе 
2. Представник Комисије за одабир пројеката 
3. Представник Тима за мониторинг 
4. Стручно лице из институције, која се бави 

пројектном тематиком на локалном нивоу 
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Потребне квалификације особа које ће бити 
укључене: 

-  познавање јавних финансија, 
-  познавање техника за прикупљање података, 
- искуство у пословима праћења и надзора на 
основу годишњих планова града, 
- познавање локалних извора података и 
евиденција, 
- упознатост са нормативним оквиром стратегије. 
 
     Извештај Тима за евалуацију, доставља се 
Председнику општине (у будуће Градоначелнику) 
и Савету за интегралну социјалу политику и 
представља основни материјал на основу кога ће се 
формулисати захтеви за следећи тендер, као и 
основни план на основу кога ће се радити ревизија 
стратешких планова, јер ће пружити процену 
делотворности свих мера које су финасиране као и 
утицај на локалну средину. 
 
9. РЕСУРСИ 
 
     Укупна финансијска средства потребна за 
реализацију акционих планова за 2008.годину 
износе 15.774.900 динара. Из средстава 
Националног инвестиционог плана (НИП) очекују 

се у 2008.години средства у износу од 8.240.000 
динара  а који се односе на адаптацију и опремање 
Дневног боравка за децу у сметњама у развоју 
(2.240.000 динара), адаптацију и опремање Дневног 
боравка за децу са поремећајем у понашању 
(2.000.000 динара) и куповину једног стана за децу 
без родитељског старања који напуштају домски 
смештај или хранитељску породицу (4.000.000 
динар). Преостали део у износу од 7.534.900 динара 
обезбедиће се из буџета града Ваљева. 
 
     Финансијска средства потребна за реализацију 
акционих планова за 2009. годину  износе 
10.020.520 динара. Средства ће се обезбедити из 
буџета града Ваљева, донација из учешћа у 
донаторским пројектима и партиципативним 
учешћем корисника успостављених услуга 
социјалне заштите. 
 
     До краја 2009. године, детаљно ће се разрадити 
акциони планови за период од 2010. � 2012. године, 
на основу којих ће се планирати финансијска 
средства из буџета града Ваљева потребна за 
њихову реализацију а чији ће износ бити на нивоу 
из 2008. � 2009. године, увећан за стопу раста 
инфлације. 

 
 
10. ПЛАН КОМУНИКАЦИЈЕ � ПРЕДСТАВЉАЊА ЈАВНОСТИ 
 
Циљ комуникације 
 
Представљање најширој јавности резултата реалиазције Стратешког плана социјалне заштите града 
Ваљева кроз свеобухватни програм промоције и обавештавања. 
 
 

Активности Време 
реализације 

Потребни ресурси Одговорно 
тело-
институција 

 Материј. Људски Финанс.  
Јавна расправа, позив 
грађанима, пол. партијама, 
представницима 
институција соц. заштите, 
НВО, канц. за развој 
л.заједнице и медијима 

јануар 2008. штампани материјал 
и материјал у 
електронском 
облику 

координатор, 
Савет за ИСП 

4000 Савет за ИСП, 
Градска управа 

Усвајање лок. стратегије 
соц.заштите 

јануар 2008. штампани материјал 
и материјал у 
електронском 
облику 

координатор, 
Савет за ИСП 

 Савет за ИСП, 
Општинска 
управа 
(Градска 
управа) 

Постављање усвојеног 
Стратешког плана 
социјалне заштите на сајт 
града Ваљева 
 

2008. 
 
 
 
 
 
 

CD са акционим 
планом 

web дизајнер  Савет за ИСП, 
Општинска 
управа 
(Градска 
управа) 

Редовно тромесечно 
информисање о процесу и 

2008.-2012. 
 

CD са акционим 
планом 

web дизајнер  Савет за ИСП, 
Општинска 
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Активности Време 
реализације 

Потребни ресурси Одговорно 
тело-
институција 

резултатима реализације на 
сајту града Ваљева 
 

 
 
 
 
 
 
 

управа 
(Градска 
управа) 

Организовање, на крају 
године, округлог стола и 
конференције за медије о 
резултатима примене 
Стратегије 

2008.-2012. 
 
 
 
 
 
 
 

штампани 
материјал, простор 
града, позивнице за 
медије, 
канцеларијски 
материјал 

координатор, 
Савет за ИСП 

4000 
дин 

Савет за ИСП, 
Општинска 
управа 
(Градска 
управа) 

 
Редовно информисање 
јавности преко локалних 
медија о посебно важним 
догађајима и постигнућима 
у реализацији стратегије 

 
2008.-2012. 

штампани 
материјал, материјал 
у електронском 
облику 

координатор, 
Савет за ИСП 

4000 
дин 

Савет за ИСП, 
Општинска 
управа 
(Градска 
управа) 

 
 
ПРИЛОЗИ 
 
Прилог 1: NAR  Ваљево � Извештај о стању и 
потребама у области планирања социјалне 
политике на локалном нивоу у граду Ваљеву, 
 
Прилог 2: Матрица логичког оквира, 
 
Прилог 3: Акциони планови за период 2008. � 2009. 
године. 
 
Стратешки план социјалне заштите града Ваљева 
повезана је са следећим стратешким документима 
града Ваљева:  
 
- Стратегијом развоја, унапређења и 

коришћења простора.  
     Овај стратешки план разматра и питања 
социјалне заштите и социјалне политике у граду и 
даје одређене закључке у овим областима од којих 
су неки, као они који се односе на капацитете 

мреже институција и кадровске капацитете, 
укључени у анализу стања и ситуације у социјалној 
заштити у Ваљеву. 

 
- Акционим планом за образовање Рома. 
     Овај план има бројне везе са Стратешким 
планом социјалне заштите, јер третира образовање 
Рома, као посебно осетљиве друштвене групе, и 
питања њиховог сиромаштва у разним областима 
друштвеног живота.  

 
- Нацртом Локалног плана акције за децу 
     Иако је план у нацрту, релевантан је за Локалну 
стратегију социјалне заштите, јер се бави и 
питањима социјалне инклузије и сиромаштва деце 
из осетљивих друштвених група. 
 
Прилог 4: Одлука Привременог органа општине 
Ваљево о усвајању Стратешког плана социјалне 
заштите града Ваљева 2008.-2012. 
 

 
Матрица логичког оквира Стратешког плана социјалне заштите у граду Ваљеву  2008. � 2012. 

 
Главни елементи локалне 

стратегије социјалне заштите Индикатори Средства 
верификације 

Претпоставке и 
ризици 

Мисија 
Унапређење услова за 
достојенствен живот и активно 
учешће осетљивих група грађана-
ки (корисника-ца) у локалној 
заједници, засновано на 
партнерству јавног, приватног и 
цивилног сектора у развијању и 
пружању услуга социјалне заштите. 

Број нових услуга 
социјалне заштите 
 
Обухват корисника/ца 
услугама социјалне 
заштите 
 
Структура 
корисника/ца услуга 

Годишњи извештаји о 
реализацији 
Стратегије 
 
Извештаји о 
реализацији пројеката 
заснованих на 
Стратегији 
 

Претпоставке (П):  
Постоји политичка 
воља на локалном 
нивоу за примену 
Локалне стратегије. 
Обезбежена је 
финансијска основ аза 
реализацију Локалне 
стрфатегије. 
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Главни елементи локалне 
стратегије социјалне заштите Индикатори Средства 

верификације 
Претпоставке и 

ризици 

социјалне заштите 
 
Ниво укључености 
различитих актера у 
пружање услуга 
социјалне заштите на 
локалном нивоу 
 
Обим ис труктура 
издвојених 
финансијских 
средстава за услуге 
социјалне заштите на 
локланом нивоу 

Буџет града за сваку 
годину примене 
Стратегије 
 
Финансијски извештај  
града за сваку годину 
примене Стратегије 

Потенцијални 
корисници-це су 
информисани о 
услугама социјалне 
заштите у локалној 
заједници. 
Ризици (Р): 
Промена локалне 
политичке структуре 
након локалних 
избора. 
Смањењење издвајања 
за социјалну заштиту у 
локалном буџету. 
Повећање сиромаштва 
у локалној заједници и 
нагло повећање броја 
корисника-ца. 

Стратешки циљеви 
1. Унапрђење интегралног 
приступа кроз координирану 
сарадњу и транспарентност рада 
свих партнера у пружању 
постојећих и иновативних услуга 
социјалне заштите. 
 

 
1. Број партнера који 
активно учествују у 
изради и спровођењу 
Локалне стратегије 
социјалне заштите 
Број и врста услуга 
које се пружају кроз 
интегрални приступ 
Ниво задовољства 
корисника-ца 
пруженим услугама 
 

 
1. Протоколи о 
сарадњи 
Записници са 
састанака 
Извештаји о раду 
свих релевантних 
установа 
Анкете, скале 
процене 
 

2. Унапређење информисаности 
локалне јавности о значају система 
социјалне заштите и доступности 
услуга посебно осетљивим групама 
грађана.-допуњено. циљем 6 
 

2. Број емисија на 
локалним медијима 
Број медија укључених 
у информисање о 
социјалној заштити 
Број јавних расправа о 
социјалној заштити 
Обим пропагандног 
материјала 
 

2. Press-clipping 
Извештаји 
организатора јавних 
расправа 
Евиденција о 
подељеном 
материјалу 
 

3. Развијање система промоције 
постојећих и иновативних услуга у 
систему интегралне социјалне 
заштите. 
 

3. Број иновативних 
услуга 
Број корисника-ца 
иновативних услуга 
Задовољство 
корисника-ца 
иновативних услуга 
 

3. Извештаји 
различитих 
институција и 
организација 
Анкете и јавне 
расправе 
 

4. Унапређење материјално-
техничке и финансијске подршке 
институцијама и организацијама 
социјалне заштите. 
 

4. Ниво материјално-
техничке 
опремљености 
Број новоизграђених и 
опремљених простора 
за пружање услуга 
социјалне заштите 
% издвајања из буџета 

4. Извештаји 
институција и 
организација �
пружалаца услуга 
социјалне заштите 
Пописне листе истих 
институција и 
организација 

 
П: Потенцијални 
корисници-це су 
информисани о 
услугама социјалне 
заштите у локалној 
заједници. 
Медији су 
заинтересовани за 
праћење и промоцију 
Локалне стратегије 
социјалне заштите. 
Постоје акредитовани 
програми за стручно 
усавршавање кадрова 
у социјалној заштити. 
Постоје протоколи о 
сарадњи мешу 
партнерима у 
интегралној социјалној 
заштити. 
Р: Оперативне 
структуре нису 
довољно мотивисане 
за спровођење 
Локалне стратегије 
социјалне заштите. 
Управљачке структуре 
нису довољно веште у 
вођењу процеса 
примене Локалне 
стратегије. 
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Главни елементи локалне 
стратегије социјалне заштите Индикатори Средства 

верификације 
Претпоставке и 

ризици 

локалне самоуправе за 
услуге социјалне 
заштите 
 

Годишњи 
финансијски 
извештаји локалне 
самоуправе 
 

5. Успсотављање система за 
професионално усавршавање 
карова у институцијама и 
организацијама социјалне заштите 
у циљу развијања примерених и 
применљивих компетенција. 
 

5.Лиценцирање у 
социјалној заштити 
 

5. Евиденционе листе 
о стручном 
усавршавању и 
систематизована 
радна места 
 

6. Унапређење доступности услуга 
социјалне заштите свим грађанима-
кама, а нарочито осетљивим 
групама. 

6.Број корисника/ца 
услуга социјал.зашт. 
из евиденција лица у 
стању соц.потребе 
 

6.Извештаји и 
евиденције стручних 
служби институција и 
организација система 
СЗ. 

 

 
 

Матрица Логичког Оквира � Деца и млади 
 

Главни елементи локалне 
стратегије социјалне заштите Индикатори Средства 

верификације 
Претпоставке и 

ризици 

Специфични циљеви и 
специфични задаци 
1. Унапређење положаја и права 
деце са сметњама у развоју и 
стварање могућности за њихово 
равноправно учешће у друштву. 
1.1. До краја 2009. завршити 
започету реализацију пројекта 
НИП-а Изградња и адаптација и 
опремање дневног боравка за децу 
са сметњама у развоју и 
организовати његово 
функционисање. 
1.2. До краја 2009. формирати базу 
података за децу са посебним 
потребама �промењен циљ, 
избачен други  
1.3. До краја 2012. Проширење 
капацитета постојећег или 
изуградња новог днев.боравка за 
децу са сметњама у развоју, ради 
већег обухвата деце и младих са 
сметњама у развоју  

 
 
1.Завршена 
инфраструктура 
финансирана од стране 
локалне самоуправе  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Формирана база 
података за децу са 
посебним потребама �
софтвер  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.Извештаји, 
протоколи о сарадњи , 
потписани споразум 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Градске одлуке 
 
 
 
 
 
 

 
 
П.Постоји 
политичка воља на 
локалном и 
републичком 
нивоу за примену 
Локалне стратегије 
 
Р.Недостатак 
мотивације 
оперативних 
структура за 
спровођење 
Локалне стратегије 
социјалне заштите  
 
 
П.Постоји 
политичка воља на 
локалном  нивоу за 
примену Локалне 
стратегије 
 
Р  Оперативне 
структуре међу 
партнерима у 
интегративној 
заштити нису 
довољно 
мотивисане за 
сарадњу 
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Главни елементи локалне 
стратегије социјалне заштите Индикатори Средства 

верификације 
Претпоставке и 

ризици 

 

2. Обезбеђење  континуираог 
система  заштите деце и младих 
од занемаривања, злостављања, 
злоупотреба у складу са начелима 
конвенције о дечијим правима и 
важећим домаћим законима. 
2.1.До краја 2010. развити 2 
функционална, мултисекторска 
мобилна тима од по 5 особа за 
заштиту деце и младих од 
занемаривања, злостављања и 
злоупотреба. 
 
2.2. До краја 2012. 
институционализовати рад 
мултисекторског мобилног тима за 
заштиту деце и младих од 
занемаривања, злостављања и 
злоупотреба кроз редовне програме 
рада кроз програме рада 
институција и организација � 
пружалаца услуга социјалне 
заштите у локалној заједници. 

1.Формирана два 
мобилна тима, добро 
технички и кадровски 
оснажена  
 
2.Одлука града о 
институционализацији 
рада  
 

1.Протоколи за 
заштиту од насиља  
 
 
 
2.Скупштинска одлука 
о финансирању  
мобилних тимова , 
креирана буџетска 
линија и извештаји о 
раду тимова 
 

П.Постоји 
политичка воља на 
локалном и 
републичком 
нивоу за примену 
Локалне стратегије 
 
Р Висина 
издвајања 
финансијских 
средстава из 
локалног буџета 
 

 
3. Превенција социјално 
неприхватњивог понашања деце и 
младих и смањење 
антисоцијалних дела 
3.1. До краја 2009. реализовати 
пројекат Адаптација и опремање 
дневног боравка за децу са 
поремећајем у понашању у оквиру 
Домског одељења у Ваљеву и 
започети функционисање дневног 
боравка. 
3.2. До краја 2009.развити 7 
школских клубова за најмање 700 
деце школског узраста 
3.3. До краја 2012. реализовати 
едукацију Помоћ помагачима за 
најмање 10стручњака који раде са 
малолетним починиоцима. 
 
4. Унапређење социјалне 
заштите деце и младих без 
родитељског старања кроз 
систем организованих и 
континуираних програма у 
локалној заједници. 
4.1. До краја 2009. из пројеката 
НИП-а обезбедити Кућу на пола 
пута за младе који излазе из 
система друштвено-организоване 
бриге и обезбедити његово 
функционисање. 
4.2. До краја 2012. реализовати 
започете програме подстицаја и 

 
1.Адаптиран објекат за 
хетерогене групе деце 
капацитета 40 места  
 
 
 
 
 
2.Верификовано знање за 
10 едукованих стручњака 
за рад са 
децоммаолетним 
починиоцима  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Купљен и опремљен 
један стан и обезбеђено 
његово функционисање  
 
 
2.Едукована 2 тренера, 2 
саветника и 100 
хранитељских породица 
за програм 
хранитељстава 
 

 
1.Потписан споразум 
Центра за соц. 
рад,Министарстава за 
рад и социјална питања 
 
 
 
 
2.Евиденционе листе са 
семинара 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Споразум о куповини 
и коришћењу услуга 
 
 
2.Евиденциона досијеа, 
прелиминарни 
упитници, потврде и 
сертификати о 
завршеним програмима  
 

 
П.Постоји 
политичка воља на 
локалном и 
републичком 
нивоу за примену 
Локалне стратегије 
 
Р Висина 
издвајања 
финансијских 
средстава из 
локалног буџета 
 
 
П постоје 
акредитовани 
програми за 
стручно 
усавршавање 
кладрова у 
социјалној 
заштити  
 
Р Управљачке 
структуре нису 
довољно веште у 
вођењу процеса 
примене  Локалне 
стратегије  
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Главни елементи локалне 
стратегије социјалне заштите Индикатори Средства 

верификације 
Претпоставке и 

ризици 

оснаживања за најмање 100 
хранитељских породица. 
 

П.Постоји 
политичка воља на 
локалном и 
републичком 
нивоу за примену 
Локалне стратегије 
Р Оперативне 
структуре међу 
партнерима у 
интегративној 
заштити нису 
довољно 
мотивисане за 
сарадњу 
 

 
 

Матрица Логичког Оквира � Незапослени 
 

Главни елементи локалне стратегије 
социјалне заштите Индикатори Средства 

верификације Претпоставке и ризици 

1.Унапређење запошљавања 
осетљивих група (млади, жене, особе 
са инваидитетом, Роми) у граду 
Ваљеву кроз систем програма за 
њихово укључивање у процес рада уз 
сарадњу са локалним социјалним 
партнерима.  
1.1 До краја 2009. смањити број 
младих-незапослених(18-30 god.) у 
граду Ваљеву за 4% спровођењем мера 
активне политике запошљавања.   
1.2. До краја 2010. укључити најмање 
100 незапослених-представника-ца 
осетљивих група у програме 
самозапошљавања, новог запошљавања, 
oбука за познатог послодавца и 
регионалних програма где фирме 
запошљавају 5 и више одабраних 
радника-ца. 
1.3. До краја 2012. омогућити 
запошљавање 200 младих незапослених 
лица коришћењем субвенција за 
запошљавање (приправници, 
волонтери-приправници, волонтери-
практиканти, субвенције за 
запошљавање приправника, за 
запошљавања ОСИ, за запошљавање 
млађих од 30 год.)   
1.4. До краја 2012 године реализовати 
основну информатичку обуку за 
најмање 300 незапослених - 
представника-ца осетљивих група.    
 
1.5. До краја 2012 године реализовати 
специјалистичке информатичке обуке 
(Photoshop, Autocad, Corel, Wеb- design, 
сервисери мреже) за најмање 40 младих 

Проценат 
запошљавања 
представника-ца 
осетљивих група у 
периоду од 6 месеци 
након завршетка 
АТП обуке 
 
Задовољство 
корисника-ца нивоом 
квалитета услуга  
 

Извештај о 
запошљавању 
 
Е3 и М1 обрасци 
 
Евалуациони 
извештаји о 
спроведеним 
АТП 
 

П: Доследна примена 
постојеће Националне 
стратегије о 
запошљавању 
Функционаисање 
Локалног савета за 
запошљавање 
Материјални, људски и 
финансијски ресурси 
НСЗ су на постојећем 
нивоу или расту. 
Р: Неповољна привредна 
ситуација у граду 
Ваљеву 
Незаинтересованост 
младих за тражење посла 
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Главни елементи локалне стратегије 

социјалне заштите Индикатори Средства 
верификације Претпоставке и ризици 

незапослених лица. 
1.6. До краја 2012 године реализовати 
курсеве енглеског језика (основни, 
средњи и виши ниво) за најмање 60 
младих незапослених лица. 
1.7. До краја 2012 укључити најмање 
100 незапослених-представника-ца 
осетљивих група без квалификација у 
јавне радове (уређење зелених 
површина, река, градских површина, 
паркова и сл.). 
2. Побољшање информисаности 
послодаваца у граду Ваљеву о 
субвенцијама за запошљавање 
осетљивих група.  
2.1. До краја 2010.кроз сарадњу са 
локалним социјалним партнерима 
припремити и дистрибуирати 600 
Водича за послодавце.  
2.2.  До краја 2012. реализовати 6 
округлих столова за најмање 150 
приватних послодаваца и социјалних 
партнера о могућностима за смањење 
незапослености осетљивих група у 
граду Ваљеву. 
2.3. До краја 2012. информисати 
намање 500 приватних послодаваца на 
њиховим штандовима на сајмовима 
привреде, сајмовима запошљвања и 
кроз контакте са послодавцима у 
локалној заједници о субвенцијама за 
запошљавање осетљивих група.   
 

 
 

Матрица Логичког Оквира � Жртве насиља 
 

Главни елементи локалне 
стратегије социјалне 

заштите 
Индикатори Средства 

верификације 
Претпоставке и 

ризици 

1.Унапређење превенције 
насиља међу децом на 
предшколском и 
основношколском узрасту 
кроз систем превентивних 
програма за децу тог узраста. 
  
1.1 До краја 2008. год. развити 
3 програма превенције насиља 
и 3 тима за њихову примену, 
по један за предшколски, 
млађи основношколски (I-IV) 
и старији основношколски 
узраст (V-VIII).  
1.2. До краја 2009. год. развити 
програм превенције насиља у 
предшколској установи и 
основној школи за васпитаче-

1.Број превентивних 
програма за децу 
предшколског и 
основношколског узраста   
 
 
 
1.1.Реализована 3 
програма превенције и 
формирана 3 тима за 
њихову примену  
 
 
 
1.2.Реализован програм 
превенције насиља у 
предшколској установи и 
основној школи  

1.Евиденција о 
реализованим 
програмима  
 
 
 
 
1.1.Евиденција 
учесника обуке 
 
 
 
 
 
1.2.Годишњи 
извештаји 
предшколске установе 
и школа  

П.Постоји политичка 
воља на локалном и 
републичком нивоу за 
примену Локалне 
стратегије 
 
Р.Недостатак 
мотивације 
оперативних структура 
за спровођење Локалне 
стратегије социјалне 
заштите  
 
 
 
 
П постоје 
акредитовани 
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Главни елементи локалне 
стратегије социјалне 

заштите 
Индикатори Средства 

верификације 
Претпоставке и 

ризици 

ице и наставнике-це. 
1.3. До краја 2010. год. 
применити програм 
превенције насиља на 
предшколском и млађем 
основношколском узрасту за 
најмање 70% деце 
одговарајућег узраста. 
1.4. До краја 2010. год. 
реализовати програм 
превенције насиља у 
предшколској установи и 
основној школи за најмање 
60% васпитача-ица и 
наставника-ца. 
 
1.5. До краја 2012. год. 
применити програм 
превенције насиља на старијем 
основношколском узрасту за 
најмање 70% деце тог узраста. 
 

 
 
1.3.Имплементиран 
програм превенције за 70 
% деце предшколског 
узраста  
 
 
 
1.4.Имплементиран 
програм превенције за 
60% васпитача и 
наставника . 
 
 
 
1.5.Имплементиран 
програм превенције 
насиља са старијим 
основношколским 
узрастом за 70 % децe 

 
 
 
1.3.Годишњи 
извештаји, 
евиденционе листе о 
реализованим 
програмима и 
стручном усавршавању 
васпитача и 
наставника 
 
1.4. Евиденције о 
личном усавршаванју 
запослених, 
персонална досијеа  и 
интерна евиденција  
установе о обученом 
кадру  
 
1.5.Извештаји о броју 
и посећености 
реализованих програма 
едукације  
 

програми за стручно 
усавршавање кадрова у 
социјалној заштити  
Р.Недостатак 
мотивације 
оперативних структура 
за спровођење Локалне 
стратегије социјалне 
заштите  
 
П.Постоји политичка 
воља на локалном и 
републичком нивоу за 
примену Локалне 
стратегије 
 
Р Оперативне 
структуре  нису 
довољно мотивисане 
за сарадњу 
 
П.Постоји политичка 
воља на локалном и 
републичком нивоу за 
примену Локалне 
стратегије 
 
Р Оперативне 
структуре  нису 
довољно мотивисане 
за сарадњу 

2. Развијање нивоа свести 
јавног мњења о проблему 
насиља у породици кроз 
информативне кампање и 
појединачне акције 
информисања 
 
2.1. До краја 2008. реализовати 
на локалним медијима 1 
инф.кампању о проблему 
насиља у породици 
2.2. До краја 2009,. рализовати 
10 појединачних 
свеобухватних акција 
информисања жена у градском 
и сеоском подручју, о 
могућностима заштите од 
насиља у породици. 

2.Број реализованих 
кампања и појединачних 
акција информисања 
(емисија и сати џинглова и 
програмски реализованих 
емисија-округли столови , 
џинглови.., тематски 
опредељених)  
 Одштампан и 
дистрибуиран промотивни 
материјал 
- Формиран креативни тим 
- Договор о реализовању 
споразумних обавеза 
 
- Реализација уговора 
 
- Дистрибуиран штампани 
промотивни материјал 
 
 

2 .Press Cliping, aудио 
визуелни записи, 
одштампани 
промотивни материјал 
 
Број ТВ и радио 
емисија, 
Извештај о раду 
тимова формираних за 
реализацију 
информативне 
кампање и 
реализовани уговори 
за спровођење 
инф.кампање 
 

П Медији су 
заинтересовани за 
праћење и промоцију 
локалне стратегије 
социјалне заштите  
Р РОперативне 
структуре  нису 
довољно мотивисане 
за спровођење локалне 
стратегије социјалне 
заштите  
 

3. Унапређење постојећих 
професионалних компетенција 
стручних кадрова који раде са 
жртвама насиља, кроз 
систем професионалне 

3.Професионално 
оснажен-оспособљен и 
сензибилисан стручни 
кадар за рад са жртвама 
насиља из умрежених 

3.Евиденција о 
стручном усавршавању 
�Програми едукацијде 
и спискови учесника 
 

П: Постојање 
акредитованих 
програма за стручно 
усавршавање кадрова,  
-Препознавање 
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Главни елементи локалне 
стратегије социјалне 

заштите 
Индикатори Средства 

верификације 
Претпоставке и 

ризици 

размене у локалној мрежи 
сарадње. 
 
3.1.До краја 2008.развити 
програм оперативне размене 
текућих информација о 
случајаевима насиља у 
породици, између учесника у 
мрежи институција-
организација за борбу против 
насиља у породици. 
3.2. До краја 2009.израдити и 
ажурирати секторску 
евиденцију података и 
успоставити систем размене 
података 
 
 
3.3. До краја 2009. преко 
конференције случаја, 
успоставити праћење и 
систематску подршку жртвама 
насиља у породици. 
3.4. Од 2010.до краја 2012. у 
периоду од по 3 месеца, 
организовати округле столове 
за размену искустава 
стручњака из умрежених 
институција/организација и 
шире заинтересоване јавности 
 

институција-организација 
 
 
 
3.1..Сагласност учесника у 
мрежи о преузимању 
обсвеза и одговорности из 
Протокола о сарадњи и 
операционализацији 
задатака умрежених 
институција 
 
 
3.2.. Функционално 
унапређена евиденција 
података 
(Откривање недостатака и 
мањкавости постојећег 
система евиденције) 
 
3.3. Број и евиденција 
одржаних конференција 
случаја(Успостављена 
систематска и умрежена 
подршка кроз 
Конференцију случаја) 
3.4. Број округлих столова 
на медијима 
.Одржано 8 округлих 
столова тематски 
опредељених 
 

 
 
 
3.1.Извештаји 
стручних тимова о 
њиховом раду 
3.2.Записник о раду 
тимова 
3.3. Потписан уговор 
3.2.. Потписани 
протоколи о сарадњи, 
операционализацији 
задатака  и размени 
информација ради 
унапређења евиденције 
-. Извештај о 
анализама и дијагноза 
постојећег стања 
евиденције 
-.Нови и квалитетнијег 
садржаја евиденциони 
листови 
-. Извештај Савета 
ИСП 
 
 
 
 
3.4..Press cliping и 
медијски информатори 
 

управљачких 
структура 
институција-
организација о значају 
и примени 
професионалног 
усавршавања и 
компетенција. 
Р. Оперативне 
структуре нису 
довољно мотивисане 
за успостављање 
програма за 
усавршавање кадрова 
и сарадњу 
 
П:Препознавање 
значаја интегративне 
сарадње 
Р: Недовољна 
мотовација и 
усаглашеност 
интегралног 
партнерства у примени 
оперативне сарадње.  
 
П Медији су 
заинтересовани за 
праћење и промоцију 
локалне стратегије 
социјалне заштите  
 
Р Оперативне 
структуре  нису 
довољно мотивисане 
за сарадњу 
 

4. Оснаживање женажртава 
породичног насиља кроз 
програме психо-социјалне 
подршке и економског 
оснаживања. 
4.1. До краја 2009. 
институционализовати рад 
СОС телефона за стручну 
помоћ женама-жртвама 
насиља. 
 
 
 
4.2. До краја 2009. обезбедити 
привремени сигуран смештај 
жена-жртве насиља 
коришћењем расположивих 
смештајних капацитета у ЦСР 
и (или) кроз облик уговорне 
сарадње са најближом 
Сигурном кућом у округу. 

4.. Број и сати 
реализованих програма 
психосоцијалне и правне 
подршке 
 
4.1..Формиран 
компетентан тим  за 
психосоц и правну 
подршку при служби СОС 
телефона 
-Континуиран рад тима  
-. Формирана екипа и 
именована координаторка 
- Функционисање службе 
СОС телефона 
. Реализовани сати 
дежурства СОС-телефона 
 
4.2.Закључен уговор са 
приужаоцем услуге 
привременог сигурног 

4.. Евиденција о 
учесницима 
реализованких 
програма 
 
 
4.1.. Одлука ЦСР о 
формирању стручног 
тима за психосоц. и 
правну подршку жена-
жртве насиља 
-.Евиденције и 
периодични извештаји 
тима 
-.Евиденција података 
и извештаји 
координаторке СОС-
телефона 
-.Одлука о формираној 
служби СОС телефона 
и извештај ЦСР Савету 

П.Постоји политичка 
воља на локалном и 
републичком нивоу за 
примену Локалне 
стратегије у развијању 
нових квалитета 
услуга за жртве 
насиља 
Р Управљачке 
структуре нису 
довољно веште у 
вођењу процеса 
примене  Локалне 
стратегијекоји се 
односи на циљну 
групу Жртве насиља  
 
П.Постојање 
расположивих 
смештајних капацитета 
и постоји политичка 
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4.3. У периоду 2010.-2012. у 
сарадњи са НСЗ реализовати 
три циклуса обуке за 
самозапошљавање за најмање 
50 жена-жртава насиља у 
породици 

смештаја 
 
4.3. Реализована 3 циклуса 
обуке за 
самозапошљавање жена-
жртава насиља 

ИСП 
 
4.2.Извештаји о раду и 
евиденција 
корисника/ца 
 
4.3.Извештаји о 
реализованим обукама, 
спискова обучених 
учесница-жена-жртава 
насиља 

воља на локалном и 
републичком нивоу за 
примену Локалне 
стратегије 
Р Управљачке 
структуре нису 
довољно веште у 
вођењу процеса 
примене  Локалне 
стратегије  
 
П Постопје протоколи 
о сарадњи са НСЗ и 
другим партнерима у 
интегралној социјалној 
заштити 
Р Немотивисаност и 
незаинтересованост 
корисница услуге, 
Оперативне структуре 
нису довољно 
мотивисане за сарадњу 
и спровођење обуке. 
 

 
 

Матрица Логичког Оквира � Особе са инвалидитетом 
 

Главни елементи локалне 
стратегије социјалне 

заштите 
Индикатори Средства 

верификације Претпоставке и ризици 

ОСИ 
1. Повећање  
запослености радно 
активних ОСИ кроз 
програме активне сарадње 
социјалних партнера у 
локалној заједници. 
1.1. До краја 2009. 
информисати наjмање 200 
послодаваца у локалној 
заједници о субвенцијама за 
запошљавање ОСИ.   
1.2.. До краја 2010. донети 
Одлуку о стимулацијама за 
запошљавање ОСИ у граду 
Ваљеву. 
1.3. До краја 
2012.год.реализовати обуке 
за АТП за најмање 100 радно 
активне ОСИ. 

1. Број  
анкетираних, број 
анкетара - волонтера, 
број заинтересованих 
послодаваца за 
запошљавање  ОСИ, 
број развијених 
програма, број 
укључених корисника и 
број партнера, број оних 
који су успешно 
завршили обуку  
 

1. Анализа и  
резултати 
истраживања, број 
радио и ТВ емисија, 
извештаји Тима и 
других учесника у 
реализацији 
пројекта 
 

1. 
П: Добра законска основа, 
добри програми који постоје, 
заинтересованост 
Националне службе за 
запопшавање  
 
Р. Неинформисаност и 
незаитересованост 
послодаваца, неповољни 
други споредни услови за 
запошљавање ОСИ 
(артитехтонске барије у 
граду, неадекватан градски 
превоз, непостојање 
алтернативних служби 
подршке (персонална 
асистенција).....)    

2. Унапређивање 
услова за остваривања права 
ОСИ на субвенције у локалној 
заједници.  
2.1. До краја 2009. 

2.Број анкетираних 
корисника, број 
укључених 
представника 
институција и 

2.Извештаји Тима и 
резултати 
истраживања, 
прес клипинг и 
донета одлука 

2.  
П: Постоји заинтересованост 
кључних актера за 
побољшање положаја ОСИ. 
Разумевање ЛС за 
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проширити Одлуку о правима 
у социјалној заштити у граду 
Ваљеву тако  да право на 
субвенције могу остварити и 
корисници додатка за помоћ 
и негу другог лица. 
2.2. До краја 2010. 
обезбедити несметану 
реализацију ове Одлуке за сва 
лица на које се она односи.  

организација и 
волонтера,  
 

 унапређење материјалног 
положаја ОСИ 
 
Р: Евентуална промена 
локалне власти након 
предстојећих локалних 
избора. 
Нејасно дефинисан систем 
финансирања услуга 
социјалне заштите у граду 
Ваљеву због евентуално 
неразрешених односа 
централно-децентрализовано 
финансирање. 
 

3. Развијање нивоа свести 
грађана-ки у локалној 
заједници о потребама и 
правима ОСИ . 
3.1. До краја 2009. креирати 
програме информисања 
грађана-ки о правима и 
доступности услуга ОСИ. 
3.2. До краја 2010. 
организовати 3 локалне 
медијске кампање о 
потребама и правима ОСИ. 
3.3. До краја 2012. 
институционализовати 
систем информисања 
грађана-ки у локалној 
заједници о потребама и 
правима ОСИ као део 
програма рада свих партнера 
у интегралној социјалној 
заштити. 

3. добро осмишљен 
програм кампање, број 
радио и ТВ емисија, 
број чланака у 
новинама, посећеност 
WEB sajta 
 
 
 

3.Прес клипинг, 
број подељеног 
одштампаног 
материјала, 
постављен сајт. 
 

3. 
П: Адекватна 
заинтересованост медија за 
кампању, разумевање локалне 
самоуправе за положај  ОСИ 
 
Р. Неадекватан начин 
информисања од стране 
медија, незаинтересованост 
ЛС 
 
 

4.Побољшати 
приступачност јавних 
институција у локалној 
заједници за ОСИ 
уклањањем архитектонских 
баријера у локалној 
заједници и постављањем 
одговарајуће саобраћајне 
сигнализације.  
4.1. До краја 2009. 
идентификовати све 
институције које имају 
архитектонске баријере и 
проценити приоритете и 
техничку изводљивост 
њиховог уклањања, a 
обавезно отклонити 
архитектонске баријере у 
ЦСР, НСЗ и  Дому  омладине. 
4.2. До краја 2012. отклонити 
све преостале 

4. Број 
укључених актера, број 
идентификованих  
препрека и број 
објеката за које је 
урађена техничка оцена 
изводљивости 
адаптације, дефинисани 
стандарди 
 
 

4. број уклоњених 
препрека, 
дефинисани 
стандарди 
  
 

4.  
П:Заинтерерсованости 
локалне самоуправе за 
уклањање архитектонских 
баријера, заинтересованост 
корисника услуга и 
институција које су мапиране 
за отклањање баријера. 

 
Р. Незаинтересованост ЛС и 
Дирекције за изградњу, 
нестабилна политичка и 
економска ситуација у граду  
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идентификоване 
архитектонске баријере за 
несметано кретање ОСИ у  
јавним институцијама  у 
граду Ваљеву. 
4.3. До краја 2012. иницирати 
доношење одлука којим ће се 
утврдити архитектонски 
стандарди за ОСИ који ће се 
у будућности поштовати 
 4.4. Утврдити мере за 
санкционаисање  
непоштовања стандарда 
прилагођености нових 
грађевинских објеката у 
локалној заједници за ОСИ и 
у том циљу одредити 
овлашћену службу за 
праћење стања и изрицање 
мера. 
 

5. Унапређивање отворених 
видова  заштите особа са 
инвалидитетом, кроз 
отварање дневних Центара 
за особе са инвалидитетом 
у локалној заједници 
5.1. До краја 2009. развити 1 
дневни центар � клуб за 
креативно провођење 
слободног времена за одрасле 
ОСИ. 
5.2. До краја 2012.год. 
развити радионице за 
креативно провођење 
времена за стараоце ОСИ 
(рачунарске радионице са 
приступом Интернету, 
едукативне и креативне 
радионице). 
 

5. Број укључених 
актера на реализацији 
Споразума о 
реализацији пројекта 
изградње и стављања у 
функцију дневног 
центра, број актера на 
стварању предуслова за 
почетак његовог 
функционисања, 

5. Оформљен 
Дневни центар - 
клуб, број 
корисника, број 
алтернативних 
програма за 
активирање 
потенцијала ОСИ,  

5. П. Заинтересованост МРЗС 
и ЛС, обезбеђени предуслови 
за делатност дневног центра- 
клуба,  
 
Р. Нестабилна политичка 
ситуација у држави и 
предстојећи избори, 
Несензибилисааност локалне 
самоуправе за проблеме и 
потребе особа са 
инвалидитетом 
 
 

 
 

Матрица Логичког Оквира � Стари 
 

Главни елементи локалне 
стратегије социјалне 

заштите 
Индикатори Средства 

верификације Претпоставке и ризици 

 
1.      Унапређење 
социјалног и  
        здравственог статуса 
старих  
        у граду Ваљеву 
применом   
        превентивних 

 
1. 

Број анкетираних,број 
анкетара - волонтера, број 
развијених програма, број 
укључених корисника и 
број партнераброј 
формираних тимова, број 

 
1. 
Анализа и 
резултати 
истраживања, 
извештаји 
институција, 
тимова, градских 

 
1 
П: Постоји заинтересованост 
кључних актера за 
побољшање положаја старих. 
Развијају се и примењују 
алтернативни програми за 
старе. 
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програма  
       за  старе. 
 
1.1. До краја 2012. 
реализовати истраживање о 
здравственом и социјалном 
положају старих и њиховим 
психосоцијалним 
потребама.  
 
1.2. До краја 2012. 
реализовати 3. превентивна 
програма за старе заснована 
на резултатима 
истраживања,  кроз 
партнерство локалних 
актера социјалне заштите: 
• Програм превенције 

социјалне изолације 
старих; 

• Здравствено-
рекреативни програм за 
старе; 

• Дневни боравак за 
старе. 

 

укључених волонтера у 
граду и на сеоском 
подручју,број корисника 
дневних центара-клубова  
 

одлука о правима 
у социјалној 
заштити и 
обезбеђи8вању 
социјалне 
сигурности 
грађана,  
 

Доследно се примењује 
интегрални приступ у 
пружању услуга социјалне 
заштите за старе. 
Р: Евентуална промена 
локалне власти након 
предстојећих локалних 
избора. 
Нејасно дефинисан систем 
финансирања услуга 
социјалне заштите у граду 
Ваљеву због евентуално 
неразрешених односа 
централно-децентрализовано 
финансирање. 
 

2.      Побољшање положаја 
посебно  осетљивих група 
старих у граду Ваљеву 
(стари без породичног 
старања и теже физички 
и психички оболели) кроз 
систем програма који 
обезбеђују живот старих у 
природном окружењу. 
 
 
2.1. До краја 2009. развити 2 
функционална 
мултисекторска тима за 
пружање услуга  кућне неге, 
помоћи и лечења за најмање 
30 корисника-ца (старих без 
породичног старања и 
тешко оболелих). 
 
2.2. До краја 2010. развити у 
свакој градској месној  
заједници и у 9 сеоских 
месних заједица по 1 једну 
групу вршњачких волонтера 
(1 + 9 група) који ће радити 
на раном откривању старих 
у стању потребе за услугама 
социјалне заштите, 
промоцији и развијању 
добросуседске 
солидарности и помоћи до 

2. Број развијених 
програма, број укључених 
корисника, број 
укључених партнера, број 
формираних тимова број 
укључених волонтера у 
граду и на сеоском 
подручју, задовољстрво 
корисника  
 

2. Извештаји 
Тимова, број 
радио и тв 
емисија, чланака 
у новинама, 
анкете о 
истраживању 
задовољства 
корисника 
 

2. П.Локална самоуправа 
заинтересована  за развијање 
превентивних програма 
намењених старима 
Р. Недостатак средстава  
 



Број 1 Службени гласник општине Ваљево     12. фебруар 2008. Страна 37 
 
Главни елементи локалне 
стратегије социјалне 

заштите 
Индикатори Средства 

верификације Претпоставке и ризици 

самопомоћи. 
 
2.3. До краја 2012. 
обезбедити  пружање услуга 
за пружање услуга кућне 
неге, помоћи и лечења за 
најмање 100 корисника-ца 
(старих без породичног 
старања и тешко оболелих 
 

3. Подизање нивоа свести 
локалне 
     заједнице о потребама и 
     капацитетима старих 
     особа у граду Ваљеву. 
 
3.1. До краја 2010. 
реализовати континуирану 
кампању информисања 
локалне јавности о 
потребама старих која ће се 
састојати од 3 
једногодишње фазе. 
 
3.2. До краја 2011. развити 
функционалну групу старих 
од најмање 10 особа која ће 
се активно бавити 
заступањем потреба старих 
у локалној заједници.  
 

3. Број радио и ТВ 
емисија, број трибина, 
број заинтересованих 
прердставника циљне 
групе за укључивање у 
активности заступања 
њихових интереса 
 

3. Press Cliping 
 

3. П. Потенцијални корисници 
су заинтерресовани за услуге 
социјалне заштите , 
заинтересованост медија за 
проблеме и потребе старих 
Р. Недовољна 
сензибилисаност средстава 
јавног информисања и 
локалне самоуправе за 
проблеме и потребе старих 
 

4. Развијање 
институционалне бриге о 
старима у локалној 
заједници којима је 
неопходна 
институционална заштита 
кроз активност 
Геронтолошког центра 
Ваљево.  
4.1. До краја 2010.године 
ставити у функцију  
Геронтолошки центар 
Ваљево за најмање 100  
корисника-ца. 
 
4.2. До краја 2012. кроз 
сарадњу Геронтолошког 
центра и других партнера у 
пружању услуга социјалне 
заштите старима у локалној 
заједници развити најмање 2 
ванинституционална 
програма социјалних услуга 
за старе ( Дневни центар, 
Клуб за старе) 
 

4. Број корисника у ГЦ, 
број развијених 
ванинституционалних 
програма и број 
укључених корисника 

 

4. Програм 
активности ГЦ и 
извештаји 
формираних 
служби 
 

4. П. ГЦ стављен у функцију у 
предиђеном року, споразум 
ГЦ и ЛЗ о развијању 
ванинституционалних облика 
заштите.Заинтересованост 
општина Колубарског округа 
за развој регионалних служби 
подрђке старима 
Р. Промена власти и 
недовољна средства за 
развијање планираних и 
недостајућих социјалних 
услуга. 
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Главни елементи локалне 
стратегије социјалне 

заштите 
Индикатори Средства 

верификације Претпоставке и ризици 

4.3. До краја 2012.године 
потписати споразуме са 
општинама Колубарског 
округа у циљу развијања 
ванинституционалних 
облика заштите старих на 
регионалном нивоу 
 

 
 

Матрица Логичког Оквира � Роми 
 

Главни елементи локалне 
стратегије социјалне 

заштите 
Индикатори Средства 

верификације Претпоставке и ризици 

 
1.Унапређење превенције 
маргинализације појединаца 
и група ромске 
националности у граду 
Ваљеву кроз развијање 
система различитих 
програма.  
1.1. До краја 2009. 
успоставити функционалну 
базу података о грађанима-
кама ромске националности.  
1.2. До краја 2010. 
реализовати социо-
едукативни програм за 
унапређење здравља, исхране 
и хигијене за најмање 180 
представника-ца из 6 
ромских насеља у Ваљеву.    
1.3. До краја 2010. донети 
Одлуку о проширеним 
правима у социјалној 
заштити којом се обезбеђују 
субвенције за боравак 
предшколске деце из 
сиромашних ромских 
породица у целодневним 
групама и припремним 
предшколским програмима. 
1.4. До краја 2011. 
реализовати  едукативни 
програм Подршка 
функционалном развоју 
Ромских породица и јачању 
одговорног родитељства за 
најмање 100 родитеља 
ромске националности. 
1.5. До краја 2012. 
релизовати 
ванинституционални програм 
правне и психосоцијалне 
подршке у ромским 

 
1.Број анкетираних 
породица- појединаца, 
број укључених 
анкетара, број 
укључених корисника и 
број партнера.  
Донета одлука о 
проширеним 
правима,број укључене 
деце у предшколске 
установе, број  
корисника 
психосоцијалне 
подршке, број 
реализованих социо-
едукативних програма 
 

 
1. Успостављена 
функционална 
база података о 
Ромима који живе 
у граду Ваљеву, 
анкете, 
 број радио и ТВ 
емисија, 
извештаји Тима и 
других учесника у 
реалицији 
пројектних 
активности 
 

 
1.  П: Постоји 
заинтересованост кључних 
актера за побољшање положаја 
Рома . 
Развијају се и примењују 
алтернативни програми за 
унапређење социјалног 
положаја угрожених  
Доследно се примењује 
интегрални приступ у пружању 
социјалних услуга. 
Донета одлука о проширеним 
правима у социјалној заштити 
везано са субвенције, 
сензибилисани грађани локалне 
заједнице за проблеме Рома  
Р: Евентуална промена локалне 
власти након предстојећих 
локалних избора. 
Недовољна заинтересованост 
припадника Ромске 
националности за понуђене 
социо-едукативне програме, 
као и за активно укључивање у 
реалаизацију планираних 
активности. 
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Главни елементи локалне 
стратегије социјалне 

заштите 
Индикатори Средства 

верификације Претпоставке и ризици 

насељима за најмање 600 
крисника-ца.  
1.6. Развијање програма 
против предрасуда и 
едукација кадрова  у  свим 
јавним установама до краја 
2010. године 
1.7. Развијање посебних 
превентивних програма 
подршке ромским 
породицама пре свега 
ромским породицама 
(психосоци-јална помоћ у 
интеграцији, промоција 
породичног смештаја) 
 

2. Побољшање услова за 
укључивање Рома у граду 
Ваљеву у системе 
образовања и 
професионалног 
оспособљавања. 
2.1. До краја  2010. 
формирати локални фонд 
(средства из градског буџета, 
донације, средства приватних 
предузетника...) за 
стипендирање Рома � 
ученика-ца средњих и виших 
школа.  
2.2. До краја 2012. укључити 
90% ромске деце у основно 
образовање. 
2.3. До краја 2010. 
реализовати програме 
Активног тражења посла за 
најмање 100 младих Рома-
киња (, групно информисање, 
обуке за активно тражење 
посла, Job club, програми 
доквалификације и 
преквалификације). 
 

2. Број додељених 
стипендија, ромским 
ученицима средњих и 
виших школа, број, 
односно % укључене 
деце у основно 
образовање,број 
укључених младих 
незапослених у обуке за 
активно тражење посла,  
 

2. Формиран 
Фонд, Извештаји 
извештаји 
школске управе, 
НСЗ, 
 

2. П. Заинтерерсованости 
локалне самоуправе за 
формирање локалног фонда за 
стипендирање ученика Ромске 
националности, спремност и 
ангажованости запоселних у 
основним школама за 
укључивање и останак деце у 
процесу образовања, 
заинтересованости младих за 
процес учења за активно 
тражење посла. 
 
Р. Незаинтересованост 
потенцијалних донатора, 
недостатак средстава у буџету,  
 

3.  Развијање подршке 
старим Ромима-кињама 
кроз одговарајуће програме 
и услуге социјалне заштите 
у локалној заједници.  

 
3.1. До краја 2010. развити 
функционални програм 
пружања услуга  помоћи у 
кући од стране 6 обучених 
геронтодомаћица ромске 
националности. 
 
3.2. До краја 2012. год. у 

3. Број старих Ромске 
националности који 
користе услуге помоћи у 
кући, број едукованих 
геронтодомаћица 
Ромске националности, 
број корисника Дневног 
центра,број радио и  ТВ 
емисија. 
 

3. Извештаји 
локалне 
самоуправе и 
ЦСР- Службе 
помоћи у кући,  
прес-клипинг 

3. П. Потенцијални корисници 
су заинтересовани за услуге 
које обезбеђују живот у 
природном окружењу,  
Р . Неразвијени нови облици 
услуга (Дневни центри и 
клубови) Мали број 
заинтересованих корисника 
услуга, недовољна 
информисаност о 
могућностима задвољавања 
потреба за социјалним 
услугама у локалној заједници. 
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Главни елементи локалне 
стратегије социјалне 

заштите 
Индикатори Средства 

верификације Претпоставке и ризици 

Дневни боравак за старе и 
Клуб за старе укључити 
најмање 10% старих ромске 
националности.  
 

 
 

Матрица Логичког Оквира � Јачање капацитета пружалаца услуга социјалне заштите 
 

Главни елементи 
локалне стратегије 
социјалне заштите 

Индикатори Средства верификације Претпоставке и ризици 

Јачање капацитета 
пружалаца услуга 
социјалне заштите 
1. Унапређење 
материјално-
техничких и 
кадровских 
капацитета 
институција и 
организација 
укључених у 
интегрални систем 
услуга социјалне 
заштите у граду 
Ваљеву. 
1.1. До краја 2008.  
обезбедити ADSL 
приступ Internet-у за 
све партнерске 
институције и 
организације у 
систему услуга 
социјалне заштите у 
локалној заједници. 
1.2. До краја 2009. 
побољшати 
компјутерску базу 
партнерских 
институција и 
организација заменом 
најмање 50% старих 
рачунара новим, 
технички 
напреднијим. 
1.3. До краја 2010. 
едуковати најмање 
30% стручних радника 
запослених у 
партнерским 
институцијама и 
организацијама кроз 
акредитоване 
програме стручног 
усавршавања 
пружалаца услуга 
социјалне заштите. 

 
1. 
- Број партнерских 
организација које су 
обезбедиле 
саверемена средства 
комуникације � 
интернет, 
-  број развијених и 
умрежених база 
података корисника, 
- број купљених 
компјутера са 
опремом,број 
обезбеђених 
програма за 
едукацију �
специјализацију, 
-  број едукованих 
стручних радника, - 
сачињен локални 
план континуиране 
едукације 
-  број нових 
стручних радника 
који се баве 
развојем и 
пружањем 
социјалних услуга у 
ЦСР и партнерским 
организацијама.      

 
1. Обезбеђен ADSL 
приступ Internetу за све 
партнерске инистиције и 
организације, 
- купљена компјутерска 
опрема и успостављена 
адекватна комуникација и 
размена информац ија-
података, 
- обезбеђени потребни 
програми за едукацију и 
специјализтацију 
стручних радника, 
-   30%  од укупног броја 
стручних радника прошло 
додатне едукације - - 
усвојен локални план 
континуиране едукације 
свих стручних радника у 
партнерским 
иниституцијама.-
органиазацијама који се 
баве развојем, односно 
пружањем социјалних 
услуга, 
- повећан број стручних 
радника који се баве 
развијањем и пружањем 
социјалних услуга у ЦСР 
и свим партнерским 
организацијама. 

 
1. П. Заинтересованост 
руководилаца партнерских 
институција и организација за 
увођењем савремених средстава 
комуникације и напредних 
техонологија, спремност за 
планским  обезбеђивањем 
потребних едукативних програма 
и адекватан избор стручних 
радника којима треба омогућити 
додатне едукације-
специјализације, као и за увођење  
недостајућих кадрова који би се 
бавили развојем и пружањем 
социјалних услуга. 
Р. Недовољна сензибилисаност 
руководећег кадра у партнерским 
институцијама и организацијама, 
недовољно развијена 
комуникација са локалном 
самоуправом, 
незаинтерерсованост ЛС за 
потребе осавремењавања рада и 
комуникације, као и недостатак 
финансијских средстава. 
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1.4. До краја 2012. 
развити локални план 
континуиране 
едукације стручних 
радника запослених у 
партнерским 
институцијама и 
организацијама и 
едуковати најмање још 
30% особа. 
1.5. До краја 
2012.године повећати 
број стручних радника  
који се баве 
социјалном заштитом, 
и то не само у ЦСР, 
већ и у другим 
институцијама -
организацијама 
 
 

СТРАТЕШКИ ПЛАН СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
ГРАДА ВАЉЕВА 

2008. -  2012. 
 

АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ЗА ПЕРИОД 2008-2009. год. 
 

 
 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ 
 
Специфични циљ 1: Унапређење положаја и права деце са сметњама у развоју и стварарање могућности за њихово 
равноправно учешће у друштву. 
Специфични задатак 1.1. До краја 2009. реализовати  пројекат НИП-а Изградња и адаптација и опремање дневног 
боравка за децу са сметњама у развоју и организовати његово функционисање. 

Потребни ресурси Активности Потребно 
време Материјални Људски Финансијски 

Одговорна тела, особе 

1.1.1.  Aдаптација и 
опремање дневног 
боравка  
 
 

 6  
месеци  
 
 

Документи, 
инфраструктура 
објекта  

Чланови 
Радне 
групе за 
децу и 
младе 

Учешће из НИП-
а  2.240.000 дин , 
и учешће града  
инфраструктура 
и комунално 
опремање  
1. 800 000,дин 

Министарство,Координатор 
Савета  ИСП,ЦСР,града 
Ваљева,извођач радова 
одабран на тендеру 
 
 

1.1.2  
Функционисање 
дневног боравка (за 
30 деце) 

18 
месеци 

одржавање и 
режијски 
трошкови 
техничка 
опрема,  
материјали за 
рад 

Стручан 
тим 
задужен за 
услугу у 
Д.боравку... 

5.760.000 
дин.(корекција 
након 
стандардизације) 

 Одговорно лице пружалаца 
услуга, Савет ИСП, 
Министарство, ЦСР  

1.1.3. 
Евалуација(месечна 
и годишња) 

18 
месеци 

Упитници Стручни 
тим 

- Пружалац услуга, 
Савет ИСП 

 



Страна 42 Службени гласник општине Ваљево     12.  фебруар 2008. Број 1 
 
 
Специфични задатак 1.2         До краја 2009. формирати базу података за децу са сметњама у развоју која ће се 
перманентно ажурирати 
1.2.1. Организовање семинара 
за едуковање чланова тима за 
израду базе података 

1 месец Простор, Тренинг 
опрема, Тренинг 
материјали, Освежење, 

1 тренер 4.500 
дин 
 

Савет,за 
ИСП 

1.2.2. Формирање и 
ажурирање базе података  

До 
краја 
2009. 

 
Простор,  
1 компјутер,  
1 штампач, 
Канцеларијски 
материјал, 
Освежење  

Стручно лице и 
координатор 
тима  

 
32.000 
дин 

Савет за 
ИСП , 
стручно 
лице 

 
 

Специфични циљ 2.Обезбеђење континуираног система заштите деце и младих од занемаривања, злостављања, 
злоупотреба у складу са начелима Конвенције о дечјим правима и важећим домаћим законима 
Специфичан задатак 2.1 До краја 2010. развити два функционалана мултисекторска мобилна тима од по 5 особа 
за заштиту деце и младих од занемаривања, злостављања и злоупотреба   
 
 
Специфични циљ3: Превенција социјално неприхватљивог понашања деце и младих и смањење антисоцијалних 
дела 
 
специфичан задатак  3.1.   До краја 2009. реализовати Пројекат Адаптација и опремање дневног боравка за децу 
са поремећајем у понашању у оквиру Домског одељења у Ваљеву и обезбедити његово функционисање 

                      Потребни ресурси  
                    
Активности 
 

 
Потребно 
време 
 

 
материјални 

 
људски 

 
финансијски 

 
  Одговорна тела, 
особе 
 
 

3.1.1. Адаптација и  
опремање  ДБза децу 
са поремећајем у 
понашању 

  8 месеци Средства НИП-
а 

стручан тим 
ЦСР, извођачи 
радова 

2.000.000 дин из 
НИПа 
адаптација и 
опремање и    
 

 Министарство 
рада и соц. пол., 
Савет за ИСП и 
координатор ЦСР 

3.1.2.Функционисање 
ДБ за децу са 
поремећајем у 
понашању 

16 месеци Простор,  
режијски 
трошкови , 
радни 
материјал... 

стручан Тим 
ЦСР 

3.500.000 дин.  
функционисање 
ДБ 

Савет за ИСП и 
координатор ЦСР 

3.1.3. Евалуација 
(месечна и годишња) 

16 месеци Упитници стручан Тим 
ЦСР 

- Савет за ИСП и 
координатор ЦСР 

      
Специфични задатак: 3.2. До краја 2009. год. развити  7 школских  клубова за најмање 700 деце школског 
узраста 
3.2.1. Формирање 
мултисекторског 
стручног тима 

1 месец 
 

 
Просторија за 
рад,1 рачунар, 
освежење, 
трошкови 
комуникације 

Стручњаци из 
образовања, 
социјалне 
заштите, 
здравства, 
културе... 

3x1000+2000 
 
5.000 дин 

Савет за 
социјалну 
заштиту 

3.2.2. Информисање 
корисника и 
сарадника о програму 

2 месеца Информативни 
материјал 

Стручњаци из. 
образовања, 
социјалне 
заштите, 
здравства, 
културе 
 

    10.000 дин. Мултисекторски 
стручни тим 

3.2.3. Организовање 
едукације за водитеље 
клубова 

1 месец Простор за рад, 
Радни 
материјали,  

2 едукатора -
инструктора 

15.000 дин. Мултисекторски 
стручни тим 
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Техничка 
опрема за рад 
(мобилна 
табла, лаптоп, 
пројектор, 
видео-бим) 

3.2.4. Укључивање 
полазника-деце у 
школске клубове 

15 дана Простор за рад, 
Радни 
материјали, 
Техничка 
опрема за рад 

30 водитеља 
(по 2 по школи) 

- Мултисекторски 
стручни тим 

3.2.5. Реализација 
програмских 
активности у 
клубовима  

9 месеци Простор за рад, 
Радни 
материјали, 
Техничка 
опрема за рад 

30 водитеља 
(по 2 по школи) 

33.600 дин. 
месечно X9 
месеци  302.400 

Мултисекторски 
стручни тим 

3.2.6. Реализација 
програма за родитеље 
Одговорно 
родитељство 

9 месеци Простор за рад, 
Радни 
материјали, 
Техничка 
опрема за рад 

15 водитеља 18.000 дин. 
месечно X9 
месеци 162.000 

Мултисекторски 
стручни тим 

3.2.7. Спровођење 
анкете међу децом и 
родитељима на 
почетку и на крају 
циклуса рада 
школског клуба и 
обрада података 

2 месеца 
(1 на 
почетку и 
1 на 
крају) 

Штампана 
анкета 

2 особе 25. 000 дин. Представник 
Мултисекторског 
стручног тима и 
представник 
Савета 

3.2.8. Идејна израда, 
припрема и штампање 
информативног и 
пропагандног 
материјала 

2 месеца Простор за рад, 
Радни 
материјали, 
Техничка 
опрема за рад 

1 особа 50.000 дин. Представник 
Мултисекторског 
стручног тима у 
сарадњи са 
одабраном 
стручном 
агенцијом 

3.2.9. Реализовање 
Фестивала дечјег 
стваралаштва 

1 месец Простор, 
штандови 

30 водитеља 
школских 
клубова 

10.000 дин. Мултисекторски 
стручни тим 

3.2.10. Промоција 
активности путем 
локалних медија (деца 
� креатори и 
реализатори емисија) 

6 месеци  Просторно-
технички 
капацитети 
медија 

5 деце из 
школских 
клубова, 
професионалци 
из локалних 
медија 

120.000 дин. Савет за ИСП и 
Мултисекторски 
стручни тим 

 
 
Специфични циљ 4: Унапређење социјалне заштите деце и младих без родитељског старања кроз систем 
организованих и континуираних програма у локалној заједници . 
Специфични задатак 4.1. До краја 2009. Из пројеката НИП-а обезбедити Кућу на пола пута за младе који излазе 
из система друштвено- организоване бриге и обезбедити његово функционисање  

Потребни ресурси Активности Потребно 
време Материјални Људски Финансијски 

Одговорна тела, 
особе 

4.1.1. Куповина , 
опремање и 
функционисање једног 
стана за 4 детета  
 

20 месеца  Документи, 
стан и режијски 
трошкови 

Координатор 
из ЦСР 

 Вредност стана 
из НИП-а  (око 
4.000.000 дин) и 
режијски 
трошкови 
225.000'дин.  

Савет за ИСП , 
координатор ЦСР 
Мултисекторски 
стручни тим 

4.1.2.Организовање 
едукације из области 
јачања личних стања и 
подршке за самосталан 

 
 
2 месеца  

Простор, 
техничка 
опрема, 
материјал за рад 

1 тренер   
 
             - 

Савет за ИСП, 
ЦСР и 
Мултисекторски 
стручни тим 
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живот и економско 
оснаживање  
 
Специфични задатак 4.2                      До краја 2012. Реализовати започете програме подстицаја и оснаживања за 
најмање 100 хранитељских породица  
4.2.1 Организовање 
обуке за даље развијање 
служби програма 
подршке за 
хранитељство   

12 месеци  Простор, 
Тренинг 
опрема, 
Тренинг 
материјали,  

2 тренера  
               - 

Савет за ИСП и 
Мултисекторски 
стручни тим 

4.2.2.Информисање 
јавности путем медија о 
програмима подршке за 
хранитељство   

2 месеца   1 компјутер,  
 1 штампач,    
Канцеларијски 
материјал 
 

Чланови 
тима  

 
                - 

Савет за ИСП и 
Мултисекторски 
стручни тим 

4.2.3 Израда досијеа 
хранитељских породица 
и деце корисника 
програма хранитељства  
 

12 месеци  
 
 
 

1 компјутер,  
1 штампач, 
Канцеларијски 
материјал, 
 

Чланови 
тима  

 
 
               - 

Савет за ИСП и 
Мултисекторски 
стручни тим 

 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ЖРТВЕ НАСИЉА 

 
Специфични циљ 1: Превенција вршњачког насиља кроз примену едукативних и превентивних програма.  
Специфични задатак 1.1.: До краја 2008. год. формирати и развити програме рада 3 едукативна тима за примену 
едукативних и превентивних програма: за васпитаче, за најмање 30% наставника млађих разреда основне школе 
и наставнике старијих разреда основне школе. 

Потребни ресурси Активности Потребно 
време Материјални Људски Финансијски 

Одговорна тела, 
особе 

1.1.1. Израда 
стандарда за 
формирање тимова 

До краја 
фебруара 
2008. 

Простор града, 
Канцеларијски 
материјал, 
Документи, 
Протоколи  

Чланови Радне 
групе за жртве 
насиља 

2x4x1.000 
8.000дин 
 

Координаторка 
Савета, Радна 
група за жртве 
насиља 

1.1.2. Формирање 
тимова (3 тимаX4 
особе)  

Март 
2008. 

Простор града, 
Канцеларијски 
материјал 

Чланови Радне 
групе за жртве 
насиља 

- 
Волонтерски 
рад 

Радна група за 
жртве насиља 

1.1.3. Тренинг 
тренера 

Април 
2008. � 
прва фаза 
Мај 2008. 
� друга 
фаза 

Простор, Тренинг 
опрема, Тренинг 
материјали, 
Освежење, 
Исхрана 

3 тренера 80. 000 дин Савет, Радна 
група за жртве 
насиља, тренери 

1.1.4. Подела послова 
и усвајање правила 
рада тимова 

Мај 2008. Простор,  
1 компјутер,  
1 штампач, 
Канцеларијски 
материјал, 
Освежење  

12 обучених 
тренера 

              - Радна група за 
жртве насиља и 
обучени тренери 

1.1.5. Креирање 
едукативних 
програма за: 
васпитаче, 
наставнике млађих и 
наставнике старијиг 
разреда основне 
школе 

Јун-
Октобар 
2008. 

Простор,  
1 компјутер,  
1 штампач, 
Канцеларијски 
материјал, 
Освежење  

12 обучених 
тренера 

              - Радна група за 
жртве насиља и 
обучени тренери 

1.1.6. Израда плана 
примене едукативних 
програма и 
критеријума за 
селекцију полазника 

Новембар 
2008. 

Простор,  
1 компјутер,  
1 штампач, 
Канцеларијски 
материјал, 

Представник 
Савета, 12 
обучених 
тренера 

              - Представник 
Савета, 12 
обучених тренера 
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Освежење  
 
1.1.7. Обавештавање и 
селекција полазника  

Децембар 
2008. 

Простор,  
1 компјутер,  
1 штампач, 
Канц.материјал 
Освежење  

Представник 
Савета, 12 
обучених 
тренера 

- Савет за 
интегралну 
социјалну 
политику 

Специфични циљ 2.  Развијање нивоа свести јавног мњења о проблему насиља у породици кроз информативне 
кампање и појединачне акције информисања 
Специфични задатак 2.1.  Током 2008-е  реализовати на локалним медијима 1 информативну кампању о 
проблему насиља у породици.   
 
2.1.1.  Формирање тима за 
осмишљавање 
информативне кампање 

1 мес. Простор,  
1 компјутер,  
1 штампач, 
Канц.материјал 
Освежење  

Чланови 
Радне групе за 
жртве насиља 
- 

 
- 

Савет за ИСП, 
представник 
медија и 
културне 
институције 

2.1.2. Закључивање 
уговора/меморандума о 
сарадњи са локалним 
медијима (електронским и 
штампаним ) о реализацији 
информативне кампање 

1 мес.  
- 
 

Представник 
Савета 

 
- 

Савет за ИСП, 
представник 
медија и 
културне 
институције 

2.1.3.  Реализација 
информтаивне кампање 

10 мес трошкови 
медијског 
презентовања-
снимљени 
материјали  
 

Чланови 
Радне групе за 
жртве насиља 
и медији 

 
50.000дин. 

Тим за 
реализацију 
информативне 
камапање 

2.1.4. Процена успешности 
реалиазције информативне 
кампање 

1 мес 1 компјутер, 
штампач,канцел. 
материјал 

Чланови 
Радне групе за 
жртве насиља 
- 

 
- 

 Савет за ИСП 

2.2. До краја 2009. год. реализовати 10 појединачних свеобухватних акција информисања жена  у градском и 
сеоском подручју о могућностима заштите од насиља у породици.  
2.2.1.Организовање 
разговора у МЗ -5 сеоских и 
5 градских на тему  
Могућности засштите жена 
у породици 

 
       5 мес. 

Простор, 
освежење 

Обучени 
стручњаци -
водитељи 

20.000дин.  Савет за ИСП 

2.2.2.Припрема и штампање 
промотивног материјала  

 
        1 
мес. 

 
 лифлети, постери, 
брошуре 

Чланови 
Радне групе за 
жртве насиља 
- 

           
48.000 
дин. 

 Савет за ИСП 

 
 
2.2.Реализовати 5 
уличних акција за 
дељење летака и 
информација о 
правима жена које су 
жртве насиља 

 
        5 
мес. 

 
лифлети, постери, 
брошуре 

Чланови Радне 
групе за жртве 
насиља - 
 

 
волонтери СОС 
телефона и војска 
на цивилном 
служењу војног 
рока 

Савет за ИСП 

2.2.4.Организовати 
правну помоћ и 
помоћ око 
прибављања 
докумената за жртве 
насиља 

 
        5 
мес. 

 
радни материјали  

 
Служба 
правне помоћи 
општине 
Ваљево 

 
              -
волонт.рад Правне 
службе у граду 

Савет за ИСП, 
Коодинатор 
Радне групе за 
жртве... 

      
Специфични циљ 3:  Унапређење попстојећих професионалних компетенција стручних кадрова који раде са 
жртвама насиља који ра  
Сппецифичан задатак 3.1.   До краја 2008. год. развити програм оперативне размене текућих информација о 
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случајевима насиља у породици између  учесника у мрежи институција/организација за борбу против насиља у 
породици. 
У 2008 години реализовати потписивање протокола о обавезама и одговорностима учесника у мрежи 
институција  
3.1.1.Израда програма 
о међусекторској 
сарадњи и 
операционализација 
задатака  

 
2 
месеца 

радни материјали  Радна група 
Савета и 
одговорна 
лица 
институција 

 
6 особа 
представници 
мрежа институција 
x 2 састанка 
x1.000дин.Укупно 
12.000дин  

Савет ИСП 

3.12 Припрема и 
потписивање 
 Споразума о 
међусекторској 
сарадњи  

 
  1 
месец 

- Савет ИСП , 
секторски 
руководиоци и 
овлашћени 
правник - 

- Савет ИСП , 
секторски 
руководиоци и 
овлашћени 
правник 
 

3.1.3.Реализација 
Споразума о 
међусекторској 
сарадњи . 

2008 и 
даље   

Простор, опрема, 
канцеларијски 
материјал  

стручне 
службе и 
представници 
институција 

 
- 

Савет ИСП 

3.1.4.Праћење и 
евалуација  
остварености 
Споразума о 
међусекторској 
сарадњи . 

 
 
9 
месеци 

1 компјутер, 
штампач, канцел. 
материјал 

 
3 особа 
(Координатор 
и чланови 
Тима за 
мониторинг и 
праћење) 

 
21.000дин  

Савет ИСП , 

Специфичан задатак 3.2.    До 2009 год. израдити и ажурирати секторску евиденцију података и успоставити 
систем размене података (ЦСР,МУП,Судство,Лок.самоуправа, Здравствени центар, школ.установе, НВО). 
3.2.1. Упознавање са 
постојећим стањем 
евиденције 

3 мес. - компетентни 
представници 
институција 

- Овлашћени 
представници 
сектора и Савет 
ИСП 

3.2.2.Употпуњавање 
,унапређивање  
постојеће евиденције 

9 мес. - - 3 особе x 9x 
1.000дин =          
27. 000дин 

Овлашћени 
представници 
сектора и Савет 
ИСП 

3.2.3.  Израда и 
извештавање о 
периодичним 
пресецима стања и 
анализе  евиденције 
Савет за ИСП 

6 мес. Простор, опрема, 
канцеларијски 
материјал 

постојећи 
кадар у мрежи 
институција и 
организација 

- Координатор-
представник 
Савета за ИСП, 
руководиоци 
институција и 
организација 

Специфичан задатак 3.3.  До краја 2009. год. преко конференције случаја успоставити праћење и систематску 
подршку жртвама насиља у продици.   
 
3.1.1.:Израда плана 
комуникације  

1 
месец 

Канцеларијски 
простор, канцелар. 
материјал и кафа и 
освежење 

Стручни 
постојећи 
кадар 

 
- 

Координатор 
Савета ИСП и 
координатор 
мобилног тима 

3.3.2..Састајање 
Конференције случаја 
3 пута месечно 
 
 

12 
месеци  

Канцеларијски 
простор, канцелар. 
материјал и кафа и 
освежење 

Координатор 
Савета ИСП и 
координатор 
мобилног 
тима 

2.400 х 24 пута 
57. 600дин 
 

Координатор 
Савета ИСП и 
координатор 
мобилног тима 

 
3.3.3. Праћење и 
извештавање након 
реализације 
Конференције случаја  
 
 

 
2 
месеца 

Канцеларијски 
простор, 
канцелар.материјал 
и кафа и освежење 

 координатор 
мобилног 
тима 

 
4.000дин 

Координатор 
Савета ИСП и 
координатор 
мобилног тима 
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Специфичан задатак  3.4. Од 2010. год.  до краја 2012. год. у перидоу од по 3 месеца организовати  округле 
столове за размену искустава стручњака из умрежених институција/организација и шире заинтересоване 
јавности. 
   
Специфичан циљ 4.     Оснаживање жена жртава породичног насиља кроз програме психосоцијалне подршке и 
економског оснаживања 
Специфичан задатак  4.1. До краја 2009.реализовати програм психосоцијалне подршке групама жртава насиља  
4.1.1. Обнављање и 
функционално 
успостављање  
службе СОС 
телефона  

24 мес. - 
Простор за рад, 
посебна телефонска 
линија... 

постојећи 
кадар ЦСР 

504.000 дин Директор ЦС и 
координаторка 
СОС телефона 

4.1.2. Формирање 
тима за правну и 
психосоцијалну 
подршку при ЦСР 

3 мес. - 3 особе 
обучене за рад 
на СОС 
телефону 
(психилог, 
соц.радник, 
правник)  

- Директор ЦС и 
координаторка 
СОС телефона 

 
4.1.3. Реализовање 
активности тима за 
правну и 
психосоцијалну 
подршку ,3 пута 
недељно по 2 сата од 
17-19, 00 часова, до 
краја 2009. 

 
    21 
мес. 

Тим ЦСР, правник, 
психолог, соц. 
радник, педагог 

постојећи 
кадар ЦСР 

 
242.920 дин 

Директор ЦС и 
координаторка 
СОС телефона 

 
 
Специфични задатак 4.2 . До краја 2009. год. у сарадњи са Националном службом за запошљавање, реализовати 
3 циклуса обуке за самозапошљавање за најмање 50 жена-жртава насиља у породици. 
 
4.2.1.информисање 
корисница о потреби за 
одређеним 
функционалним знањима 
и занимањима  

              
2 пута у току 
24 месеца  

 
канцеларијски 
трошкови, птт 
трошкови и простор 

 
координатор 
НСЗ и 
саветници НСЗ  

 
       6. 
500 
дин 

 
координатор 
НСЗ и 
саветници НСЗ 

4.2.2Реализовање обуке за 
самозапошљавање за 50 
жена  

тродневна 
обука 3 пута 
у току 24 
месеца   
         

лап топ, пројектор, 
канцеларијски 
материјал, простор, 
освежење 

 
координатор 
НСЗ и извођачи 
обуке (три 
тренера) 

 
 
28.500 
дин 

 
координатор 
НСЗ и извођачи 
обуке 

4.2.3.Евалуација  
обучених полазница 

3 пута за 24 
месеца 

простор, канц, 
материјал, 
упитници за 
евалуацију 

координатор 
НСЗ и 
координатро 
тима за жртве 

1.000 
дин 

координатор 
НСЗ и 
координатро 
тима за жртве 
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 
Специфични циљ 1: Повећање запослености радно активних ОСИ кроз програме активне сарадње социјалних 
партнера у локалној заједници. 
 
Специфични задатак 1.1. До краја 2009. год. информисати најмање 200 послодаваца у локалној заједници о 
субвенцијама за  
                                              запошљавање ОСИ. 
 

Потребни ресурси Активности Потребно 
време Материјални Људски Финансијски 

Одговорна 
тела, особе 

1.1.1.  
Информисање  200 
послодаваца који 
могу да запосле 
ОСИ 
 

24 
месеца  
(до краја 
2009.) 

Постојећи ресурси НСЗ 
Радни простор, 
канцеларијски материјал, 
информативни материјал 

Постојећи 
ресурси НСЗ  
4 особе:  
3 менаџера, 
1 политиколог  

60.000 дин 
штампање 
200 брошура 

НСЗ, Савет 
за 
интегралну 
социјалну 
политику, 
струковна 
удружења, 
РПК 

1.1.2.  
Информисање -
упознавање ОСИ са 
могућностима 
запошљавања код 
заинтересованих 
послодаваца кроз 
редовне активности 
удружења, састанци, 
округли столови, 
писмено 
обавештавање и др. 
 

24 
месеца  
(до краја 
2009.) 

Радни простор, 
канцеларијски материјал,  

Тим (НСЗ, ЦСР 
и удружења 
ОСИ) 4 особе:  
3 менаџера, 
1 политиколог 

- НСЗ, Савет 
за 
интегралну 
социјалну 
политику, 
ЦСР 

 
 
Специфични циљ 2: Унапређење услова за остваривање права ОСИ на субвенције у локалној заједници 
 
Специфични задатак 2.1. До краја 2009. год. проширити Одлуку о правима у социјалној заштити у општини 
Ваљево, тако  
                                              да право на субвенције могу остварити и корисници додатка за помоћ и негу другог 
лица 
 

Потребни ресурси Активности Потребно 
време Материјални Људски Финансијски 

Одговорна 
тела, особе 

2.1.1.  Формирање Тимa 
који ће спровести 
истраживање о 
материјалним и 
нематеријалним 
потребама корисника 
додатка за негу и помоћ 
другог лица 

3 месеца Канцеларијски 
материјал, радни 
простор, 
компјутер 

Чланови тима: 
Представици 
институција и 
организација, и 
локалне 
самоуправе , 
укупно 5. 
чланова 

- Савет за 
интегралну 
социјалну 
политику, 
општине 
Ваљево 

2.1.2. Израда и 
спровођење анкете за 
500 корисника и анализа 
података   
 

12 месеци 
 
 

Радни простор, 
канцеларијски 
материјал, 
компјутер, 
бензин и возило  

3 особе:  
Тим + социолог+ 
волонтери- 
5.војника ЦВР 

Социолог  + 
40.000 
16.000 
штампање+ 
бензин и 
оброк за 
волонтере 
40.000 

Тим  

2.1.3.Припрема предлога 
за измене и допуне  
Одлуке о прошиирењу 

4 месецa  Тим  - Тим и Савет  
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права из области 
социјалне заштите у 
општини Ваљево на 
основу резултата 
спроведене анкете 
 
 
 
Специфични циљ 3: Развијање нивоа свести грађана у локалној заједници о потребама и правима ОСИ 
 
Специфични задатак 3.1. До краја 2009. год. креирати обухватни  програм информисања грађана о правима и 
доступности услуга   
                                              ОСИ 

Потребни ресурси Активности Потребно 
време Материјални Људски Финансијски 

Одговорна тела, 
особе 

3.1.1.  
Формирање стручног 
тима за израду плана-
програма 
информисања грађана 
и корисника о правима 
и доступности услуга 
ОСИ 
 
 

3 месеца Канцеларијски 
материјал, радни 
простор, 
Компјутер, 
информативни 
материјал 

8 особа:  
6 чланова 
Савета и 
1 правник 
 

- Савет за интегралну 
социјалну политику, 
град Ваљево и 
представници 
Заједнице 
инвалидских 
организација Ваљево 

3.1.2. Израда програма 
- кампање 

3 месеца Канцеларијски 
материјал, радни 
простор, 
Компјутер, 
информативни 
материјал 

Тим 50.000 за ПР 
агенцију  

Тим  

3.1.3. Припрема и 
штампање материјала 
и израда web сајта  
 
 

3  месецa Радни простор, 
канцеларијски 
материјал, 
компјутер, 

8 особа:  
чланови 
Савета 

 80.000 дин Савет за интегралну 
социјалну политику, 
град Ваљево и 
представници 
Заједнице 
инвалидских 
организација Ваљево 

3.1.4. Реализовање 
кампање 
 

6 месеци Канцеларијски 
материјал, радни 
простор, 
Компјутер, 
информативни 
материјал 

Тим и ПР 
Агенција 

20.000 дин  Тим 

3.1.5.Оцена 
успешности � 
евалуација кампање 
 
 

3 месецa Канцеларијски 
материјал, радни 
простор, 
Компјутер 

Тим и 
експерт за 
спољну 
евалуацију 

- Савет за интегралну 
социјалну политику, 
град Ваљево и 
представници 
Заједнице 
инвалидских 
организација Ваљево 

 
Специфични циљ 4: Побољшање приступачности јавних институција у локалној заједници за ОСИ уклањањем  
                                     архитектонских баријера и постављањем одговарајуће саобраћајне сигнализације 
 
Специфични задатак 4.1. До краја 2009. идентификовати све институције које имају архитектонске баријере и 
проценити приоритете  и техничку изводљивост њиховог уклањања, a обавезно отклонити архитектонске 
баријере у ЦСР, НСЗ и    
Дому  омладине. 

Потребни ресурси Активности Потребно 
време Материјални Људски Финансијски 

Одговорна тела, 
особе 

4.1.1. Процењивање 3 месеца Аутомобил за Представник - Савет за 
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техничке изводљивости 
уклањења 
архитекстинских баријера 
на јавним институцијама 
у сарадњи са Дирекцијом 
за изградњу града 

 обилазак,  Дирекције, 
Савета и 
Заједнице ОСИ 

интегралну 
социјалну 
политику, град 
Ваљево 

4.1.2.  
Утврђивање приоритета 
за  уклањање 
архитектонских баријера  
 

3 месеца  
 

Радни простор, 
канцеларијски 
материјал, 
компјутер 

4 особе:  
1 правник, 
1 грађевинац 
1 архитекта 
 

- Савет за 
интегралну 
социјалну 
политику, ЦСР, 
град  Ваљево и 
Заједница ОСИ 

4.1.3. Уклањање 
архитектонских баријера  
на најмање 5 
приоритетних објеката у 
граду Ваљеву 

18 месеци 
(до краја 
2009. 
год.) 

Механизација 
извођача радова, 

Изабрани 
извођач радова 

 
1.000,000 
дин. 

Савет за 
интегралну 
социјалну 
политику, град 
Ваљево, ЈП 
Дирекција за 
изградњу и 
Заједница ОСИ 

 
 

Специфични циљ 5: Унапређивање отворених видова заштите ОСИ, кроз отварање дневних Центара за ОСИ у 
граду   
                                     Ваљеву 
Специфични задатак 5.1. До краја 2009. год. развити најмање један КЛУБ -  центар за креативно провођење 
слободног  
                                              времена намењен ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

Потребни ресурси Активности Потребно 
време Материјални Људски Финансијски 

Одговорна 
тела, особе 

5.1. ПРИПРЕМНЕ 
АКТИВНОСТИ ЗА 
ОТВАРАЊЕ КЛУБА � 
ИЗНАЛАЖЕЊЕ 
ПРОСТОРА И 
ПАПИРОЛОГИЈА  

6 месеци Возило и 
гориво 

Представник 
савета, града и 
заједнице ОСИ 

- Савет за 
интегралну 
социјалну 
политику, 
ЦСР, град 
Ваљево и 
Заједница ОСИ 

5.2. АДАПТАЦИЈА, 
ОТВАРАЊЕ И 
ОПРЕМАЊЕ КЛУБА  

6 месеци Простор, 
канцеларијска 
опрема, 
компјутер 

Представник 
савета, града и 
заједнице ОСИ 
Агенција-фирма за 
адаптацију  

400.000 дин. Савет за 
интегралну 
социјалну 
политику, 
ЦСР, град 
Ваљево и 
Заједница ОСИ 

5.3. ОСМИШЉАВАЊЕ 
АКТИВНОСТИ У 
КЛУБУ И РАД КЛУБА  

6 месеци Простор, 
канцеларијска 
опрема, 
компјутер 

Три особе  из 
изабране 
организације у 
оквиру Заједнице 
ОСИ КОје ће 
координирати рад  
клуба 

150.000 дин. Савет за 
интегралну 
социјалну 
политику, 
ЦСР, град 
Ваљевои 
Заједница ОСИ 

 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СТАРЕ 
Специфични циљ1: Побошање положаја посебно оетљивих група старих у граду Ваљеву (стари без породичног 
старања и теже физички и психички оболели) кроз систем програма који обезбеђују  живот у природном 
окружењу. 
Специфични задатак 2.1. До краја 2009. год. развити два функционална мултисекторска тима за пружање услуга 
кућне неге, помоћи и лечења за најмање 30 корисника  

Потребни ресурси Активности Потребно 
време Материјални Људски Финансијски 

Одговорна 
тела, особе 

1.1.1. Формирање 
Тимова  

2 месеца  Лекар,  
Социјални радник 

- Савет за 
интегралну  
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Медицинска сестра, 
неговатељица 
Геронтодомаћица  
Физиотерапеут 

социјалну 
политику 

1.1.2. Прављење 
плана активности  

1 месец Компјутер, 
штампач, папир  

Чланови Тима/ова  Тим/ови 

1.1.3. Обука 
појединих чланова (5 
геронтодомаћица и 4 
неговатељицe) 

1 месец Програм обуке 
(припрема за 
полагање испита) 
материјали за рад, 
простор за обуку 

РУ Б.Аџија  
Београд, 
 

180.000 дин 
(9x20.000) и  
20.000 за 
ангажовање 
медицинске 
сестре  

Тим 

1.1.4. Избор 
потенцијалних 
корисника услуга у 
граду и селу 

2 месеца Аутомобил, 
гориво  

Стручни радници 
ЦСР, Здравственог 
центра и волонтери 

- Тим 

1.1.5. Израда пројекта 
за град Ваљево за 
потребе финасирања 
услуге помоћи и неге 
у кући за 2010. годину 

3 месеца Простор за рад, 
компјутер (2), 
потрошни 
канцеларијски 
материјал 

Тим  - Тим 

 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РОМЕ  
Специфични циљ:1 Унапређење превенције маргинализације појединаца и група ромске националности у граду 
Ваљеву кроз развијање система различитих програма 
Специфични задатак 1.1.До краја 2008. год. успоставити функционалну базу података о грађанима/кама ромске 
националности 

Потребни ресурси Активности Потребно 
време Материјални Људски Финансијски 

Одговорна 
тела, особе 

1.1.1. Формирање 
Тима  

1 месец  Представник 
ЦСР  
Представник 
л.с. 
Представник 
Ромског форума 

- Савет за 
интегралну  
социјалну 
политику 

1.1.2. Прављење 
упитника 

2 месец Компјутер, штампач, 
папир  

Социолог 16.000 дин Тим 

1.1.3. Штампање 
2.000 упитника  

1 месец Офсет штампа Граф.предузеће 16.000 дин Тим 

1.1.4. Обука 30 
потенцијалних  
анкетара 
 

2 месеца Трошкови 
обуке,маркери,фасцикле 
протор, освежење 

 Социолог и тим  
20.000 дин 

Тим 

1.1.5.Спровођење 
испитивања на 
терену 

7 месеци Аутомобил, гориво  20 одабраних 
анкетара из 
Ромског форума 

200.000 
динара 
(наканада за 
рад 100дин 
по упитнику) 

Тим, 
анкетари 

1.1.6.Унос података 
из упитник 

3 месец Програмер и волонтери програмер 16.000 
динара 

 

1.1.7.Анализа 
података 
ддобијених 
добијених 
анкетирањем и 
давање  са предлога 
за наредне  
активности  

 
3 месец 

  Социолог и 
Тим 

40.000 дин Тим 

1.1.8. Медијска 
промоција 
истраживања 

Почетак 
2008 � 
7.дана 
Крај 

 Сви локални 
медији 

- Представник 
Тима 
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2008. 
седам 
дана 

 
 
Специфични задатак 1.2.  До краја 2008.године обезбедити бољу  информисаност Рома о правима из области 
социјалне заштите 
 

Потребни ресурси Активности Потребно 
време Материјални Људски Финансијски 

Одговорна 
тела, особе 

1.2.1 Сачињавање информативног 
материјала на српском и ромском 
језику (брошуре и летци) о правима 
из области социјалне заштите и 
начинима њиховог остваривања 

2 месеца Колор 
штампа 

Граф 
предузеће 

160 000,00 Савет за 
интегралну  
социјалну 
политику, 

1.2.2.Дистрибуција информативног 
материјала путем локалних 
ромских удружења и организација 
 

10 месеци превоз Активисти 
ромског 
форума 

16.000 дин Ромски форум 
и ромски 
заступник 

 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ 

 
Специфични циљ 1: Унапређење запошљавања осетљивих група(млади, жене, особе са инвалидитетом, Роми у 
граду Ваљеву кроз систем програма за њихово укључивање у процес рада кроз сарадњу са локалним 
социјалним партнерима. 
Специфични задатак 1.1.: До краја 2009. год. смањити број младих-незапослених(18-30 год.) у граду Ваљеву за 
4% спровођењем мера активне политике запошљавања. 

Потребни ресурси Активности Потребно 
време Материјални Људски Финансијски4 

Одговорна 
тела, особе 

1.1.1. 
Информисање и 
обавештавање 
потенцијалних 
корисника (око 
1200 особа) 

24 месеца 
(до краја 
2009.) 

Техничка 
опрема, простор, 
канцеларијски 
материјал 

3 
евидентичара, 
4 менаџера,  
6 социјалних 
радника, 2 
политиколога, 
1 
информатичар 

НСЗ 
Редовна активност функције 
посредовање 

НСЗ, Савет 
за 
интегралну 
социјалну 
политику 

1.1.2. 
Спровођење 
програма Обука 
за активно 
тражење посла 
за 600 особа 

24 месеца 
(до краја 
2009.) 

Техничка 
опрема, Радни 
простор, 
Канцеларијски 
материјал, 
Протокол, 
Приручници, 
Освежење 

6  особа-
тренера :  
3 менаџера,  
2 
политиколога,  
1 психолог;  

150.000 дин. републички 
буџет (НСЗ), 60.000 дин. 
донатори (радне свеске, 
освежење) 

НСЗ, Савет 
за 
интегралну 
социјалну 
политику 

1.1.3. 
Реализовање 
програма Клуб 
за тражење 
посла за 200 
особа 

24 месеца 
(до краја 
2009.) 

Техничка 
опрема, Радни 
простор, 
Канцеларијски 
материјал, 
Протокол, 
Приручници, 
Освежење 

1 тим лидер, 
1 менаџер за 
посредовање,  
30 волонтера 
 
гости-15 
стручњака из 
одређених 
области 

100.000 дин. 
републички буџет (НСЗ), 
720.000 дин. 
буџет града (радно 
ангажовање волонтера-
незапослених лица, 
стручњака, освежење)  

НСЗ, Савет 
за 
интегралну 
социјалну 
политику 

 

                                                 
4 Средства обезбеђена из буџета НСЗ. 
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1.1.4. 
Реализовање 
програма Сајмови 
запошљавања за 
600 особа 

24 
месеца 
(до 
краја 
2009. 
год.) 

Изнајмљивање 
простора, 
пропагандни 
материјал 
 

10 особа: 4 
менаџера,  
5 социјалних 
радника,  
2политиколога, 
1информатичар, 
60 волонтера 

300.000 дин. 
НСЗ, изнајмљивње 
простора града 100.000 
дин , 80.000 дин. 
Донатори(дневнице за 
волонтере-незапослена 
лица,) 
 

НСЗ, Савет 
за 
интегралну 
социјалну 
политику,  

1.1.5. 
Промотивне 
активности за 
унапређење 
запошљавања за 
незапослена лица: 
а) Медијска 
промоција; 
б) Израда Водича 
за послодавце; 
в) Израда 
промотивног 
материјала 
(флајери, 
алманах, 
брошуре, хемиј. 
Оловке итд.) 

24 
месеца 
(до 
краја 
2009. 
год.) 

Техничка 
опрема, Радни 
простор, 
Канцеларијски 
материјал, 
Пропагандни 
материјал 

1 тим лидер, 
1 пр менаџер, 
1 политиколог, 
2 менаџера 

300.000 дин. 
Донатори,  
НСЗ 

НСЗ, Савет 
за 
интегралну 
социјалну 
политику 

1.1.6. 
Мониторинг и 
еваулација 

24 
месеца 
(до 
краја 
2009. 
год.) 

Извештај о 
запошљавању, 
упитници 

1 тим лидер, 
1 психолог, 
1 политиколог, 
1 менаџер 

24.000 дин. 
НСЗ континуирана и 
систематска активност 

НСЗ, Савет 
за 
интегралну 
социјалну 
политику 

 
 
     

И З В Е Ш Т А Ј 
О СТАЊУ И ПОТРЕБАМА У ОБЛАСТИ 

ПЛАНИРАЊА СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ НА 
ЛОКАЛНОМ НИВОУ У ГРАДУ ВАЉЕВУ 

 
 
      ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДУ ВАЉЕВУ 
Адреса: Карађорђева 64 
Телефон/и: 014 294 890, 294 792 
Фаx: 014 294 922 
Wеб-сите: www.valjevo.оrg.yu  
Контакт Е-маил: info@valjevo.org.yu 
Председник oпштине: Јован Томић 
Заменик председника oпштине: Зоран Илић 
Координатор у име општинске управе: Лидија 
Вуковић, самостална стручна сарадница у 
Одељењу за информатику и развој 
Телефони координатора: 014 294 792, 063 106 13 
54, 064 127 68 51 
Е-маил координатора: lidijavukovic@valjevo.оrg.yu , 
lidijavukovic@va.sbb.cо.yu  
 
      1. ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ О ГРАДУ 
1.1. Површина територије града: 905 км2 
1.2. Број насељених места: 78; а) градска насеља � 
2; б) приградска и сеоска насеља - 76 
1.3. Округ: Колубарски 

1.4. Општине Колубарског округа са којима се 
граничи: Мионица, Лајковац, Уб, Осечина  
      1.5. Број становника према последњем попису: 
96 761 
1.6. Полна структура становништва: 52,1% жене и 
47,9% мушкарци у свим старосним структурама 
становништва, осим у најмлађој (0-19 год.), где је 
следећа структура � 48,6% жена и 51,4% 
мушкараца 
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1.7. Старосна структура становништва: 
1.8.  

Старост 0-19 год. 20-39 год. 40-64 год. 65 и преко 
% у укупном броју становника/ца у граду  

22,4 
 

28,3 
 

35,4 
 

13,1 
 
 
1.8. Демографски трендови (пораст � смањење 
броја становништва, промена структуре  и сл.): Број 
становника се у периоду 1948-2002. год. у градским 
насељима повећавао по просечној годишњој стопи 
од 21,8%, у приградским насељима по стопи од 
6,4%, а у целом граду по стопи од 5,8%. У 
последњем међупописном периоду, просечна 
годишња стопа раста у граду је 3,1%, а у 
приградским насељима 3,3%. У граду је 1948. 
живело 32% становништва града, 1971. год. око 
55%, а 2002. год. � 73%. 
 
2. ОПШТИНСКЕ СТРУКТУРЕ  
 
Број и структура општинских тела  
Према Статуту, органе општине чине:  
! Скупштина општине � укупно 51 
одборник; председник Скупштине Општине (СО) и 
заменик председника СО (изабрани из редова 
одборника); секретар СО; 
! Председник општине и заменик 
председника Општине; 
! Општинско веће (најмање 7 
чланова/ица). 
! Скупштина Општине има 10 сталних 
радних тела и то су:  
o Комисија за буџет и финансије 
Општине;  
o Комисија за урбанизам, 
комуналну делатност и заштиту животне средине;  
o Комисија за статутарна 
питања, организацију и нормативна акта 
Скупштине;  
o Комисија за кадровска и 
административна питања и радне односе;  
o Комисија за друштвене 
делатности;  
o Комисија за село и 
пољопривреду;  
o Комисија за привреду;  
o Комисија за верска питања;  
o Комисија за образовање;  
o Комисија за представке и 
жалбе и  
o Мандатно-имунитетска 
комисија. 
     Статутом општине није предвиђено стално 
скупштинско радно тело � Комисија за социјалну 
заштиту и здравство.  
 
     Послове Скупштине општине Ваљево обавља 
Привремени орган који броји укупно 5 чланова. 
Председник Привременог органа је Жељко Гаврић.  

Општинска управа  
 
     Општинска управа Ваљево састоји се од укупно 
8 одељења и следећих самосталних служби ван 
одељења: самостални референти; Локална служба 
за буџетску инспекцију и ревизију; Канцеларија за 
слободан приступ информацијама; главни 
архитекта и други главни стручњаци за поједине 
области. (Погледати органограм Општинске управе 
Ваљево, у прилогу. Свако одељење има свог 
руководиоца - начелника/цу, а целокупном управом 
руководи начелница Општинске управе. Од укупно 
8 начелника/ца појединачних одељења, 6 су жене, а 
2 мушкарци (Одељење за комуналне и 
инспекцијске послове и Одељење за информатику и 
развој).  
 
Општинску управу чине следећа одељења: 
! Одељење за комуналне и инспекцијске 
послове; 
! Одељење за друштвене делатности; 
! Одељење за финансије и привреду; 
! Одељење за урбанизам и имовинско 
правне послове; 
! Одељење за општу управу; 
! Одељење за скупштинске послове; 
! Одељење за заједничке послове; 
! Одељење за информатику и развој. 
У Општинској управи постоји место заступника 
мањина, конкретно ромске националне мањине, 
уведена као пројектна позиција пре две године 
(ЕАР, ОСЦЕ, Претходно Савезно министартво за 
људска и мањинска права). 
 
     Број и структура запослених у Општинској 
управи 
У Општинској управи Општине Ваљево, према 
подацима из децембра 2006. год. има укупно 250 
запослених, од којих је 15 у радном односу на 
одређено време. 
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Табела 1: Структура запослених по стручној спреми 
 

Стручна спрема Број Проценат % 
1. са високом стручном спремом 83 33,2 
2. са вишом стручном спремом 28 11,2 
3. са средњом стручном спремом 93 37,2 
4. ВКВ и КВ 17 6,8 
5. са нижом стручном спремом 29 11,6 

 
Табела 2: Број и структура запослених по организационим јединицама 

 
 

Организ. јединица 
 

Број запослених према стручној спреми 
Укупно 

запослених 
Одељење за комуналне и инспекцијске 
послове 

16 9 12 - 37 
(14,8%) 

Одељење за друштвене делатности 11 7 4 - 22 
(8,8%) 

Одељење за финансије и привреду 14 3 11 - 28 
(11,2%) 

Одељење за урбанизам и имовинско правне 
послове 

17 2 6 2 27 
(10,8%) 

Одељење за општу управу 4 2 40 - 46 
(18,4%) 

Одељење за скупштинске послове 9 3 9 2 23 
(9,2%) 

Одељење за заједничке послове 1 1 10+17 (ВКВ и 
КВ) 

25 54 
(21,6%) 

Одељење за информатику и развој 8 1 1 - 10 
(4%) 

Самостални референти 3 - - - 3 
(1,2%) 

Укупно 83 
(33,2%) 

28 
(11,2%) 

110 
(44,0%) 

29 
(11,6%) 

 

250 
(100,00%) 

 
 
     Од 250 запослених, 180 су жене (72%), а 70  
мушкараци (28%). 
 
     Поред запослених у Општинској управи, 
послове у органима општине обавља осам 
функционера, од којих два функционера 
(председник Скупштине општине и заменик 
председника Скупштине општине) примају накнаду 
за вршење функције, а председник Општине 
функцију обавља волонтерски, јер прима пензију. 
 
     У току 2006. године за осам запослених је 
престао радни однос, јер је Влада Републике Србије 
наложила спровођење поступка рационализације. 
Двоје запослених је споразумно прекинуло радни 
однос, јер су засновали нови радни однос код 
другог послодавца.      
 
Месне заједнице и месне канцеларије - основни 
подаци                      
     У граду Ваљеву има укупно 48 месних заједница 
(МЗ), од тога 11 градских и 37 сеоских. Свака МЗ 
има следеће органе: скупштину МЗ и савет МЗ (5 
до 11 чланова). Савет МЗ се бира на Збору грађана 
те МЗ где је неопходно да буде присутно најмање 

10% бирача из конкретне МЗ. Основне активности 
МЗ су: извршава и спроводи закључке и одлуке 
скупштине МЗ, предлаже и припрема доношење 
планова и програма развоја МЗ, извршава програм 
и финансијски план МЗ, припрема зборове грађана. 
 
     У граду постоји укупно 30 месних канцеларија 
(МК) са 20 запослених референата који 
истовремено обављају послове у 1-2 МК. Систем 
комуникације и подршке између месних заједница 
и осталих делова локалне управе је развијен � 
постоје устаљени канали размене текућих 
информација, утврђивања потреба месних 
заједница и сл. Комуникација се обавља преко 
Одељења за општу управу које има шефа МЗ и МК 
и он у складу са потребама контактира се 
референтима МЗ и МК. Управо почиње процес 
обуке запослених у МК, као део пројекта Подршка 
учешћу грађана на локалном нивоу (СКГО и СДЦ). 
Финансијска подршка раду МЗ из локалног буџета 
за 2007. год. је планирана у укупном износу од  
2.100 000,00 дин.  и обухвата: сталне трошкове, 
услуге по уговору, текуће поправке и одржавање и 
трошкове материјала. Процентуално, према броју 
бирача, средства се појединачно додељују свакој 
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МЗ. Одељење за финансије и буџет води 
рачуноводство МЗ. 
     У протеклих 5 година, МЗ града Ваљева нису 
расписивале самодоприносе на свом подручју и 
нису на друге предвиђене начине остваривале 
додатна средства за свој рад. 
 
Капацитет људских ресурса локалне самоуправе    
Досадашњи професионални развој (врсте обука у 
последњих 5 година, ко их је спроводио, број 
обучених особа): 
o Комуникација са клијентима 
(СЛГРП, УСАИД), службеници који раде на 
шалтерима (15 особа) 
o Спровођење јавних набавки (СЛГРП, 
УСАИД), службеници Одељења за буџет (5 особа) 
o Партиципативно планирање буџета 
(СЛГРП, УСАИД) 
o Употреба софтвера за управљање 
документима (СЛГРП, УСАИД) руководиоци и 
запослени који раде на шалтерима (10 особа)  
o Управљање пројектима, 
партиципативно планирање, комуникација, 
територијални информациони систем, управљање 
конфликтима (УСАИД, УХ Хабитат) службеници 
различитих служби општине (20 особа) 
o Интерни менаџмент и ХРМ (ВНГ 
Интернатионал) (4 особе) 
o Функције и процеси у организацији, 
описивање функција (послова), разговор и 
оцењивање запослених (Стручњаци града Ситард-
Гелен, Холандија), руководиоци и други запослени 
Општинској управи (12 особа) 
o Обука за примену МС Оффице-а 
(Службеници АОП-а), запослени у ОУ (50 особа) 
o Примена Инструмента за упоредну 
процену локалне самоуправе (Леадерсхип 
Бенцхмарк) (СКГО, Савет Европе), (2 особе) 
o Шта општина може да уради за 
приступање ЕУ (СКГО, ЕУ) (6 особа) 
o Организација управљања и 
Управљање туристичким дестинацијама 
(Министарство за туризам, Хорват Консалтинг и 
Универзитет Сингидунум)( 2 особе) 
o Рурални туризам (Министарство за 
туризам, ПМФ Нови Сад) (7 особа) 
o Коришћење програма АРЦ ГИС 9.1 
(УХ Хабитат) (4 особе)  
o Виртуелна компанија као концепт 
интензивног запошљавања младих, (Виртуел Тим 
Нови Сад), (6 особа), 
o Семинар за израду Локалног плана 
акције за децу 
o Семинар за подизање свести о 
питањима сметњи у развоју (Европска комисија, 
Саве тхе Цхилдрен) (10 особа) 
o Газдовање енергијом у општинама 
(Републичка агенција за енергетску ефикасност), (1 
особа) 
o Програм подршке и акредитације 
локалних партнера Агенције за страна улагања и 
промоцију извоза - Унапређење инвестиционог 

окружења, Индустријске зоне и технолошки 
паркови, Маркетинг инвестиционе локације 
(СИЕПА, Светска банка) (5 особа) 
o Семинар Стране директне 
инвестиције (СИЕПА), (10 особа) 
 
Планови за будући професионални развој: 
У Општинској управи није успостављен систем 
планирања даљег професионалног развоја 
запослених. 
 
Број међусекторских тела и области у оквиру којих 
су формирани на општинском нивоу: 
Радно тело за израду ЛАП за образовање Рома - 
иницирано у сарадњи града, ромских НВО и 
ОСЦЕ-А које је кроз партиципативни приступ 
креирало Локални акциони план (ЛАП) за 
образовање Рома. ЛАП је усвојен као званични 
скупштински документ и добио је финансијску 
подршку из буџета локалне самоуправе за 2007. 
год. у укупном износу од 500 000 дин. 
Локална мрежа за борбу против насиља у 
породици - иницирана од стране ИРД-а у коју су 
укључени професионалци из локалне самоуправе, 
институција социјалне заштите, образовања, 
здравства, правосуђа, полиције и локалних НВО. 
Чланови/ице мреже су учествовали на регионалној 
конференцији о насиљу у породици (Златибор, јун 
2006. год.) и у тренинзима организованим од стране 
ИРД-а: Сензибилизација заједнице за насиље у 
породици, Управљање пројектним циклусом и 
Мини ТОТ за реализацију полудневне радионице о 
насиљу у породици. 
Савет за интегративну социјалну политику - 
иницирала га Општина, формиран као саветодавно 
тело Председника Општине и одговарајућом 
одлуком ће бити допуњен новим члановима/ицама 
и постати званично тело за креирање Стратегије 
локалне социјалне политике у оквиру овог пројекта 
� ДфИД/НМСП.  
Савет за запошљавање - иницирао га град, 
формиран као саветодавно тело Председника 
Општине, до сада није спроводио активности. 
Комисија за давање предлога за доделу средстава 
физичким лицима у области социјалне заштите и 
социо-хуманитарним организацијама - образована 
одлуком Председника општине, предлаже доделу 
једнократне новчане помоћи из  градског буџета. 
Савет за јавно здравље - иницирао га град, 
формиран као саветодавно тело Председника 
општине, до сада није спроводио активности. 
Савет за развој и заштиту локалне самоуправе � 
иницирао га град, формиран као саветодавно тело 
задужено да помаже и саветује рад локалних власти 
� Активно учешће грађана кроз пројекат Подршка 
јачању грађанског учешћа у Србији, СКГО и СДЦ. 
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1 АНАЛИЗА СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА 
 
     Стратешка документа у граду Ваљеву су урађена 
у областима унапређења и коришћења простора, 
унапређења односа са грађанима, образовања Рома, 
заштите животне средине. У фази финалног нацрта 
или у процесу израде су стратешка документа у 
области становања, безбедности, регионалног 
управљања комуналним отпадом и акционог плана 
за децу у локалној закедници.  
 
Стратешка документа града Ваљева су: 
1. Стратегија развоја, унапређења и коришћења 
простора � град Ваљево, самостално 
2. Стратегија унапређења односа са грађанима � 
град Ваљево, самостално 
3. Локални акциони план за образовање Рома � 
Донатор: ОСЦЕ, Партнери: локална самоуправа, 
НВО Ромски центар за демократију и друге 
локалне ромске НВО, Школска управа Ваљево 4. 
Локални еколошки акциони план, Програм Јачање 
капацитета у заштити животне средине - 
Донатор: ЕАР 
5. Регионални план управљања комуналним 
отпадом за 11 градова или општина 
6. Стамбена стратегија (нацрт), СИРП програм � 
Донатор: Влада Републике Италије; Партнери: УН 
Хабитат, Министарство за капиталне инвестиције 
7. Стратегија Безбеднији градови - Ваљево (нацрт), 
СИРП програм - Донатор: Влада Републике 
Италије; Партнери: УН Хабитат, Министарство за 
капиталне инвестиције 
8. Локални план акције за децу (нацрт) � Партнер: 
УНИЦЕФ 
 
     Постојећа стратешка документа су кохерентна у 
оквиру области живота локалне заједнице које 
покривају. Такође су уклађена и са релевантним 
националним стратешким документима. Део 
докумената град је иницирао самостално и урадио 
из сопствених средстава, уз стручну подршку 
републичких завода и других институција, а део је 
урађен уз донаторску подршку. Стратегија 
простора се имплементира кроз просторни и друге 
планове града, а Стратегија унапређења односа са 
грађанима кроз градски услужни центар и систем 
комуникације са грађанима развијен преко 
различитих медија, укључујући и Е-маил и 
комуникацију преко градског сајта. Све активности 
које се на основу усвојених стратегија 
имплементирају, имају подршку из градског 
буџета. У неким случајевима постоје и додатни 
извори прихода за примену појединих активности 
дефинисаних стратешким оквиром.  
 
     Поред ових стратешких докумената, постоји 
одређени број споразума, меморандума и 
протокола о сарадњи који су основа за будуће 
стратешко планирање у локалној заједници: 
1) Протокол о сарадњи локалне самоуправе и НВО,  
Програм СЛГРП � Донатор: УСАИД 

2) Протокол о сарадњи локалне самоуправе и 
локалних медија,  Програм СЛГРП� Донатор:  
УСАИД 
3) Извештај тима колега о ефективности локалне 
самоуправе у Ваљеву (Леадерсхип Бенцхмарк) 
Програм: Јачање капацитела локалне самоуправе у 
Србији, Упоредна процена- Донатори:  Европска 
комисија, ЕАР; Партнери: СКГО, Савет Европе 
4) Меморандум о сарадњи "Подршка јачању 
грађанског учешћа"- Програм Подршка јачању 
грађанског учешћа, Донатор: СДЦ; Партнер: СКГО 
(у току) 
5) Меморандум о сарадњи у оквиру Пројекта 
Подршка спровођењу Стратегије развоја социјалне 
заштите у Републици Србији, Донатор: ДфИД и 
Министарство спољних послова Краљевине 
Норвешке, Партнер: Министарство рада и  
социјалне политике  
6) Протокол о мрежи сарадње Живот без насиља, 
ПрограмЦРДА, Донатор: ИРД/УСАИД, Партнери: 
локална самоуправа, јавни и цивилни сектор града 
Ваљева 
7) Етички кодекс понашања одборника и других 
изабраних лица (СКГО). 
 
1. СЕКТОРСКА АНАЛИЗА 
 
     Кључни актери и њихови капацитети 
(инфраструктурни, људски, у пружању услуга) 
 
Образовне институције ( предшколске, 
основношколске, виша и високе школе)  
 
1. Предшколска установа Милица Ножица 
састоји се од неколико објеката: Управне зграде у 
којој је и 1 вртић � Звончић и 8 вртића 
комбинованог типа � јасле и вртић. 
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Табела 3: Површина објеката 

 
Ред. бр. Назив објекта 

ПОВРШИНА ЗЕМЉИШНОГ КОМПЛЕКСА НА КОМЕ ЈЕ ОБЈЕКАТ 
1. Звончић 37 ари 18 м2 
2. Хајди 25 ари 14м2 
3. Бамби 52 ара 50м2 
4. Колибри 49 ари 61м2 
5. Наша радост 94 ара 
6. Пчелица 19 ари 50м2 
7. Бубамара 90 ари 40м2 
8. Каменица 90 ари 40м2 
9. Бранковина 20 ари 51м2 

 
     Предшколска установа пружа услуге за 1791 
дете, а укупни пројектовани капацитет за све 
вртиће је 1195 деце или 56 група. Установа обавља 
рад и у 15 издвојених предшколских група које 
раде у просторима основних школа са укупно 290 
деце у 21 групи. Три групе су у граду,  а 18 група је 
у сеоској средини. 
 
     Кадровска структура запослених у 
предшколској установи је следећа: 127 
васпитача/ица, 6 стручних сарадника (психолози, 
педагози, спец. педагози, социјални радник); 1 
сарадник за реализацију посебних програма 
(програм музичког); 6 медицинских сестара 
укључених у превентивно-здравствену заштиту; 77 
запослених у администрацији и помоћно-техничкој 

служби; 26 запослених на пословима припремања и 
сервирања хране. 
 
Проблеми и потребе установе: 
Недовољан простор за рад; 
Потреба за изградњом радног простора за издвојене 
групе; 
Проблем преоптерећености група бројем деце 
преко норматива; 
Проблем пријема нове деце и решавања постојећих 
захтева родитеља; 
Потреба адаптације и опремања адекватним 
инвентаром простора у коме сада раде издвојене 
предшколске групе. 
 

 
2. Основне школе 
 

Табела 4: Подаци о основним школама у граду Ваљеву 
 

Р.б. НАЗИВ ШКОЛЕ АДРЕСА 
 

ТЕЛЕФОН 

Број запослених 
у настави 

Број запослених 
ван наставе 

Број 
ученика 

01. Прва основна школа 14000 Ваљево 
Карађорђева 122 

226085 
221255 55 25 945 

02. Владика Николај 
Велимировић 

14000 Ваљево 
Сувоборска 48 

221281 
222279 47 21 806 

03. Андра Савчић 14000 Ваљево 
Јована Дучића 5 

221296 
235447 58 21 1092 

04. Нада Пурић 
14000 Ваљево 
Владике 
Николаја 33 

291746 
225072 42 18 625 

05. Сестре Илић 14000 Ваљево 
М.Глишића 45 

221392 
225640 43 19 692 

06. Милован Глишић 14000 Ваљево 
Др Питовића 6 

221310 
225076 53 20 810 

07. Десанка 
Максимовић 

14000 Ваљево 
Владимира 
Назора 2 

221512 
225660 43 16 739 

08. Свети Сава 14221 Попучке 
 

283055 16 11 222 
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09. Прота Матеја 
Ненадовић 

14201 
Бранковина 
 

272116 
 23 14 258 

10. Стеван Филиповић 14222 Дивци 
 

274200 
274107 175 12 216 

11. Драгољуб Илић 14203 Драчић 
 

276104 17 14 165 

12. "Здравко Јовановић" 14206 Поћута 
 

273107 15 8 154 

13. Милован Глишић 14252 Ваљ. 
Каменица 

254558 
254755 20 14 239 

14. Милош Марковић 14205 Доње 
Лесковице 

275122 16 11 153 

15. Илија Бирчанин 14255 Ставе  
Бобова 170 

271104 
271270 23 13 208 

 УКУПНО:   536 222 7124 
 
Образовна структура запослених у настави у основним школама: ВИИ степен стручности � 309; ВИ степен 
стручности � 174; В степен стручности � 14; ИВ степен стручности � 21. 
 
 

3. Средње школе 
 

Табела 5: Подаци о Гимназији и средњим стручним школама у граду Ваљеву 
 

Р.б. НАЗИВ ШКОЛЕ АДРЕСА 
 

Телефон 

Број 
запослених у 
наст. 

Број запослених 
ван наставе 

Број 
ученика 

01. Ваљевска гимназија 
 

14000 Ваљево 
Вука Караџића 
3   

227927 
221622 
 

54 
 

19 
 754 

02. Техничка школа Ваљево 
 

14000 Ваљево 
Косте 
Абрашевића 1 

221602 
222098 
240579 

86 29 1205 

03. Економска школа 
Ваљево 

14000 Ваљево 
Даничићева 1 

221462 
221450 
225040 

89 32 1304 

04. Медицинска школа Др 
Миша Пантић 

14000 Ваљево 
Карађорђева 
118 

225670 
221265 70 18 875 

05. Пољопривредна школа 
Ваљево 

14000 Ваљево 
Владике 
Николаја 42 

223112 
221557 
225740 

53 19 634 

06. Музичка школа Милорад 
Грбић5  

14000 Ваљево 
Карађорђева 
122 

222267 
291535 

22 
16 8 311 

46 

 УКУПНО:   390 125 3959 
 

                                                 
5 Muzička �kola ima i osnovno�kolski i srednjo�kolski deo u okviru iste ustanove. 
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     Образовна структура запослених у настави у 
средњим школама: ВИИИ степен стручности 
(доктор наука) � 3 (математика, српски језик, 
хемија); ВИИ-2 степен стручности (магистар) � 11; 
ВИИ степен стручности � 289; ВИ степен 
стручности � 31; В степен стручности � 23; ИВ 
степен стручности � 8. 
 
     У граду Ваљеву постоји једна виша школа � 
Виша економска школа која има 300 редовно 
уписаних студената. Школа се у последњих 5 
година трансформисала у модерну образовну 
институцију, у складу са прихваћеним стандардима 
развоја високог образовања у Републици Србији. 
Поред ове школе у граду постоје и издвојена 
одељења неких приватних високошколских 
институција из Београда, Зајечара и других 
градова, као што је на пример Мегатренд Факултет 

за менаџмент, Зајечар. Подаци о броју студената 
ових институција не воде се у градским 
евиденцијама. 
 
     Према Стратегији развоја, унапређења и 
коришћења простора, обухват осмогодишњим 
основним образовањем � 90%. У сеоским основним 
школама је релативно низак ниво опремљености 
објеката санитарним чворовима, квалитетним 
грејањем, наставном опремом и дидактичким 
средствима, што утиче на смањен квалитет 
наставног процеса и постигнућа ученика у односу 
на матичне осмогодишње школе. Средње и више 
образовање је концентрисано у Ваљево и 
квалитетно је опремљено у смислу инфраструктуре 
објеката и наставних средстава, али постоји 
проблем доступности за ученике са сеоског 
подручја. 

 
Табела 6: Пројекти реализовани у ваљевским школама 

 
Назив пројекта Школа Донатор Период и 

статус 
реализације 

Развој школства у 
Републици Србији � ЕИС 

Све школе и градски 
службеници задужени за 
образовање 

Светска банка 2002-
2006.год.  
Завршен  

Развој школства у 
Републици Србији � 
Школски грант 

Све школе и градски 
службеници задужени за 
образовање 

Светска банка 2002-
2006.год.  
Завршен  

Развој школства у 
Републици Србији � Развој 
стандарда и вредновања 

ОШ Андра Савчић, ОШ 
Драгољуб Илић, ОШ Свети 
Сава 

Светска банка 2006. 

ПИСА (Међународни 
пројекат за испитивање 
нивоа образовних 
компетенција) 

ОШ Нада Пурић, ОШ 
Милован Глишич, Ваљевска 
гимназија и Економска школа 

 2004-2005. 

Самовредновање рада 
школа у Републици Србији 

Све основне и средње школе у 
граду Ваљеву 

 Министарство просвете и 
спорта (МПС) 

2004-2005. 

Тwиннинг � Регионална 
децентрализација 
управљања у Србији,  
 
 
 
 
 
Подпројекат Унапређење 
наставе професионалне 
оријентације у основним и 
средњим школама на 
подручју Школске управе 
Ваљево 

ОШ Милован Глишић, ОШ 
Десанка Мкасимовић, ОШ 
Прота Матеја Ненадовић, 
Ваљевска гимназија, 
Медицинска школа, Техничка 
школа и Пољопривредна 
школа 
 
 
ОШ Сестре Илић, Ваљевска 
гимназија, Техничка школа 

МПС, Школска управа Ваљево 
и аустријске институције: 
Култур Контакт, 
Ландессцхулрат фур 
Стеиермарк, аустријско 
Министарство просвете, 
Регинална привредна комора 
Ваљево 

2003-2005. 

Десет корака � превенција 
болести зависности 

Све основне и средње школе МПС, Министарство здарваља, 
НВО Корак по корак 

2003-2004. 

Играј за живот � дрога НЕ Све основне и средње школе МПС 2003-2004. 
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 Здравствене установе  
     У оквиру примарне здравствене заштите постоји 
Дом здравља у Ваљеву, 2 здравствене станице � 
Ново насеље у Ваљеву и у Ваљевској Каменици и 
12 амбуланти (10 у селима, 1 у граду и 1 на 
Дивчибарама). У 50 села не постоји организована 
здравствена служба. Сеоском становништву 
здравствене услуге пружају само 3 лекара и 1 
стоматолог, 11 медицинских сестара и 4 
медицинска техничара. Опслуженост подручја 
града услугама примарне здравствене заштите 
према броју корисника по лекару је на нижем 
нивоу у односу на Средњу Србију. Секундарна 
здравствена заштита се пружа у 2 болнице у 
градском центру. 
 
Филијала Националне службе за запошљавање 
(НСЗ)  
     Филијала НСЗ Ваљево својим радом покрива 
подручје следећих градова или општина: Ваљево, 
Лајковац, Љиг, Уб, Осечина и Мионица. Као део 
укупног система НСЗ, Филијала Ваљево реализује 
све активности које се тичу вођења евиденције, 
информисања о слободним радним местима и 
омогућавања незапосленима да остваре своја права 
и спроводи различите едуктивне и иновативне 
програме које НСЗ остварује на подручју 
Републике, као што су: Клубови за активно 
тражење посла, различите едукације у додатним 
професионалним компетенцијама, програми 
доквалификације и преквалификације, сајмови 
запошљавања и сл. 
 
Организације грађанског друштва  
     У Ваљеву постоји 43 организације грађанског 
друштва � НВО и удружења и Црвени крст, 
Ваљево. Организације грађанског друштва су по 
својој делатности врло разноврсне: организације за 
заштиту и унапређење људских и грађанских права, 
за бригу о деци, за права жена и родну 
равноправност, удружења и НВО особа са 
инвалидитетом (ОСИ), организације и удружења 
Рома, психосоцијалне организације, еколошке, 
организације за развој локалне заједнице, 
професионална и струковна удружења. Ниво 
активности ових организација је различит. У 
просеку око ¼ су врло активне и значајно укључене 
у друштвени живот граду Ваљеву. У буџету 
општине Ваљево за 2007. год. планирано је  4.440 
000 дин за донације организацијама и удружењима 
ОСИ (што је већ наведено у оквиру буџета за 
социјалну заштиту) и 1.130 000 дин за донације 
осталим НВО (130 000 дин за остале НВО у 
области социјалне заштите и 1.000 000 дин за све 
остале НВО). Планирани износ је испод 
републичког просека издвајања из градског буџета 
за рад НВО у градовима или општинама Србије.6 

                                                 
6 Prema podacima iz neobjavljenog istra�ivanja 
Mapiranje postojećih op�tinskih strategija i tela 
njihovu primenu u op�tinama Srbije (nacrt). 

     Према подацима којима располаже РЦВА 
(Ресурсни центар, Ваљево) и последњој анализи 
цивилног сектора у току припреме другог издања 
�Атласа НВО колубарског округа� из 2005.г. у 
граду Ваљеву има укупно 66 организација 
цивилног сектора. Од тог броја у континуитету или 
повремено активних је 30 организација. Врсте 
делатности: 2 организације за заштиту људских 
права; 17 социохуманитарних организација; 14 
еколошких организација; 18 организација за развој 
локалне заједнице; 11 омладинских организација; 3 
научно-истраживачке организације и 1 аутономна 
женска организација. Систем финансирања: 
највећим делом (преко 90%) финансирање НВО је 
из донација и пројеката међународних и домаћих 
донатора. Поједине организације (Удружење 
мултипле склерозе, Друштво за церебралну 
парализу, Општинска организација глувих и 
наглувих, Удружење слепих и слабовидих као и 
ЕКО друштво �Градац�) се финансирају и са 
буџета. Корисници/це: деца, млади, особе са 
инвалидитетом, избегли и интерно расељени, Роми, 
социјално осетљиве групе, општа и стручна 
јавност, малолетници са поремећајем у понашању и 
у сукобу са законом. Пројекти: (назив, донатор и 
буџет; статус � завршен или реализује се) подржала 
пројекте организација цивилног друштва и то:  
! Друштво истраживача �Владимир Мандић 
Манда�-еко едукација,мапирање спелеолошких 
објеката ваљевског краја,  
! Одбор за људска права � јавно заговарање 
за успостављање институције Омбудсмана у граду 
Ваљеву, 
! Фото-кино клуб Ваљево � курс за нове 
чланове у области дигиталне фотографије и 
организовање изложбе уметничке фотографије, 
! ИС �Петница� � програм теоријске и 
практичне обуке ученика, припрема серије 
самосталних микроистраживачких пројеката, 
! Друштво ромске омладине � пројекат 
�Роми и приступ институцијама� 
! Центар за модерну едукацију � пројекат 
развоја дечије позоришне сцене у Ваљеву, 
! Пријатељиу деце Ваљева � без података о 
пројекту, 
! Центар за природне ресурсе�Натура� � 
заштита белоглавог супа у Ваљеву и околини 
 
     РЦВА не поседује званичне информације у којој 
су фази реализације подржани пројекти.Такође, и 
поред нашег упорног настојања, не поседујемо 
званичне информацију о реализацији и 
појединостима осталих пројеката који су се 
спроводили или се тренутно спроводе у граду. 
Досадашњи резултати: учешће у припреми 
градских развојних и стратешких документа; Модел 
Одлуке о грађанском браниоцу општине Ваљево 
који је продукт вишегодишњег заговарања Одбора 
за људска права Ваљево.  
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Привредна комора и центри за развој малих и 
средњих предузећа  
     Регионална привредна комора Ваљево је врло 
активно укључена у привредни и економски развој 
града и региона (Колубарског и Мачванског 
округа) и то кроз следеће активности: пружање 
директне информативне и друге подршке 
предузетницима у свим фазама развоја 
предузетништва и посла; иновативни едукативни 
програми за предузетништво; организовање 
презентација привредних постигнућа и других 
сличних догађаја; организовање обука у области 

стандардизације и сертификације; сарадња са 
образовним институцијама и другим релевантним 
установама у области подстицања предузетништва; 
сарадња на домаћем и међународном плану у 
области предузетништва итд. 
 
Локални медији  
     У граду Ваљеву постоји укупно 24 различита 
медија, као што приказује Табела 7. Град је добро 
медијски покривен, нарочито у поређењу са 
градовима сличне величине у неким другим 
регионима Србије. 

 
Табела 7: Медији у граду Ваљеву 

 
Врста/тип медија Број медија по 

типу 
Напомена 

Телевизија 4 ТВ студио Ваљево и ТВ Марш се делом финансирају из градског 
буџета 

Радио 12 Радио Ваљево и радио Марш се делом финасирају из градског 
буџета 

Штампани медији 6 Напред � недељник 
Ревија Колубара � месечник 
Микс 014 � двомесечник 
Издања Истраживачке станице Петница � периодика: 
Петница 
Анархеологија 
Мат Лаб 

Интернет 
презентације 

3 Званиучна презентација града 
www.valjevo.оrg.yu  
Ваљевски портал 
www.ugradu.info  
Ваљево Цитy 
www.valjevocity.cо.yu  

 
 

2. ДОНАТОРИ, ПРОГРАМИ, ПРОЈЕКТИ 
 

Табела 8: Донаторски програми и пројектиу којима је град учествовао  
(од 2000. до данас) 

Програми/илипројекат Донатор Период 
подршке 

Статус Институциона- 
лизација 

Програм за реформу локалне 
самоуправе: Учешће грађана; 
Управљање финансијама; 
Побољшање услуга; 
Информационе технологије 

УСАИД, ДАИ 2002-
2003. 

окончан Све пројектне 
компоненте 
институционализоване у 
локалној управи 

Зона унапређеног пословања �Кнез 
Милош� (Бусинесс Импровемент 
Дистрицт) 

УСАИД, ИРД 
(посебан део ЦРДА 

програма) 

2004. окончан БИД зона наставила да 
функционише 

ЦРДА � Ревитализација заједнице 
кроз демократску акцију: 
реконструкција школа, обданишта, 
игралишта и других јавних 
простора и други инфраструктурни 
пројекти; пројекти у области 
мобилизације и развоја заједнице7 

УСАИД, ИРД 2001-
2006. 

окончан Локална самоуправа 
преузела одржавање 
успостављене 
инфраструктуре 

Канцеларија за слободан приступ 
информацијама од јавног значаја 

Министарство за 
државну управу и 
локалну самоуправу 

2005. окончан Локална самоуправа 
преузела одржавање 

                                                 
7 Kompletan spisak CRDA projekata u Op�tini Valjevo nalazi s eu Prilogu. 
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Унапређење капацитета града 
Ваљева у области управљања 
комуналним отпадом � 
EXCHANGE програм (партнерски 
град: Пфафенхофен, Баварска) 

ЕАР и СКГО 2005. окончан Поједини елементи 
уграђени у Стратегију 
управљања отпадом 

Реформа финансијског система у 
Републици Србији и финансирање 
локалне самоуправе 

ГТЗ 2006-
2007. 

У току - 

Програм ЛОГО Еаст: Пројекат 
Управљање људским ресурсима у 
јавној управи и побољшање јавне 
управе у граду Ваљеву (партнерски 
град: Ситард-Гелен, Холандија) 

СКГО и ВНГ 
Интернатионал 

2006-
2007. 

у току - 

Увођење Географског 
информационог система (ГИС) у 
граду Ваљеву 

ГТЗ 2006-
2007. 

у току Постепена 
институционализација на 
нивоу локалне 
самоуправе 

Изградња градске рачунарске и  
информационо-комуникационе 
мреже као основа ГИС-а Општине 
Ваљево 

Министарство за 
државну управу и 
локалну самоуправу 

2006-
2007. 

у току - 

Збрињавање и интеграција 
избеглих и расељених лица 

СИРП, УН Хабитат, 
Министарство за 
капиталне 
инвестиције, 

Влада републике 
Италије 

2006-
2007. 

у току - 

Стамбена стратегија СИРП, УН Хабитат, 
Министарство за 
капиталне 
инвестиције, 

Влада републике 
Италије 

2006-
2007. 

у току - 

Стратегија Безбеднији градови - 
Ваљево 

СИРП, УН Хабитат, 
Министарство за 
капиталне 
инвестиције, 

Влада републике 
Италије 

2006-
2007. 

у току - 

Локални план акције за децу УНИЦЕФ 2006-
2007. 

у току, 
урађена 
финална 
верзија 

Чека се процедура 
усвајања 

Израда ЛАП за образовање Рома ОСЦЕ 2005-
2006. 

окончан Усвојен као званични 
документ општине 
Ваљево 

Јачање капацитета локалне 
самоуправе � Упоредна процена 
капацитета локалне самоуправе 

Савет Европе и 
СКГО 

2006. окончан Препоруке се у грађују у 
систем рада локалне 
самоуправе 

Подршка учешћу грађана на 
локалном нивоу 

СКГО и СДЦ 2007. у току - 

Социјално становање у 
заштићеним условима 

СДЦ, УНХЦР, 
Високи комесаријат 
за избеглице РС, 
Министарство рада, 
запошљавања и 

социјалне политике 

2004. окончан Локална самоуправа 
преузела одржавање 
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Табела 9 : Општински пројекти који су реализовани у последњих 3-5 година 
 

Носилац  
пројекта и време 
реализације 

 
Партнер (и) 

 
Донатор 

 
Активности и резултати 

 
Буџет 

НВО Амитy, 
2002-2005. 

ЦСР Ваљево УНИЦЕФ и 
ЈЕН 

Мобилни тимови за заштиту деце од 
злостављања и занемаривања 

- 

НВО 
Инспирација, 
2003. 

ЦСР Ваљево ФСИ (Фонд за 
социјалне 
иновације) 

Развој алтернативних видова рада са 
децом без родитељског старања, 
децом која имају пормећаје у 
понашању и осталом децом и 
омладином из локалне заједнице 

871.000 дин 
 

Локална 
самоуправа, 2005. 

ЦСР Ваљево - Оснивање  Прихватне станице при 
Домском одељењу Др. М. Ступар 
 

270.442 дин 
 

ЦСР Ваљево 2005 Локална 
самоуправа 

ФСИ Дајмо живо(с)т годинама: развој 
недостајућих услуга, организовање 
службе помоћи у кући; формирање 
локалног Савета за интегралну 
социјалну политику 

1.920.728 дин 
(од тога учешће 
града 74.412 дин) 

 

НВО Амитy, 
2006. 

ЦСР Ваљево УНИЦЕФ и 
СИДА 

Мобилни тимови у свеобухватној 
заштити деце у сукобу са законом, 
Тим за медијацију 

- 

Ромски форум, 
2005-2006. 

Локална 
самоуправа 

ОСЦЕ, 
Локална 
самоуправа 

Пројекат Роми и институције  
Пројекат Помоћ и подршка ромској 
предшколској деци 

150.000 дин 
1.870� 

 
Ромски форум, 
2005-2006. 

Локална 
самоуправа 

ОСЦЕ, 
Локална 
самоуправа 

Пројекат Образовање Рома � 
решења за будућност 2 
 

180.000 дин 
 

Локална 
самоуправа преко 
НИП-а, 2006-
2007. 

Влада 
Јапана 

НИП,  
Влада Јапана 

Решавање стамбених потреба ратних 
војних инвалида (РВИ) 
 

330.000� 
земљиште и 
инфраструктура 

 
 

Табела 10: Пројекти из НИП-а у области социјалне политике 
 

Пројекат Вредност Учешће града Статус 
Набавка 124 рачунара за основне школе  110,880.00  У току 
Набавка 264 рачунара за средње школе  52,080.00  У току 
Виша економска школа ''Прота Матеја Ненадовић''; Набавка опреме  1,500.00  У току 
Социјално становање за ратне војне инвалиде - 800 м2  325,476.00  У току 
Социјално становање  уз подршку и Дневни центри за особе са 
инвалидитетом 81,509.00  У току 
Адаптација простора за становање уз подршку и измештање деце и 
одраслих са сметњама у развоју и реализација програма 
осамостаљивања у местима порекла 18,388.00  У току 
Адаптација, опремање и преуређење простора ради промене намене, 
куповина нове опреме за смештај деце и омладине без родитељског 
старања и њихове трансформације у сервисе за потребе локалне 
заједнице и региона 82,016.00  У току 
Изградња и куповина станова за становање уз подршку за децу без 
родитељског старања   47,159.00  У току 
Изградња или адаптација простора, набавка опреме и материјала за 
дневне боравке  и друге облике заштите � посебно деце са сметњама у 
развоју  28,295.00  У току 
Набавка аутомобила за превоз деце са сметњама у развоју  18,864.00  Окончан 
Унапређење материјално � техничке основе рада институција у 
систему социјалне заштите   22,188.00  У току 
Изградња и реконструкција отворених спортских терена и дечјих 
игралишта у Ваљеву   125,580.00  У току 
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Завршетак радов ана изградњи сале за физичко васпитање у 
Пољопривредној школи у Ваљеву  69,880.00  Окончан 
ОШ Владика Н. Велимировић; замена столарије  187,500.00  Окончан 
ОШ Прва основна; замена столарије  350,000.00  Окончан 
ОШ''Нада Пурић''; замена столарије у матичној школи  170,455.00  Окончан 
Пољопривредна школа; завршетак изградње дома 113,636.00  Окончан 
Пројекат реконструкције и адаптације Омладинског центра у Ваљеву 20,545.00  У току 
Хитна реконструкција Дома здравља Ваљево  347,000.00  У току 
 
 
Табела 11: Пројекти  социјалне заштите подржани из НИП-а у 2006. и који ће бити подржани у 2007. год. у 

општини Ваљево 
Број 

пројекта 
Година за 
коју је 
одобрен 

 
Назив/опис пројекта 

Пројекат 
1 

2006. Унапређење материјално-техничке основе рада институција у систему социјалне 
заштите � набавка аутомобила, санитетских возила, комби-возила, рампи за ЦСР, 
рачунара и/или софтwаре-а 

Пројекат 
2 

2006. Изградња или куповина  и опремање станова за становање уз подршку за децу без 
родитељског старања 

Пројекат 
4 

2006. Набавка возила за превоз деце са сметњама у развоју у местима где постоје и где 
ће бити отворени дневни центри 

Пројекат 
5 

2007. Изградња и опремање малих домова за смештај старих особа (15-50 особа) 

Пројекат 
6 

2007. Изградња/адаптација простора, набавка опреме и материјала за дневни центар и 
друге облике заштите у општинама Србије � Дневни борак за децу са сметњама у 
развоју 

Пројекат 
7 

2007. Адаптација, опремање и преуређивање простора ради промене намене у објектима 
за смештај деце и омладине без родитељског старања и њихова трансформација у 
сервисе за потребе локалне заједнице и региона 

Пројекат 
8 

2007. Адаптација простора за становање уз подршку и измештање деце и одраслих са 
сметњама у развоју и реализација програма осамостаљивања у местима порекла 

 
     Поред пројеката наведених у претходним 
табелама, ваљевска удружења ОСИ су упутила 
Министарству рада, запошљавња и социјалне 
политике (сада: Министарство рада и социјалне 
политике) следеће предлоге пројеката за 
финансирање: Дневни центар � Друштво за помоћ 
деци са сметњама у развоју Наши снови (пројекат 
бр. 163) и Јачање удружења МС Србије � 
Удружење МС Колубарског округа. 
 
 
3. АНАЛИЗА БУЏЕТА 
 
     У току претходних 5 година, општина Ваљево је 
издвајала за социјалну заштиту средства 
предвиђена Законом као обавезна за ову област. У 
складу са укупним трендом пораста локалног 
буџета и та средстав су се повећавала у просеку за 
5-7% сваке године. Обим планираних средстава је 
био скроман и задовољавао је само минималне 
потребе грађана у овој области. 
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Табела 12: Извршење буџета општине Ваљево, од 31. 12. 2006. � област социјална заштита 
 

Буџетска линија 
Из 

општинског 
буџета 

Допринос из 
других извора

Укупан 
буџет 

    
ЦСР (за делатност ЦСР са текућим одржавањем) 1.329.864  
Дотације(удружења, организације ОСИ, Црвени крст, Дотације НВО 4.146.900  
Накнаде из буџета за социјалну заштиту (једнократне новчане помоћи, 
путни трошкови за децу са инвалидитетом и њихове пратиоцепомоћ у 
кући за децу са инвалидитетом, накнада за станарину, субвенције 
комуналних услуга); 
Социјално становање; 
Прихватна станица;  
Учешће у пројекту Дајно живо(с)т годинама�; 
Поштанске услуге и др. 

9.270.737

  

УКУПНО 14.747.501  
% издвајања за социјалну заштиту у односу на укупно извршење буџета 
у 2006. год. 

1,48%  

   
Табела 13: Извештај буџетског корисника ЦСР Колубара за 2006. год. 

Намена Износ у дин. 
За права корисника 8.570 191,00 
Социјално становање 144 743,56 
Прихватана станица 270 442,00 
За финансирање запослених у ЦСР 1.057 844,44 
За материјален трошкове рада ЦСР 170 000,00 
За инвестиционо одржавање ЦСР 102 000,00 
За учешће у финансирању пројекта Дајмо живо(с)т годинама 72 412,00 

Укупно за ЦСР Колубара: 10.387 653,00 
 
Изводи из буџета за 2007.: 
• На позицији Учешће у донаторским 
пројектима, укупна средства - 13.404.000 дин. : 
o Учешће у програмима подршке 
Ромима - 522.000 дин. 
o Учешће у пројектима у оквиру 
реформе система социјалне заштите 
o За Друштвене делатности, укупна 
средства - 372.198.000 дин. (26,57 % укупних 
расхода буџета). Средства се односе претежно8 на 
следеће кориснике: предшколско (112.663 000 
дин.), основно (83.904.000 дин.) и средње 
образовање (44.246 000 дин.) и социјална заштита 
(18.421 000 дин. - 1,32% планирана у складу са 
Законом о социјалној заштити и обезбеђењу 
социјалне сигурности грађана, односно 4,95% 
средстава опредељених за друштвене делатности) 

                                                 
8 Deo sredstava je namenjen institucijama kulture i 
sporta u Op�tini. 
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Табела 14: Структура буџетских средстава за социјалну заштиту у 2007. год. 
 

Намена Износ 
у дин. 

% 

За рад ЦСР Колубара (трошкови плата и социјалних доприноса за запослене, стални 
трошкови, набавка рачунарске опреме) 

3.721 
000 

10,48% 

Накнада за социјалну заштиту из буџета (остваривање и исплата проширених права из 
социјалне заштите, социјално становање, трошкови Прихватне станице и исплата новчане 
помоћи за одређена права која се исплаћују физичким лицима � једнократна помоћ за 
лечење, новчана помоћ многочланим породицама, помоћ породицама и деци погинулих 
бораца и инвалидима рата из 1990. год.) 

10.130 
000 

61,69% 

Финансирање програма хуманитарних организација: 
! Црвени крст (1.720 000 дин.) 
! Друштво за церебралну парализу (490 000 дин.) 
! Инвалиди рата (460 000 дин.) 
! Организација слепих (460 000 дин.) 
! Организација глувих (450 000 дин.) 
! Цивилни инвалиди рата (430 000 дин.) 
! Удружење мултипле склерозе (430 000 дин.) 
! Донације осталим НВО (130 000 дин.) 

4.570 
000 

27,83% 

Укупно 18.421 
000 

 

 
 
4. ЦИЉНЕ ГРУПЕ  
 
Деца и млади 

Табела 15: Деца и млади на евиденцији ЦСР у 2006. год. 
 

Група Број Напомена 
Деца и млади без родитељског старања 75  
Деца и млади са поремећајем у понашању 322  
Деца и млади са сметњама у 
психофизичком развоју 

114  

Деца и млади из породица са поремећеним 
породичним односима 

218  

Злостављана и занемарена деца 8 Број се односи на процесуиране случајеве злостављања и 
занемаривања деце. 

Деца и млади којима је изречена мера 
појачаног надзора 

44  

Деца и млади у ризику од сукоба са 
законом 

213 Извештај Мобилног тима за свеобухватну заштиту деце и 
младих 
Примењује се терхника конференција случаја у раду са 
корисницима. 

Деца на смештају у установама социјалне 
заштите 

23  

Деца у хранитељским породицама 27  
Деца и младии смештени у Прихватну 
станицу 

24 Већи број је био са подручја суседних општина, што даје 
основу за регионализацију ове услуге 

Укупно 831  
 

     Заштита ове групе корисника намеће локалној 
самоуправи и другим релевантним актерима 
питање трансформације установа за смештај деце 
без родитељског старања кроз увођење нових 
услуга � прихватна станица и дневни боравак за 
децу са поремећајима у понашању. 
 
Жене и деца � жртве насиља у породици 
     Према евиденцији СОС телефона, у току 2005. 
год. било је 113 позива и у 10 случајева су жртве 

насиља прихватиле савет и јавиле се стручној 
служби ЦСР. ЦСР је у партнерству са НВО Хора 
организовао СОС телефон који сада ради на 
волонтерској основи � воде га обучене волонтерке 
и стручне раднице ЦСР. Док је СОС телефон 
функционисао на пројектној основи, направљен је 
Меморандум о сарадњи у пројекту Саветовалиште 
за породице у кризи и занемарену и злостављану 
децу, што може да буде основа за даљи развој 
услуга намењених овој групи корисника/ца. Уз 
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подршку ИРД/УСАИД-а 2006. год. је успостављена 
Локална мрежа за борбу против насиља у 
породици која укључује различите институције и 
организације из града: локалну самоуправу, ЦСР, 
здравствене и образовне институције, полицијску 
управу,  правосуђе (судство и тужилаштво) и 
невладин сектор. Локална самоуправа је до сада 
пружала подршку у припреми пројеката ЦСР и 
локалних НВО намењених заштити жртава насиља 
у породици, али сем формирања Прихватне станице 
при Домском одељењу Др. М. Ступар за хитни 
смештај деце, није учествовала у финасирању 
других активности.  
 
Особе са инвалидитетом (ОСИ) 
     Град Ваљево нема прецизну евиденцију особа са 
инвалидетом и деце са сметњама и потешкоћама у 

развоју, што је уобичајено стање на подручју целе 
Републике Србије. Према подацима Друштва за 
цербералну парализу, на подручју града има 1775 
деце узраста до 18 год. рођене са фактором ризика 
према класификацији Светске здравствене 
организације, од којих 579 или 33% има 
дијагностиковану неку сметњу у развоју (аутизам, 
епилепсија, дечја парализа, мишићна дистрофија, 
сметње у говору итд.). Такође, Друштво је 
евидентирало 400 особа са телесним 
инвалидитетом: церебрална парализа (130); дечја 
парализа (60); мишићна дистрофија (60); мултипле 
склероза (50) и квадри- и параплегија (100). 
 
 

 
Табела 16:ОСИ корисници услуга ЦСР у току 2006. год. 

 
Група ОСИ Број 

Са оштећеним видом и слухом 15 
Ментално недовољно развијене особе 119 
Душевно оболеле особе 95 
Тешко физучки оболеле особе 146 
Остале ОСИ 39 

Укупно 414 
 

     Недостају капацитети у установама за трајно 
збрињавање одраслих лица са инвалидитетом. 
Успостављена је добра сарадња са установама у 
Чуругу, Крагујевцу, Старом Лецу, али се на 
смештај чека и по неколико месеци. 
Локална самоуправа финансијски подржава рад 
удружења и организација ОСИ, али велики број 
потреба и услуга за равноправније укључивање ове 
групе грађана у друштвени живот и даље недостаје: 
служба за помоћ у кући, служба персоналне 
асистенције, теренска служба подршке ОСИ, 
правна помоћ ОСИ, програми за запошљавање 
ОСИ итд.  
 
Старе особе 
     У граду Ваљеву према последњем попису има 21 
670 особа старијих од 60 година, од тога 12 040 
жена и 9630 мушкараца, што представља 22,39% 
становништва. У самом граду живи 12.081 старих 
или 19,71% од укупне популације, а у селу стари 
чине 28,21% популације. Према подацима ПИО 
има 13 125 пензионера свих категорија. Заштита 

старих одвијала се углавном кроз активности ЦСР 
и сем законом утврђених права из основне 
социјалне заштите овој групи корисника  нису 
обезбеђени други облици социјалних услуга. 
Обухват старих особа социјалним услугама је врло 
низак и износи 0,02% у односу на њихов укупни 
број. Услуге за старе у граду Ваљеву су релативно 
мало заступљене у оквиру услуга социјалне 
заштите у локалној заједници. У 2005. год. 
реализован је пројекат који је резултирао 
утврђивањем потребе за формирањем Службе 
помоћи у кући. У току реализације пројекта 
оставарен је контакт са Удружењем пензионера и 
развијена волонтерска мрежа, што представља 
основу за активну партиципацију корисника. 
Евидентно је да није развијен облик заштите � 
храњеништво (нарочито значајан за сеоско 
подручје), нема организованих 
ванинституционалних облика заштите који 
обезбеђују живот корисника у природном 
окружењу, не постоји установа за резиденцијани 
смештај старих особа. 

 
 

Табела 17: Старе особе � корисници услуга ЦСР у 2006. год. 
 

Група старих особа Број 
Стари без породичног смештаја 42 
Стари без средстава за живот 137 
Стари-душевно оболели 36 
Стари-теже хронично болесни 319 
Остали стари 30 

Укупно 564 
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Незапослени 
 

Табела 18: Преглед броја незапослених особа по степену стручности  
у периоду 01.01.-30.04.2007.год. 

 
Степен стручне спреме Број незапослених особа 

 Жене Мушкарци Укупно 
I степен 1492 1227 2719 
II степен 390 309 699 
III степен 823 1359 2182 
IV степен 1645 876 2521 
V степен 21 129 150 
VI степен 290 133 423 
VII степен 136 102 238 
VII-2 степен 0 3 3 
VIII степен 0 0 0 

Укупно (број) 4797 4138 8935 
Укупно (%) 53,69% 46,31 % 100,00% 

 
Табела 19: Незапослене особе и слободна радна места у периоду  

од 01.01. до 30.04.2007. год. 
 

Незапослене особе Пријава потреба за запошљавњем (слободна радна места) 
Жене Мушкар. Укупно Неодређ. Одређено Укупно 
4797 4138 8935 1381 3587 4968 

 
Табела 20: Запошљавање у периоду 01.01. � 30.04.2007.год. 

 
Запошљавање Запошљавање са евиденције 

Неодређено Одређено Укупно Неодређено Одређено Укупно 
Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М 

551 735 2031 1449 2582 2184 571 521 833 535 1404 1056 
    Укуп. 4766     Укуп. 2460 

 
     У сарадњи са Националном службом за 
запошљавање и другим актерима, планирају се 
мере запошљавања радно способног становништва. 
Град даје подршку свим иницијативама које долазе 
из цивилног сектора, а нарочито подржава 
активности на развијању социјалног 
предузетништва � самозапошљавање и 
удруживање интересних група у том правцу и то 
нарочито самозапошљавање маргинализованих 
група. 

 
Роми 
     Према попису из 2002. год. у општини Ваљево 
живи око 1300 грађана ромске националности. Тај 
број је реално далеко већи и према проценама 
ромских НВО креће се око 10 000. Роми 
партиципирају у услугама социјалне заштите преко 
активности ромских НВО и њихове сарадње са 
градом. До сада није коришћена као 
институционална метода консултовање са ромским 
организацијама и удружењима у вези услуга 
социјалне заштите. Консултације у обалсти 
социјалне заштите Рома одвијале су се парцијално 
и ад хоk. Овај облик сарадње је значајно коришћен 
само у изради Локалног акционог плана за 
образовање Рома. У плану је да град Ваљево и ЦСР 
потпишу са Ромским форумом, као локалном 

мрежом ромских невладиних организација, 
меморандум о сарадњи. 
 
5. МЕЂУОПШТИНСКА САРАДЊА 
     Град има успостављену међуопштинску сарадњу 
око појединачних комуналних и инфраструктурних 
питања и медијског информисања са општинама у 
Колубарском округу и успостављену сарадњу са 
три општине из других европских држава. 
Сарадња на нивоу округа: 
! Регионални план управљања комуналним 
отпадом за 11 општина Колубарског региона -
Изградња регионалне депоније у Каленићу (Уб), до 
сада потписало 10 опстина; 
! Регионална телевизија Ваљево; 
! Хидро акумулација Стубо Ровни; 
Међуопштинска сарадња на међународном нивоу: 
1. Партнерство са Пфаффенхофеном 
(Баварска); 
2. Партнерство са Ситтард-Гелееном 
(Холандија); 
3. Партнерство са градом Приевидyа 
(Словачка). 
 
     Тренутно не постоје разрађени планови за 
будућу међуопштинску сарадњу. 
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6. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА � постојећи 
институционални, организациони и људски  
капацитети у заједници, као и листа услуга које 
пружају установе социјалне заштите 
 
Центар за социјални рад (ЦСР) Колубара 
    Објекат порвршине око 600 м2, задовољава 
потребе стручног и другог рада, а постоји 
могућност проширења уређењем таванског 
простора. На тај начин би се добио простор за 
организаовање рада са корисницима у форми 
радионица, породичног саветовалишта, групног 
рада, клупског дружења и сл. Радни простор је 
опремљен одговарјућим канцеларијским 
намештајем и компјутерима добијеним из донација. 
Опремљеност је задовољавајућа,  али је због 

примене сложенијих софтwаре-ских програма 
неопходно набавити нове компјутере. Центар 
поседује два службена аутомобила. 
 
     Укупан број запослених у Центру за социјални 
рад и Домском одељењу је 30 и то:  
Директорка � дипл. психолог (1 особа) 
Социјални радници (10) 
Правници (5) 
Психолози (3) 
Педагози (2) 
Васпитачи (4) 
Рачуноводствено-финансијски радници (2) 
Администартивни радник (1) 
Техничко особље (2) 

 
 
Стручни рад ЦСР се одвија кроз делатностстручних екипа и стручних тимова: 
 

ЦСР Колубара 
ЕКИПА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

4 социјална радника 
2 психолога 
2 педагога 
2 правника 

! Стручни тим за заштиту деце и омладине 
лишене родитељског старања, деце са сметњама у 
развоју и деце и омладине са пормећајима 
понашања 
! Стручни тим за заштиту деце и омладине из 
породица са поремећеним брачним и породичним 
односима, малолетника који ступају у брак и остале 
деце и омладине 

ЕКИПА ЗА ЗАШТИТУ 
ОДРАСЛИХ И СТАРИХ 

6 социјалних радника 
2 правника 
1 психолог 

! Стручни тим за заштиту 
материјално необезбеђених 
лица 
! Стручни тим за заштиту 
одраслих и остарелих лица � 
старатељска заштита 

ЕКИПА ЗА 
АНАЛИТИЧКУ 
ДЕЛАТНОСТ 
Директорка 
Координатор 
стручних екипа 

Руководиоци тимова 
Триајжер  

 
     У 2007. год. планира се пријем специјалног 
педагога за рад са децом и омладином са 
поремећајима у понашању у оквиру активности 
Прихватне станице и Дневног центра и 5 геронто-
домаћица за послове помоћи у кући.  
 
Дом за незбринуту децу 
     Дом за децу �Др Михаило Ступар� (домско 
одељење) је изграђен 1971. год. а накнадно је 
дограђен простор за дневни боравак. Укупна 
површина објекта је око 300 м2, са уређеним 
двориштем. Простор својом величином, 
опремљеношћу и функционалношћу задовољава 
потребе корисника на врло високом нивоу. Поред 
спаваћих двокреветних и трокреветних соба, деци 
је на располагању адекватан простор за кухињу, 
трпезарију и дневни боравак. Капацитет установе је 
24 деце, на смештају у 2006. год. је било укупно 12 
деце, а на крају године � 9 деце. Васпитно-
образовни процес се одвија кроз рад 4 васпитача 
који покривају 24-часовно радно време. Преко 
Стручног тима за заштиту деце и омладине лишене 
родитељског старања обавлају се послови стручног 
рада социјалног радника, психолога, педагога и 
правника. 
 

     Дом представља организациону јединицу ЦСР 
Колубара. Укључен је у програм трансформације 
установа социјалне заштите. 
 
Објекти социјалног становања у заштићеним 
условима 
     Град Ваљево обезбеђује средства за 
инвестиционо и текуће одржавање објеката. С 
обзиром да су изграђени 2004. год. у току 
претходног периода није било потребе за већим 
улагањима. Објектима управља Управни одбор 
ЦСР. Облици, мере и услуге социјалног рада 
реализују се у оквиру редовних задатака ЦСР. 
Породицама је пружена материјална и 
психосоцијална подршка, правна помоћ, помоћ у 
запошљавању, сређивању интерперсоналних 
односа и другим питањима од значаја за њихову 
интеграцију у локалну заједницу. Како се ради о 
већем броју самохраних мајки, активности ЦСР су 
усмерене на њихово оснаживање за успешније 
родитељство, а омоућено им је и да се активно 
укључе у реализацију пројекта Дајмо живо(с)т 
годинама кроз рад геронтодомаћица. 
 
     У току 2006. год. забележени су следећи 
трендови у области услуга социјалне заштите у 
граду Ваљеву: 
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! Усвојење као облик заштите деце је био на 
нивоу претходних година. 
! Први пут од почетка реформе социјалне 
заштите, хранитељство је стагнирало � смештено је 
само једно дете, није дошло до повећања броја 
хранитељских породица. Могући узрок је 
дисконтинуитет у популаризацији породичног 
смештаја деце и омладине. 
! Старатељска заштита деце и омладине лишене 
родитељског старања је на нивоу претходних 
година. 

! Број корисника смештених у установе 
социјалне заштите бележи знатан пад, што је у 
складу са реформским пројектима у социјалној 
заштити. 
! Породични смештај старих је и даље на нивоу 
претходних година, што је последица недовољног 
популарисања овог облика заштите. 
! Додатак за негу и помоћ другог лица бележи 
пораст у броју корисника. 
! Повећао се број корисника материјалног 
обезбеђења (602 породице). 

 
Табела 21: Преглед услуга социјалне заштите које постоје и оних које би требало развијати у граду Ваљеву 

 
Шта постоји и потребно је унапређивати? Шта би требало развијати? 

• Дечји дом 
• АМИТY мобилни тим 
• Дневни боравак за децу са сметњама у развоју, 
помоћ у учењу 
• Викенд хранитељство 
• Школа за основно образовање одраслих 
• Саветовалиште у Дому здравља (здравствени 
проблеми, поремећаји у понашању и проблеми у учењу) 
• Средњошколски интернат 
• Сарадања са НВО секторм, али програми 
немају одговарајућу финансијску подршку 
• Социјално становање 
• Прихватна станица 

• Кућа на пола пута 
• Бенефицирано становање 
• Програми припреме за осамостаљивање 
(Компас) 
• Простор у Дому за девојке/младиће 
• Модели социјалног предузетништва 
• Ментори (Едукација за менторство) 
• Специјални педагози 
• Тим за праћење деце која се смештају у 
хранитељске породице 
• Специјализовано хранитељство 
• Дневни боравак за децу са сметњама у 
развоју 
• Дневни боравак за малолетне 
извршиоце кривичних дела 
• Дневни боравак за старе особе 
• Храњеништво за старе у сеоском 
подручју 
• СОС телефон за жртве насиља у 
породици као институционализовна услуга 

 
 
6. МОГУЋИ АКТЕРИ  
 
     У процесу планирања Локалне стратегије 
социјалне политике могући актери у граду Ваљево 
се могу поделити на потенцијалне: А. Кључне 
партнере и Б. Остале заинтересоване стране. 
 
А. Кључни партнери у процесу планирања Локалне 
стратегије социјалне политике: 
! Доносиоци одлука у локалној самопуправи 
! Представници локалне самоуправе � 
првенствено, запослени у локалној управи у 
Одељењу за информатику и развој 
! ЦСР Колубара 
! Школска управа  
! Предшколска установа Милица Ножица 
! Чланови/ице школских тимова за развојно 
планирање основних и средњих школа у граду 
! Дом здравља и Болница 
! Филијала НСЗ  
! Регионална привредна комора  
! Заступник права ромске мањине у општини 
Ваљево 

! Локалне НВО активнеу области 
психосоцијалне подршке и људских права, 
укључујући и женска права и права детета 
! Црвени крст Ваљево 
! Локални медији који део програма посвећују 
јавним сервисима у граду и развоју локалне 
заједнице 
 
Б. Остале заинтересоване стране: 
! Сви запослени у локалној управи 
! Одељење за друштвене делатности у локалној 
управи 
! Одељење за финасије и привреду у локалној 
управи 
! Сви запослени у свим основним и средњим 
школама у граду 
! Сви запослени у Дому здравља и Болници 
! Институције културе у граду 
! Спортска удружења и клубови  
! Приватни предузетници  
! Корисничке групе у области социјалне заштите 
! Сви локални медији 
! Појединци � локални стручњаци за одређене 
области социјалне политике 
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7. СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ (анализа 
постојећег општинског правног оквира у 
области социјалне заштите)  
     Статут Општине Ваљево не садржи посебне  
одредбе о било којој области социјалне политике 
сем смерница (овлашћења и надлежности) које 
садржи Закон о локалној самоуправи. 
 
Други општински акти у овим областима: 
Одлука о правима у социјалној заштити и 
социјалној сигурности грађана у општини Ваљево 
дефинисана су следећа права корисника: опрема 
кориснака за смештај у установу социјалне заштите 

или другу породицу; једнократне помоћи; 
прихватана станица за децу и омладину; право на 
помоћ у кући (не реализује се); право на дневни 
боравак (не реализује се); право на коришћење 
услуга социјалног и другог стручног рада (правног, 
психолошког и педагошког). Проширена права у 
складу са Одлуком су: право на помоћ у исхрани; 
право на накнаду станарине � закупнине и других 
комуналних услуга; право на помоћ у кући 
породици која има дете са сметњама у развоју; 
социјално становање у заштићеним условима. 
 

 
Табела 22  : Преглед носилаца права према Одлуци о правима у социјалној заштити и социјалној сигурности 

грађана у општини Ваљево у току 2006. год. 
 

Права по Одлуци Број носилаца 
 

Укупан износ у дин. 

1. Једнократне новчане помоћи   5.452 198 
! Корисници из основне заштите 342  
! Корисници из проширене заштите 440  

Укупно 1: 782  
2. Субвенције   
! Комуналне услуге 51 1.153 478 
! Грејање 8 Исказано заједно са Комуналним 

услугама 
! Станарина 20 462 220 

Укупно 2: 79  
3. Додатак за сталну новчану помоћ 1  
4. Помоћ у кући породици кој има дете са сметњама у 
развоју 

22 898 447 

5. Путни трошкови за децу са сметњама у развоју 32 603 847 
6. Социјално становање у заштићеним условима 29 

(8 
домицилних) 

144 743 

Укупно (1+2+3+4+5+6)  8.714 934 
 
Критеријуми за расподелу средстава намењених 
потребама физичких лица  у области социјалне 
заштите и социо-хуманитраним организацијама - 
критеријуме је утврдила истоимена комисија која 
се састоји од представника локалне смоуправе, 
ЦСР и општинске организације Црвеног крста. На 
основу података проверених од стране ЦСР и у 
складу са критеријумима, Комисија по потреби 
додељује новчану помоћ која може износити до 70 
000 дин. Поред додељивања новчане помоћи, 
задатак ове Комисије је и да решава по захтевима 
невладиних организација и других удружења 
(удружења ОСИ) за доделу средстава за њихове 
пројектне активности. 
 
     Непосредно учешће грађана у одлучивању 
остварује се у складу са Статутом општине Ваљево. 
У Ваљеву није формиран Савет за развој и заштиту 
локалне самоуправе. Значајну подршку 
непосредном учешћу грађана у одлучивању пружа 
градски услужни центар који је развијен са 
следећим циљевима: стварање јединствене базе 
матичних податка о грађанима; успостављање 
јединствене рачунарске мреже и стварање базе за 

Е-управљање; олкашавање грађанима приступа и 
добијања релевантних уверењапутем Интернет-а. У 
2005. год. издато је око 30 000 �рачунарских� 
уверења грађанима. 
 
7. РЕПУБЛИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И 
ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА 
 
     Као један од реформских пројеката 
трансформације установа социјалне заштите у 
складу са Стратегијом реформе социјалне заштите, 
предвиђена је трансформација Домског одељења 
Др Михаило Ступар у правцу пружања следећих 
облика заштите: 
1. Прихватна станица 
2. Кућа на пола пута 
3. Дневни боравак за малолетне извршиоце 
кривичних дела и децу са асоцијалним понашањем 
1. Прихватна станица. Основни циљ пројекта је да 
се обезбеде услови за смештај деце и омладине у 
ситуацијама хитне и привремене потребе за 
пријемом, издржавањем, заштитом и старањем, 
односно да се даље унапреди рад Прихватне 
станице успоствљење 2005. год.. Паралелно, тим за 
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децу ЦСР који је упутио дете, таржио би 
најпримеренији облик трајније заштите детета, 
како би се обезбедили услови за што нормалнији 
живот и развој детета. Корисници услуга 
Прихватне станице су: деца која су краткотрајно 
или дефинитивно напуштена од стране родитеља, 
адолесценти у бекству или транзиту, деца у скитњи 
и просјачењу, занемарена и злостављана деца која 
су затечена у бекству или их је неопходно 
издвојити од насилника. 
2. Кућа на пола пута. КПП има за циљ да попуни 
простор између институционалне и породичне 
форме заштите за младе који добијају отпуст из 
институција и/или су завршили професионално 
оспосбљавање и предвиђа интензивну припрему за 
отпуст, транзицију и социјалну реинтеграцију. Кроз 
овај облик подршке остваривали би се основни 
циљеви развоја личности � осамостаљивање и 
стицање независности. 
3. Дневни боравак за малолетне извршиоце 
кривичних дела и децу са асоцијалним понашањем. 
Корисници Дневног борвака би били малолетни 
извршиоци кривичних дела којима је изречена 
васпитна мера појачаног надзора и деца са 
асоцијалним понашањме код којих постоји висок 
ризик од манифестовања преступничког понашања. 
Постоји могућност да у Дневни боравак буду 
укључени и малолетни извршиоци кривичних дела 
са територије осталих општина Колубарског округа 
које спадају у надлежност Окружног суда у Ваљеву 
� Уб, Осечина, Лајковац, Љиг, Мионица). На тај 
начин би Дневни боравак постао међуопштинска 
услуга социјалне заштите. 
 
8. ИНДИВИДУАЛНА ПРОЦЕНА 
НОСИЛАЦА ПРОМЕНА 
 
     У Општинској управи Ваљево кључни носиоци 
промена могу да буду сви запослени који су већ 
имали прилике да учествују у креирању и 
реализацији различитих иновативних пројеката, као 
и да похађају различите тренинге и друге обуке. 
Међу особама које су већ укључене у припрему 
овог извештаја, то су пре свега: 
Лидија Вуковић, самостална стручна сарадница у 
Одлејењу за информатику и развој; 
Предраг Мартиновић, начелник Одељења за 
информатику и развој; 
Владимир Пантић, сарадник у Одељењу за 
информатику и развој; 
Мирјана Теофиловић, виши стручни сарадник у 
Општинској управи Ваљево.  
 

9. КАКО ДАЉЕ? 
 
Закључци о стању, потребама и капацитеима у 
граду Ваљеву за планирање Стратегије локалне 
социјалне политике и препоруке за даљи рад 

! Послове Скупштине обавља Привремени 
орган састављен од 5 чланова, што представља 
неповољну околност за различите процесе 
партиципације грађана/ки и захтева пуно 

ангажовање локалне управе у превазилажењу тих 
препрека. 
! Општинска управа има 250 запослених, од 
чега је око 44% са високом и вишом стручном 
спремом. Скоро ¾ запослених су жене. Запослени/е 
су похађали низ едукација релевантних за њихов 
професионални рад. У току последњих 5 година 
одржано је 19 различитих тренинга и других обука 
за запослене у Општинској управи у којима је 
учествовало око 100 запослених, тако да се може 
претпостацити да су професионалне компетенције 
запослених значајно унапређене. 
! Општинска управа представља значајна 
потенцијал за учешће у реформи социјалне заштите 
на локалном нивоу и неопходно је адекватно 
анимирати људе и ангажовати њихва знања и 
вештине. 
! Град има 48 МЗ и 30 МК. Значајно је да је 
почео процес обуке запослених у МК као део 
Пројекта Подршка учешћу грађана у одлучивању на 
локалном нивоу (СКГО и СДЦ), што би требало да 
унапреди грађанску партиципацију и у домену 
социјалне политике. Потребно је разрадити 
одговарајуће механизме информисања грађана/ки о 
значају њиховог учешћа у овој области. 
! Општина је формирала  самостално или у 
сарадњи са различитим донаторима 6 
међусекторских тела � савета и комисија за 
различита питања развоја локалне заједнице.Ниво 
активности тих тела је неуједначен, али она 
представљају потенцијалне нрадне групе Савета за 
интегралну социјалну политику или групе за 
повремену подршку у изради локалне стратегије 
социјалне политике. 
! Усвојено је 5 стратешких документа и 
постоје још 3 у форми нацрта. Потребно је 
разрадити адекватне акционе планове за примену 
ових стратешких докумената, међусобно их 
ускладити и буџетирати. 
! Направљено је 7 протокола, споразума или 
меморандума о сарадњи са између локлане 
самоуправе и различитих актера друштвеног 
живота у заједници. Они представљају добру 
полазну основу за успостављање пратнерстава у 
креирању и примени локалне социјалне политике и 
неопходно је проверити њихову заснованост на 
актуелним потребама и комуникацији у заједници. 
! У оквиру институција социјалне заштите, 
образовања, здравства и запошљавања постоји 
велики инфраструктурни и кадровски потенцијал. 
Нарочито су запослени у образовању (основне и 
средње школе) имали прилику да се организовано 
професионално усавршавају у области стратешког 
� развојног планирања, тако да већ имају 
релевантно искуство у стратешком и пројектном 
приступу, што ће бити врло значајно у изради 
локалне стратегије социјалног развоја. 
! Постоји евидентан проблем 
преоптерећености Предшколске установе и 
немогућности да адекватно одговори на потребе 
корисника у граду и потребе дец у селу. Неопходно 
је овај проблем обухватити будућом стратегијом и 
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тражити неке од могућности за његово решавање 
или ублажавање. 
! У сеоској средини постоји недостатак 
услуга примарне здравствене заштите и потребно је 
осмислити реалистичан приступ ублажавању тог 
проблема. Један од форми може да буде и мобилни 
медицински тим. 
! Филијала НСЗ и Регинална привредна 
комора имају врло активну и конструктивну улогу 
у локалној заједници. Њихово учешће у изради и 
имплементацији стратегије социјалне политике су 
неопходни, јер директно могу да допринесу 
ублажавању сиромаштва у граду. 
! Организације цивилног друштва су врло 
ангажоване у разним областима друштвеног 
живота и посебно у области социјалне политике, 
али за сада су врло скомна издвајања из буџета 
локалне смоуправе за НВО. Потребно је дати вежу 
подршку овим организацијама и кроз стратешки 
приступ залагати се за транспаренте конкурсне 
механизме у локалној самоуправи за финансирање 
ових организација. 
! Постоји богата и рауноврсна мрежа 
локалних медија � укупно 24 различита медија који 
би могли да имају важну улогу у имплементацији 
стартегије комуникације као дела локалне 
стратегије социјалне политике. 
! У граду је реализован велики број 
донаторских програма и пројеката од којих је у 
овом извештају наведено 17, одабраних по значају. 
Нема потпуно систематизоване евиденције о 
донаторским пројектима и било би неопходно да 
она што пре буде успостављена у оквиру локалне 
управе, а кроз поартнерство са свим секторима у 
прикупљању и администрирању података. 
! Град је иницирао и претежно кроз 
партнерску сарадњу реализовала 8 пројеката у 
последњих 5 година. Ово указује на донекле 
развијен механизам партнерског приступа и даје 
могућност за његову темељнију имплементацију у 
оквиру локалне стратегије социјалне политике. 
! Остварена је и оствриће се значајна 
подршка различитим пројектима из НИП-а. У 
оквиру тога је и значајан број пројеката у области 
социјалне заштите. Неопходно је све те пројекте 
сагледати и као елементе локалне стратегије. 
! У 2006. год. укупна буџетска издвајања за 
социјалну заштиту у граду су била 1,48% укупног 
буџета; у 2007. год. планирано је 1,32% локалног 
буџета за социјалну заштиту. Кључни корисници су 
ЦСР Колубара и хуманитарне организације, што 
претежно укључује Црвени крст и удруђења ОСИ. 
Издвајања у 2006. год. су обезбеживала само 
гарантовани минимум социјалне сигурности и 
многе услуге за одрешене корисничке групе нису 
могле да се развијају. Неопходно је стратешки 
палнирати трендове повећања издвајања за 
социјалну заштиту, како би се могле планирати и 
одговоарајуће услуге, бар у периоду од наредне 3 
године. 
! Кључне циљне групе у области социјалне 
заштите у граду су: деца и млади; жене и деца � 

жртве насиља у породици; ОСИ, старе особе, 
незапослени и Роми. Постоји врло мало поузданих 
податка о Ромима. Неопходно је детаљније 
анализирати корисничке груе и успоставити 
механизме праћења и испитивања њихових потрба, 
како би се успоставио баланс између потреба и 
реално могућих услуга социјане заштите на 
локалном нивоу. 
! Међуопштинска сарадња је успостављена у 
области одлагања комуналног отпада и 
регионалног медијског информисања. Постоји и 
међународна сарадња, односно партнерство са 
одређеним општинама у другим земљама Европе. 
Ови облици сардње представљају основу за 
размену примера добре праксе са другима и 
коришћење те добре праксе и у креирању локалне 
стратегије социјалне заштите. 
! ЦСР Колубара је кључни носилац услуга 
социјалне заштите и укључен је у реформске 
токове, као што је деинституционализација и 
трансформација установа социјалне заштите. Поред 
високо стручног потенцијала запослених, 
неопходно је и даље планирати њихов 
професионални развој и пратити трендове у 
области иновативних приступа социјалној заштити 
као би ЦСР дао свој максимални допринос. Такође, 
локална стратегија би требало да се усмери и на 
унапређење материјално-техничке основе рада 
ЦСР. 
! Идентификоване су услуге социјалне 
заштите које даље треба унапређивати, као и 
недостајуће услуге социјалне заштите које би 
требало успоставити. Те услуге би требало да чине 
полазну основу за планирање стратешког приступа 
у локалној заједници. Идентификовани су и 
кључни актери и остале заинтересоване стране за 
планирање локалне социјалне политике које би 
требало укључити у обезбеђивање иновативних 
услуга. 
! Започета трансформација Домског 
одељења Др М. Ступар у складу са реформом 
социјалне заштитеће представљати ослонац за даље 
реформске приступе у овој области у граду. 
! На основу испитаивања обављеног ус свху 
израде овог извештаја, закључено је да би активни 
учесници у раду Савета за интегралну социјалну 
политику требало да се обуче за следеће аспекте 
рада: Планирање на разним нивоима у граду � 
стратешко и пројектно (у складу са ЛФА 
методологијом); Управљање пројектним циклусом; 
Изградња делотоворног партнерства у граду; 
Мониторинг и евалуација услуга социјалне 
заштите. 
! Будуће активности у процесу планирања 
локалне социјалне политике ће бити: 
o Детаљнија анализа постојећих 
капацитета у локалној заједници, анализа кључних 
партнера у планирању локалне социјалне политике 
и одређивање стратешких праваца развоја локалне 
социјалне политике, имајући у виду реформску 
оријентацију; 
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o Креирање визије локалне 
социјалне политике, дугорочног циља/ева, 
средњорочних (3 године) и краткорочних циљева 
(годину дана) и њихова приоритизација; 
o Разрада средњорочних и 
краткорочних циљева у акционе планове, са 
фокусом на иновативни и интегративни приступ у 
креирању услуга у локалној заједници за осетљиве 
групе; 
o Израда стратегије комуникације 
резултата процеса планирањ локалне социјалне 
политике у локалној заједници; 
o Цостинг и буџетирње креираних 
иновативних услуга и укључивање одрђених услуга 
у локални буџет за 2008. год. као програмске или 
пројектне активности; 
o Разрада система праћења и 
оцењивања успешности (МЕ систем); 
o Разрада пројектних матрица 
(логфрамес) и целокупних пројеката  за део 
иновативне услуга. 
o Аплицирање пројектима за 
финансијска средства ван градског буџета; 
o Израда детаљног Плана рада за 
град Ваљево (Гантограма активности). 
 
03.06.2007. год.  Припремила, 

                              Бранка Павловић, менторка 
 
Прилози: 
! Орагнограм Општинске управе Ваљево 
! Листа ЦРДА пројеката у општини Ваљево у 
периоду 2001-2007 год. 
! Листа појединачних пројеката које су 
реализовале ваљевске основне и средње школе 
! Професионални развој запослених у ваљевским 
школама 
 
 
2. На основу члана 17. Статута општине 
Ваљево (''Службени гласник општине Ваљево'', 
број 3/02), и члана 3. Одлуке о распуштању 
Скупштине општине Ваљево и образовању 
Привременог органа општине Ваљево, (''Службени 
гласник РС'' број: 112/2006), Привремени орган 
општине Ваљево на седници 12.02.2008. године, 
доноси  
 
 

О Д Л У К У 
 
 

Члан 1. 
 

    Овом одлуком ставља се ван снаге: 
 
     Решење о именовању одбора за изградњу 
установе за збрињавање старих лица у Ваљеву, 
донето од стране Скупштине општине Ваљево, 
број: 06-109/2001-04 од 20.07.2001.године и  
 

    Одлука о изградњи установе за смештај старих 
лица (''Службени гласник општине Ваљево'', број 
5/01) . 
 

Члан 2. 
 

     Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику 
општине . 
 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ВАЉЕВО 

Број:о11-1/08-04 
 

                               ПРЕДСЕДНИК 
                      Привременог органа општине Ваљево 

                                    Жељко Гаврић.с.р 
 
 
3. На основу члана 20. и 32. Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник РС» 
,број:129/07),члана 17. Статута општине Ваљево 
(''Службени гласник општине Ваљево'', број 3/02), и 
члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине 
општине Ваљево и образовању Привременог 
органа општине Ваљево, (''Службени гласник РС'', 
број: 112/2006), Привремени орган општине 
Ваљево на седници 12.02.2008. године, доноси  
 

О Д Л У К У 
 
1. Прихвата се Меморандум о сарадњи на 
реализацији пројекта ''Изградња геронтолошког 
центра у Ваљеву '', Министарства рада и социјалне 
политике Републике Србије, број: 401-00-
01649/2007- 09 од 30.01.2008. године. 
 
2. Овлашћује се председник Општине Ваљево Др 
Јован Томић да у име општине Ваљево потпише 
Меморандум  о сарадњи на реализацији пројекта '' 
Изградња геронтолошког центра у Ваљеву''. 
 
3.Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику 
општине Ваљево''. 
 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ВАЉЕВО 

Број:011-2/08-04 
 

                              ПРЕДСЕДНИК 
                     Привременог органа општине Ваљево 

                                  Жељко Гаврић, с.р. 
 
 

4. На основу члана 4. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса (''Службени гласник РС'', број 25/2000, 
25/02) ,чланa 8. став 1. Закона о комуналним 
делатностима (''Службени гласник РС'', број 16/97 и 
42/98) ,члана 17. Статута општине Ваљево 
(«Службени гласник општине Ваљево», број 3/02) и 
члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине 
општине Ваљево и образовању Привременог 
органа општине Ваљево (''Службени гласник РС'', 
број:112/2006) , Привремени орган општине 
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Ваљево на седници одржаној 12.02.2008.године 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
О  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ КОМУНАЛНЕ 
РАДНЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ''ВАЉЕВО'' 

КАО ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 1. 
 

     У члану 2. Одлуке о организовању комуналне 
радне организације ''Ваљево'' као јавног 
комуналног предузећа («Службени гласник 
општине Ваљево», број 25/89; 1/90; 18/90; 2/91; 
9/91; 10/93 и 9/99) после става 1. додаје се нови 
став 2. који гласи: 
''Одлуку о промени пословног имена и седишта 
Предузећа доноси Управни одбор Предузећа уз 
сагласност оснивача.'' 
 

Члан 2. 
 
У члану 9. седма алинеја мења се и гласи: 
''-одлучује и о другим питањима предвиђеним 
законом, овом одлуком и статутом''. 
 

Члан 3. 
 

     Предузеће је дужно да усклади свој Статут у 
року 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 4. 
 
Ову одлуку објавити у «Службеном гласнику 
општине Ваљево». 
 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ВАЉЕВО 

Број:011-3/08 -04 
 

                ПРЕДСЕДНИК 
                     Привременог органа општине Ваљево 

                                Жељко Гаврић, с.р. 
 

 
5.    На основу члана 48. став 3. Закон о буџетском 
систему (``Службени гласник РС``, број 9/2002, 
87/2002, 66/2005, 101/2005 и 85/2006), члана 
36.Статута општине Ваљево (``Службени гласник 
општине Ваљево`` бр 3/02) и члана 8. Одлуке о 
буџету општине Ваљево за 2008. годину 
(``Службени гласник општине Ваљево`` број 
22/2007) Председник општине Ваљево дана 
11.02.2008. године  донео је: 

 
РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету  
општине Ваљево за 2008.годину (``Службени 
гласник општине Ваљево``број 22/2007), раздео 2-

Председник општине и Oпштинско већe, глава 03-
Буџетска резерва, функционална класификација 
130, економска класификација 499-Текућа буџетска 
резерва, одобравају се средства у износу од 
3.283.755 динара на име куповине енергената за 
потребе ЈКП Ваљево.  
2. Средства из тачке 1. овог решења  књижиће се 
у оквиру раздела 2-Председник општине и 
Општинско веће, функционална класификација 
850, глава 014- економска класификација 481-
Донације-ЈКП Ваљево�трошкови изградње 
топлане. 
3. Ово решење објавити у «Службеном гласнику 
општине Ваљево». 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВАЉЕВО 

Број: 40-65 /2008-06 
 
ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ВАЉЕВО 
Др Јован Томић, с.р. 

 
 
6. На основу члана 69. став 1 до 3. Закона о 
буџетском систему (``Службени гласник РС``, број 
9/2002, 87/2002, 66/2005, 101/2005, 62/2006 и 
85/2006), Председник општине Ваљево, доноси 
 
 

ПРАВИЛНИК 
О РАДУ И ОВЛАШЋЕЊИМА БУЏЕТСКЕ 

ИНСПЕКЦИЈЕ И 
ОБЕЛЕЖЈИМА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ВАЉЕВО 
 
 
     УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
      Овим Правилником се утврђује начин рада, 
овлашћења и обележја буџетске инспекције, као и 
правна заштита која се остварује у складу са овим 
Правилником. 
 

Члан 2. 
 
     Буџетска инспекција врши послове материјално-
финансијске контроле код директних и 
индиректних корисника буџетских средстава, 
органа и организација и других правних лица из 
члана 68.  Закона о буџетском систему. 
 
     РАД, ОВЛАШЋЕЊА И ОБЕЛЕЖЈА 
БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 
 

Члан 3. 
 
     Буџетска инспекција врши контролу пословних 
књига, извештаја, евиденција и друге 
документације код корисника буџетских средстава, 
органа и организација и других правних лица из 
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члана 2. овог Правилника (у даљем тексту: органи 
и организације), са циљем да утврди да ли су 
средства наменски и законито коришћена. 
     Буџетски инспектор има право увида у 
документацију о послу који је предмет контроле и 
код других правних лица, учесника у том послу. 
 

Члан 4. 
 
     Послови редовне контроле у складу са овим 
Правилником се обављају по програму који доноси 
Извршни орган општине Ваљево.  
 
    Изузетно од одредбе става 1. овог члана, по 
захтеву Извршног органа општине Ваљево може се 
вршити ванредна контрола. 

 
Члан 5. 

 
     Послове контроле код органа и организације 
буџетски инспектори врше на основу планова рада 
и налога за контролу које утврђује, односно издаје 
Извршни орган општине Ваљево. 
 
     Налогом из става 1. овог члана нарочито се 
одређују: буџетски инспектор за обављање 
контроле; орган или организација код које ће се 
обавити контрола; предмет контроле и рок у коме 
ће се контрола обавити. 
 

Члан 6. 
 
     Буџетски инспектор у поступку контроле 
својство службеног лица доказује службеном 
легитимацијом, која је одштампана на обрасцу � 
ЛБИ и чини њен саставни део. 
 

Члан 7. 
 

     Пре отпочињања контроле буџетски инспектор 
је дужан да најави контролу лицу које руководи 
органом или организацијом код које ће се вршити 
контрола. 
     Изузетно од става 1. овог члана, контрола неће 
бити најављена ако је то изричито наведено у 
налогу за обављање контроле. 
     Одговорно лице у органу и организацији дужно 
је да на захтев буџетског инспектора сачини 
писмено објашњење у вези са предметом контроле. 
 

Члан 8. 
 
     Ако се у поступку контроле органа и 
организација утврди да није извршен попис, да није 
исказано стање имовине, капитала, обавеза, 
прихода и расхода или финансијског резултата, 
односно да књиговодствене евиденције нису 
потпуне, уредне или ажурне, или да обрачуни нису 
урађени на прописани начин, услед чега није 
могуће обавити контролу, буџетски инспектор ће 
закључком наложити да се недостаци отклоне. 

     Закључак из става 1. овог члана издаје се у 
писменој форми, у складу са законом који уређује 
управни поступак. 
     Буџетски инспектор одређује рок за извршење 
закључка који не може бити дужи од 30 дана од 
дана достављања закључка. 
     На закључак из става 1. овог члана може се 
изјавити приговор у року од три дана од дана 
пријема закључка. 
     Буџетски инспектор одлучује о приговору из 
става 4. овог члана у року од пет дана од дана 
пријема приговора. 
     Орган или организација из става 1. овог члана 
дужна је да о извршењу закључка обавести 
буџетског инспектора, који после добијања 
обавештења о извршењу закључка, односно после 
истека рока из става 3. овог члана, наставља 
започету контролу. 
 

Члан 9. 
 
     О извршеној контроли саставља се записник у 
складу са законом. 
 
     Буџетски инспектор пре достављања записника 
са налазом упознаје одговорна лица у органу или 
организацији код које је извршена контрола. 
 
     Ако се контролом утврде незаконитости или 
неправилности у записнику се наводи у чему се оне 
састоје, докази на основу којих су утврђене, 
предлажу мере и одређују рокови за њихово 
отклањање. 
 
     Орган или организација код које је вршена 
контрола може уложити примедбе на налаз из 
записника у року од осам дана од дана достављања 
записника. 
 
     Ако буџетски инспектор утврди да су примедбе 
основане сачиниће допуну записника коју доставља 
органу или организацији у року од 15 дана од дана 
пријема примедаба. 
 
     Ако су примедбе неосноване буџетски 
инспектор о томе писмено обавештава орган или 
организацију. 
 
     Орган или организација су дужни да у року 
одређеном у записнику обавесте буџетског 
инспектора о поступању по предложеним мерама и 
приложе доказ о томе. 
 
     Буџетски инспектор по добијању обавештења из 
става 7. овог члана врши контролу извршења 
предложених мера, о чему сачињава службену 
белешку. 
 

Члан 10. 
 
     Ако орган или организација у року не поступе 
по мерама из члана 9. овог Правилника, буџетски 
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инспектор доноси решење којим налаже мере и 
одређује рок за отклањање утврђених 
незаконитости. 
 
     Решење из става 1. овог члана доноси се у року 
од 15 дана од истека рока за извршење мера из 
члана 9. овог Правилника. 
 
     Против решења из става 1. овог члана може се 
изјавити жалба Извршном органу општине Ваљево 
у року од 8 дана од дана пријема решења. 
 
     О жалби из става 3. овог члана Извршни орган 
општине Ваљево одлучује у року од 30 дана од 
дана пријема жалбе. 
 
     Одлука из става 4. овог члана коначна је у 
управном поступку. 
 

Члан 11. 
 
     Овај Правилник ступа на снагу осам дана од 
дана објављивања у ``Службеном гласнику 
општине Ваљево``. 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВАЉЕВО 
Број 401-1/08-01 

У Ваљеву 08.01.2008. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Општине Ваљево 

Др Јован Томић, с.р. 
 
 
7. На основу члана 143. став 1. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Сл.гласник РС'' број 62/2003, 64/2003, 58/2004 и 
62/2004), члана 2. Правилника о мерилима за 
утврђивање цене услуга у дечијим установама 
(''Сл.гласник РС'' број 1/93 и 6/96) и чл. 2. Одлуке о 
општинској управи Ваљево (''Сл.гласник општине 
Ваљево'' бр.13/04,1/06, 2/06 и 17/07) Општинска 
управа Ваљево, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЦЕНИ УСЛУГА ЗА ИЗВРШАВАЊЕ  

ПРОГРАМА У ДЕЛАТНОСТИ 
ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ  ЗА  

ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 
 

I 
 

     Овим решењем утврђује се цена услуга 
Установе за децу предшколског узраста ''Милица 
Ножица'' за извршавање програма делатности 
друштвене бриге о деци за децембар 2007.године. 
 

I I 
 

     Цена услуге према видовима и облицима рада 
износи : 
 

I. Целодневни програм по васпитној групи месечно 
 
Економска цена                   263.363,00 
 
-  за зараде запослених       161.847,00 
-  за трошкове пословања   101.516,00 
 
I I.  Целодневни програм по детету месечно 
 
Економска цена                     10.506,00 
 

I I I 
 
     Учешће корисника у цени услуге за целодневни 
програм боравка деце у  Установи ''Милица 
Ножица'' износи :  
 
-  по детету месечно                2.101,00 
 

IV 
 

     Ово решење за кориснике услуга примењиваће 
се од дана доношења решења. 
 

V 
 

     Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 
општине Ваљево''. 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ВАЉЕВО 
Број : 38-2 /2008-09 
Датум: 11.01.2008.год. 

 
Н А Ч Е Л Н И К 
Општинске управе 

Милена Павловић,с.р. 
 

 
8. На основу члана 143. став 1. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Сл.гласник РС'' број 62/2003, 64/2003, 58/2004 и 
62/2004), члана 2. Правилника о мерилима за 
утврђивање цене услуга у дечијим установама 
(''Сл.гласник РС'' број 1/93 и 6/96) и чл. 2. Одлуке о 
општинској управи Ваљево (''Сл.гласник општине 
Ваљево'' бр.13/04, 1/06, 2/06 и 17/07), Општинска 
управа Ваљево, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЦЕНИ УСЛУГА ЗА ИЗВРШАВАЊЕ  

ПРОГРАМА У ДЕЛАТНОСТИ 
ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ  ЗА  ЈАНУАР 

2008. ГОДИНЕ 
 

I 
 

     Овим решењем утврђује се цена услуга 
Установе за децу предшколског узраста ''Милица 
Ножица'' за извршавање програма делатности 
друштвене бриге о деци за јануар 2008.године. 
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I I 
 

     Цена услуге према видовима и облицима рада 
износи : 
 
I. Целодневни програм по васпитној групи месечно 
 
Економска цена                   253.656,00 
 
-  за зараде запослених       162.010,00 
-  за трошкове пословања     91.646,00 
 
I I.  Целодневни програм по детету месечно 
 
Економска цена                     10.139,00 
 

I I I 
 
     Учешће корисника у цени услуге за целодневни 
програм боравка деце у  Установи ''Милица 
Ножица'' износи :  
 
-  по детету месечно                2.028,00 
 

IV 
 

     Ово решење за кориснике услуга примењиваће 
се од дана доношења решења. 
 

V 
 

     Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 
општине Ваљево''. 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ВАЉЕВО 
Број : 38-4 /2008-09 
Датум: 06.02.2008.год. 

 
Н А Ч Е Л Н И К 
Општинске управе 

Милена Павловић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
_____________________
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