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УВПДНА РИЈЕШ НАШЕЛНИКА ППЩТИНЕ СПКПЛАЦ 

Стратегија спцијалне пплитике ппщтине Спкплац представља развпјни дпкумент 

сашиоен на пснпву актуелних ппдатака и припритета дефинисаних у времену 

оегпвпг дпнпщеоа.  

Стратещки дпкумент пмпгућава ваљанп планираое и прпграмираое, јашаое 

ппстпјећих и развпј нпвих услуга спцијалне защтите на лпкалнпм нивпу. 

Циљ спцијалне пплитике ппщтине Спкплац је ппдизаое ппщтег живптнпг 

стандарда грађана ппщтине Спкплац и оихпвих ппрпдица, кап и псигураое 

пптребних средстава за живпт и пружаоа пптребних услуга грађанима кпји се 

збпг друщтвених и прирпдних узрпка налазе у живптнпј ситуацији у кпјпј је 

ппмпћ друщтва неппхпдна. 

Наща пбавеза и пдгпвпрнпст је, да у нареднпм перипду искпристимп све 

распплпживе људске и прганизаципне ресурсе, какп би свпјим грађанима 

пмпгућили да, кап кприсници, услуге спцијалне защтите пстварују у свпм 

прирпднпм пкружеоу са щтп маое прпблема. 

Пружајући нпрмалне услпве за живпт нащих грађана, пмпгућићемп услпве за 

изградоу сплидарнпг и праведнпг друщтва, у кпме сваки грађанин има једнаке 

щансе и једнаке мпгућнпсти за живпт, дпстпјан шпвјека. 

 

У Спкпцу, фебруара 2015. гпдине 

                                                                                          Милпван Бјелица 

Начелник Општине Спкплац 
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ППЛАЗНЕ ПСНПВЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ  

На пснпву шл. 14 Закпна  п спцијалнпј защтити РС („Службени гласник РС“, брпј 

37/12) предвиђенп је: да јединице лпкалне сампуправе дпнпсе Прпграм рада 

спцијалне защтите. 

На пснпву резултата анализе сектпра спцијалне защтите у ппщтини Спкплац кап 

и пптребе усклађиваоа спцијалне защтите са пптребама заједнице и 

станпвнищтва, те нпвих закпнских прпписа кпји уређују пбласт спцијалне 

защтите, неппхпднп је билп приступити изради једнпг планскпг дпкумента кпји 

усмјерава развпј у пбласти спцијалне защтите у ужем и щирем смислу. 

Опщтина Спкплац настпји реализпвати визију и мисију, наставити ппзитиван 

тренд развпја услуга спцијалнпг рада у заједници, те је стпга приступила изради 

стратещких дпкумената са јаснпм визијпм и мисијпм. 

 

РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ 

На пснпву Одлуке п приступаоу изради Стратегије спцијалне защтите кпја је 

усвпјена на 13. редпвнпј сједници пдржанпј 24. фебруара 2014. гпдине на истпј 

тпј сједници на пснпву шлана 37. Статута Опщтине Спкплац („Службене нпвине 

града Истпшнп Сарајевп“, брпј 10/05, 34/07, 6/10 и 5/13), Скупщтина ппщтине 

Спкплац је на приједлпг Кпмисије за избпр и именпваое дпнијела Одлуку п 

именпваоу Кпмисије за израду стратегије спцијалне защтите ппщтине Спкплац 

за перипд 2015 – 2019. гпдине у саставу: 

1. Бащевић Соежана, прпф. педагпгије и психплпгије, директпр ЈУ Центар 

за спцијални рад Спкплац, предсједник Кпмисије; 

2. Станар др Адријана, дпктпр ппщте медицине, директпр Дпма здравља 

„Др Љубпмир Ћеранић“, шлан; 

3. Крсманпвић Бпрјанка, дипл. правник, секретар Скупщтине ппщтине 

Спкплац, шлан; 

4. Ерић Младена, дипл. екпнпмиста, сампстални струшни сарадник у 

Одјељеоу за лпкални развпј, ппщтина Спкплац, шлан; 

5. Ђерић Срђан, дипл. спцијални радник, Психијатријска бплница 

Спкплац, шлан; 

У изради Стратегије свпј дппринпс су дали и: 

1. Мпмшилп Ренпвица, спец. урбане пбнпве, дипл. прпстпрни планер, 

сампстални струшни сарадник у Одјељеоу за лпкални развпј, 

ппщтина Спкплац;    
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2. Јелена Кпјић, дипл. правник, пптпредсједник Скупщтине 

Омладинске прганизације „Спкплац“; 

3. Никпла Тпмић, меначер безбједнпсти, предсједник Управнпг 

пдбпра Омладинске прганизације „Спкплац“; 

4. Щемсп Бећар, магистар щумарских наука, савјетник Нашелника 

Опщтине Спкплац; 

5. Бпјана Кпспрић, дипл.екпнпмиста, ЈУ Центар за спцијални рад 

Спкплац. 

Задатак шланпва кпмисије је да израде нацрт Стратегије спцијалне защтите и 

упуте га на јавну расправу кпја ће трајати 30 дана накпн тпга приједлпг 

Стратегије спцијалне защтите упутиће се у скупщтинску прпцедуру на 

разматраое и усвајаое.  

Ушещће у изради Стратегије узела је и Омладинска прганизација „Спкплац“ , кпја 

је спрпвела истраживаое на терену путем анкете, кпја је један пд кљушних 

кпрака у прпцесу израде Стратегије. Овпм приликпм прикупљени су ппдаци п 

активнпстима издвајаоа за спцијалну защтиту лпкалне самуправе, ппдаци п 

пптребама спцијалнп угрпжених категприја, ппдаци п пптенцијалним 

активнпстима и ресурсима лпкалне заједнице у пбласти спцијалне защтите. 

На пснпву прикупљених ппдатака издефинисани су стратещки циљеви развпја 

Опщтине у пбласти спцијалне защтите, при шему је кљушну улпгу имала и 

анализа лпкалних ресурса, пднпснп реалних мпгућнпсти лпкалне заједнице.  

 

 

Изражавамп захвалнпст Мисији ОЕБС-а у Бпсни и Херцегпвини, Секцији за 

Сарајевп, на пруженпј ппдршци у прпцесу израде Стратегије развпја спцијалне 

заштите. 
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ГЕПГРАФСКИ ППДАЦИ 

Опщтина Спкплац, на щирпкпм платпу Гласинца у ппднпжју планине Рпманије,   

налази се у југпистпшнпј Еврппи на Балканскпм пплупстрву у истпшнпм дијелу 

Републике Српске између ппщтина Рпгатица, Хан Пијесак, Пале и Стари Град, а 

сјеверним дијелпм  се граниши  са ппщтинама Олпвп и Илијащ у Федерацији 

Бпсне и Херцегпвине. Пплпжај спкплашке ппщтине пдређен је гепграфским 

кппрдинатама између 43п 50' (најјужнија ташка јужнп пд насеља Озеркпвићи) и 

44п 06' (најсјевернија ташка врх Палеж / 1193 м / сјевернп пд Гпроег Драпнића) 

сјеверне гепграфске щирине и 18п 32' (најзападнија ташка на Озрену, југпзападнп 

пд насеља Врхпвине) и 19п01' (најистпшнија ташка на Деветаку, щума Букпва гпра) 

истпшне гепграфске дужине (пп Гринишу).  

Са ппврщинпм пд 689 km2, Спкплац спада међу веће ппщтине у Републици 

Српскпј. Састпји се пд 12 мјесних заједница са 95 насељених мјеста, у кпјима 

живи пкп 12.600 станпвника. 

Спкплац има ппвпљан гепграфски пплпжај кпме су дппринијеле савремене 

друмске сапбраћајнице. Прекп ппщтинске теритприје впди магистрални пут 

Сарајевп-Ппдрпманија-Спкплац-Звпрник-Бепград и пут Ппдрпманија-Рпгатица-

Вищеград-Ужице, кап и регипнални пут Спкплац-Кнежина-Олпвп.  

Према прпграфским карактеристикама на пснпву шиоенице да пвп ппдрушје 

припада дијелу унутращоих Динарида, прпстпр ппщтине Спкплац има 

карактеристике брдскп-планинскпг ппдрушја, гдје дпминирају ппврщи изнад 

1000м надмпрске висине. На ппдрушју ппщтине Спкплац прпстире се некпликп 

висинских заравни – ппља, међу кпјима се истишу свпјпм велишинпм Гласинашкп 

ппље, Лубурић ппље и Ппљак ппље. Гласинац је благп заталасана висправан 

ппврщине 22 км2 и дужине 7 км, на надмпрскпј висини пд пкп 870м са 

прпстраним ливадама и пащоацима пкруженим шетинарским щумама и 

врхпвима Рпманије, Бпгпвићке планине, Градине, Рабра, Црнпг врха, Кппита и 

Кратеља. Неппсреднп изнад града Спкплца налази се узвищеое Пухпвац кпје је 

знашајнп пп тпме щтп је тп ппдрушје на кпјем се налази развпђе између ријеке 

Праше пднпснп Дрине, и Бипщтице пднпснп Бпсне. 

На ппдрушју ппщтине Спкплац дпминира крешоашкпдплпмитска грађ (алпска 

прпгенеза, крај мезпзпика и ппшетак терцијара) 

На климу, у ппјединим предјелима пресуднп утишу кпнфигурација терена и 

надмпрска висина. Збпг тпга, на јужним предјелима биљежи се утицај 

кпнтиненталне, а на сјеверу изразитп планинске климе. На пснпву 

метепрплпщких ппсматраоа, најниже температуре су у јануару. Љетни 

температурни максимум је у јулу.  
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Овп ппдрушје је изузетнп занимљивп за љубитеље прирпдиних љеппта. Ошувана 

и нетакнута прирпда у свпм пунпм сјају, лијепа, питпма брда и планине, виспке 

равнице, бистре планинске ријеке и пптпци су пнп щтп свакпм туристи пружа 

неппнпвљив дпживљај. 

 

ДЕМПГРАФСКИ ППДАЦИ 

Опщтина Спкплац спада у ред средое развијених ппщтина. Према 

прелиминарним резултатима ппписа из 2013. гпдине ппщтина Спкплац има 

12.607 станпвника, пднпснп густину насељенпсти нещтп исппд 20 

станпвника/км2. Већина станпвнищтва живи у сједищту ппщтине. Највећа сепска 

насеља су Ппдрпманија, Каљина, Спкплпвићи и Кнежина.  

Смаоеое брпја станпвника у ппсљедоем перипду је врлп изражена, щтп је 

резултат какп негативнпг прирпднпг приращтаја (демпграфска статистика 

рпђених у пднпсу на умрле за перипд 2008-2011 је у негативнпм салду за 101 

лице, пднпснп рпђенп је 410, а умрлп је 511), такп и негативнпг миграципнпг 

салда. 

Такпђе, сусрећемп се са неппвпљнпм старпснпм структурпм станпвнищтва (кпд 

щкплске дјеце изражена је тенденција смаоеоа уписа у пснпвну щкплу). 

Табела 1 - Број становника 

 

ГПДИНА 

ПППИСА 

ИНСТИТУЦИПНАЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

БПСНА И ХЕРЦЕГПВИНА ППЩТИНА СПКПЛАЦ 

1948 2.564.308 14.857 

1953 2.847.459 17.498 

1961 3.277.948 16.156 

1971 3.746.111 17.053 

1981 4.124.256 15.281 

1991 4.377.033 14.833 

2013 3.791.622 12.607 

*Републишки завпд за статистику 
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Табела 2 - Број становника1 

 

ГПДИНА 

ПППИСА 

ИНСТИТУЦИПНАЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

ФЕДЕРАЦИЈА БИХ РЕПУБЛИКА СРПСКА ППЩТИНА СПКПЛАЦ 

2013 2.371.603 1.326.991 12.607 

*Републишки завпд за статистику 

Табела 3 - Тенденције у промјени броја становника 

 

ГПДИНА 

ПППИСА 

ППЩТИНА СПКПЛАЦ 

УКУПАН БРПЈ СТАНПВНИКА ПРПМЈЕНА БРПЈА СТАНПВНИКА 

1948 14.857 ------ 

1953 17.498 +2.641 

1961 16.156 -1.342 

1971 17.053 +897 

1981 15.281 -1772 

1991 14.833 -448 

2013 12.607 -2226 

*Републишки завпд за статистику и сајт ппщтине Спкплац 

Табела 4 - Етничка структура општине Соколац за 1971. годину,  1981. 
годину,  и 1991. годину 

СТАНПВНИЩТВП ППЩТИНЕ СПКПЛАЦ 

ГПДИНА ПППИСА 1991 1981 1971 

Срби 10.187(68,6%) 9.743(63,75%) 11.006(64,53%) 

Муслимани 4.480(30,2%) 4.817(31,52%) 5.790(33,95%) 

Хрвати 22(0,1%) 57(0,37%) 128(0,75%) 

Југпслпвени 84(0,6%) 477(3,12%) 23(0,13%) 

Пстали 60(0,5%) 187(1,22%) 106(0,62%) 

Укупнп 14.833 15.281 17.053 

*Републишки завпд за статистику и сајт ппщтине Спкплац 

                                                           
1
 Наппмена: Ппдаци п пппису станпвништва (2013.) су јпш увијек прелиминарни и дпступни су самп у виду брпја 

станпвника, али не и у виду старпсне, пплне, етничке, наципналне и пбразпвне структуре, такп да је билп 
немпгуће урадити приказ истих. 
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ПБРАЗПВАОЕ  

На ппдрушју ппщтине Спкплац имамп једну Средоу щкплу и тп Средопщкплски 

центар „Василије Острпщки“ кпји тренутнп има 553 ушеника расппређених у 22 

пдјељеоа, пд шега 17 у Спкпцу, и пет у Ппдрушнпм пдјељеоу у Хан Пијеску. 

Ппстпји једна Оснпвна щкпла кпју ппхађају 922 ушеника. Брпј пдјељеоа у 

централнпј щкпли је 37, брпј пдјељеоа у ппдрушним щкплама је два, 

кпмбинпвана пдјељеоа имају у Ппдрушнпј щкпли Кнежина, укупан брпј ушеника 

је 11, 2 кпмбинпвана пдјељеоа у Ппдрушнпј щкпли Равна Рпманија, укупан брпј 

ушеника је 11, 1 специјалнп пдјељеое за дјецу са ппсебним пптребама, шетири 

ушеника иду у специјалнп пдјељеое.  

Да би се пмпгућила укљушенпст, тј. инклузија таквих ушеника у редпвна 

пдјељеоа, пптребнп је: 

- дефектплпг свпјим струшним радпм да дппринесе унапређеоу рада 

пдјељеоа дјеце са ппсебним ппребама; 

- свакпм дефектлпщкпм третману мпра да претхпди дпбра, прецизна 

дијагнпза; 

- треба ствприти пптималне услпве за адекватнп пдрастаое и сазријеваое 

ушеника;  

- израдити индивидуализиране прилагпђене прпграме за свакп дијете 

заснпванп на ппзнаваоу психпфизишких сппспбнпсти; 

- у раду кпристити щтп вище принцип пшигледнпсти и принцип 

примјеренпсти мпгућнпстима дјетета; 

- прилагпдити учбеника садржајима рада  и  

- у избпру наставних садржаја фпрсирати практишне вјещтине пптребне за 

живпт. 

Услпви неппхпдни за прпвпђеое инклузивне наставе су: 

1. Измјена закпнске регулативе и ппдзкпнских аката (Правилника п нашину 

рада и укљушиваоа дјеце са ппсебним пптребама) 

2. Увпђеое нпвих педагпщких стандарда и нпрматива, пткриваое 

архитектпнских баријера, ппремаое прпстпра за инклузивне ушенике, 

увпђеое нпвих метпдишкп-дидактишких приступа у раду са инклузивним 

пдјељеоима, врщеое прпцјене кпја дјеца са ппсебним пптребама мпгу 

бити укљушена 
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3. дпдатна едукација прпсвјетних радника, едукација рпдитеља, едукација 

средине кап и припремаое дјеце да се заједнп щкплују са дјецпм кпја 

имају ппсебне пптребе. 

Први кпраци у унапређиваоу пплпжаја и друщтвених ппстигнућа дјеце и младих 

са сметоама у развпју је „буђеое“ свијести кпд свих шланпва друщтвене 

заједнице и сузбијаое предрасуда п дјеци и младима са сметоама у развпју. За 

оихпвп ушещће у лпкалнпј  заједници мпгуће је пстварити крпз дневне центре за 

дјецу и младе са сметоама у развпју. Бправкпм у дневним центрима ппбпљщап 

би се квалитет спцијалнпг живпта, пстварила пптребна спцијализација и 

стимулација развпја сппспбнпсти кпје ппсједују на већи нивп. Вријеме би 

прпвпдили са врщоацима, на прганизпван, кпристан и креативан нашин, уз 

радипнице и такмишеоа. Ппстпјаое пваквих центара у великпј мјери би ппмпглп 

и рпдитељима дјеце и младих са сметоама у развпју. Дпбијали би ппртебну 

струшну ппмпћ пд заппслених (дефектплпг, психплпг, педагпг), а за вријеме 

бправка оихпве дјеце у дневним центрима мпгли би свпје вријеме ппсветити 

неким другим ппслпвима и пбавезама.     

 

 ЗДРАВСТВП 

На теритприји ппщтине Спкплац егзистира вище здравствених Устанпва. Од тпга 

је Дпм здравља “Др Љубпмир Ћеранић” Спкплац устанпва примарнпг нивпа кпја 

свпје услуге пружа у пбјектима кпји се налазе у сампм граду. Ппстпји једна 

теренска амбуланта-Баре кпја је удаљена пкп 40-так килпметара пд матишне 

устанпве. Затим имамп Психијатријску бплницу Спкплац кпја је ускп 

специјализпвана и пружа искљушивп услуге везане за психијатријске прпблеме. 

Ппстпји Центар за фпрензишку психијатрију кпји је у припреми и требап би 

кренути са радпм у скприје вријеме са пгранишеним капацитетима кпји би се 

щирили тпкпм времена. На теритприји наще Опщтине имамп и три апптеке, гдје 

раде три магистра фармације кпји нащим пацијентима пружају квалитетне, 

адекватне и кприсне савјете и щтп је вепма битнп успију пбезбиједити све 

пптребне лијекпве. 

Дпм здравља је на ппщтини пд виталне важнпсти пбзирпм да на Опщтини има 

пкп 12.600 станпвника, регистрпваних лица 11.700, а пд тпга тренутнп 10.300 

псигураника. 

Према ппдацима из службе за ппщте, правне и кадрпвске ппслпве евидентнп је 

да су у Дпму здравља Спкплац заппслена 72 радника, пд тпга је десет дпктпра 

медицине разних специјалнпсти (интерниста, специјалиста ппрпдишне 

медицине, епидемиплпг, гинекплпг,  радиплпг, физијатар, психијатар, дпктпр на 
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специјализацији из педијатрије и два дпктпра ппщте праксе пд кпјих један креће 

на специјализацију из ургентне медицине),  два дпктпра стпматплпгије (планира 

се дпдијелити једна специјализација из дјешије превентивне стпматплпгије), 

један бипхемишар, 36 медицинских сестара (пд тпга щест сестара са вищпм и 

виспкпм струшнпм спремпм), шетири впзаша и ппмпћнп пспбље. Важнп је 

наппменути да имамп щест тимпва ппрпдишне медицине, те да на једнпг 

дпктпра медицине дплази 1 950 пацијената щтп је изузетнп велики брпј пбзирпм 

да је стандард 1 500 станпвника на једнпг дпктпра. Треба узети у пбзир и да је 

забиљежен ппраст маспвних незаразних пбпљеоа у пппулацији, а самим тим је 

ппвећан и брпј ппсјета дпктприма. Шетири дпктпра су кпнсултанти (психијатар, 

физијатар, гинекплпг и педијатар - дпктпр на специјализацији). 

Пптребнп је ппсебнп истаћи рад центара и тп Центар за базишну рехабилитацију 

и Центар за менталнп здравље кпји свакпдневнп у свпјим дпменима ппслужују 

станпвнищтвп са теритприје ппщтина Спкплац, Рпгатица и Хан Пијесак. 

Центар за менталнп здравље Спкплац је један пд ријетких кпји има заппсленпг 

на пунп раднп вријеме спцијалнпг радника кпји представља сппну измедју ЦЗМЗ 

и Центра за спцијални рад. 

Непрестанп се тежи ка ппстизаоу квалитетније здравствене защтите, пружаоу 

щтп већег брпја услуга у нащпј Устанпви, какп пацијенти не би мпрали ићи у 

удаљена мјеста да би дпбили пптребнп, а тп се ппстиже крпз брпјне едукације 

кпје прплазе сви заппслени у свпм дпмену кап и набавкпм ппреме кпја изузетнп 

кпщта. Уз ппмпћ надлежних успијевамп ппстићи дпста тпга и мпже се слпбпднп 

рећи да је здравствена защтита станпвника на ппщтини Спкплац на завиднпм 

нивпу , те се у будућнпсти планира јпщ вище прпщирити палета услуга кпја ће се 

мпћи дпбити у пвпј Устанпви. 

У Спкпцу ппстпји и Служба хитне медицинске ппмпћи кпја ради пд 15-07 шаспва 

радним данима и 24 сата викендпм и празницима, па је грађанима дпступна 

ппмпћ 24 сата. 

Какп би се ппбпљщалп здравље нащег станпвнищтва у будућнпсти се планира 

дпста вище радити на превенцији, такп да ће се сигурнп прибјегавати щтп вище 

за едукацијама станпвнищтва из разних пбласти медицине а щтп је пд јавнпг 

знашаја, те да ће се радити какп циљанп у групама. Планирана је прганизација и 

едукативне емисије у сарадои са лпкалнпм радип станицпм, све у циљу 

ппбпљщаоа свијести станпвнищтва везанп за защтиту здравља те ппщту 

пппулацију “здравственп едукпвати и ппбпљщати здравље станпвниства”. 

Штп се тиче ЦЗМЗ у будућнпсти се планира штп већа интеграција спцијалнпг 

радника у средину, а све тп би се мпглп ппстићи ппвећаоем брпја кућних 
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ппсјета спцијалнпг радника лицима са менталним прпблемима, са ппсебним 

пптребама, хрпничнп пбпљелим и лицима са лпшим материјалним статуспм. 

Један пд циљева јесте јпш више пјачати сарадоу између Центра за спцијални 

рад и ЦЗМЗ какп би свакп у свпм дпмену мпгап ппстићи максималне 

резултате, бити ефикаснији и ефективнији, а тп је сигурнп дпстижнп уз 

квалитетан тимски рад, тим прије штп имамп пбразпван пптребан кадар 

кпји прплази кпнтинуиране едукације. 

 

КУЛТУРА 

На ппдрушју ппщтине Спкплац имамп Устанпву за културу кпја у свпм Прпграму 

рада у тпку гпдине има девет традиципналних културнп - забавних 

манифестација и тп: Светпсавске свешанпсти, Васкрщое свешанпсти, 

Ђурђевдански уранак, Видпвданске свешанпсти, Гпсппјинске вешери културе, 

Дани пствариваоа дјешијих права и жеља – Међунарпдна манифестација – 

Недјеља дјетета, Никпљданске свешанпсти, Дани дјешије радпсти и 

традиципнална нпвпгпдищоа журка ппд називпм „Шекајући Деда Mраза“. 

Култура има знашајну улпгу у ппстанку нарпда и култура, шини дущу људских 

заједница. Култура је преппзнатљив знак међу људима, не самп на 

индивидуалнпм плану негп и на нивпу људских група. Култура тпликп утише на 

пбликпваое људи кпликп и пни утишу на пбликпваое културе. Дијете бива 

излпженп дјелпваоу кпнкретне културе пд сампг свпг рпђеоа па на даље.  

У неким срединама пднпс рпдитеља према дјеци (нарпшитп мајке) је вепма 

брижан дпк је у другим уздржанији. У неким се заједницама тражи да дјеца 

брже пдрасту и псампстале се пд свпјих рпдитеља, дпк се у другим ппрпдицама 

настпји ппрпдица щтп дуже пдржати на пкупу.  

-Културнп умјетничка друштва- 

Културнп умјетнишкп друщтвп ''Луша'' се бави пшуваоем фплклпрне и музишке 

традиције нащих прпстпра. Овп удружеое тренутнп брпји прекп 250 шланпва, 

углавнпм дјеце и младих кпји свакпдневнп прпвпде вријеме тренирајући и 

дружећи се у прпстпријама друщтва. Удружеое оегује сарадоу са мнпгим 

културнп-умјетнишким друщтвима у БиХ и Србији, а свпје умјеће са ппнпспм 

ппказује и у мнпгим свјетским метрппплама, те се мпже слпбпднп рећи да су 

шланпви пвпг друщтва јединствени амбасадпри културе и несебишни 

представници свпје средине у земљи и инпстранству. Из гпдине у гпдину 

вриједнп се ради на квалитету и квантитету. 
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Културнп умјетнишкп друщтвп ''Луша'' једнп је пд најјаших друщтава у БиХ и има 

пптенцијала и капацитета да прганизује манифестације пзбиљнијег карактера, 

негп щтп су тп дпсадащои. Укпликп би се ријещип прпблем смјещтајних 

капацитета у сарадои са ппщтинским, градским (Град Истпшнп Сарајевп) и 

наравнп републишким властима (Министарствп), мпгле би се прганизпвати 

манифестације регипналнпг карактера на кпјима би ушествпвала друщтва из 

разних земаља и кпја би нащем станпвнищтву представила дип традиције и 

културе свпјих нарпда. 

 

ТУРИЗАМ 

Туризам пдмара и духпвнп пбпгаћује шпвјека, щири хпризпнте и приближава 

људе. Туризам мијеоа слику п људима и прпстприма, унапређује квалитет 

живпта, убрзава развпј. Осим ппщтих цивилизацијских вриједнпсти туризам све 

вище ппстаје впдећа грана привреде. Земље кпје су преппзнале знашај туризма 

кап привредне гране редпвнп пстварују знашајне гпдищое прихпде.  

Туризам је извпз кпд куће. При тпме, „прпдаје“ се „пнп“ щтп се ни на кпји други 

нашин не би мпглп прпдати (прирпда, истпријски сппменици, култура, дпмаћа 

кухиоа, лпвищта, сппртски пбјекти...). Рпбе и услуге се не птпремају у 

инпстранствп, пп оих дплазе „купци из инпстранства“, туристи. Ту је управп 

ппсебна вриједнпст и ппсебан екпнпмски знашај туризма за развпј маое 

развијених регија.  

Туризам није дјелатнпст за себе. Тп је дјелатнпст свих. Нищта кап туризам не 

ппвезује укупну привреду. Развпјем туризма заправп се најуспјещније ппкреће 

развпј укупне привреде једне ппщтине или регије. Да би убрзали властити развпј 

нужнп је да се пптпуније пкренемп развпју туризма.  

У циљу развпја туризма на ппдрушју ппщтине Спкплац, 2012. пснпвана је ЈУ 

Туристишка прганизација „Спкплац“ шији је пснпвни задатак прпмпција и 

унапређеое туризма јединице лпкалне сампуправе. 

Пплпжај ппщтине Спкплац када су у питаоу туристишки правци је вепма 

ппвпљан, јер се налази на раскрсници кпја у једнпм правцу впди према Сарајеву 

кпји је главни град државе, пнда према Јахприни, према Бепграду и сјеверним 

дијелпвима Балкана и щтп је најбитније према Јадрану кад се гледају правци пд 

Впјвпдине и Бепграда... тј. сјевернпг Балкана. Кад је Република Српска у питаоу 

Спкплац се налази у средоем планинскпм дјелу Републике Српске кпји ппвезује 

сапбраћајнп панпнски тј. сјеверни дип са Херцегпвинпм пднпснп јужним 

дијелпм Републике Српске. 
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Од свих видпва туризма, ппщтина Спкплац има највеће пптенцијале у ппнуди 

сепскпг и транзитнпг туризма, затимлпвнпг, етнп, авантуристишкпг, планинскпг, 

здравственпг, екп, излетнишкпг, вјерскпг... Нажалпст, на теритприји ппщтине 

Спкплац нема ни једнп сепскп дпмаћинствп званишнп регистрпванп да се бави 

сепским туризмпм. У руралним ппдрушјима на пвпј ппщтини има дпмаћинстава 

кпја су маоа, а на жалпст се шестп ради п старашким или самашким кућама, слабе 

екпнпмске мпћи и нижег степена пбразпваоа, щтп није дпбра пснпва за развпј 

сепскпг туризма. 

Транзитнпст ппщтине Спкплац се пгледа у оенпм сабраћајнпм пплпжају.Налази 

се на раскрсници магистралних путева кпји пвај дип БиХ спајају са псталим 

дијелпвима бивще Југпславије и ппјединим земљама Еврппске Уније. Крпз 

Спкплац прплази један пд главних сапбраћајнп – туристишких праваца Републике 

Српске: 

 Бијељина – Звпрник – Спкплац – Рпгатица – Вищеград – Фпша – Требиое, 

щтп даје ппщтини Спкплац мпгућнпст развпја транзитнпг туризма, щтп је и 

слушај са два туристишкп – угпститељска пбјекта кпја се налазе уз те путне 

правце. 

Прирпдне туристишке вриједнпсти су елементи прирпдне средине шија свпјства 

мпгу да се валпризују за пптребе туризма, пдликују се међуспбнпм 

услпвљенпщћу и прпжимаоем, имају наглащена рекреативна свпјства.  

Ппдјела прирпдних туристишких вриједнпсти: 

1. гепмпрфплпщке 

2. хидрпграфске 

3. бипгепграфске 

4. климатске. 

Гепмпрфплпщке туристишке вриједнпсти.Ппдрушје ппщтине Спкплац, збпг свпг 

прирпднп – гепграфскпг пплпжаја, бпгатп је спелеплпщким пбјектима, пд кпјих 

су мнпгпбрпјна јпщ увијек неистражена. Свака пд оих има свпј специфишан 

изглед, ппсебне пблике и пејзаже, и свака ппсједује пнп пп шему се разликује пд 

псталих гепмпрфплпщких пблика. Валпризација атрактивних свпјстава пећина 

услпвљена је мпгућнпстима за презентацију ппсјетипцима, нашинпм 

презентације, нивппм уређенпсти и дпступнпщћу пећине. 

Велика пећина кпд извпра Бипщтице, из кпје настаје врелп Бипщтице, исппд 

планине Краваревице защтићена је закпнпм кап специјални гепмпрфплпщки 

резерват. Гирску пећину и Пећину ппд липпм, Републишки завпд за защтиту 

културнп-истпријскпг и прирпднпг насљеђа је предлпжип за стављаое ппд 

защтиту кап прирпднпг дпбра. Гирска пећина се сврстава  у прирпдна дпбра пд 
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великпг знашаја, пднпснп прирпдна дпбра прве категприје, а оена вриједнпст је 

у бпгатпм пећинскпм накиту, кпји је пстап пшуван у извпрнпм пблику. 

Хидрпграфске туристишке вриједнпсти.Опщтина Спкплац не спада у ред бпгатих 

ппдрушја впдпм, акп се изузме дип ппщтине гдје се налази највищи брпј 

извприщта и ријешних тпкпва. Укупна дужина ријешних тпкпва изнпси 87км, а 

припадају црнпмпрскпм сливу.Впда са свих извприщта је хладна, шиста и 

упптребљива за пиће.Некада је на пвим ријекама и рјешицама за пптребе 

пвдащоег станпвнищтва, активнп радилп прекп 50 млинпва, да би сад оих 5-6 

ппдсјећалп на времена када је живпт на ријекама и пкп оих бип мнпгп 

садржајнији. 

Бунара има пп свуда на Гласинцу, а оихпва градоа приписује се Грцима. Мнпги 

су ппкривени великим шетвртастим каменим плпшама пд крешоака, са птвпрпм 

на средини крпз кпји се спущта ппсуда за црпљеое впде. 

Бипгепграфске туристишке вриједнпсти.Фауна:гепграфски пплпжај, надмпрска 

висина и клима били су детерминирајући фактпри у фпрмираоу пблика и 

садржаја биљних и живптиоских заједница на пвим прпстприма.Овдащое 

Щумскп газдинствп ,,Рпманија’’ газдује са два лпвищта са ппврщинпм пд 12.772 

хектара и привреднп – сппртским лпвищтем ,,Гласинац’’ на ппврщини пд 62.136 

хектара. За пптребе лпва на крупну дивљаш, изграђене су шетири виспке шеке и 

велики брпј других лпвних пбјеката кпјима се упптпуоује укупна ппнуда за 

рекреативнп бављеое сппртским лпвпм.На пснпву анализе стаоа у лпвищтима и 

пдгпвпрнпсти у прганизпваоу сппртскпг лпва, мпже се закљушити да ппстпје сви 

предуслпви за даљи развпј лпвнпг туризма и ппвратак на вријеме када су у пвим 

лпвищтима бправили брпјни заљубљеници лпва и прирпде из шитаве Еврппе и 

пднпсили вриједне лпвашке трпфеје, а за тп издвајали ппзамащна девизна 

средства. 

Ппдрушје ппщтине Спкплац, ппсебнп оен сјеверпистпшни дип, пбилују 

планинским извприма бистрих и шистих ријека и рјешица. Ппсебну вриједнпст 

представљају термални извпри за кпје је везана мпгућнпст развпја туризма и 

других привредних активнпсти. 

Према ппдацима Удржеоа сппртских рибплпваца ,,Бипщтица’’ на ппдрушју 

ппщтине, у 87 килпметара впдптпка – ријека и рјешица, ппстпји сплидан рибљи 

фпнд, пд шега 46 килпметара шине главне рибплпвне впде: Бипщтица са 

притпкама (Крущевица, Дпбраша, Ракитница), Каљина са притпкама (Шерещница, 

Гирски пптпк, Сирпвински пптпк, Блатница) и Берег на гранишнпм ппдрушју 

према ппщтини Рпгатица.Међу љубитељима сппртскпг рибплпва рпманијске 

рјешице шувене су пп бпгатству капиталних примјерака – пптпшне пастрмке, 

ладице, клена, липљана, мрене, ријешних ракпва... Овдащое Удружеое 
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сппртских рибплпваца ,,Бипщтица’’, у циљу ппбпљщаоа рибљег фпнда, 

гпдищое убаци пкп 15.000 млађи пптпшне пастрмке, а ппсебну бригу впди п 

шуваоу рибљег фпнда и защтити живптне средине, за кпју се мпже рећи да је на 

завиднпм нивпу.Бпгатствп рибљег фпнда, букпви – слаппви, брзаци, пбале са 

нетакнутпм прирпдпм привлаше велику пажоу љубитеља сппртскпг рибплпва, 

али и брпјне излетнике. 

Флпра: на лпкалитету Деветашки бунар, удаљенпм 30 килпметара пд Спкпца 

расте највећа јела кпју је збпг непбишних димензија нарпд назвап „цар 

Деветака“.Старпст пве јелке прпцјеоује се на пкп 200 гпдина. Једнпм пд 

највећих јела у РС је пружена адекватна защтита. Љубитељи прирпде и 

планинари дп пвпг црнпгпришнпг гпрпстаса мпгу дпћи ппмпћу ГПС-а, накпн щтп 

се пријаве и кппрдинате дпбију пд пдгпвпрних ЩГ ,,Рпманија’’. Сем јеле на 

Деветашкпм бунару, налази се и званишнп највећа смрека у РС. 

Према званишним ппдацима, у щумама, щумским земљищтима, ливадама и 

пащоацима на ппдрушју ппщтине Спкплац има прекп 150 врста љекпвитих 

биљака и щумских плпдпва.. Неппхпднп је наппменути да пд 102 љекпвите 

биљне врсте, 18 спада у ред угрпжених а 12 су защтићене. Кад су у питаоу 

јестиве гљиве са пвих прпстпра на тржищту се најшещће ппјављују смршак, вргао, 

редуща – ђурђевка, суншаница, лисишарка и разне врсте пешурки. 

У ппсљедое вријеме ушиоени су пдређени ппмаци у преради љекпвитпг биља. 

На дпмаћем инпстранпм тржищту већ су афирмисани пшеларски центар 

,,Батинић’’ и биљна апптека ,,Мелем’’ са прекп 100 врста шајева, мелема, сирупа 

и других прпизвпда на бази меда и љекпбиља. 

Културнп - истпријски сппменици. Културнп – истпријски сппменици су пбјекти и 

прпстпри материјалне културе кпји имају неке пд свпјстава туристишке 

атрактивнпсти (естетика, знаменитпсти, курипзитет) и кпји дјелују надражујуће 

ппдстицајнп на психишке функције шпвјека кпји тежи да задпвпљи свпју културну 

туристишку пптребу. 

Цркве. На ппдрушју Спкпца ппстпји некпликп вјерских пбјеката саграђених на 

темељима хрампва из 14. вијека, щтп гпвпри п истприји и култури нарпда кпји су 

насељавали пвп ппдрушје.Црква светих ранпаппстпла цара Кпнстантина и царице 

Јелене у Кнежини саграђена је 1962. гпдине на истпм мјесту гдје је некад била 

саграђена црква пд дрвенпг материјала.Садащоа црква је 1989. гпдине 

канпнизпвана у манастир, ппсвећен пресветпј Бпгпрпдици.У пкплини манастира 

налазе се брпјни стећци кпји нису у пптпунпсти истражени.Црква Светпг прпрпка 

Илије у Спкпцу је грађена пд 1876. дп 1882 гпдине.Априла 1941. гпдине цркву су 

бпмбардпвали оемашки авипни и тпм прилпкм страдап је живппис и икпнпстас 

са црквеним инветарпм.Црква и парпхијски дпм су пбнпвљени 1967. 
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гпдине.Манастир Светпг велемушеника Гепргија. Храм се налази на Равнпј 

Рпманији на удаљенпсти пд један км пд магистралнпг пута Сарајевп – Спкплац. 

Изградоа цркве заппшета је 1996. а заврщена у 2003. гпдини. Освећена је 2002, а 

у августу 2005. прпглащена манастирпм, у нарпду ппзната кап ,,Рпманијска 

Спкплица’’. Митрппплит дабрпбпсански гпсппдин Никплај благпслпвип је идеју 

да се пп узпру на сретеое из старих времена, на зидпвима храма, умјестп 

фресака, испищу имена ппгинулих бпраца са сарајевскп – рпманијске регије. Дп 

сада је уписанп пкп 4.000 имена. Црква Светпг великпмушеника Гепргија у 

Спкплпвићима, атим Манастир Свете Трпјице у Озеркпвићима, Сппмен – црква у 

Впјнишкпм грпбљу у Спкпцу на кпме је сахраоенп близу 1.000 српских бпраца 

ппгинулих у пдбрамбенп – птачбинскпм рату на ратищтима у пкплини Сарајева. 

Чамије. У насељу Кнежина удаљенпм 12 км пд Спкпца налазила се дп ппшетка 

минулпг рата једна пд најстаријих чамија у БиХ. Тп је Селимија чамија грађена у 

дпба Селима II (1566-1574) или за владавине Селима I (1512-1520). На улазу у 

чамију сашуван је натпис писан пбишним мастилпм у црвенпј бпји. У натпису се 

каже да је чамију изградип Гази Селим-хан 1548.гпдине.Ова чамија спада у ред 

знашајних ппткупплних чамија псманске архитектуре у БиХ.На ппдрушју ппщтине 

Спкплац, пбнпвљене су у рату ппрущене чамије. 

Oстали културнп истпрјски сппменици. Стећци. Ппузданп се зна да су у средоем 

вијеку стећке ппдизали и правпславци и катплици и припадници бпгумилске 

цркве. Надгрпбих биљега из средоег вијека има на Гласинцу и оегпвпј пкплини 

у великпм брпју.Гласинашкп ппдрушје је шувенп пп мнпщтву пшуваних стећака, 

исклесаних у најранијпј прпщлпсти пвих крајева. Такп некрпппла у Кпщутици 

брпји 42 стећка, у Барама их је 80, Лубурић ппљу 103...Струшоаци прпцјеоују да 

је на ппдрушју Гласинца вище пд десет хиљада тих старих грпбпва, пд кпјих 

мнпги имају и свпје камене биљеге.Сппменик бпраца Рпманије. Сппмен 

кпстурница у Спкпцу изграђена је 1978. гпдине на кпјпј су исписана имена 969 

партизанских бпраца ппгинулих на ппдрушју ппщтине Спкплац у другпм 

свјетскпм рату.Сппменик српских бпраца. Сппмен пбиљежје српских бпраца 

ппгинулих у пдбрамбенп – птачбинскпм рату на ратищтима у пкплини Сарајева. 

На пвпм пбиљежју исписана су имена 1.250 бпраца. У близини пвпг сппменика 

изграђен је и централни градски трг.Сппменик сплунских бпраца. Изграђен је 

крајем 2008. гпдине ппстављаоем сппменика српским дпбрпвпљцима 

ушесницима ратпва за пдбрану Србије пд 1912 – 1918. гпдине у улици Цара 

Лазара. Сппменик је изграђен пп узпру на пбиљежје српскпм ратнику, кпје се 

налази испред цркве ,,Ружица’’ на Калемегдану. На пвпм сппменику исписана су 

имена 360 дпбрпвпљаца са ппдрушја Рпманије.Сппмен спба. Налази се у улици 



СТРАТЕГИЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ  18 
 

Цара Лазара у кпјпј су фптпграфије и лишни предмети 650 ппгинулих бпраца у 

птачбинскпм рату. 

Сппмен – кпстурница у Ппдрпманији. Састпји се из два дијела. На једнпм су 

имена 13 бпраца Прве прплетерске бригаде црнпгпрскпг батаљпна, међу кпјима 

и нарпднпг херпја Радпвана Петрпвића, ппгинулих у бпрби са оемашким 

јединицама у селу Бијеле Впде 1942. гпдине. Други дип је заједнишка кпстурница 

Срба, Јевреја и Муслимана из Спкпца, Рпгатице и пкплних села, жртава 

фащистишкпг терпра стријељаних у фебруару 1942. гпдине. Овп сппмен – 

пбиљежје ппдигнитп је 1952. гпдине, а ренпвиранп у јулу 1973. гпдине. 

Кпстурницу пдржава ОО СУБНОРА-а Спкплац.Сппмен – кпстурница у Кпшутици. 

Ппдигнута је 1962. гпдине у знак сјећаоа на 70 мјещтана пвпг села, кпје су у знак 

пдмазде стријељали у чамији припадници оемашке впјске у Другпм свјетскпм 

рату. 

Археплпщка налазищта.Гласинац је археплпщкп налазищте ппзнатп с краја 19. 

вијека. Званишна истраживаоа су спрпведена пд 1886 – 1981. гпдине на 

Гласинашкпм ппљу, а касније је прпщиренп дп Праше и Дрине, па је археплпщки 

ппјам Гласинац (гласинашкп ппдрушје) знатнп щире пд гепграфскпг. 

Евиндетиранп је пкп 60 истпријских градина и вище пд 1.200 тумула (грпбних 

хумки), кпнцетрисаних у групе и некрпппле, пд кпјих су најважније: Талине, 

Лазе, Кусаше, Ћаварине, Ппдпећине, Шитлук, Маравић, Плаое, Брезје, Илијак, 

Русанпвићи, Гпсиоа, Оспвп, Бранкпвићи, Сјеверскп.Да је Гласинац имап ппсебнп 

мјестп у истприји БиХ, ппказује ппдатак да је пва висправан у ужем и щирем 

знашеоу, крпз вијекпве представљала правп археплпщкп налазищте старина пд 

праистприје дп данас. 

Насеља кап туристишка вриједнпст.Ппред центра ппщтине – Спкплац, највећа 

насеља су Спкплпвићи, Каљина и Кнежина, кпја су и центри истпимених мјесних 

заједница. Сва села и засепци ппвезани су путним правцима кпји сједищте 

мјесних заједница вежу за центар ппщтине. Са туристишкпг аспекта јединп 

насеље кпје мпже да се пбради је Кнежина кпја је уједнп најзанимљивији дип 

Спкпца са дугпм истпријпм кад су насеља упитаоу. 

Угпститељски и смјещтаји капацитети. Опщтина Спкплац ппсједује два пансипна 

а укупну угпститељску ппнуду упптпуоује педесетак угпститељских пбјеката типа 

рестпрана, кафе-барпва, пицерија и кпнпба. 

Сппртскп рекреативни пбјекти и капацитети.На ппдрушју ппщтине Спкплац 

изграђени су брпјни терени за пдбпјкащке, фудбалске кпщаркащке и сл. видпве 

сппрта.Спкплац ппсједује двије двпране:једна са капацитетпм пд пкп 200 мјеста 

и друга,нпва сппртска двпрана капацитета пд 1070 мјеста са мпгућнпстима 

прпщиреоа. 
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Развпјем туризма на ппщтини Спкплац ппстигла би се три главна циља: 

1. Ппправак привреде у Спкпцу, 

2. Смаоеое незаппсленпсти у Спкпцу и 

3. Ппбпљшаое представе п Спкпцу, какп у инпстранству, такп и у Српскпј и 

Србији.  

Стратегија развпја туризма треба да се превасхпднп усмјери на сљедећа два 

правца дјелпваоа:  

1. Унапређеое туристичке инфраструктуре. Спкплац мпра да ради на: 

a) псппспбљаваоу сппствених туристишких капацитета, кап и  

b) пбразпваоу дпмаћег станпвнищтва.  

2. Унапређеое туристичке прпмпције.  
У сврху щтп бпљег прпмпвисаоа и инфпрмисаоа Туристишка прганизација 

„Спкплац“ је ппшеткпм 2013. гпдине ппкренула израду web презентације 

Туристишке прганизације, ппкренула је и  Фејсбук страницу на кпјпј се мпгу 

видјети све актуелнпсти са ппдрушја ппщтине Спкплац. Интернет презентација 

Туристишке прганизације је на српскпм и енглескпм језику и редпвнп се ажурира 

и дппуоује актуелним инфпрмацијама и фптпграфијама.На web страници 

Туристишке прганизације,туристима су дпступне све пптребне инфпрмације п 

гепграфскпм и туристишкпм пплпжају, клими, језику, тренутнпј температури, п 

тпме какп путпвати, гдје пдсјести, гдје јести, щта видјети, щта радити и друге 

кприсне инфпрмације. Такпђе, инфпрмације мпгу дпбити и путем нащег 

званишнпг mail-а, facebook странице Туристишке прганизације, кап и 

телефпнским путем.Туристишка прганизација Спкплац  редпвнп прпмпвище све 

културне, умјетнишке, етнп, сппртске и друге манифестације кпје се пдржавају на 

теритприји ппщтине Спкплац. Схпднп финансијским мпгућнпстима, Туристишка 

прганизација ушествије на сајмпвима у Републици Српскпј и регипну, директнп 

или ппсредствпм Туристишке прганизације Истпшнп Сарајевп и Туристишке 

прганизације Републике Српске.Туристишка прганизација је прганизатпр 

традиципналне привреднп-туристишке манифестације „Дани 

кпсидбе“.Манифестација се пдржава у циљу пшуваоа традиције кпја оегује 

пбишаје и културнп насљеђе пвпг ппдрушја щтп је дпбар вид и прпмпције 

туризма на пвпј ппщтини. Туристишка прганизација има у плану прганизпваое 

јпщ некпликп манифестација.У сврху прпмпције пдщампанп је некпликп врста 

флајера, а у тпку је и припрема брпщуре и другпг рекламнпг материјала. 
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Туристишка прганизација је спремила прпјекат крпз кпји би се финансирала 

пбука лпкалнпг станпвнищтва за сепски туризам, гдје би се ангажпвап струшоак 

из те пбласти и пбушип пплазнике какп да пд свпг сепскпг дпмаћинства направе 

сепскп туристишкп дпмаћинствп и птвпре га за ппсјетипце. У пву сврху 

припремљен је и прирушник „ Од идеје дп реализације“, у кпме би имали све на 

једнпм мјесту, пд тпга какп регистрпвати једнп сепскп дпмаћинствп дп тпга какп 

рукпвати тим дпмаћинствпм и пдгпвприти виспким захтјевима туристишке 

тражое. Израду пвпг прирушника финансирали би крпз прпјекат. 

 

 

СППРТ 

У пквиру Сппртскпг друщтва „Гласинац“ Спкплац регистрпванп је и дјелује 19 

сппртских прганизација и удружеоа и тп; Атлетски клуб, ОФК „Гласинац“, 

Фудбалски клуб, Одбпјкащки клуб, Кпщаркащки клуб, Рукпметни клуб, 

Смушарски клуб, Щахпвски клуб, Футсал клуб, Чудп клуб, два Карате клуба, 

Стпнптениски клуб, Стрељашки клуб, Планинарскп друщтвп, Удружеое сппртских 

рибплпваца и Удружеое лпваца. 

Клубпви су укљушени у систем такмишеоа према календару такмишеоа гранских 

сппртских савеза. Тпкпм сваке гпдине реализују се прпграми на спрпвпђеоу 

технишких, прганизаципних и струшних припрема за пдржаваое традиципналних 

и пригпдних сппртских манифестација, а тп су следеће сппртске манифестације: 

избпр сппртисте гпдине, традиципнални щахпвски сретенски турнир за сенипре, 

пмладинскп и кадетскп првенствп ппщтине Спкплац у щаху, традиципналнп 

такмишеое у смушарскпм тршаоу мемпријал „Драган Ренпвица“ и мемпријал 

„Свјетлана Кпмленпвић“, сппртска такмишеоа ушеника пснпвних и средоих 

щкпла, мале плимпијске игре (региналнп такмишеое пснпвних и средоих 

щкпла), видпвдански сппртски сусрети, турнир у малпм фудбалу за пипнире и 

пјетлиће, птвпренп првенствп у граду Истпшнп Сарајевп у атлетици за пипнирке, 

турнири у малпм фудбалу у Мјесним заједницама Спкплпвићи и Кнежина, 

сппртска такмишеоа ппвпдпм Илиндана, Илиндан сппрт фест, пбиљежаваое 

крсне славе Опщтине (футсал турнир, турнир у кпщарци такмишеое у 

стрељащтву), рпманијски вищебпј, међунарпдни атлетски митинг и првенствп РС 

за сепнипрке, међуппщтинске пмладинске сппртске игре и никпљдански зимски 

турнир у малпм фудбалу.  

Сппрт и данас пдражава друщтвену сатисфакцију и ппстпји хирерархија 

ппјединих сппртских грана у пднпсу на спцијални статус ушесника, такп да сама 

спцијална сатисфакција диференцира људе у пбласти сппрта.  
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Сппрт дезавуище и ушврщћује ппстпјећу спцијалну сатисфакцију. Шпвјек кпји се 

бави сппртпм типишним за слпј кпме припада дплази у кпнтакт са ппјединцима 

из тпг слпја и има јпщ један кпнтакт вище са нпрмама, вриједнпстима и узприма 

ппнащаоа.  

Сппрт је дакле знашајан фактпр спцијализације унутар слпјева друщтва. 

 

 

ПРАВА ППВРАТНИКА И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ППДРУШЈУ ППЩТИНЕ СПКПЛАЦ  

Опщтина Спкплац је пдувијек била ппредијељена за афирмацију права 

ппвратника и расељених пспба кап и за пружаое ппдрщке прпграмима 

намијеоеним пвим категпријама станпвнищтва. У нареднпм перипду Опщтина 

планира да настави са активнпстима на  спрпвпђеоу ревидиране стратегије за 

имплементацију Анекса VII Дејтпнскпг мирпвнпг сппразума укљушујући и 

активнпсти пп питаоу спрпвпђеоа регипналнпг стамбенпг прпјекта на ппдрушју 

ппщтине. 

На ппдрушју ппщтине Спкплац укупан брпј ппвратника изнпси 1005 лица, пд тпг 

брпја 155 је са издатпм лишнпм картпм на Спкпцу и мјестпм бправка на Спкпцу, а 

препстали брпј пд 850 избјеглица, ппвременп дплазе на ппщтину Спкплац, 

викендима и празницима. 
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Графикон 1 - Укупан број повратника 

 

На ппдрушју Опщтине има укупнп 176 расељених ппрпдица са укупнп 596 
шланпва, те једна ппрпдица избјеглица са три шлана. Истпвременп, правп на 
алтернативи смјещтај на ппдруцју ппщтине Спкплац пстварује 39 ппрпдица, тј. 
оих 90 се налази у Прихватнпм центру на Мајданима. У циљу рјещаваоа пвпг 
прпблема, у тпку је изградоа станбене зграде за пву пппулацију. Ушещће у пвпм 
прпјекту је, између псталих, узела и Опщтина Спкплац. Зграда је П+2, велишине 
22,20m х 14,00m и са укупнп 17 станпва, пд кпјих пет за једнпшланп дпмаћинствп, 
седам за двпшланп, шетири за трпшланп и један стан за петпшланп дпмаћинствп.  

ЈУ Центар за спцијални рад има некпликп кприсника из ппвратнишке пппулације, 

кпјима је ппмпгап у пствариваоу свпјих права, али је циљ да се ппвећа брпј 

ппсјета пвим ппрпдицама, какп би им се пружила неппхпдна защтита у складу са 

пптребама. 

 

СПЦИЈАЛНА ЗАЩТИТА  

Јавна устанпва Центар за спцијални рад Спкплац је вищефункципнална устанпва 

спцијалне защтите, кпја представља базу струшнпг рада и услуга у спцијалнпј 

защтити, прекп кпга се пстварује највећи дип струшних активнпсти, шији је 

задатак да се путем услуга спцијалнпг, педагпщкп-психплпщкпг, дефектплпщкпг, 

правнпг и другпг струшнпг рада задпвпљавају спцијалнп защтитне пптребе, 

спрешавају узрпци и птклаоају ппсљедице спцијалних слушајева и прпблема у 

Опщтини. 

Спцип-екпнпмска кретаоа на ппдрушју Опщтине наметнула су Центру 

активнпсти, динамику и припритет у рјещаваоу утврђених ппслпва. 

Осниваш Јавне устанпве Центра за спцијални рад је Скупщтина ппщтине Спкплац. 

15% 

85% 

Укупан брпј ппвратника 

Сталнп насељени 155 Ппвременп насељени 850 
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Ппслпве и задатке спцијалне защтите у Центру врще струшни радници: прпфеспр 

педагпгије и психплпгије ВСС, диплпмирани правник ВСС, диплпмирани педагпг 

ВСС, спцијални радник ВЩС и диплпмирани дефектплпг ВСС. Ппред струшних 

радника у Центру ради административнп пспбље: ВКВ администратпр, курир-

шисташица НК радник.  

Према указаним пптребама ангажпвати вплпнтере – приправнике из редпва 

струшних радника у складу са пдредбама Закпна п спцијалнпј защтити. 

Центар распплаже са ппслпвним прпстпрпм ппврщене 90м2,  путнишким аутпм 

марке Гплф 2, кпји је уступљен на кприщтеое пд стране Републишке дирекције 

за рпбне резерве Баоа Лука. Центар није задпвпљавајуће технишки ппремљен. 

За несметан и квалитетан рад и функципнисаое Центра неппхпднп је адекватнп 

теренскп впзилп. Прпстприје  у кпјима тренутнп раде заппслени  функципналнп 

не задпвпљавају. Пптребан је већи брпј радних прпстприја кпје би физишки биле 

пдвпјене, пбзирпм да се тренутнп прплази из једне у другу прпстприју. Збпг 

застарјелпсти и дптрајалпсти рашунара и друге технишке ппреме, пптребнп 

пбнпвити исте. 

Пад екпнпмске активнпсти уз екпнпмске и друщтвене прпмјене кпје су сущтина 

транзиције, приватизација, либерализација тржищта, тежоа за свпђеое 

пптрпщое у границе екпнпмскпг ствараоа, птвприле су врлп слпжене спцијалне 

прпблеме и ризике на ппдрушју Опщтине: сирпмащтвп, стареое станпвнищтва 

(неппвпљне демпграфске прпмјене), криза ппрпдишних вриједнпсти, маспвна 

структурна незаппсленпст, угрпженпст здравља станпвнищтва, разлишити 

видпви маспвних друщтвених девијација (алкпхплизам, криминалитет, 

наркпманија, насиље у ппрпдици). Сви пви прпблеми су знашајнп утицали на 

ппзицију спцијалнпг рада Центра, на оегпве мпгућнпсти и ефекте.  

Какп би се пдгпвприлп на ппвећан брпј захтјева на име једнпкратне нпвшане 

ппмпћи, јер се велики брпј станпвника ппщтине Спкплац, усљед 

незадпвпљавајуће екпнпмске ситуације, налази у стаоу спцијалне пптребе, 

Скупщтина ппщтине Спкплац је дана 11.06.2013. гпдине дпнијeла Одлуку п 

прпщиреним правима из спцијалне защтите на ппдрушју ппщтине Спкплац. 
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Табела 5 - Подаци о проширеним правима /услугама из Закона о социјалној 
заштити у 2013.години: 

НАЗИВ 

ПРАВА/УСЛУГЕ 

УКУПАН 

БРПЈ 

КПРИСНИКА 

КПЈИ СУ 

ПБУХВАЋЕН

И 

М Ж 

БРПЈ 

ППДНЕЩЕ

НИХ 

ЗАХТЈЕВА У 

2013.ГПД. 

БРПЈ 

ПРИЗНАТИХ 

ЗАХТЈЕВА У 

2013.ГПД. 

ППЈЕДИНАШ

НИ 

МЈЕСЕШНИ 

ИЗНПС  

ПРАВА 

(У КМ) 

РЕАЛИЗПВАН 

УКУПАН 

ГПДИЩОИ 

ИЗНПС 

СРЕДСТАВА ПП 

ПРАВУ 

(У КМ) 

Трпщкпви сахране 10 4 6 10 10 300 3.000 

Набавка пгрева 12 5 7 3 3 300 900 

Набавка лијекпва 108 43 65 40 35 124 4.340 

Накнада трпщкпва     

дужег лијешеоа 
96 47 49 34 32 200 6.400 

Субвенципнираое 

кпмуналних 

трпщкпва 

83 38 45 29 26 200 5.200 

Ппмпћ у натури 10 6 4 5 5 150 750 

Васпитаое и 

пбразпваое дјеце 

са сметоама у 

развпју 

9 5 4 6 6 200 1.200 

Щкплпваое дјеце 

из спц.угрпжених 

ппрпдица 

125 67 58 54 48 200 9.600 

Ппсебна стаоа 

ппрпдице и 

дпмаћинства 

250 
12

0 

13

0 
93 88 200 17.600 

УКУПНП: 703 
33

5 

36

8 
274 253 - 48.990 

Укупан брпј кприсника ппвећан је у пднпсу на претхпдну гпдину за пкп 177%, а 

брпј  кприсника пснпвних права ппвећан је за пкп 30%  збпг присутних 

спцијалних прпблема и ризика: сирпмащтва, стареоа станпвнищтва, кризе 

ппрпдишних вриједнпсти, ппвећане и структурне незаппсленпсти, нарпшитп 

младих,  угрпженпг здравља станпвнпщтва и разлишитих видпва маспвних 

друщтвених девијација. 

Укупан брпј кприсника у пднпсу на брпј станпвника изнпси пкп 11%. 
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Табела 6 - Укупан број корисника основних права из Закона о социјалној 
заштити на активној евиденцији ЦСР у 2013.години 

ПРАВП 
БРПЈ 

КПРИСНИКА 
М Ж 

БРПЈ 

ППДНЕЩЕНИХ 

ЗАХТЈЕВА У 

2013. ГПД. 

БРПЈ 

ПРИЗНАТИХ 

ПРАВА 

(ППЗИТИВНП 

РИЈЕЩЕНИХ 

ЗАХТЈЕВА) У 

2013. ГПД. 

УКУПАН 

ГПДИЩОИ ИЗНПС 

СРЕДСТАВА ПП 

ПРАВУ (У КМ) – 

РАШУНАЈУЋИ 

ЗАЈЕДНП 

СРЕДСТВА 

ППЩТИНЕ И 

РЕПУБЛИКЕ 

Нпвшана ппмпћ 30 7 23 2 2 46.994,10 

Дпдатак за ппмпћ и 

оегу другпг лица 
259 

9

8 

16

1 
61 55 283.846,00 

Ппдрщка у 

изједнашаваоу 

мпгућнпсти дјеце и 

пмладине са 

сметоама у 

развпју 

2 1 1 2 2 9.838,70 

Смјещтај у устанпву 11 8 3 2 1 64.363,50 

Ппмпћ и оега у 

кући 
1  1 - - 2.160,00 

Једнпкратна 

нпвшана       ппмпћ 
224 

2

3 
33 68 56 8.500,00 

Савјетпваое 91 
3

4 
57 - - - 

 

Табела 7 - Подаци о корисницима мјера социјалне заштите у 2013.години 

ППДАЦИ 

2013 

МАЛПЉЕТНИ ПУНПЉЕТНИ 

УКУПНП М Ж УКУПНП М Ж 

Укупан брпј лица смјещтених у устанпве 

спцијалне защтите или другу устанпву 

- У Републици Српскпј 

- У Федерацији БиХ 

- У Републици Србији 

3 1 2 10 8 2 

2 1 1 9 7 2 

1 - 1 - - - 

- - - 1 1 - 

Брпј лица смјещтених у не српднишке - - - 1 - 1 
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ппрпдице 

Брпј лица смјещтених у српднишке 

ппрпдице 
4 1 3 - - - 

Укупан брпј лица кпји имају рјещеое п 

разврставаоу (шл. 58. Закпна п спцијалнпј 

защтити) 

32 20 
1

2 
40 22 18 

Укупан брпј кприсника дпдатка за ппмпћ и 

оегу другпг лица, кпји имају рјещеое п 

разврставаоу 

9 5 4 4 1 3 

Брпј лица са пщтећеоима вида 1 - 1 4 3 1 

Брпј лица са пщтећеоима слуха 1 - 1 3 2 1 

Брпј лица са сметоама у гласу, гпвпру и 

језику 
3 2 1 1 1  

Брпј лица са тјелесним пщтећеоима 9 5 4 7 2 5 

Брпј лица са психишкпм запсталпщћу 9 6 3 16 10 6 

Брпј лица са вищеструким сметоама 7 5 2 7 2 5 

Брпј лица са аутизмпм - - - - - - 

Брпј лица са другим сметоама у складу са  

МКБ-10, 1990 
2 2 - 2 2 - 

Брпј лица кпд кпјих је у 2013. гпд. изврщена 

пцјена сппспбнпсти у ппступку пствариваоа 

права из спцијалне защтите 

- - - 3 1 2 

Брпј лица стављених ппд старатељствп 4 1 3 17 10 7 

Оспбе са инвалидитетпм су најшещће невидљиве и искљушене, вепма тещкп се 

укљушују у све пбласти живпта. Ова искљушенпст услпвљена је дјелимишнп 

оихпвим смаоеним сппспбнпстима, па не мпгу без ппсебне ппдрщке да 

задпвпље свпје лишне, спцијалне и друге пптребе.  

У тпку 2013. гпдине 13 щтићеника је кпристилп правп на смјещтај у устанпву 

спцијалне защтите, у кпјима се пбезбјеђује збриоаваое (станпваое, исхрана, 

пдијеваое, оега, ппмпћ и стараое), васпитаое и пбразпваое, псппспбљаваое 

за пдређене радне активнпсти и здравствена защтита у складу са ппсебним 

прпписима,раднп-пкупаципне, културнп-забавне и рекреативнп 

рехабилитаципне активнпсти и услуге спцијалнпг рада. 

Углавнпм се ради п кприсницима кпја збпг неппвпљних, здравствених, 

спцијалних, стамбених и ппрпдишних прилика нису у мпгућнпсти да живе у 

ппрпдици.    
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Малпљетне пспбе кпје су стављене ппд старатељствп су дјеца без рпдитељскпг 

стараоа шији рпдитељи нису живи, дјеца шијим рпдитељима је пдузета ппслпвна 

сппспбнпст и дјеца шији су рпдитељи занемарили бригу п дјеци.   

Табела 8 - Подаци о дјеци ( до 18.година) корисницима основних права из 
Закона о социјалној заштити  од укупног броја корисника појединих права у 
2013.години: 

ПРАВП 
БРПЈ 

КПРИСНИКА 
М Ж 

БРПЈ 

ППДНЕЩЕНИХ 

ЗАХТЈЕВА У 

2013. ГПД. 

БРПЈ 

ПРИЗНАТИХ 

ЗАХТЈЕВА У 

2013. ГПД. 

Нпвшана ппмпћ 1 
 

1 - - 

Дпдатак за ппмпћ и оегу 

другпг лица 
9 5 4 - - 

Ппдрщка у изједнашаваоу 

мпгућнпсти дјеце и 

пмладине са сметоама у 

развпју 

2 1 1 1 1 

Смјещтај у устанпву 1 
 

1 - - 

Једнпкратна нпвшана 

ппмпћ 
112 65 47 - - 

Савјетпваое 16 8 8 - - 

 

Ппред малпљетних лица Центар врщи и защтиту пунпљетних лица кпјима је 

пптпунп или дјелимишнп пдузета ппслпвна сппспбнпст. У тпку гпдине за три лица 

је ппстављен привремени старалац, а 17 лица кпја су ппд старатељствпм збпг 

пдузете ппслпвне сппспбнпсти су редпвнп праћена.        

Табела 9 – Подаци из породично – правне заштите и старатељства 

ППДАЦИ 2013 

Брпј дјеце без рпдитељскпг стараоа 2 

Брпј лица кпјима је ппстављен старалац за ппсебне слушајеве 3 

Брпј ппстављених старапца 21 

Брпј ппстављених старапца из реда заппслених у центру 1 

Брпј ппднещених захтјева за уређеое пдржаваоа лишних 

пднпса са дјецпм 
12 

Брпј пних кпји су ријещени сппразумпм 10 

Брпј пних п кпјима је пдлушенп рјещеоем 2 

Брпј ппднещених захтјева за ппвјераваое дјеце 9 
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Брпј дпнесених рјещеоа п ппвјераваоу дјеце 9 

Брпј ппкренутих ппступака миреоа у гпдини 15 

Укупан брпј ппрпдица са ппремећеним ппрпдишним пднпсима 

кпје прплазе евиденцију Центра/Службе 
25 

Брпј изрешених мјера ппјашанпг надзпра (рпдитељу, усвпјипцу, 

старатељу...) 
2 

Брпј изрешених мјера ппјашанпг надзпра пргана старатељства 4 

Брпј рпдитеља кпјима је пдузетп ппслпвна сппспбнпст 1 

Брпј ппднещених захтјева за даваое мищљеоа п пправданпсти 

издаваоа  путних исправа малпљетнпм лицу 
5 

Брпј захтјева за усвпјеое дјетета 2 

 У слушајевима гдје је пптребнп уредити пдржаваое лишних пднпса између дјеце 

и рпдитеља са кпјима дијете не живи, Центар у функцији пргана старатељства 

ппсредује и пружа струшну ппмпћ  рпдитељима и дјеци. Ппред управних пдлука, 

пажоа се ппсвећује савјетпдавнпм раду. 

Најшещћи разлпзи за тражеое ппмпћи у ппрпдицама са ппремећеним 

ппрпдишним пднпсима су прпблеми међу супружницима и са дјецпм кап 

ппсљедица материјалне несигурнпсти (незаппсленпст, ниска примаоа), 

неријещених стамбених питаоа, разлишити пбрасци ппнащаоа кпји се нпсе из 

свпјих ппрпдица ппријекла, немпгућнпсти прилагпђаваоа, немпгућнпст 

сппственпг ппажаоа ппнащаоа према партнеру, сталнп исппљаваое љутое и 

пгпршеоа, некритишкп међуспбнп пкривљаваое за прпблеме кпји се ппјаве, 

несппспбнпст прегпвараоа, итд. Тп резултира дестабилизацијпм ппрпдице и 

оене немпгућнпсти да се нпси са низпм прпблема кпји је пптерећују и 

пнемпгућавају да адекватнп пствари свпју функцију у ппгледу перспналнпг, 

брашнпг, рпдитељскпг и спципекпнпмскпг функципнисаоа, щтп на крају дпвпди 

дп ппднпщеоа захтјева за ппкущај миреоа, а у крајопј инстанци и тужбе за 

развпд брака, кап и дп мпгућег насиља у ппрпдици.  

Насиље у ппрпдици у садащоем ппзитивнпм закпнпдавству се дефинище кап 

дјелп кпје нанпси физишку, психишку или сексуалну патоу, или екпнпмску щтету, 

кап и пријетоа таквим дјелима, или прппущтаое шиоеоа дужне пажое, щтп 

пзбиљнп спутава шланпве ппрпдице да уживају у свпјим правима и слпбпдама, 

на принципу равнпправнпсти пплпва, какп у јавнпј такп и у приватнпј сфери 

живпта. 

Примјећен је ппвећан брпј слушајева насиља у ппрпдици, па су Центар за 

спцијални рад, здраствене устанпве, Пплицијска станица и ппщтински прган 

управе  пптписали у 2012. гпдини Прптпкпл п ппступаоу у слушају насиља у 

ппрпдици за ппдрушје ппщтине Спкплац. Прптпкпл су пптписале и пстале 
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Опщтине града Истпшнп Сарајевп. Циљ Прптпкпла је да се псигурају услпви за 

пптпун и цјелпвит рад надлежних тијела и субјеката защтите, са циљем 

спрјешаваоа и сузбијаоа пве врсте насиља, а ради унапређеоа защтите и 

пружаоа ппмпћи жртвама насиља у ппрпдици, на нашин дпсљедне примјене 

важећег закпнпдавства. Овај Прптпкпл садржи и кпнкретне задатке  и ппслпве 

кпје субјекти защтите врще у слушајевима насиља у ппрпдици, а у складу са 

свпјим надлежнпстима и пвлащћеоима. 

Табела 10 – Подаци о жрвама насиља и малољетним делинквентима 

БРПЈШАНИ ППКАЗАТЕЉИ 2013. 

Укупан брпј жртава насиља пријављених ЦСР-у 6 

- Брпј дјеце 
 - Брпј жена 
 - Брпј мущкараца 

- 
5 
1 

Брпј малпљетних лица кпјима је изрешена васпитна преппрука - 

Брпј малпљетних лица је изрешена васпитна мјера 3 

Брпј малпљетника са аспцијалним ппнащаоем кпји су евидентирани у ЦСР 5 

Ради защтите жртава насиља изрешене су защтитне мјере: забрана 

узнемираваоа и ухпђеоа жртве насиља, лијешеое у Центру за менталнп 

здравље Спкплац, психпспцијална ппмпћ и удаљеое из куће ппшинипца насиља. 

Један брпј странака сам је затражип ппмпћ, лишним пбраћаоем у Центар, а 

некима је пружена на иницијативу других институција (МУП, Тужилащтвп, Суд). 

ЦСР, кап прган старатељства, има знашајну улпгу у раду са дјецпм и младима 

кпји имају ппремећаје у друщтвенпм ппнащаоу. За ппремећаје у друщтвенпм 

ппнащаоу карактеристишнп је пдступаое пд нпрмалнпг тпка развитка 

малпљетника у прпцесу спцијализације оегпве лишнпсти и крщеое друщтвених 

правила ппнащаоа. Центар ушествује  у припремнпм ппступку гдје расвјетљава 

спципекпнпмске прилике из кпјих малпљетник пптише, преппзнаје васпитне 

пптенцијале рпдитеља, пбразпвни статус малпљетника и у складу са свим тим 

предлаже васпитну мјеру кпја би требала да буде најпптималнија за даљи 

прпцес респцијализације малпљетника. 

Щтп се тише ппдатака п  „Издацима пп пснпву примјене Закпна п спцијалнпј 

защтити“ и „Финансираоу других пблика спцијалне защтите из бучета 

Опщтине“, мпгу се прпнаћи у Анексу 1. и Анексу 2. пвпг дпкумента.   

Центар за спцијални рад ће у нареднпм перипду настпјати да псигура да 

најраоивије категприје станпвништва имају приступ свим услугама кпје 

пружа и кпје ће пружати пва устанпва. 
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ВИЗИЈА 

Визија спцијалне защтите Опщтине Спкплац  представља ппзитивну прпмjену у 

пбласти спцијалне защтите у лпкалнпј защтити кпјпј теже сви лпкални актери и 

кпја је резултат заједнишких/партнерских настпјаоа ка заједнишкпм циљу – каква 

би пбласт спцијалне защтите требалп да буде пстварена у предстпјећем перипду 

када се успјещнп примјени пва Стратегија спцијалне защтите.  

Стратегија се заснива на сљедећим елементима: јасним увидпм у садащое 

прпблеме, ситуацију и распплпживе ресурсе, кап и дп сада неискприщћене а 

кпји ће у нареднпм перипду бити укљушени у функцију развпја дјелатнпсти 

спцијалне защтите; увид у ппкреташке фактпре кап и преппзнаваое препрека 

спрпвпђеоу рефпрме; пбјективнп сагледаваое перспективе кљушних актера 

спцијалне защтите у лпкалнпј заједници / ппщтини Спкплац. 

Визија спцијалне защтите  ппщтине  Спкплац  представља ппстизаое у пракси 

пптималнпг друщтвенпг пдгпвпра на нивпу лпкалне сампуправе на реалне 

спцијалне прпблеме грађана ппщтине Спкплац, са задаткпм да прати пптребе 

свпјих станпвника и пна гласи: 

„На ппдручју  ппштине Спкплац, заједничким активнпстима грађана и 

представника релевантних институција, усппстављена је развијена 

интегрална спцијална заштита и унапређена спцијална сигурнпст свих 

спцијалнп угрпжених категприја станпвништва, ппсебнп псјетљивих група 

грађана, чиме ће се унапредити квалитет оихпвпг живпта и пствариваое 

амбијента једнаких мпгућнпсти за све“ 

 

МИСИЈА 

Мисија спцијалне защтите на ппдрушју  ппщтине Спкплац је ппщтпваое пснпвних 

принципа и сврхе рада у пвпј пбласти друщтвенпг живпта, пптреба и циљева 

лпкалне заједнице, кап и вриједнпсти и нпрми кпје треба да ппсједују и 

примеоују ппјединци кпји су заппслени или на билп кпји други нашин укљушени 

у сектпр спцијалне защтите и пна гласи: 

„Унапређеое услпва за дпстпјанствен живпт и активнп укључиваое грађана 

(кприсника) ппсебнп псјетљивих - раоивих група кпји се налазе у стаоу 

спцијалне пптребе у лпкалнпј заједници и тп у директнпј кпрелацији са 

унапређеоем парнерства јавнпг, приватнпг и цивилнпг сектпра крпз 

развијаое и пружаое услуга спцијалне заштите“. 
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SWOT АНАЛИЗА 

Снаге Слабпсти 

 Струшнпст и пдгпварајућа 
прпфесипнална структура кадрпва 
(приправници, вплпнтери) 

 Ппстпјаое свијести и спремнпст на 
кпнтинуиранп усаврщаваое свих 
актера спцијалне защтите (јавни и 
цивилни сектпр) 

 Мптивација актера спцијалне защтите 
да активнп ушествују у унапређеоу 
спцијалне защтите на ппщтини 

 Свијест рукпвпдства ппщтине п знашају 
реализације рефпрме спцијалне 
защтите 

 

 Недпвпљна финансијска средства у 
пднпсу на стварне спцијалне пптребе 
грађана  

 Неефикаснпст и бирпкатски приступ 
разлишитих кљушних актера 

 Недпвпљни капацитети за теренски 
рад у циљу вищег степена видљивпсти 
грађана кпјима је ппмпћ пптребна 

 Неппстпјаое капацитета за 
збриоаваое старијих лица - 
неппстпјаое  дпмпва за стара лица и 
вище сервисних услуга у кућним 
услпвима 

 Неппстпјаое базе и размјене 
инфпрмација п активним, планираним 
и већ реализпваним заједнишким 
прпјектима ппщтине са НВО 

 Недпвпљнп развијена свијест п 
пптребама за прпмјенама и 
недпвпљна мптивација дјела кадра за 
струшнп усаврщаваое 

 Неинфпрмисанпст грађана п 
распплпживим правима у спцијалнпј 
защтити  

 Недпстатак служби за праћеое и 
евалуацију 

Мпгућнпсти Препреке 

 Недпвпљнп искприщћена сарадоа са 
ппјединцима/струшоацима и 
невладиним сектпрпм  

 Унапређеое сарадое са дпнатприма 

 Унапређеое и интензивираое 
сарадое у пбласти спцијалнпг 
меначмента 

 Сарадоа са еврппским институцијама 
(приступ активним фпндпвима ЕУ) 

 Недпвпљнп развијен НВО сектпр  

 Недпвпљне надлежнпсти  Опщтине 

 Виспк степен незаппсленпсти 

 Низак пбразпвни нивп станпвнищтва 

 Низак живптни стандард станпвнищтва 

 Огранишен ппщтински бучет 
 

 

ПРИПРИТЕТНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ 

На пснпву пбављене анализе стаоа и истраживаоа спцијалних пптреба грађана 

и распплпживих мпгућнпсти система спцијалне защтите на ппдрушју ппщтине 

Спкплац, кап и на пснпву ппказатеља садржаних у дпкументима: “Стратегија 

развпја ппщтине Спкплац 2013-2020“ и „Стратегија развпја пмладинске пплитике 
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ппщтине Спкплац за перипд 2013-2018“, утврђују се сљедеће припритетне 

циљне групе са кпјима ће се бавити пвај стратещки дпкумент: 

- Дјеца и млади 

- Стара лица 

- Оспбе са инвалидитетпм 

- Ппвратници и расељена лица 

- Вищешлане ппрпдице 

- Сирпмащни и незаппслени 

Наиме, анкета кпју су урадили шланпви Омладинске прганизације „Спкплац“, на 

узпрку 80 грађана, кпји су изабрани системпм слушајнпг узпрка међу 

пппулацијпм пунпљетних ушеника, пензипнера, шланпва вищешланих ппрпдица, 

рпдитеља дјеце са ппсебним пптребама, заппслених и незаппслених лица, 

ппказала је да су гпре наведене категприје станпвнищтва ппсебнп раоиве.  

Имајући у виду резултате пве анкете Опщтина Спкплац је дефинисала сљедеће 

стратещке циљеве какп би пдгпвприла на ппвећану присутнпст спцијалних 

прпблема и ризика. 

  

СТРАТЕЩКИ ЦИЉЕВИ РАЗВПЈА СПЦИЈАЛНЕ ЗАЩТИТЕ 

1. Унапређеое ппстпјећих спцијалних услуга и увпђеое нпвих и мпдерних 

спцијалних услуга спцијалне защтите за ппсебнп раоиве (припритетне) 

групе грађана: 

1.1 Дјеца и млади 

1. Унапређеое спцијалне защтите дјеце и младих без рпдитељскпг 

стараоа крпз систем прганизпване ппмпћи и ппдрщке у 

лпкалнпј заједници (ппдрщка прпграмима псампстаљиваоа 

накпн заврщенпг щкплпваоа); 

2. Унапређеое пплпжаја и друщтваних ппстигнућа дјеце са 

сметоама у развпју и изједнашаваое мпгућнпсти за оихпвп 

равнпправнп ушещће и ушествпваое; 

3. Дневни центри за дјецу и младе са сметоама у развпју. 

1.2 Старија лица 

1. Унапређеое спцијалнпг и здравственпг статуса старијих лица без 

ппрпдишнпг стараоа, крпз развпј услуга за стара лица (дневни 

центри, прпвпђеое свих пблика привременпг и трајнпг 

збриоаваоа) 
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2. Ппбпљщаое пплпжаја ппсебнп псјетљивих група старих, без 

ппрпдишнпг стараоа, а кпји живе у свпм прирпднпм пкружеоу 

(ппмпћ у кући); 

3. Истраживаое пптреба старих у заједници. 

1.3 Оспбе са инвалидитетпм 

1. Ппбпљщаое квалитета живпта лица са инвалидитетпм крпз 

даљи развпј ппрщирених права (дневни центри, оега и ппмпћ у 

кући); 

2. Превенција искљушенпсти и дискриминације пп питаоима права 

и пптреба ОСИ. (Један пд најбитнијих резултата анкете је да 

већина институција није пбезбједила рампе за пспбе са 

инвалидитетпм, те имају пптещпкпћа у пиступу услугама јавних 

сервиса.) 

1.4 Ппвратници и расељена лица 

1. Укљушиваое ппвратника и расељених лица, кпји имају 

пребивалищте на ппдрушју ппщтине, у систем спцијалне защтите, 

а укпликп немају регистрпванп пребивалищте, прганизпванп и 

систематски пдлазити у кућне са циљем пружаоа услуга 

савјетпваоа. 

1.5 Вищешлане ппрпдице 

1. Унапређеое спцијалнпг и екпнпмскпг статуса вищешланих 

ппрпдица крпз разлишите пблике субвенција (ппдрщка 

щкплпваоу, смјещтај у предщкплске устанпве, једнпкратне 

нпвшане ппмпћи за стамбенп збриоаваое); 

2. Прпграми за унапређеое ппрпдишнпг живпта (разлишити пблици 

савјетпваоа и едукације за рпдитеље). 

1.6 Сирпмащни и незаппслени 

1.  Унапређеое спцијалнпг и екпнпмскпг статуса сирпмащних и 

незаппслених лица крпз разлишите прпграме заппщљаваоа и 

сампзаппщљаваоа 

2. Јашаое и развпј капацитета у пквиру система спцијалне защтите ппщтине 

Спкплац – унапређеое људских, материјалнп – технишких и финансијских 

ресурса ппщтине за бављеое спцијалнпм пплитикпм. 

3. Спцијалнп стамбенп збриоаваое станпвнищтва пспбама са ниским 
нпвшаним примаоима, угрпженим и маргинализираним групама. 
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4. Израда спцијалне карте станпвнищтва ппщтине Спкплац, кпја ће уједнп 

предствљати пплазну пснпву за израду стратещкпг дпкумента за наредни 

временски перипд. 
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ПЛАН АКТИВНПСТИ 2015-2019.гпдине 

СТРАТЕЩКИ  

ЦИЉ 

ППЕРАТИВНИ  

ЦИЉ 

ПЛАНИРАНЕ  

АКТИВНПСТИ 

НПСИПЦИ  

АКТИВНПСТИ 

ВРЕМЕНСКИ  

ПКВИР 

Унапређеое ппстпјећих спцијалних 

услуга и увпђеое нпвих и 

мпдерних спцијалних услуга 

спцијалне заштите за ппсебнп 

раоиве (припритетне) групе 

грађана 

- Дјеца и млади:      

1. Унапређеое спцијалне защтите 
дјеце и младих без рпдитељскпг 
стараоа крпз систем 
прганизпване ппмпћи и ппдрщке 
у лпкалнпј заједници  

- развпј прпграма 
псампстаљиваоа накпн 
заврщенпг щкплпваоа 
 

- ЈУ Центар за спцијални рад 
- Опщтина Спкплац 
- Омладинска прганизација 
- ОЩ „Спкплац“ 
- ЈУ СЩЦ „Василије Оптрпщки“ 

- кпнтинуиранп 

 

2. Унапређеое пплпжаја и 
друщтвених дпстигнућа дјеце са 
са сметоама у развпју и 
изједнашаваое мпгућнпсти за 
оихпв равнпправнп ушещће и 
ушествпваое 

 

 

- увпђеое нпвих педагпщких 
стандарда и нпрматива 

- лпцираое архитектпнских 
баријера 

- ппремаое прпстпра за 
инклузивну наставу 

- увпђеое нпвих метпдишкп-
дидактишких приступа у раду са 
инклузивним пдјељеоима 

- врщеое прпцјене кпја дјеца са 
ппсебним пптребама мпгу бити 
укљушена  

- дпдатна едукација прпсвјетних 
радника, рпдитеља кап и 
припремаое дјеце  да се заједнп 
щкплују са дјецпм кпја имају 
ппсебне пптребе 

- ОЩ „Спкплац“ 
- ЈУ Центар за спцијални рад 
- НВО сектпр (УГ Ппдрщка и др.) 
- Опщтина Спкплац 

- кпнтинуиранп  
     (пп прпјекту) 

 

 

 

3. Дневни центри за дјецу и младе 
са сметоама у развпју 

 

- ппкретаое дневних центара 
- прпналажеое пдгпварајућег кадра 

на теритприји ппщтине (1 
дефектплпг- зависнп пд сметое 
кприсника, дипл.спцијални 
радник, педагпг или психплпг, 
псталп технишкп пспбље) 

- утврђиваое вплпнтерских 
активнпсти 

- прганизпваое струшне праксе – 
нпр. психплпгија 

- ЈУ Центар за спцијални рад 
- НВО сектпр (УГ Ппдрщка и др.) 

- 2018. 
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- Старија лица:    
 

1. Истраживаое пптреба старих у 
заједници 

- анкета крпз прганизпване ппсјете 
вплпнтера 

- НВО сектпр и вплпнтери - кпнтинуиранп 

2. Унапређеое спцијалнпг и 
здравственпг статуса старијих 
лица без ппрпдишнпг стараоа 

- развпј услуга (дневни центри, 
прпвпђеое свих пблика 
привременпг и трајнпг  
збриоаваоа 

- Дпм здравља  
- ЈУ Центар за спцијални рад 
- Удружеое пензипнера 
 

- кпнтинуиранп 

3. Ппбпљщаое пплпжаја ппсебнп 
псјетљивих група старијих, без 
ппрпдишнпг стараоа, а кпји живе 
у свпм у свпм прирпднпм 
пкружеоу 

- ппкретаое услуге „ппмпћ у кући“ 
- редпвне ппсјете спцијалнпг 

радника 
- ангажпваое вплпнтера 

- ЈУ Центар за спцијални рад 
- Дпм здравља 
- Омладинска прганизација 
 

 

- кпнтинуиранп 

- Особе са инвалидитетом:    

1. Ппбпљщаое квалитета живпта 
лица са инвалидитетпм крпз 
даљи развпј ппрщирених права 
(дневни центри, оега и ппмпћ у 
кући); 
 

- ппдрщка щкплпваоу, смјещтај у 
предщкплске устанпве и устанпве 
спцијалне защтите 

- једнпкратне нпвшане ппмпћи  
- ппсјете вплпнтера 

- ЈУ Центар за спцијални рад 
- ЈУ за предщкплскп васпитаое и 

пбразпваое 
- -УГ“ Ппдрщка“ Спкплац  
- -НВО сектпр  
- Устанпве спцијалне защтите 
- Опщтина Спкплац 

-  кпнтинуиранп 

2. Превенција искљушенпсти и 
дискриминације пп питаоима 
права и пптреба ОСИ. 

- разлишити пблици савјетпваоа и 
едукације  

- уклаоаое  архитектпнских 
баријера 

- ппкретаое услуге „ппмпћ у кући“ 

- ЈУ Центар за спцијални рад 
- ЈУ за предщкплскп васпитаое и 

пбразпваое 
- УГ“ Ппдрщка“ Спкплац  
- НВО сектпр  
- Устанпве спцијалне защтите 
- Опщтина Спкплац 

-  кпнтинуиранп 

-  Повратници и расељена лица:    

1. Укљушиваое ппвратника кпји 
имају пребивалищте на ппдрушју 
ппщтине у систем спцијалне 
защтите, а укпликп немају 
прганизпванп и систематски 
пдлазити у кућне ппсјете 
ипружати услуге савјетпваоа. 

-   ппсјете ппрпдицама 
-   пружаое ппмпћи при 

регистрпваоу 
-   пружаое ппмпћи при пствариваоу      

права 
 

- ЈУ Центар за спцијални рад 
-  Опщтина Спкплац 

-  кпнтинуиранп 
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2. Обезбјеђиваое инфраструктуре 
у ппвратнишким насељима и 
стамбенп збриоаваое интернп 
расељених 

- аплицираое на јавне ппзиве 
министарстава и других 
прганизација 

- ЈУ Центар за спцијални рад 
-  Опщтина Спкплац 

- кпнтинуиранп 

- Вишечлане породице:    

1. Унапређеое спцијалнпг и 
екпнпмскпг статуса вищешланих 
ппрпдица крпз разлишите пблике 
субвенција 

- смјещтај у предщкплске устанпве 
 

- Опщтина Спкплац  
- ЈУ Центар за спцијални рад 
- ЈУ за предщкплскп васпитаое и 

пбразпваое  

- кпнтинуиранп 

2.  Прпграми за унапређеое 
ппрпдишнпг живпта  

- набавка учбеника 
- мјесешна нпвшана накнада 

- УГ „Мајка и дијете“ 
- Опщтина Спкплац 

- кпнтинуиранп 

- Сиромашни и незапослени    

1. Унапређеое спцијалнпг и 
екпнпмскпг статуса сирпмащних 
и незаппслених лица крпз 
разлишите прпграме 
заппщљаваоа и 
сампзаппщљаваоа 

- прпграми пбука – 
преквалификација 

- аплицираое на прпјекте кпд 
разних дпнатпра 

- Опщтина Спкплац  
- ЈУ Центар за спцијални рад 
- НВО Сектпр 

- кпнтинуиранп 

Јачаое и развпј капацитета у 

пквиру система спцијалне заштите 

ппштине Спкплац – унапређеое 

људсих, материјалнп – техничких и 

финансијских ресурса ппштине за 

бављеое спцијалнпм пплитикпм 

- 

- адекватне прпстприје за рад 
Центра за спцијални рад 

- аутпмпбил за теренски рад Центра 

 

  

Спцијалнп стамбенп збриоаваое 

станпвништва пспбама са ниским 

нпвчаним примаоима, угрпженим 

и маргинализираним групама 

- 

- праћеое јавних ппзива и 
аплицираое на  прпјекте  

- Опщтина Спкплац 
- надлежна министарства 
- CRS  и др. прганизације 

- кпнтинуиранп 

Израда спцијалне карте 
станпвништва ппштине Спкплац   

- 

- дефинисаое мпдела спцијалне 
карте (врсте ппдатака, пбим, нашин 
прикупљаоа и анализе ппдатака и 
др. питаоа)  

- дпнпщеое скупщтинске пдлуке п 
изради спцијалне карте ппщтине 
Спкплац 

- ЈУ Центар за спцијални рад  
- Опщтина Спкплац 
- Црвени крст 

 
 

- 2019. 
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МПНИТПРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА  

Праћеое примјене Стратегије и пцјена успјешнпсти 

Какп би пратили примјену стратегије и пцијенили оену успјещнпст пптребнп је 

фпрмирати ппсебан тим задужен за праћеое, пцјеоиваое успјещнпсти и 

извјещтаваое п примјени Стратегије. Тим ће шинити представници Кпмисије, 

спцијалних актера и прганизација кпји се баве неппсреднпм спцијалнпм 

защтитпм, кпји имају искуствп у стратещкпм планираоу, праћеоу и пцјеоиваоу 

успјещнпсти спцијалних прпграма. 

Најважнији индикатпри за праћеое и пцјеоиваое успјещнпсти примјене 

Стратегије развпја спцијалне защтите су: 

1. Брпј нпвпусппстављених спцијалних услуга 

2. Вищи степен инфпрмисанпсти грађана п нпвпусппстављеним спцијалним 

услугама 

3. Обухват кприсника услугама спцијалне защтите 

4. Структура кприсника услуга 

5. Степен задпвпљства кприсника услуга 

6. Брпј укљушених пружалаца спцијалних услуга 

7. Обим финансијских средстава издвпјених за спцијалну защтиту 

8. Структура извпра финансираоа спцијалне защтите (бучет ппщтине, 

фпндпви дпмаћи и инпстрани, дпнатпри и др.) 

Тим за мпнитпринг 

Задужен је за праћеое прпјеката кпје финансира лпкална сампуправа из свпг 

бучета. Тим за мпнитпринг дпставља најмаое трпмјесешне/щестпмјесешне 

извјещтаје Нашелнику Опщтине, Одјељеоу за финансије  итд. 

Тим за евалуацију 

Задужен је да прати и пцјеоује активнпсти и резултате прпјеката тпкпм 

реализације и трпмјесешнп извјещтава п свпм раду. 

Извјещтаји Тима за евалуацију дпстављају се Нашелнику Опщтине и пни 

представљају пплазне пснпве за креираое нпвих активнпсти и спцијалних услуга 

на Опщтини и ппсебнп фпрмулисаое припритетних прпјектних задатака за 

сљедећи јавни ппзив за финансираое прпјеката цивилнпг сектпра кап и пснпв за 

ревизију стратещких планпва будући да ће ппказати ефикаснпст ппстављених 

спцијалних услуга. 

ПЛАН КПМУНИКАЦИЈЕ  

Прпцеспм израде Стратегије спцијалне защтите предвиђена је кпнтинуирана 

кпнсултација са грађанима у циљу преппзнаваоа и дефинисаоа оихпвих 
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пптреба и пружаоа адекватних пдгпвпра лпкалане сампуправе, институција и 

прганизација грађанскпг друщтва на исказане пптребе.  

План кпмуникације се пднпси на сљедеће фазе: 

1. Укљушиваое Опщтине у прпцес израде стратещкпг планираоа 

- фпрмираое Кпмисије за израду Стратегије 

- прикупљаое ппдатака из свих релевантних и дпступних извпра, кпји су 

ппслужили кап пснпва за анализу стаоа, капацитета и пптреба 

заједнице, а ппсебнп пптреба псјетљивих друщтвених група 

преппзнатих пвпм Стратегијпм. 

2. Израда стратещкпг дпкумента 

Кљушна карактеристика пве фазе је ушещће представника свих друщтвених 

актера у анализу стаоа, пдређиваое припритета  и дефинисаое задатака. 

Ова фаза је пбављена уз ппмпћ сљедећих метпда: 

- прикупљаое ппдатака из релевантних извпра (прелиминарни 

резултати ппписа, гпдищои извјещтаји и базе ппдатака респрних 

институција и прганизација и сл.) 

- радни састанци Кпмисије у циљу израде припритета 

- кпнсултације са кприснишким групама и прганизацијама кприсника 

- кпнсултације са струшним службама у Опщтини. 

3. Прпмпција Стратегије  

- јавни увид и јавна расправа п приједлпгу Стратегије 

- благпвременп дпстављаое нацрта Стратегије пдбпрницима на увид 

- ппстављаое инфпрмација п Стратегији на званишни сајт Опщтине 

- презентација Стратегије развпја спцијалне защтите пдбпрницима 

ппщтинске Скупщтине и оенп усвајаое 

- изјаве за медије накпн усвајаоа Стратегије 

4. Имплементација, праћеое и прпцјена успјеха Стратегије 

- израда и презентација гпдищоег извјещтаја п степену реализације 

Стратегије пдбпрницима ппщтинске Скупщтине и јавнпсти 

- рад тимпва за евалуацију и мпнитпринг, кап и оихпви редпвни 

извјещтаји 

- испитиваое јавнпг моеоа путем анкета п спрпвпђеоу Стратегије. 
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АНЕКС 1.   ФИНАНСИРАОЕ ДРУГИХ ПБЛИКА СПЦИЈАЛНЕ ЗАЩТИТЕ ИЗ БУЧЕТА ППЩТИНЕ  

Опщтина Спкплац , псим средстава за спцијалну защтиту кпја се реализују прекп ЈУ Центар за спцијални рад, сваке гпдине планира и 

дпдатна средства за пстале пблике спцијалне защтите, кпја се финансирају из бучета Опщтине. 

РБ НАЗИВ ПЛАН 2015. ПЛАН 2016. ПЛАН 2017. ПЛАН 2018.  ПЛАН 2019.  

1. Једнпкратне ппмпћи2  56.000,00 КМ 80.000,00 КМ 90.000,00 КМ 100.000,00 КМ 110.000,00 КМ 

2. 
Финансираое хуманитарних 

прганизација и удружеоа грађана3 
 65.000,00 КМ  65.000,00 КМ  65.000,00 КМ  65.000,00 КМ  65.000,00 КМ 

3. 

Субвениција набавке учбеника и 
щкплскпг прибпра за све  

пплазнике првих и других разреда 
пснпвне щкпле 

10.000,00 КМ 15.000,00 КМ 20.000,00 КМ 25.000,00 КМ 30.000,00 КМ 

4. 
Субвенција услуга предщкплскпг 
васпитаоа и пбразпваоа за дјецу 
из спцијалнп угрпжених ппрпдица 

15.600,00 КМ 15.600,00 КМ 15.600,00 КМ 15.600,00 КМ 15.600,00 КМ 

5. Ппмпћ за ппвратнике 5.000,00 КМ 5.000,00 КМ 5.000,00 КМ 5.000,00 КМ 5.000,00 КМ 

6. 
Средства за стипендираое 

студената 
72.000,00 КМ 92.000,00 КМ 92.000,00 КМ 92.000,00 КМ 92.000,00 КМ 

Укупни расхпди и издаци за спцијалну 
заштиту 

223.600,00 KM 272.600,00 KM 287.600,00 KM  302.600,00 KM 317.600,00 KM 

 

 

                                                           
2
 Једнпкратне нпвшане ппмпћи за трпщкпве лијешеоа и сахрана прекп бпрашке прганизације 

3
 Удружеоа грађана кпја се баве спцијалнпм препблематикпм (Црвени крст, Удружеое пензипнера и сл.) 



АНЕКС 2.   ИЗДАЦИ ПП ПСНПВУ ПРИМЈЕНЕ ЗАКПНА П СПЦИЈАЛНПЈ ЗАЩТИТИ – УПЛАТЕ ЗА ЦЕНТАР 

Опщтина је у складу са Закпнпм п спцијалнпј защтити кпји је ступип на снагу у мају 2012. гпдине, усклађивала и увећала 

средства за предвиђена права, кпја су у ранијем перипду била недпвпљна и нису задпвпљавала пптребе кприсника. 

РБ П П И С 
РАСХПДИ 

2014. 
ГПДИНА 

ПЛАН ЗА 
2015. 

ГПДИНУ 

ПЛАН ЗА 
2016. 

ГПДИНУ 

ПЛАН ЗА 
2017. 

ГПДИНУ 

ПЛАН ЗА 
2018. 

ГПДИНУ 

ПЛАН ЗА 
2019. 

ГПДИНУ 

 ТЕКУЋИ РАСХПДИ 186.134,16 187.138,00 185.418,00 187.500,00 190.000,00 191.000,00 

1. Расхпди за лишна примаоа 172.145,41 174.729,00 173.009,00 175.000,00 177.000,00 178.000,00 

2. 
Расхпди пп пснпву кприщћеоа 
рпба и услуга 

13.989,75 12.409,00 12.409,00 12.500,00 13.000,00 13.000,00 

 ДПЗНАКЕ ЗА КПРИСНИКЕ 466.780,41 505.971,00 493.579,00 500.000,00 501.000,00 505.000,00 

3. 
Дпзнаке грађанима кпје се 
исплаћују из бучета Опщтине 

223.148,93 222.625,00 228.443,00 230.000,00 229.000,00 230.000,00 

4. 
Дпзнаке грађанима кпје се 
исплаћују из бучета Републике 

175.775,18 194.411,00 192.728,00 194.000,00 193.000,00 194.000,00 

5. 
Дпзнаке другим инст. пбавезнпг 
спц. псигураоа кпје се исплаћују 
из бучета Опщтине 

54.818,90 75.635,00 59.108,00 62.000,00 65.000,00 67.000,00 

6. 
Дпзнаке другим инст. пбавезнпг 
спц. псигураоа кпје се исплаћују 
из бучета Републике 

13.037,40 13.300,00 13.300,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 

 УКУПНП РАСХПДИ И ИЗДАЦИ: 652.914,57 693.109,00 678.997,00 687.500,00 691.000,00 696.000,00 

                                                                            


