СКУПШТИНИ ГРАДА ЧАЧКА
ГРАДОНАЧЕЛНИКУ
ГРАДСКОМ ВЕЋУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
у периоду од 01.01.2018. год. до 31.12. 2018. год.

Управа за друштвене делатности обавља послове који се односе на
задовољавање одређених потреба грађана у области просвете, примарне здраствене
заштите, културе, спорта, дечије и социјалне заштите, комуналних делатности.У оквиру
ових области припрема предлог одлуке о буџету ,припрема и реализује финансијске
планове, припрема и доноси нормативне акте.
Управа обавља и поверене послове од стране Министарства за рад, борачка и
социјална питања у области борачке заштите и дечије заштите. Средства за ове
делатности обезбеђују се у буџету Републике Србије.
У оквиру Управе за друштвене делатности постоје три организационе
јединице
1. Служба за борачко инвалидску заштиту
2. Служба за послове друштвене бриге о деци
3. Служба за друштвене делатности које се финансирају из буџета Града Чачка

Служба за борачко инвалидску заштиту
обавља поверене послове од стране
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
СЛУЖБА ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ

У оквиру своје надлежности одлучује о правима бораца, војних инвалида,
цивилних инвалида рата и чланова њихових породица, и то праву на :
-

личну инвалиднину
породичну инвалиднину
увећану породичну инвалиднину
додатак за негу и помоћ
ортопедски додатак
ортопедска помагала
борачки додатак
породични додатак
месечно новчано примање
помоћ у случају смрти војног инвалида
накнада погребних трошкова
и о другим правима по републичким и савезним прописима.

На основу донетих решења врши се исплата инвалиднина за кориснике и то :
-

војне инвалиде
цивилне инвалиде рата
корисника породичне инвалиднине

123 корисника
21 корисника
104 корисника

У к у п н о .................................................. 248 корисника
У оквиру напред наведених остварених основних права, одлучује се и врши
исплата и за изведена права и то :
- месечно новчано примање 77 корисника,
- борачки додатак14 корисника,
- ортопедски додатак25 корисника,
- додатак за негу и помоћ9 корисника,
- породични додатак1 корисника,
-накнада за време незапослености за ратне војне инвалиде I-IV група - 4
корисника,
- месечно новчано примање за незапослене ратне војне инвалиде V-X група - 8
корисника,
- одлучује се о праву на ортопедска и друга помагала – 2 корисника
- одлучује се и о другим правима по републичким и савезним прописима.
У извештајном периоду по спроведеном управном поступку донето је 1000
решења којим је одлучено о стицању статуса енергетски угроженог купца електричне и
топлотне нергије.
Планирање потребних средстава и исплату инвалидских права за цивилне
инвалиде рата (личне инвалиднине, додатка за негу и помоћ и ортопедског додатка) и
исплату месечног новчаног примања - укупно 125 корисника - врши служба .
У току године врши се провера услова за остварење права (статусне промене,
школовање, докази о незапослености, докази да нису остварена права преко фонда
пензијског и инвалидског осигурања, да нису порески обвезници, да нису регистровани
као предузетници, провере адресе корисника и слично). Код насталих утицајних
промена води се поступак за поновну оцену права по службеној дужности, или по
захтеву странке.
Два пута годишње на захтев надлежног министарства ажурирају се спискови
корисника са одговарајућим променама.
Такође, на захтев странака издају се уверења, односно потврде .
Корисницима се издају књижице за повлажћену вожњу о чему се води
евиденција.
У оквиру Службе обављају се и следећи послови:

- покретање прекршајних поступака против родитеља чија малолетна
деце не похађају редовно основну школу /укупно 4/,

- у оквиру ученичког и студентског стандарда: издато је 555 уверење о
материјалном услову за ученичке и студентске домове, уверења за
ученичке стипендије 312, за студентске кредите 259, који се исплаћују
из републичког буџета, и 24 уверењe за умањење школарине ,

-

у оквиру финансијске подршке ученицима и студентима, која се
исплаћује на терет градског буџета, обрађено је 306 предмета,

- у оквиру рада Интерресорне комисије спроведен је поступак у 156
предмета за пружање додатне образовне, здравствене или социјалне
подршке детету или ученику

- урађено је 117 уговора о реализацији програма којима се остварује
општи интерес у области спорта на територији града Чачка и 40 уговора о реализацији
програма којима се остварује општи интерес у области културе .
- обрађено је 88 предмета у вези остварења права на бесплатан,односно
превоз са попустом у градском и приградском саобраћају за странке које су поднеле
захтев преко Градске управе сходно Одлуци о бесплатном и превозу са попустом у
градском и приградском саобраћају (Сл.лист града Чачка број 23/2016).
Служба друштвене бриге о деци
Служба друштвене бриге о деци припада Градској управи за друштвене
делатности које обавља послове из оквира своје надлежности. Служба обавља
поверене
послове од стране надлежног Министарства рада, запошљавања и
социјалне политике из области дечије заштите.
У оквиру своје надлежности решава на основу Закона о финансијској подршци
са децом („Сл.гласник.Р.Србије“ 113/2017 и 50/2018), Закона о раду, Закона о
социјалној заштити, Закона о буџетском систему, Закона о пореском поступку и
пореској администрацији, Закона о општем управном поступку и одлучује о праву на:
1. накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства,одсуства
са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета
2. остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета
3. родитељски додатак
4. дечији додатак
5. накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског
старања
6. накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у
развоју и децу са инвалидитетом
7. накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу корисника новчане
социјалне помоћи
8. регресирање трошкова боравка у предшколској установи деце из материјално
угрожених породица
Права утврђена овим Законом су права од општег интереса и у обезбеђивању
средстава за остваривање истих стара се Република Србија.
Од 1.јула 2018.године примењује се нови Закон о финансијској подршци са
децом („Сл.гласники.Р.Србије“ 50/18).
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике врши надзор над
радом Службе у вршењу овим Законом поверених послова државне управе.
Служба о наведеним правима решава у првом степену на основу поднетог
захтева странке. Захтеве за дечији и родитељски додатак штампа и доставља надлежно
Министарство. Решења за наведена права се доносе на основу програма које је

доставило Министарство. Министарства, које преко Поштанске штедионице врши
исплату накнаде корисницима.
Рефундација накнаде зараде послодавцима врши Служба на текуће рачуне
послодавцима,односно предузетницима који су привремено прекинули обављање
делатности због породиљског боловања.
Служба има укупно осам запослених и то шест са високом школском спремом,
1 са вишом и 2 са средњом који решавају о правима предвиђена Законом.
По систематизацији Службу чине шеф, радно место за утврђивање права у
првом степену, радно место за административно-управне послове, радно место за
финансијске послове, ликвидатура и административне послове.
Шеф службе у учествује у:
- организацији рада Службе
- утврђивању права на накнаду зараде за породиљско одсуство, одсуство са рада
ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета
- утврђивању права на накнаду трошкова боравка у Предшколској установи за
децу са сметњама у развоју и за децу без родитељског старања
- по овлашћењу Министарства рада и социјалне политике бр. 401—00-00297/0913 од 26.03.2009..врши пренос средстава за породиљска права послодавцима и
- Остварује сарадњу са другим организационима јединицама
- Остварује сарадњу са надлежним Министарством
- Стара се да се захтеви реше у законском року
- Стара се о реализацији програма за време „Дечје недеље“
`
У утврђивању Законом предвиђених права у првом степену одлучују
Иван Јаковљевић и Миладин Тошић и Тања Савић дипломирани правници
- утврђују право на дечији додатак, родитељски додатак одсуства са рада
ради посебне неге детета
- примају захтеве за напред наведена права и пружају савете странкама
односно упућује исте у службе и установе како би прибавили потребну
документацију за остваривање права по потреби водe евиденцију о
поднетим захтевима односно уписују у помоћну књигу евиденције свe
поднетe и решенe захтевe
- путем е-ЗУП-а прикупљају податке који су од интереса за остваривање
поменутих права
- приликом решавања о утврђивању права старају се о правилној примени
начела ЗУП-а, нарочито начела ефикасности и помоћи неукој странци
- позитивна решења за дечији и родитељски додатак и накнаду зараде за
време породиљског одсуства достављају се информационом центру
Министарства, који даје налог Поштанској штедионици за исплату
корисницима
- за захтеве за породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета
поднете после 01.јула исплата се врши на текуће рачуне подносиоца
захтева- породиља
- обављају друге послове које одреди шеф Службе

У периоду од 01.01.2018. год. до 31.12.2018. год. укупно је поднето 6.389 захтева:





За дечији додатак – (нових захтева) 236 захтева
За дечији додатак – (обновљених захтева) 3.300 захтева
За родитељски додатак – 1.246 захтева
За накнаду за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета – 887 захтева
 За посебну негу детета - 87 нова захтева и
 За накнаду трошкова боравка деце у приватним предшколским установама
(„Мимиланд“и „Гимназион“ )720 решења.
--------------------------- Укупно је поднето 6.389 захтева--------------------------------Сви захтеви су решени у законом предвиђеном року.
У наведеном периоду уложено је укупно 6 жалби на решење за дечији додатак ,
на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета.
За финансијске послове задужена је Радојка Бошковић, дипломирани
економиста
1. У току сваког месеца врши рефундацију послодавцима накнаде зараде за
време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета и посебне
неге на основу дозначених средстава од стране Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике,
2. саставља месечни извештај о утрошку средстава за претходни месец и
3. износ потребних средстава за текући месец и доставља Министарству
најкасније до десетог у месецу
4. -приликом захтева за потребна средства дужна је да достави и број породиља
код послодаваца као и ред рођења детета за које остварују право
5. пре доставе НЗ 2 обрасца обавезна је да провери да ли су захтеви од стране
послодавца оправдани,тј да ли постоје докази о исплати зараде породиљама
(обрасци оверени од стране Пореске управе и изводи из банке о уплаћеним
порезима и доприносима као и нето зараде породиљама
6. по исплати послодавцима, књижи извод и одлаже документацију
7. -стара се о правилном утрошку средстава прикупљених за време „Дечије
недеље“ и извештај о томе доставља Министарству
врши друге послове које одреди шеф службе и начелник
За послове ликвидатуре задужене су Славица Павловић струковни економиста и
Ивана Топаловић-економиста
1. утврђују износ накнаде зараде породиљама запослених код послодавца,као и
породиљама које самостално обављају делатност
2. дужне су да утврде тачан износ примљене зараде за 12 месеци пре отварања
породиљског одсуства на основу приложених доказа од стране послодавца
3. контролише исплату накнаде зараде породиљама на обрасцу НЗ1, односно да
ли је приложен извод из банке, докази из Пореске управе и друго
4. када провере све податке о исплати накнаде зараде попуњавају налоге за
пренос односно рефундацију послодавцима
5. приликом исплате књиже на евиденциони картон исплату за сваку
породиљу

6. уносе податке о подносиоцима захтева за накнаду зараде, односно накнаду
плате за време породиљског одсуства,одсуства са рада ради неге детета и
одсуства са рада ради посебне неге детета, остале накнаде по основу рођења
и неге детета и посебне неге детета
7. друге послове које одреди шеф Службе и начелник

Славица Павловић врши обрачун накнаде зараде за лица која самостално
обављају делатност, а немају других запослених и сваког месеца доставља ПП
надлежној служби

Административне послове обављају Милорад Весковић и Ненад Миловановић
1. примају захтеве за дечији, родитељски додатак и накнаду зараде за време
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета
2. воде евиденцију о примљеним и решеним захтевима
3. старају се о интерном архивирању предмета
4. експедују пошту и улажу доставнице у досије корисника
5. носе примљене захтеве у писарницу Градске управе и заведене предмете
достављају у Службу
6. остале послове које одреди шеф службе
Службе за друштвене делатности које се финансирају
из буџета Града
Служба је активно учествовала у припремама података и елемената за
утврђивање Нацрта Одлуке о буџету Града за 2019. годину и то у делу који се односи
на област предшколског образовања, основног и средњег образовања, културе, физичке
културе, социјалне заштите, других социјалних давања, примарне здравствене заштите,
сипендирање ученика и студената, превоз лица који имају право на субвенцију и
друго.
Планирана и реализована средства која се трансферишу у оквиру Градске управе
за друштвене делатности, односно службе за друштвене делатности које се
финансирају из буџета Града у 2018. години представљају око 36% буџета Града.
Припрема елемената за израду Нацрта Одлуке о буџету подразумева активности
на припреми образаца и упутства о елементима за израду захтева буџетских корисника
за средства у 2018. години и достављање истих свим буџетским корисницима. Након
добијања писаних захтева за средства буџетских корисника служба је приступила
припреми и изради радне верзије финанисјских планова чија основа су захтеви
буџетских корисника. Ови материјали су били полазна основа за припрему Нацрта
Одлуке о буџету за 2019. годину. На седницама руководства града, а дата су одређена
мишљења и сугестије за измене предложених елемената финансијских планова односно
Одлуке о буџету Града. Служба је уважавајући примедбе, сугестије и корекције
припремила елементе за Предлог Одлуке о буџету и као такав је био предмет расправе
на Скупштини Града.

C:ryx6a je y 2018. roAr,rnr.r ypa4nila I,Iseemraj o r,r3Bprrremy 6yrJera fpaaa ,
u:eeruraje o pea,ru:aqraju (fnHancnjcxux nJraHoBa 6y4ercr<ux Kopr,rcur,rKa r43 o6lacru
.upyIIrrBeHLIx AenarHocru xoje ce $uuaucvpajy u: 6yuera fpana 3a nepro.{ janyap-jyn 2018.
rorl4He a rleprloA jauyap-cenrerra6ap 2018. roAr4He Kao v u:neruraj o pea,rusaqzjz
SunaucujcKl4x II.rraHoBa 3a nepro4 jauyap-leqeu6ap 2017 . roAr{He v cBLt oBr.r Marepujuru cy
6utru sa pa3Marparby ua fpa4cr<ou nehy u Cxyuumvnu tpa1a. Oru useerrraju cy ypafenra
sa 6azu flperxoAHor cBaKoAHeBHor Krbr4roBolcrBeHor axypr4parLa [ocJroBHr4x npoMeHa y
KrLuroBoAcrBy I{ nperxoAHor ycarnarxaBarr,a rpanc$epa ca K}br{roBoAcrBeHIaM craBr,rMa ca
cnunr 6yUercKI{M KopLIcHt4Ut4ua. Cnyx6a cBaKoAHeBHo Bprrrr{ :anoferre r4 eBr{AeHTr,rparbe
3axreBa 6yuercxzx KopI4cHHKa 3a cpeAcrBa, Bprrrr4 flperneA .4ocraBJbeHe AoKyMeHraqraje,
Tpaxl{ AorIyHy 4oryltenraquje yxo.naxo je uorpe6no, rparv Ar4HaMr{Ky pea,rrr,rsaquje
(fuuancujcKllx rIJIaHora 6yqercKr.rx Kopr4cHprKa, Bprx[ cpaBrbeu,e nocJroBHr.rx Kr6r.rra ca
6yuercruu KopIrcHI4IIIaMa I{ HaKoH Tora caqr4maBa H3Bemraje sa fpa4cxo eehe u Cxyuuruny
fpa4a.

ClyN6a 3a ApylxrBeHe AeJrarHocrrr xoje ce $unancupajy u: 6yqera fpa4a je
r{ AolyHe Ognyr<e o 6yuery rpa.qa za 2018. ro4uny, u
rlpeAnoxHna fpa4ouauenHl4Ky y Bl4rrre HaBpara r.r3MeHe H AorryHe $anancrEjcKr.rx rrJraHoBa
rIpHrIpeMI.{na eneMeHre Id3MeHe

fpa4cxe ynpaBe
nporpaMcKr.rx

3a ApylxrBeHe AenarHocrr4 KaKo 6ra ce noeehana

aKTr4

e$uxacuocr y peanr.r3ar\uju

BHocrn 6ylercKr.rx KopprcHr.rKa.

CnyN6a je arrunuo f{ecrBoBana y nparpeMaMa oAnacKa yqeHr4Ka cpeArlr{x rxKoJra
Hocl{oqa ,,ByKoBLIx" Aunroua Ha HarpalHo cry4rajcxo rryroBarbe y 3eMJbe Enpoucre ynraje,
ypa4ilna cBe nperxoAHe paAlbe 3a upujeu ,,Byronaqa" KoA rpaAoHarreJrHuxa xojorra
rIpI4nLIKoM rpaAoHarreJIHLIK ca caparHr{rl[Ma AoAeJbyje xmure. flope4 Tota, cJryxla je
lparlrna peallEsaqujy Lr BpIxI{navcilnary cryleHTcKr4x r4 yqeHr.rqKlrx crr.rleHgujaw Hatpatra,
Kao LI peanu:aqujy npojexara us o6tacrr,r 3arrrrr.rre xr.rBorHe cpeAr{He ra yuanpelema
6es6e4uocrz cao6pahaja y 2018. ro4unu.
lloce6ne aKTLIBHocru ctyx6aje zrraa-na y ,4ocraBJbarby AoKyMenraquje, noAaraKa r,r
IaH$oplraquja no 3uxreBl4Ma flpxaeue peBr]3opcKe r.rHcrr,rryquje xoja je npurz,ra KoHrpony
rocJroBHax npoMeHa a rpaHc$epay 2018. ro4rauz.

Haqelnr.rx
Ipa4crce y[paBe 3a ApyrrrBeHe

