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ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УСТАНОВИ
ЈУ „Центар за социјални рад“ Шамац је установа социјалне заштите, која је
основана Одлуком СО Шамац 1979.године, а која има за циљ провођење социјалне,
дјечије и породично-правне заштите на подручју општине Шамац.
ЈУ „Центар за социјални рад“ Шамац је установа са јавним овлаштењима која има
као приоритетну намјеру пружање висококвалитетне услуге социјалног рада кроз модел
водитеља случаја и утицати на унапређење социјалне заштите у најширем смислу на
подручју општине Шамац.
У 2015. години, ЕУ програмом за опоравак од поплава који у БиХ имплементира
УНДП, изграђена је нова зграда Центра за социјални рад са већим простором него што је
Центар раније посједовао, а тим пројектом је планиран и Дневни центар за дјецу и
омладину са сметњама у развоју чије просторије је на кориштење добило Удружење
грађана за помоћ лицима са посебним потребама које проводи своје активности.
Укупна површина зграде је 360 квм, два нивоа, два улаза (један за Дневни Центар).
Зграда посједује 10 канцеларија заједно са Дневним Центром, 4 тоалета и један
прилагођен за инвалиде, оставу, салу за састанке, архиву, термо-блок за централно
гријање и кухињу.
ДЈЕЛАТНОСТ
Према Статуту ЈУ Центра за социјални рад, као и других нормативних аката, у
вршењу јавних овлаштења, установа проводи мјере из области социјалне, породичноправне и дјечије заштите, а као Органу старатељства повјерени су јој и послови
старатељства, усвојења, те послови кривично-правне заштите малољетника. Основне
дјелатности рада Центра за социјални рад, као установе социјалне заштите су: откривање,
праћење и проучавање проблема из области социјалне, дјечије и породично-правне
заштите, предузимање мјера у рјешавању стања социјалних потреба и проблема,
иницирање и организовање превентивних активности у спречавању узрока социјалних
појава и проблема, остваривање функције старатељства, иницирање мјера за унапређење
система дјечије и социјалне заштите, пружање дијагностичких услуга, спровођење
одговарајућих третмана, савјетодавних и терапијских услуга корисницима, обављање
послова савјетовалишта за проблеме брака и породичних односа, васпитања дјеце,
усвојења, односа родитеља и дјеце, те друге дјелатности које су уређене законом и
одлукама јединице локалне самоуправе.
У вршењу јавних овлаштења, Центар стручни рад заснива на одредбама сљедећих
закона, те правилника, одлука и других аката који проистичу из тих закона, а то су:
• Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 37/12 и 90/16);
• Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 13/02, 87/07,
50/10);
• Породични закон („Службени гласник РС“, број: 54/02, 41/08, 63/14)
• Закон о дјечијој заштити („Службени гласник РС“, број: 114/17)
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• Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку
(„Службени гласник РС“, број 13/10)
• Закон о извршењу кривичних санкција („Службени гласник РС“, број: 12/10).
• Закон о заштити од насиља у породици („Службени гласник РС“, број 102/12 и 108/13).
У стручном раду, Центар примјењује и одредбе Закона о ванпарничном поступку,
Закона о матичним књигама, Закона о администаративним таксама и накнадама, Закона о
држављанству, те правилници и протоколи као подзаконски акти који ближе дефинишу
поступање Центра за социјални рад у одређеној области.
Примјењујући одредбе закона, Центар рјешава у првом степену у поступку
остваривања права из социјалне, дјечије и породично-правне заштите, те пружа услуге
социјалног рада. Услугама социјалног рада сматра се превентивна дјелатност у откривању
социјалних потреба, дијагностика, третман и савјетодавно-терапијски рад заснован на
примјени стручних и научних сазнања у циљу пружања стручне помоћи појединцима,
породицама и друштвеним групама да рјешавају своје животне тешкоће и унапређују
квалитет живота.
Право на услуге социјалног рада имају сви грађани, без плаћања накнаде, уколико
су те услуге у функцији превентиве, остваривања права из социјалне и породично-правне
заштите.
Како је у поплави која је у мају 2014.године погодила подручје општине Шамац,
уништена сва документација којом је Центар располагао, током 2018.године радило се на
доношењу подзаконских аката, тј. правилника којим се ближе дефинише пословање
Центра. На сједници Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад“ Шамац, одржаној
19.11.2018.године усвојен је Правилник о канцелариојском пословању, Правилник о
коришћењу службених телефона, средстава репрезентације и о ограничавању трошкова,
Правилник о дисциплинском и материјалном поступку и одговорности радника
запослених у ЈУ „Центар за социјални рад“ Шамац. Такође, донесена је и Одлука о
измјени правилника о платама и накнадама запослених у ЈУ „Центар за социјални рад“
Шамац, на основу измјена и допуна Закона о раду и измјена и допуна Закона о порезу на
доходак („Службени гласник Републике Српске“, бр. 66/18), те измјена и допуна Посебног
колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 66/18) чиме је дошло до повећања
коефицијената за обрачун плата почев од мјесеца септембра.
На истој сједници УО усвојена је и Листа документарне грађе са роковима чувања,
на чију примјену је дао сагласност Архив Републике Српске подручна јединица Добој.
У складу са Правилником о унутрашњој организацији послова и систематизацији
радних мјеста ЈУ „Центар за социјални рад“ Шамац број 999/11 од 11.11.2011. године, у
децембру 2018.године расписан је конкурс за пријем дипломираног социолога
приправника на одређено вријеме у трајању од 1 године. Стога, на крају извјештајног
периода ЈУ „Центар за социјални рад“ Шамац има десет запослених.
Структура запослених приказана је у Табели бр. 1

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
1
2
3

Анка Тутњевић
Љубица Босић
Тамара Кајтез
Кљечани

РАДНО МЈЕСТО
Директор
Социјални радник
Социјални радник

СТРУЧНА
СПРЕМА
Висока
Висока
Висока

РАДНИ
СТАЖ
15,5 година
23,5 година
8 година
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4
5
6
7
8
9
10

Десанка Јаћимовић
Вељко Милкић
Жељана Душанић
Јелена Миљић
Милица Вуковић

Социјални радник
Специјални педагог
Рачуновођа
Правник
Административни радник

Висока
Висока
Висока
Висока
Висока

6 године
12,5 године
6,5 година
24,5 година
22,5 година

Бојана Дудуковић

Возач, достављач поште,
спремачица

Средња

31,5 година

Рада Ђокоћ

Социолог

Висока

0 година

Табела бр. 1

У Центру за социјални рад Шамац, стручни рад је организован по принципу
поливалентног социјалног рада. Социјални радници воде поступак и рјешавају у првом
степену о свим правима из области социјалне и породично-правне заштите, те пружају
услуге социјалног рада. Правник је референт дјечије заштите, те рјешава у првом степену
о правима из дјечије заштите. Такође, примјењују се и методе тимског рада, гдје се на
тиму који сачињавају стручни радници Центра (социјални радници, правник, специјални
педагог и директор), рјешава о свим важнијим питањима из области социјалне и
породично-правне заштите који захтијевају мултидисциплинарни приступ.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Према члану 2. Закона о социјалној заштити, социјалнa заштита је дјелатност од
општег интереса за Републику Српску, којом се пружа помоћ лицима која се нађу у стању
социјалне потребе и предузимају потребне мјере ради спречавања настајања и отклањања
посљедица таквог стања. Стање социјалне потребе је стање у којем је лицу неопходна
помоћ ради савладавања социјалних и других
тешкоћа и стварања услова за
задовољавање основних животних потреба, а уколико се те потребе не могу задовољити у
другим системима социјалне сигурности. Дјелатност социјалне заштите обухвата мјере и
активности за стварање услова за остваривање заштитне функције породице, услова за
самосталан живот и рад лица која се налазе у стању социјалне потребе или за њихово
активирање у складу са способностима, обезбјеђивање средстава за живот материјално
необезбијеђеним и за рад неспособним лицима и другим грађанима који су у стању
социјалне потребе, као и обезбјеђивање других облика социјалне заштите.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Права из области социјалне заштите су:
новчана помоћ,
додатак за помоћ и његу другог лица,
подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју,
смјештај у установу,
збрињавање у хранитељску породицу,
помоћ и њега у кући,
дневно збрињавање
једнократна новчана помоћ, и
савјетовање.

Право на новчану помоћ у мјесецу јануару 2018. године, остварила су 32 корисника
носиоца права, док је укупан број корисника износио 34 (30 остварено право за појединца,
4

2 остварена права за два члана породице). Износ новчане помоћи за појединца је износио
15% од основице (основица је просјечна нето плата у Републици за 2017. годину), што је
124,65 КМ, док је за породицу са два члана износио 166,20 КМ, односно 20% од основице.
У току године, поднесен је 1 захтјев за остваривање права на новчану помоћ. Након
спроведеног поступка и утврђених свих релевантних чињеница који су услов за
остваривање права, датом лицу право није признато. На крају извјештајног периода број
корисника права на сталну новчану помоћ остао је непромијењен.
Табеларни приказ права на новчану помоћ:
Право на новчану помоћ-преглед

Број корисника

Новчана помоћ- јануар 2018. године
Новчана помоћ-децембар 2018. године
Нови захтјеви
Призната права у 2018. години
Престанак права у 2018. години
Здравствена заштита
Табела бр.2

34
34
1
0
0
7

Право на додатак за помоћ и његу другог лица, закључно са 31.12.2018. године,
остваривало је 374 корисника, и то 124 корисника прве групе, који су остваривали право
на мјесечни новчани износ од 20% од просјечне нето плате (166,20 КМ), а којима је
извршена процјена од стране првостепене стручне комисије на потпуну зависност од
помоћи и његе другог лица, те 250 корисника којима је процијењена дјелимична потреба
за помоћи и његом, те остварен новчани износ од 83,20 КМ (10% од основице). У јануару
исте године, тај број је износио 335 корисника, и то 96 корисника прве групе који су
остваривали право на новчани износ од 166,20 КМ и 239 корисника друге групе који су
остваривали право на 83,20 КМ мјесечно.
Од 374 корисника права на додатак за помоћ и његу другог лица, колико их је користило
право путем Центра у 2018. години, 20 корисника су малољетна дјеца са сметњама у
развоју.
У току 2018. године, поднесено је 104 захтјева за остваривање права на додатак за помоћ и
његу другог лица (100 пунољетних лица и 4 малољетна лица), од којих је позитивно
ријешено 75. У току 2018.године 36 корисника права на додатак за помоћ и његу другог
лица је преминуло.
Табеларни приказ остварених права на додатак за помоћ и његу:
Право на додатак за помоћ и његу другог лицапреглед
Право на додатак за помоћ и његу другог лица- јануар 2018. године
Право на додатак за помоћ и његу другог лица-децембар 2018. год.
Поднешено нових захтјева
Призната права у 2018. години
Укупан број млљт.дјеце корисника права
Табела бр. 3

Број
корисника
335
374
104
75
20

Право на личну инвалиднину
Народна скупштина РС је у јуну мјесецу 2018.године усвојила Одлуку о одобрењу
пласмана средстава за унапређење положаја лица са инвалидитетом накнадом за личну
инвалиднину која је 15. јуна 2018.године и објављена („Службени гласник Републике Српске,
број: 53/18). Услов за остваривање права на личну инвалиднину је пребивалиште у Републици
Српској, зависност од помоћи и његе другог лица приликом задовољавања основних животних
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потреба, оштећење/обољење настало у развојном периоду, те налаз о утврђеном степену тјелесног
оштећења у висини од 80-100%.
Изузетак су лица са оштећењем у интелектуалном
функционисању код којих не мора бит утврђен степен тјелесног оштећења и лица са оштећењем
слуха преко 90% обострано, који да би остварили ово право не морају бити корисници додатка за
помоћ и његу другог лица. Са 31.12.2018. 61-о лице је остварило право на личну инвалиднину
путем Центра. Лична инвалиднина износи 100,00КМ и исплаћује се на мјесечном нивоу.

Право на подршку у изједначавању дјеце и омладине са сметњама у развоју у току
2018. године, остваривало је једно дијете које је путем Центра за социјални рад Шамац
смјештено у Завод за слијепа и слабовида лица „Будућност“ Дервента на терет буџетских
средстава Републике за школску 2017/2018. годину. Ријеч је о дјетету са оштећењем вида.
На крају извјештајног периода ово право је користило једно дијете које је уписано у трећи
разред за школску 2018/19.годину.
Смјештај у установу у јануару 2018. године користило је једанаест корисника. У
току 2018.године једна корисница која је смјештена у дом за старија лица путем Центра,
а која према Породичном закону нема сроднике који су дужни да је издржавају потписала
је уговор о доживотном издржавању, чијим потписивањем обавезу плаћања дома за њу
преузима старатељ. Тиме су се ствариле знатне уштеде за Центар у висини од 8 400,00 КМ
годишње.Такође, уштеде у висини од 8 400,00КМ годишње су остварене на тај начин, што
је једна корисница која је била смјештена у дом за стара лица на терет Центра, у априлу
2018.године примљена у Специјалну болницу за хроничну психијатрију Гаревац, те
трошкове лијечења и смјештаја за дату корисницу сноси Фонд здравства.
Закључно са 31.12.2018.године број лица смјештених у установу путем Центра за
социјални рад износи 9.
У табели бр. 4 представљен је приказ свих корисника који су остваривали право на
смјештај у установe социјалне заштите на крају извјештајног периода.
Број
корисника:

Износ права (КМ):
(мјесечно)

ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Вишеград

4

714,00

ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Приједор

3

714,00

ЈУ Завод „Будућност“

1

650,00

ЈУ Дјечији дом „Рада Врањешевић“ Бања Лука

1

761,25

9

6 409,25

Смјештај у установе социјалне заштите

УКУПНО:

Табела бр. 4

Право на збрињавање у хранитељску породицу
Током извјештајног периода једно малодобно лице је користило овај вид
збрињавања (сродничка хранитељска породица), на износ од 450,00 КМ мјесечно. Није
било нових захтјева за овај вид смјештаја.
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Право на помоћ и његу у кући током 2018. године није користио ниједан корисник.
За право на дневно збрињавање у току 2018. године није било захтјева. Ово право,
према Закону о социјалној заштити, може остварити дијете и пунољетно лице које има
право на смјештај у установу или збрињавање у хранитељску породицу и друго лице које
због својих психосоцијалних потешкоћа и других неповољних животних околности има
потребу за овим обликом заштите.
Ово право које је предвиђено Законом о социјалној заштити не остварује се на територији
општине Шамац. Нацртом нове зграде Центра за социјални рад Шамац предвиђен је и
простор у коме би био смјештен Дневни центар за лица са сметњама у развоју, с обзиром
да је значајан број дјеце којима је процијењена ометеност у развоју, а нису укључена у
неки вид образовања и оспособљавања. Основни сврха Дневног центра била би
побољшање квалитета живота за дјецу са сметњама у развоју и њихове родитеље. У
Центру за дневно збрињавање, дјеци би били обезбијеђени едукативни програми,
психосоцијална подршка, те програми социјализације и адаптације на околне услове
живота.
С обзиром да су наведене просторије предвиђене за дневно збрињавање уступљене на
кориштење Удружењу грађана за помоћ лицима са посебним потребама, ово удружење
проводи одређене активности на принципу дневног боравка два пута седмично.

Право на једнократну новчану помоћ у току 2018. године остварило је 80
корисника, од укупно поднесених 98 захтјева.
Када је у питању савјетовање као право из социјалне заштите, савјетовање као
системска и програмирана стручна помоћ коју реализују стручни радници примјеном
метода социјалног рада и других друштвено-хуманистичких наука, а чија је сврха помоћ
појединцу, породици или њеним члановима у развијању сопствених потенцијала и
социјалних могућности, помоћ у проблемима у васпитању дјеце и односима у породици,
проблема брачних и ванбрачних односа, насиља у породици и тешкоћа у свим другим
аспектима функционисања појединца или породице (дефиниција савјетовања по Закону о
социјалној заштити), током 2018. године, није било захтјева за ово право. Иако се са свим
корисницима који по било ком основу постану корисници права и услуга социјалне
заштите обавља и неки вид савјетовања, било да је у питању упућивање о кориштењу
појединих права, било примјењујући метод оснаживања у проблемима у социјалном или
породичном функционисању, Министарство још није донијело упутство о провођењу
савјетовања, које би детаљно требало да прецизира на који начин ће се евидентирати
корисници овог облика социјалне заштите и под којим условима ће се остваривати.

У табели број 5. представљен је приказ свих права из социјалне заштите, броја корисника,
евидентирани према полној структури:

ПРАВО

Број
корис
ника

М

Ж

Број
поднесених
захтјева у
2018. год

Број
признатих
права
(позитивно
ријешених
захтјева) у
2018. год.

Реализован
укупан годишњи
износ средстава
по праву (у КМ) –
рачунајући
заједно средства
јединице локалне
самоуправе и
Републике

Финансијска
дуговања по
праву
(у КМ)
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1. Новчана помоћ
2. Додатак за помоћ и његу
другог лица
3. Подршка у изједначавању
могућности дјеце и омладине
са сметњама у развоју
4. Смјештај у установу
5. Збрињавање у хранитељску
породицу
6. Помоћ и њега у кући
7. Дневно збрињавање
8. Једнократна новчана помоћ

9. Савјетовање

32

7

25

1

-

48 702,60

10 686,55

374

170

204

104

75

484 149,60

65 140,40

1

1

-

-

-

7 215,00

4 160,00

8

3

5

-

-

74 171,00

38 381,07

1

-

1

-

-

5 400,00

2 700,00

80
-

43
-

37
-

98
-

80
-

9 191,00
-

1 650,00
-

Табела бр. 5
Када су у питању малољетници, као посебно осјетљива категорија становништва, у
табели број 6, приказан је преглед дјеце до 18 година који се појављују као корисници
права из социјалне заштите од укупног броја корисника:

ПРАВО

Број
корисника

М

Ж

20

12

8

Број
поднесених
захтјева у
2018. год
6

1

1

-

1

1

1
1
-

1
-

1
-

-

-

1. Новчана помоћ
2. Додатак за помоћ и његу другог лица
3. Подршка у изједначавању могућности
дјеце и омладине са сметњама у развоју
4. Смјештај у установу
5. Збрињавање у хранитељску породицу
6. Помоћ и њега у кући
7. Дневно збрињавање
8. Једнократна новчана помоћ
9. Савјетовање

Број признатих
захтјева у 2018.
год.
4

-

Табела бр. 6

Проширена права из социјалне заштите
Током 2018. године, реализовано је право на сахрану за четири социјално угрожена лица.

ПРАВО

1. Сахрана
социјално
угроженог лица

Број
корисника

4

М

2

Ж

2

Број
поднешених
захтјева у
2018. год

Број
признатих
захтјева у
2018. год.

4

4

Реализован
укупан годишњи
износ средстава
по праву
(у КМ)

Напомена

788,00

197,00 КМ је
просјечан износ
за сахрану једног
лица

Табела бр. 7
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Рад комисија

Ступањем на снагу 03.03.2018.године новог Правилника о процјени потреба и
усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, Центар је предузео активности како
би се формирала комисија за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са
сметњама у развоју на подручју опоштине Шамац како убудуће родитељи и дјеца не би
морали да путују у Брод или друге сусједне општине кад треба да изврше процјену дјеце
или ревизију постојећих рјешења. Рјешењем Начелника бр. 01-111-28/2018 од
13.03.2018.године именована је комисија за процјену потреба и усмјеравање дјеце и
омладине са сметњама у развоју која ће убудуће радити у просторијама Центра.

Током 2018. године, Центар за социјални рад је упутио деветнаесторо дјеце на
комисију за процјену потреба и усмјеравања дјеце и омладине са сметњама у развоју.
Новчана накнада по обрађеном захтјеву износи 8,00 КМ за сваког члана комисије, а такође
се уплаћују порези и доприноси за сваког члана.

ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА
Поступак мирења
У извјештајном периоду, када је у питању породично-правна заштита, пред
Органом старатељства поднесено је 7 захтјева за одржавање поступка мирења брачних
супружника који имају малољетну дјецу.
У свим поступцима, мирење није успјело, те су супружници покренули поступак за развод
брака. Центар за социјални рад Шамац као Орган старатељства је учествовао у свим
покренутим поступцима развода и давао своје мишљење о повјери дјеце једном од
родитеља у оним поступцима у којима није било договора родитеља. У току 2018. године,
суд је у петнаест поступака развода донио одлуку о повјери млдб. дјеце, и то у дванаест
поступака мајци, и у три поступка оцу.

Одржавање личних родитељских односа са дјецом:
У Центру за социјални рад, у току 2018. године, вођено је и шест поступака за
контактирање са малољетном дјецом. Пет поступака je окончано рјешењем, док је један
поступак окончан споразумом странака. У извјештајном периоду, поднесена су два
захтјева која се односе на повјеру млдб. дјетета рођеног у ванбрачној заједници.
Спроведен је поступак, те је у једном случају постигнут споразум код родитеља дјетета, а
у другом случају захтјев је повучен.

Усвојење:
Центар је током извјештајног периода запримио четири захтјева за усвојење. Огран
старатељства је обавијестио брачне супружнике да њиховом захтјеву не може удовољити,
будући да на подручју општине Шамац нема малољетних лица за усвојење. Међутим, у
току извјештајног периода засновано је једно непотпуно усвојење.
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Старатељство:
У извјештајном периоду, Центар је у шест случајева именовао старатеља за
посебне намјене, док је Орган старатељства издао четири рјешења којим је родитељима
одобрено располагање над имовином своје малољетне дјеце.
Присуство давању изјаве малољетног лица у ПС Шамац:
Као орган старатељства, Центар учествује у свим питањима која се тичу
малољетних лица, а према којима се води неки формални поступак. Присуство стручних
радника Центра за социјални рад који раде на пословима са малољетном дјецом у
кривичном поступку је обавезно. Током 2018. године, социјални радник је присуствовао у
шест поступака давања изјаве малољетног лица у ПС Шамац.
Малољетничко преступништво:
У току 2018. године, малољетницима која су починила неки облик кривичног дјела
Суд је изрекао двије мјере појачан надзора органа старатељства, те два судска укора као
васпитне мјере. Такође, у извјештајном периоду изречена је и једна мјера полицијског
упозорења. У свим случајевима, стручни радници задужени за провођење мјере су
примјеном метода социјалног рада радили са малољетним и њиховим породицама.
Насиље у породици:
Доношењем Закона о заштити од насиља у породици („Службени гласник
Републике Српске, број:102/12 и 108/13), ближе је одређена друштвена брига за жртве
насиља у породици.
Основни циљ овог закона је заштита жртава насиља у породици спречавањем и
сузбијањем насиља у породици којим се крше уставом и законима загарантована људска
права и слободе. Заштита од насиља у породици остварује се примјеном овог закона и
закона којима се уређује управни, прекршајни и кривични поступак, заштита дјеце и
малољетника у кривичном поступку и поступак извршења кривичних санкција.
Насиље у породици представља сваку радњу којом се угрожава спокојство, психички,
тјелесни, сексуални или економски интегритет другог члана породице или породичне
заједнице.
Субјекти заштите за помоћ и подршку жртвама насиља у породици, јесу полиција,
тужилаштво, центри за социјални рад (службе социјалне заштите), здравствене и
образовне установе, надлежни суд.
Током 2018. године, у Центру је евидентирано 12 случајева насиља у породици. Сазнања о
учињеном насиљу, долазила су директно од жртве, пријавом из ПС Шамац, а у неколико
случајева и из ЦМЗ Шамац. Такође, у овом броју су садржана и понављани случајеви
насиља.
У табели бр. 8, приказани су бројчани показатељи броја жртава породичног насиља у
породици током 2018. године:
БРОЈЧАНИ ПОКАЗАТЕЉИ

2018. год.

Укупан број жртава насиља евидентираних у ЦСР-у

12

Број дјеце жртава

3

Број жена жртава

5

Број мушкараца

4

Број старијих лица (преко 65 год.)

3

Табела бр. 8
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Када је у питању породично-правна заштита, број корисника је неупоредиво мањи
у односу на социјалну заштиту, међутим, обзиром да природа посла изискује обично
дуготрајније ангажовање стручних радника, било на пољу уређења родитељских односа,
послова старатељства, малољетничког преступништва или других послова из домена
заштите породице и породично-правне заштите, бројчани подаци не одражавају стварно
стање и ангажованост стручног особља. Недостају одређени стандарди евидентирања
услуга социјалног рада, као и евидентирање корисника савјетовања као права по Закону о
социјалној заштити. С тим у вези, у Центру се евидентирају лица искључиво као
корисници неког права из социјалне, дјечије или породично-правне заштите.
Породично-правна заштита представља нарочиту комплексну област и захтијева
посебне вјештине стручних радника, гдје се настоји мултидисциплинарним и
интердисциплинарним приступом обезбиједити најквалитетније обезбјеђење права и
услуга својим корисницима. С обзиром да је материја комплексна, стручни радници
Центра за социјални рад настоје унаприједити постојећа и усвојити нова сазнања, те у
приликама које су им доступне, посјећују стручне семинаре на теме које су уско везане за
професију, односно поље друштвених и хуманистичких наука.

ДЈЕЧИЈА ЗАШТИТА
Законом о дјечијој заштити уређен је систем дјечије заштите. Сходно томе, права
у области дјечије заштите су :
1. Додатак на дјецу ;
2. Матерински додатак ;
3. Рефундација исплаћене нето плате;
4. Право на помоћ за опрему новорођенчета ;
5. Задовољавање развојних потреба дјеце.

Од значаја је и следеће :
1.Једнократна новчана помоћ за треће и четврто дијете по Одлуци Владе РС и
2.“Дјечија недеља” и “Међународни дан дјетета” у 2018.години ;
О правима по овом Закону, као првостепени орган, рјешава Центар за социјални рад.
По жалби рјешава Јавни фонд за дјечију заштиту РС, као другостепени орган.
Упретходној 2018.години запримљено је и обрађено укупно 671 захтјев од тога је
признато право за 647 корисника, што је табеларно приказано како слиједи :
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Р.бр.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Права
Додатак на дјецу
Друго дијете износ по дјетету
35,00КМ
Треће дијете износ по дјетету
70,00КМ
Четврто дијете износ по дјетету
35,00КМ
Вулнерабилне групе дјеце
90,00КМ
Додатак на дјецу-укупан број дјеце
Додатак на дјецу-број родитеља/корисника
Матерински додатак-незапослене породиље 405,00КМ
Рефундација исплаћене нето плате – запослене
породиље укупно исплаћено
Рефундација исплаћене нак.нето плате ½ радног
времена-запослени родитељи
Право на помоћ за опрему новорођенчета
Социјализација дјеце Републике Српске-2018.г.
„Дјечија недјеља“ и „Међународнио дан дјетета“ у
2018.год.
Једнократна новчана помоћ за треће и четврто
дијете по Одлуци Владе РС
УКУПНО ИСПЛАЋЕНО од 1 до 8
Табела бр. 9

Бр. дјеце у
2018.год.
180
117
19
37
353
245
82

Исплаћено КМ
у 2018.год.
75 600,00
98 280,00
7 980,00
39 960,00
221.820,00КМ
500.110,00КМ

47

227.272,56КМ

0

0,00КМ

106
24
8

26.500,00КМ
12.380,00КМ
480,00КМ

12+3

8.550,00КМ
985.962,56КМ

Исплату средстава по овим правима врши Јавни фонд за дјечију заштиту РС.
Задовољавање развојних потреба дјеце је једно од права из дјечије заштите које је и
у 2018.години успјешно реализовано кроз пројекат “Социјализација дјеце Републике
Српске -2018” у Црној Гори у Бечићима.
Овим Пројектом овухваћено је 14 категорија дјеце, а измећу осталих то су: дјеца из
породица које су корисници сталне новчане помоћи према Закону о социјалној заштити,
дјеца корисници права на дјечији додатак, дјеца без родитељског старања, дјеца жртве
насиља и жртве трговине дјецом, дјеца са сметњама у развоју, талентована дјеца и др.
У оквиру пројекта “Социјализација дјеце Републике Српске – 2018” из општине
Шамац учествовало је 24 дјеце и 2 васпитача.
Треба истаћи да је за један број дјеце ово често и први сусрет са морем, који већини
остаје у лијепом и незаборавном сјећању.
Организатор овог Пројекта је Јавни фонд за дјечију заштиту, а реализатори су
Центри за социјални рад.
Било је то јубиларно, шеснаесто по реду, љето успјешне реализације Пројекта.

Реализовани пројекти
Министарство породице омладине и спорта је крајем 2017.године расписало јавни
позив за пројекте којима се подиже квалитет породичног живота и пружа подршка
вишечланим породицама. Центар за социјални рад се јавио на расписани јавни позив
пројектом „Дјечија соба-срећније дјетињство“ којим је предвиђено опремање дјечије собе
за породицу са троје дјеце који су наши корисници права из дјечије и социјалне заштите.
Дати пројекат је одобрен од стране Министарства, те су средства уплаћена у марту
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мјесецу 2018.године. Након тога приступило се реализацији датог пројекта, тј. опремању
собе са свим неопходним намјештајем и средствима како би се обезбиједило побољшање
квалитета живота и основних услова за нормално одрастање троје малољетне дјеце
предшколског и школског узраста. Овај пројекат је реализиван у мјесецу априлу
2018.године.
Уназад неколико година МХ ЕРС МП а.д. Требиње ЗП Електро Добој а.д. Добој, дио
средства из нераспоређене добити усмјерава за најугроженије категорије. Након што је ЈУ
„Центар за социјални рад“ Шамац упутила молбу за донацију средстава МХ ЕРС МП а.д.
Требиње ЗП Електро Добој а.д. Добој, одобрена су јој средства и уплаћена на рачун у
висини од 1300,00КМ. Из тих средстава извршено је опремање купатила за једну
социјално угрожену породицу, у којој самохрани отац сам брине о двоје дјеце школског
узраста. Тиме је створен минимум услова за задовољавање основних хигијенских навика.
С`обзиром да је на подручју општине Шамац регистровано око 40-оро дјеце са
сметњама у развоју, као и на чињеницу да све већи број дјеце школског узрастра има
проблем са поремећајем концентрације и проблемом у учењу, Центар за социјални рад је
предузео активности како би обезбиједио PLAY ATTENTION апарат. PLAY ATTENTION
апарат је заправо компјутерски програм који садржи разне игре, с`тим да свака игра има
неколико нивоа, а игре покрећу мождани валови. Свака игрица је намијењена нечем
другом, једна побољшава памћење, друга нас учи да искључимо вањске факторе који нам
сметају док се покушавамо концентрисати, трећом се вјежба стрпљивост, а свим се вјежба
фокусираностр, јер се без концентрације игрица неће ни покренути.
Како набавка датог апарата са комплетном опремом кошта око 8 000,-КМ, успјели
смо да пронађемо донатора који је био спреман да нам донира исти. Ријеч је о удружењу
из Аустралије NEST Inc. Предсједник удружења NEST Inc, као и остали чланови
препознали су који значај овај апарат има осим за дјецу са сметњама у развоју, него и за
ширу друштвену заједницу, те су од прикупљених средстава путем организовања
различитих добротворних активности извршили набавку датог апарата.
Сама реализација овог пројекта је завршена у фебруару 2018.године, од када смо и
почели са коришћењем датог апарата. У марту мјесецу одржана је презентација
родитељима дјеце са сметњама у развоју, психолозима и педагозима основних и средње
школе са подручја општине Шамац, како би се упознали са начином рада апарата и
функцијама које он пружа. У току 2018.године шесторо дјеце је прошло кроз третман
датим апаратом.

У току 2018.године стручни радници Центра за социјални рад радили су са дјецом
код којих су примијећена развојна кашњења и одступања, а узраста су од 3 до 12 година.
Ову врсту помоћиза своју дјецу у 2018.години потражило је пет родитеља.
У октобру мјесецу 2018.године Министарство здравља и социјалне заштите
расписало је јавни позив за расподјелу дијела прихода од игара на срећу у 2018.години на
који се јавио Центар са пројектом „Пружи ми руку-дај ми прилику“. Овим пројектом је
планиран тродневни излет за петнаесторо дјеце са сметњама у развоју, пет родитеља који
би ишли у пратњи и три стручна радника. Овим пројектом се промовише равноправност
дјеце са сметњама у развоју која због социјалне ситуације, посебних потреба или
недовољно осмишљених програма немају прилику за дружење, социјализацију и
туристичко напуштање мјеста боравка.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА 2018. ГОД.

Правни основ за израду годишњег финансијског извјештаја Центра за социјални
рад чине сљедећи законски и подзаконски акти:
• Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске (“Службени гласник РС”,
број 94/15),
• Закон о буџетском систему Републике Српске (“Службени гласник РС”, број
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),
• Закон о трезору (“Службени гласник РС”, број 28/13 и 103/15),
• Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике (“Службени гласник РС”, број 98/16, 115/17 и 118/18),
• Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској (“Службени гласник РС”,
број 115/17 и 118/18),
• Правилник о финансијском извјештавању буџетских корисника (“Службени
гласник РС”, број 15/17),
• Правилник о примјени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор
(“Службени гласник РС”, број 128/11),
• Правилник о критеријумима за стицање статуса буџетског корисника (“Службени
гласник РС”, број 116/13),
• Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог
са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник РС“, бр. 45/16)
• Правилник о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске кориснике
(„Службени гласник РС“, број 110/16)
• Упутство о форми, садржају и начину попуњавања образаца за трезорско
пословање (“Службени гласник РС”, број 10/17),
• Други законски и подзаконски прописи који имају утицај на израду годишњег
финансијског извјештаја за 2018. годину.
У складу са наведеним актима финансијски извјештаји Центра су презентовани на
прописаним обрасцима за буџетске кориснике чија је главна књига у потпуности у саставу
главне књиге (трезора) јединице локалне самоуправе.
Укупни расходи и издаци на фонду 01, који укључују потрошачку јединицу ЈУ
Центар за социјални рад и потрошачку јединицу Трошкови социјалне заштите, износе
880.184 КМ и у оквиру су планираног буџета.
Првобитно планиран буџет од 911.400 КМ је ребалансом смањен на 910.300 КМ.
Већина позиција је у оквиру ребаланса буџета, изузев расхода за накнаду плата
запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата, као и
расхода за режијски материјал. Наведене позиције су незнатно веће од планираног износа
ребалансом буџета и накнадно су кориговане реалокацијом са појединих позиција на
којима је извршење било мање од процијењеног ребалансом.
Наведени буџет се планира у оквиру фонда 01 – Општи фонд, гдје је поред
средстава која иду на терет буџета јединице локалне самоуправе обухваћен и износ који се
дозначава из буџета Републике за социјалну заштиту, затим износ од средстава пензије и
инвалиднине који поједини корисници смјештени у установе уплаћују те тако учествују у
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финансирању смјештаја, као и средства од издавања у закуп канцеларија Центра.
Евентуалне донације се евидентирају на фонду 03 – Фонд грантова, и нису предвиђене
планом.
Од укупно насталих расхода и издатака у току 2018. године, који износе 880.184
КМ на терет буџета Републике иде 304.523 KM по основу финансирања и суфинансирања
права из области социјалне заштите у складу са Законом о социјалној заштити.
Расходи обрачунског карактера износе 21.439 КМ и највећим дијелом се односе на
расходе по основу амортизације (21.384 КМ). Поред њих евидентирани су и расходи од
усклађивања вриједности краткорочних потраживања у износу од 55 КМ приликом
преноса потраживања по основу више исплаћених средстава за додатак за помоћ и његу
другог лица на спорна потраживања.
Од наведених трошкова из 2018. године, неизмирене обавезе износе 152.310 КМ.
Поред тога, још увијек постоје неизмирене обавезе из претходних година, које износе
48.288 КМ, те су укупне неизмирене обавезе на дан 31.12.2018. године 200.598 КМ. У
односу на стање неизмирених обавеза на крају 2017. године, које су износиле 229.958 КМ,
дошло је до смањења од 13%.

ОПШТИ ФОНД (01)
ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД : 0300

Укупни расходи и издаци, без расхода обрачунског карактера, у оквиру
потрошачке јединице Центар за социјални рад износе 211.125 КМ и мањи су за 4% од
буџета за 2018. годину, а у односу на потрошњу у 2017. години на овој потрошачкој
јединици, повећани су за 4%.

4111 – Расходи за бруто плате
Потрошња на овој позицији износи 158.450 КМ, а односи се на расходе за нето
плате, порезе и доприносе и одговара предвиђеном буџету. У односу на претходну годину
расходи на овој позицији су већи за 12% из разлога што је у другој половини 2017. године
дошло до повећања коефицијената за обрачун плата који су усклађени са Посебним
колективним уговором за запослене у области локалне самоуправе РС.
4112 - Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених
Расходи на овој позицији обухватају трошкове топлог оброка и превоза на посао,
расходе по основу исплате јубиларних награда, божићнице и поклона радницама за 8.
март, као и порезе и доприносе који се обрачунавају на наведена примања, а износе 26.567
КМ и мањи су за 5% од плана. У односу на потрошњу претходне године, ова позиција је
смањена за 4% с обзиром да је након усклађивања са Посебним колективним уговором за
запослене у области локалне самоуправе РС смањен износ топлог оброка у односу на
ранији период.
4113 – Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања који се не рефундирају
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На наведеној позицији су евидентирани износи плате и припадајући порез и
доприноси на плату радника за вријеме боловања и износе 2.464 КМ, и већи су за 3% од
плана, а у односу на претходну годину мањи су за 11%.
4122 – Расходи по основу утрошка електричне енергије
Расходи по основу утрошка електричне енергије износе 4.486 КМ и мањи су од
планираног буџета за 36%, а у односу на претходну годину мањи су за 3%.
4122 – Расходи за комуналне услуге
На овој позицији су настали трошкови у износу од 937 КМ и мањи су за 1% од
предвиђеног буџета на тој позицији, а односе се на услуге водовода и канализације, као и
услуге одвоза смећа. У односу на претходну годину мањи су за 15%, с обзиром да је
Центар у другој половини 2017. године извршио набавку водомјера, што је омогућило да
се обавезе за утрошену воду обрачунавају на основу стварног утрошка воде, а не на
основу процјене, чиме је остварена уштеда у оквиру расхода за услуге водовода и
канализације.
4122 – Расходи за комуникационе услуге
Расходи за комуникационе услуге износе 2.375 КМ, што је мање за 10% од
планираног износа, а односе се на расходе за коришћење фиксног телефона. Наведени
расходи су за 11% већи у односу на претходну годину, с обзиром да је у току 2017. године
извршена набавка новог пакета интернета са већом брзином како би се омогућио рад у
новом програму за остваривање права из дјечије заштите.
4123 - Расходи за режијски материјал
Расходи за режијски материјал износе 3.101 КМ и већи су за 19% од плана. У ове
расходе се убрајају расходи за обрасце и папир, остали канцеларијски материјал, расходи
за хемијски метеријал за одржавање чистоће и остали материјал и помагала за одржавање
чистоће, затим трошкови поштарине, расходи за претплату на Службени гласник РС и
стручни рачуноводствени часпопис и остали режијски материјал. У односу на претходну
годину ови расходи су већи за 30%. На наведеној позицији је дошло до веће потрошње од
планиране због потребе за набавком канцеларијског материјала и одговарајућих књига за
које је управни инспектор у поступку инспекције указао да су обавезне за вођење
основних евиденција установе у складу са Уредбом о канцеларијском пословању.
4125 - Расходи за текуће одржавање
Расходи на овој позицији износе 1.795 КМ и односе се на расходе за текуће
одржавање превозних средстава, канцеларијске и комуникационе опреме, расходе за
одржавање грејне и расхладне опреме, као и расходе за остале услуге и материјал за
текуће поправке и одржавање опреме. Ови расходи су за 10% мањи од планираног износа,
а у односу на потрошњу претходне године већи су за 173% с обзиром да је Центар у
априлу 2017. године добио службени аутомобил из донације од Владе Јапана, те су се
повећали трошкови одржавања превозних средстава.
4126 - Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи по основу путовања и смјештаја износе 12 КМ и за 76% су мањи од плана,
а у односу на претходну годину незнатно су мањи. Обухватају расходе за трошкове
паркинга и путарине на службеном путу.
4126 – Расходи по основу утрошка горива
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Расходи по основу утрошка горива износе 1.051 КМ, што је 4% мање од плана, а од
потрошње у претходној години за 8% веће, с обзиром да је дошло до знатног пораста
цијена горива у односу на претходни период.
4127 – Расходи за стручне услуге
Расходи за стручне услуге су за 19% мањи од плана и износе 970 КМ, а у односу на
претходну годину мањи су за 20%. На наведеној позицији се евидентирају расходи за
услуге осигурања возила и осигурања радника. У 2017. години на наведеној позицији су
евидентирани и трошкови објава у Службеном гласнику приликом промјене лица за
заступање, као и приликом усклађивање организације и општих аката са одредбама
закона, док у 2018. години није било истих, те је из тог разлога остварена мања потрошња
на овој позицији.
4129 – Остали некласификовани расходи
Расходи у оквиру ове позиције износе 8.067 КМ и мањи су за 19% од планираног
износа, а у односу на потрошњу из 2017. године мањи су за 32%, с обзиром да су у току
2017. године ангажована лица по уговору о дјелу, док у 2018. години није било потребе за
истим. Такође, у 2017. години на истој позицији су евидентиране судске таксе и други
трошкови тужбе и таксе за промјену лица за заступање, затим трошкови у поступку
утврђивања испуњености услова за оснивање центра за социјални рад, којих није било у
2018. години.
Ова позицији обухвата расходе за накнаде комисији за оцјену способности у
поступку остваривања права из социјалне заштите и комисији за процјену потреба и
усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју, који чине највећи дио. Такође, на
овој позицији се евидентирају и расходи по основу котизација за семинаре, расходи за
накнаде члановима Управног одбора, расходи по основу репрезентације, допринос за
професионалну рехабилитацију инвалида, таксе и накнаде за регистрацију возила и друге
јавне таксе и остале накнаде на терет послодавца.
5113 – Издаци за набавку опреме
Наведени издаци се односе на набавку два клима уређаја и износе 850 КМ, што
одговара планираном износу, а средства за ту намјену су обезбијеђена од издавања у закуп
канцеларија Центра.
6381 – Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају
Издаци на овој позицији су планирани за евентуално коришћење боловања или
породиљског одсуства у периоду дужем од 30 дана, међутим у 2018. години није било
наведеног одсуства.

ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ: 0301
Трошкови социјалне заштите износе 669.059 КМ, што је мање од планираног
буџета на овој потрошачкој јединици за 3%, а у односу на претходну годину потрошња на
овој потрошачкој јединици је повећана за 65.556 КМ, односно за 11%.
До повећања у односу на претходну годину је дошло због увођења накнаде на
личну инвалиднину од јула 2018. године, а поред тога и број корисника постојећих права
из социјалне заштите је у сталном порасту.
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4161 – Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова
У оквиру наведене позиције евидентирана је новчана помоћ, додатак за помоћ и
његу другог лица, једнократна новчана помоћ и накнада за личну инвалиднину. Укупан
износ на овој позицији је 570.244 КМ, што је за 3% мање од плана, а у односу на
претходну годину већи је за 16%.
Новчана помоћ
Настали трошкови по основу права на новчану помоћ износе 48.703 КМ, што је за
2% мање у односу на 2017. годину. Половина средстава за исплату наведеног права се
дозначава из буџета Републике, а друга половина се обезбјеђује из буџета јединице
локалне самоуправе.
Додатак за помоћ и његу другог лица
Додатак за помоћ и његу другог лица у 2018. години износи 484.150 КМ, што је
веће за 12% у односу на претходну годину. До повећања је дошло из разлога што се број
корисника наведеног права стално повећава. Као и код претходно наведеног права
половина средстава иде на терет буџета Републике, а друга половина на терет буџета
јединице локалне самоуправе.
Једнократна новчана помоћ
Једнократне новчане помоћи износе 9.191 КМ, а у односу на претходну годину
мање су за 3%.
Накнада за личну инвалиднину
Влада Републике Српске је у јуну 2018. године донијела Одлуку о одобрењу
пласмана средстава за унапређење положаја лица са инвалидитетом накнадом за личну
инвалиднину („Службени гласник Републике Српске“ број 53/18), у складу са којом се
средства обезбјеђују из буџета Републике. Наведена накнада у 2018. години је износила
28.200 КМ.

4163 – Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета
Републике, општина и градова
У оквиру ове позиције евидентирају се дознаке пружаоцима услуга на име
оспособљавања за рад дјеце и омладине, дознаке за смјештај штићеника у установе
социјалне заштите, дознаке за смјештај у хранитељску породицу, здравствено осигурање
по основу коришћења права из социјалне заштите, трошкови сахране социјално
угрожених лица и поштарина на исплату новчаних помоћи . Наведене дознаке износе
укупно 98.815 КМ, што је за 5% мање од плана, а за 13% мање у односу на претходну
годину.
Дознаке пружаоцима услуга на име оспособљавања за рад дјеце и омладине
У 2018. години наведене дознаке су износиле 7.215 КМ, што је за 34% мање у
односу на претходну годину. Средства за ову намјену се у складу са Законом у
потпуности обезбјеђују из буџета Републике.
Дознаке установама социјалне заштите за смјештај штићеника
Значајан износ у оквиру трошкова социјалне заштите чине и трошкови за смјештај
штићеника у установе социјалне заштите, који су у 2018. години износили 74.171 КМ и за
14% су мањи у односу на претходну годину. Наведене трошкове чине цијена смјештаја у
установу и џепарац за личне потребе штићеника који износи 5% мјесечно од дате цијене.
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Два штићеника, који су смјештени у установе, из средстава пензије и инвалиднине
учествују у финасирању смјештаја, те се та средства у износу од око 5.600 КМ уплаћују на
рачун јавних прихода општине Шамац.
Дознаке хранитељским породицама за смјештај штићеника
Дознаке за смјештај у хранитељску породицу износе 5.400 КМ, што одговара
износу од претходне године.
Здравствено осигурање по основу кориштења права из социјалне заштите
Здравствено осигурање за кориснике у 2018. години је износило 6.900 КМ и веће је
за 7% у односу на 2017. годину. За исплату права на здравствено осигурање за лица која
су корисници права на новчану помоћ и додатка за помоћ и његу другог лица половина
средстава је обезбијеђена из буџета Републике а друга половина из буџета јединице
локалне самоуправе. Међутим, за лица која нису корисници права на новчану помоћ или
права на додатак за помоћ и његу другог лица, већ остварују здравствену заштиту путем
Центра по основу неког другог права из области социјалне заштите и нису у могућности
да буду осигурана по другом основу, износ здравственог осигурања се у цијелости
фининсира из буџета јединице локалне самоуправе.
Сахрана социајално угрожених лица
У току 2018. године обезбијеђени су трошкови сахране за четири лица и износе
укупно 788 КМ, што је за 33% више у односу на претходну годину.
Поштарина на новчане помоћи
Поштарина на новчане помоћи износи 4.337 КМ и већа је за 2% у односу на 2017.
годину.

ФОНД ГРАНТОВА (03)
У оквиру фонда 03, по основу грантова добијених из пројеката евидентиране су
одређене позиције у укупном износу од 3.290 КМ,
Наведени расходи се односе на средства опремања дјечије собе по пројекту
„Дјечија соба – срећније дјетињство“ у износу од 2.000 КМ која су обезбијеђена од
Министарства породице, омладине и спорта РС.
Поред тога од средстава добијених од „Електро Добој“ реализован је пројекат
опремања купатила за једну породицу у износу од 1.290 КМ.
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