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Програм рада
Полазне основе програма
Програм рада Центра за социјални рад Шамац урађен је у складу са важећим Законима,
Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада, Одлукама и прописима који
регулишу систем социјалне заштите, друштвеним и економским кретањима у Општини,
организацијском и кадровском структуром Центра и важећим техникама и методама рада у вршењу
јавних овлашћења.
Основни правци дjеловања социјалне заштите је организована друштвена дjелатност од
јавног интереса чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у
друштву појединаца и породица, као и спријечавање настајања и отклањања посљедица социјалне
искључености. Центар за социјални рад одлучује о остваривању права корисника утврђених
Законом и о коришћењу услуга социјалне заштите.
Такође, Центар за социјални рад, у складу са актима јединице локалне самоуправе, учествује
у пословима планирања и развоја социјалне заштите у јединици локалне самоуправе.
У наредном периоду, као и предходних година, основни правци дјеловања и активности
Центра за социјални рад били би усмерени ка:
-најосјетљивијим категоријама становништва, дјецу и младе, одрасла и стара лица у стању
социјалне потребе са подручја општине Шамац, праћење и проучавање социјалних потреба и
проблема, иницирању и организовању превентивних активности, стварању услова за побољшање
услуга социјалне заштите.
- ЗАКОН
Рад Центра за социјални рад Шамац заснива се на Закону о социјалној заштити, предвиђеним
Правилницима Министарства здравља и социјалне заштите, Породичном Закону, Закону о општем
управном поступку, Уставу Републике Српске и другим релевантним Законима и Правилницима.
Обавеза свих запослених у Центру јесте придржавање слова Закона, а задатак Директора
претпоставља и контролу свих запослених у примени Закона у свом раду.
Скупштина општине Шамац је на седници одржаној дана 18.02.2005. године донела Одлуку о
заштити социјално-угроженог становништва. Та одлука је донешена на основу Закона о социјалној
заштити из 2003. године а тај Закон је неважећи од доношења новог Закона о социјалној заштити из
2012. године и самим тим потребно је донети нову Одлуку усклађену са новим Законом и тренутним
потребама социјално угроженог становништва и могућностима општине Шамац.
У сарадњи са ОСЦЕ-ом, Црвеним крстом, основном школом Шамац, Домом здравља,
општином Шамац и Омладинским Центром ЦСР Шамац спроводи пројекат мапирања социјално
угроженог становништва општине Шамац како би створили квалитетну базу података и омогућили
адекватно пружање помоћи лицима у стању социјалне потребе. Ови подаци биће искоришћени и за
Стратегију социјалне заштите општине Шамац, као и за израду новог Правилника о проширеним
правима.
У складу са Законом о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 37/12), Центар за
социјални рад је дужан ускладити своју организацију и опште акте са овим законом, а то
подразумјева прибављање свих дозвола за зграду Центра и доношење скупштинске Одлуке о
преносу имовине на Центар.
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- ПРАВИЛНИЦИ
У току 2014 и 2015 године ЦСР Шамац је учествовао у изради Приручника за поступање
центара за социјални рад у ванредним ситуацијама изазваним природним несрећама у сарадњи са
Факултетом политичких наука, Министарством здравља и социјалне заштите и Уницефом. У 2016.
Планирано је спровођење пилот пројектка спровођења Приручника у чему ће учествовати и ЦСР
Шамац, а Уницеф ће донирати Центру 10 000 КМ.
- ПРОЈЕКТИ
Одлуком Кабинета Начелника општине Шамац, просторије у оквиру зграде Центра за
социјални рад предвиђене за Дневни центар додијељене су Удружењу грађана за помоћ лицима са
посебним потребама на коришћење. Њихове активности су усмјерене на обезбијеђивању боравка
дјеце са сметњама у развоју по неколико дана у току седмице. ЦСР Шамац ће њихов рад помоћи
ангажовањем психолога који ће бити плаћен из Пројекта који финансира Министарство здравља и
социјалне заштите. Тим пројектом је предвиђено плаћање једног психолога и једног радника на
радно-окупационим активностима у оквиру рада УГ за помоћ лицима са посебним потребама.
У току 2016 године планирано је учешће у Пројекту: „Мапирање социјално угроженог
становништва општине Шамац“ у сарадњи са ОСЦЕ, Црвеним крстом Шамац, Домом здравља
Омладинским центром и ОШ Шамац.
Уницеф ће са 10 000 КМ финансирати ЦСР Шамац за учешће у Пројекту: „Практична
примјена Приручника за поступање центара за социјални рад у ванредним ситуацијама.“
Као и сваке године организоваће се одлазак на љетовање у Црну Гору за 26 дјеце у
организацији Фонда за дјечију заштиту РС.
ЦСР ће бити партнер у изради пројеката УГ за помоћ лицима са посебним потребама, мотоклубовима „Викинг“ и „Гремиум“, Омладинском центру и Црвеном крсту Шамац.
У сарадњи са УГ „Будућност“ из Модриче организоваће се два пута мјесечно бесплатна
правна помоћ за све становнике општине Шамац у просторијама нове зграде ЦСР Шамац.
- ШТЕДЊА
С обзиром на тренутну економску ситуацију у општини Шамац штедња на свим нивоима у
Центру за социјални рад Шамац мора бити у врху приоритета. Тешкоћа у реализацији овог плана је
што су одлуком Кабинета Начелника општине Шамац Туристичка организација и УГ за помоћ
лицима са посебним потребама добиле просторије у оквиру зграде ЦСР Шамац а сви трошкови
струје, грејања, кориштења клима-уређаја и воде падају на буџет ЦСР Шамац.
Реализацијом поменутог Пројекта са Уницеф-ом ЦСР Шамац ће добити 10 000 КМ и из тих
средстава финансирати одређене трошкове потрошног материјала, недостајућег намјештаја и слично.
- ЕДУКАЦИЈЕ
У раду Центра за социјални рад изузетно је важно константно се едуковати и пратити нова
знања, Законе, Правилнике, а које се стичу на семинарима које организује Министарство здравља и
социјалне заштите. Планирамо увећати ниво стручности радника у Центру, тако да у сваком
тренутку могу одговорити на све захтеве грађана и лица у стању социјалне потребе на праведан и
стручан начин.
Министарство за људска права и избеглице БиХ у сарадњи са министарством безбедности
БиХ реализује пројекат „Регионални програм за заштиту и спречавање трговине људима“, а односи
се на имплементацију Државног акционог плана за спречавање трговине људима у БиХ и Правила о
заштити жртава и сведока жртава трговине људима држављана БиХ. У оквиру одређивања основних
стандарда рада за социјалне раднике, из ЦСР Шамац је један социјални радник на едукацији за
„Смјернице о поступању центара за социјални рад са жртвама трговине људима“.
Један стручни радник је ангажован на едукацији у пројекту: „Осигурање приступа правди за
свједоке/жртве кроз јачање постојећих и успостављање нових мрежа подршке свједоцима у Босни и
Херцеговини“ који финансира Европска Унија.
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- САРАДЊА
Центар за социјални рад мора појачати квалитетну сарадњу у оквиру општине, са свим
институцијама у Републици Српској, али и у региону и наћи начина за приступ фондовима Европске
Уније. Програмом рада планирамо вишеструко повећање сарадње на свим нивоима, то
подразумијева нове обавезе, више посла али и могућности.
Током 2016. године планирана је сарадња са полицијском станицом Шамац о низу предавања
у свим школама на територији општине Шамац, а теме су: превенција злоупотреба дрога и опојних
средстава и превенција и идентификација насиља у школама. Учествују представници полиције и
Центра за социјални рад Шамац.
Удружење грађана за помоћ лицима са посебним потребама најавило је низ активности које
укључују сарадњу са Центром за социјални рад, првенствено у оквиру пројеката помоћи лицима
члановима овог удружења, као и логистичку подршку која се реализује коришћењем података
Центра, телефона, копир-апарата и сл. Ово удружење у сарадњи са Центром, основном школом
Шамац и општином Шамац реализује „једнодневно дружење са лицима са посебним потребама“. У
оквиру овог дружења школа припреми пригодан културни програм, општина обезбеди пакетиће за
сву дјецу које подијели дјед-мраз, Центар обавијести сва лица о термину и обезбиједи сокове и
слаткише за тај дан. Термин је увијек у седмици пред Нову годину. Удружења грађана која у свом
дијелу имају одређене хуманитарне акције сваке године се обраћају Центру како би реализовали
пројекте додјеле новогодишњих пакета, помоћи у прехрамбеним пакетима или било који други вид
помоћи социјално угроженом становништву. Ту праксу ћемо наставити и у овој години, а по
могућству и проширити.
Сарадња са ОСЦЕ-ом је на завидном нивоу, и као и сваке године и ове ће се одржати низ
састанака са циљем упознавања и сарадње локалне заједнице, Центара за социјални рад и мисије
ОСЦЕ у БиХ. Двапут годишње се одржава састанак регије Добој где се размјењују искуства и
начини решавања проблема у раду Центара за социјални рад.
Стручни радници Центра за социјални рад Шамац су и чланови удружења стручних радника
регије Добој, и у оквиру тог удружења имају задужења и задатке који ће се реализовати на
састанцима у току године. Представник ЦСР Шамац је и замјеник предсједника управног Одбора
овог удружења. Стручни радници ЦСР континуирано током године учествују у изради законских
аката и Правилника које доноси Министарство здравља и социјалне заштите, дају коментаре,
сугестије, писане приједлоге и измјене Закона.
Сарадња са Центром за ментално здравље је на високом нивоу, као и са Црвеним Крстом,
свим основним и средњом школом у Шамцу, домом здравља Шамац, мјесним заједницама,
полицијом, другим Центрима за социјални рад у РС, Министарством и другим институцијама са
којим сарађујемо.
Центар за социјални рад нема запосленог стручног радника – психолога и то представља
једну од тешкоћа у раду. Позитиван је примјер сарадње са Центром за заштиту менталног здравља
чији психолог ради стручне послове у поступцима у којима је неопходан налаз и мишљење
психолога.
- ИЗВЈЕШТАЈИ
Планом рада Скупштине општине Шамац предвиђени су сљедећи извјештаји ЦСР Шамац:
I Мај 2016

– Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад Шамац у 2015. години са
годишњим обрачуном.
– Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за социјални рад Шамац за 2016.
годину.
II Јул 2016 – Информација о стању и потребама социјално угрожених категорија лица – корисника
права на новчану помоћ.
III Октобар 2016 – Информација о заштити дјеце и омладине са сметњама у развоју.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОД.
Укупно планиран буџет за 2016. годину износи 701.400 КМ, од чега се 186.400 КМ односи на
потрошачку јединицу Центар за социјални рад (0300), а на потрошачку јединицу Трошкови
социјалне заштите (0301) 515.000 КМ.
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД : 0300
Расходи за рад Центра за 2016. годину су планирани у износу од 186.400 КМ, док издаци
нису планирани, али с обзиром да је крајем 2015. године реализована продаја службеног аутомобила
Центра који је уништен у поплави, биће потребно евентуалним ребалансом буџета предвидјети
одређене издатке, како би се средства остварена продајом намјенски искористила за набавку
имовине.
411100 – Расходи за бруто плате
Расходи за бруто плате су планирани у износу од 131.000 КМ, а обухватају расходе за нето
плате, порезе и доприносе на плату. На наведеној позицији је дошло до повећања од 6% из разлога
што је у току 2015. године повећан коефицијент за обрачун плата за 2 раднице, те се за још једну
радницу од јануара 2016. године такође повећава коефицијент. До повећања коефицијената је дошло
због обавезе радника да се дошколују у складу за законским одредбама. Такође, износ на овој
позицији ће се повећати у односу на претходну годину и због увећања плате по основу радног стажа
радника.
Буџетом за 2016. годину није предвиђено запошљавање нових радника, међутим како једна
радница у јуну одлази на породиљско одсуство, биће неопходно запослити новог радника који ће је
мијењати до њеног повратка, што је потребно предвидјети ребалансом буџета. При томе, за радницу
на породиљском одсуству Фонд дјечије заштите ће рефундирати цјелокупан износ нето плате за
једанаест мјесеци, док само први мјесец иде на терет послодавца.
411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених
Расходи на овој позицији обухватају накнаде за топли оброк, накнаде за превоз на посао и
друге евентуалне накнаде радницима, а планиране су у износу од 32.000 КМ, што је веће од
претходне године за 6%, из разлога што је ребалансом наведена позиције смањена у 2015. години
због мање потрошње усљед одсуства радника због боловања.
411200 – Расходи за јубиларне награде
На позицији 411200 евидентирају се и расходи за јубиларне награде, па с обзиром да једна
радница остварује право на исту по основу 20 година стажа у органу управе, за ту намјену је
планиран износ од 1.350 КМ. Наведена јубиларна награда се исплаћује у износу једне просјечне
плате послодавца на коју се обрачунавају порез и доприноси и већа је за 17% у односу на претходну
годину, због повећања просјечне плате.
412200 – Расходи по основу утрошка електричне енергије
Расходи за електричну енергију су планирани у износу од 5.500 КМ, што је повећано за 139% у
односу на претходну годину, из разлога што наведени трошкови нису планирани за цијелу 2015.
годину, с обзиром да је Центар за социјални рад након поплаве био привремено смјештен у
просторије „Унигласа“, гдје су ти трошкови ишли на терет Општинске управе. Према томе, за 2015.
годину наведени трошкови су планирани само за другу половину године, по повратку у зграду
Центра, док су планом за 2016. годину обухваћени ти трошкови за цијелу годину.
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412200 – Расходи за комуналне услуге
Комуналне услуге су планиране у износу од 300 КМ, што одговара уобичајеној годишњој
потрошњи на овој позицији из ранијих година. У 2015. години наведене услуге су као и трошкови
електричне енергије већи дио године ишле на терет Општинске управе, а с обзиром да ни након
повратка у зграду Центра па до краја 2015. године те услуге нису регулисане са комуналним
предузећем, ова позиција је ребалансом сведена на нулу.
412200 – Расходи за комуникационе услуге
Расходи за комуникационе услуге су планирани у износу од 1.700 КМ, а обухватају расходе
коришћења фиксног телефона и расходе коришћења поштанског фаха. У односу на претходну
годину већи су за 10%.
412300 – Расходи за режијски материјал
Расходи на овој позицији су планирани у износу од 2.700 КМ и већи су за 8% у односу на
2015. годину. Наведене расходе чине расходи за обрасце и папир, регистраторе, фасцикле и омоте,
трошкови поштарине, претплата на Службени гласник и стручни рачуноводствени часопис,
материјал за одржавање чистоће и расходи за остали режијски материјал.
412500 –Расходи за текуће одржавање
За текуће одржавање је планирано 600 КМ. Трошкови на овој позицији се односе на
трошкове одржавања службеног аутомобила, централног гријања као и трошкове одржавања опреме.
У односу на 2015. годину ова позиција је смањена за 25%.
412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи по основу путовања и смјештаја су планирани у износу од 50 КМ и задржани су на
истом нивоу као и претходних година, с обзиром да Центар није вршио исплату дневница по основу
службених путовања, већ само покриће трошкова који настану везано за та путовања, као што су
трошкови паркинга, путарине и слично.
412600 – Расходи по основу утрошка горива
Расходи по основу утрошка горива су планирани у износу од 1.000 КМ, што одговара плану
за претходну годину.
412700 – Расходи за стручне услуге
У оквиру ове позиције планирани су расходи у износу од 700 КМ, а обухватају расходе по
основу осигурања запослених, као и по основу осигурања возила, затим расходе за услуге платног
промета, расходе за услуге одржавања рачунарских програма, за одржавање рачунара и биро опреме,
расходе за услуге штампања, графичке обраде и друге услуге. Наведена позиција је смањена за 50%
у односу на претходну годину, с обзиром да је 2015. године, било додатних трошкова везаних за
израду пројектне документације за нову зграду Центра.
412900 – Остали непоменути расходи
У оквиру осталих непоменутих расхода евидентирају се: расходи за накнаде комисији за
утврђивање способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и комисији за
процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју, на које се и односи највећи
дио трошкове ове позиције, затим расходи за накнаде члановима Управног одбора, допринос за
професионалну рехабилитацију инвалида, таксе и накнаде за регистрацију возила и друге јавне
таксе, исплате камата по судским рјешењима. Наведени расходи су планирани у износу од 9.500 КМ
и мањи су за 24% у односу на 2015. годину, с обзиром да је претходне године дошло до веће
потрошње због затезних камата и трошкова поступка принудне наплате Пореске управе, што ове
године није планирано.
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ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ: 0301
Укупан буџет за социјалну заштиту износи 515.000 КМ, од чега 204.500 КМ иде на терет
буџета Републике, а 310.500.000 КМ на терет буџета Општине.
Буџет за социјалну заштиту је повећан за 0,36%, односно за 1.850 КМ у односу на претходну
годину, што је незнатно повећање, те према процјени неведени буџет неће бити довољан, због
сталног пораста броја корисника.
416100 – Дознаке грађанима
На позицији 416100 је планирано 376.000 КМ, а односи се на право на новчану помоћ,
додатак за помоћ и његу другог лица и једнократну помоћ. Наведена позиција је смањена за 2% у
односу на претходну годину.
Новчана помоћ је планирана у укупном износу од 56.000 КМ, с тим да се половина средстава
обезбјеђује из буџета Републике. Наведени износ је за 2% мањи у односу на план 2015. године.
Додатак за помоћ и његу другог лица је планиран у износу од 310.000 КМ. Такође за ово
право, као и код права на новчану помоћ, Република учествује у финансирању са 50% средстава.
Буџет за исплату наведеног права у 2016. години је мањи за 2% у односу на 2015. годину, а имајући
у виду да се број корисника наведеног права непрестано повећава, а такође и просјечна нето плата у
Републици Српској, која је основица за обрачун наведеног права, је повећана, сматра се да наведени
износ неће бити довољан, те ће бити неопходно обезбиједити додатна средства ребалансом буџета.
За исплату једнократне новчане помоћи је планирано 10.000 КМ, што је за 13% мање од
плана у 2015. години.
416200 – Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања
На позицији 416200 – Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања је
планирано 8.000 КМ, и за 14% су веће у односу на претходну годину, а односе се на здравствено
осигурање за социјално угрожена лица.
За исплату наведеног права је планирано 3.500 КМ из буџета Републике, а 4.500 КМ из
буџета Општине, с обзиром да се из буџета Републике дозначава половина средстава за она лица
која остварују право на здравствено осигурање, а уједно су корисници права на новчану помоћ или
права на додатак за помоћ и његу другог лица. За лица која нису корисници наведених права а
остварују здравствену заштиту путем Центра, износ цјелокупног здравственог осигурања се
финансира на терет буџета Општине.
416300 – Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите на позицији 416300 износе 131.000 КМ, и
веће су за 7% у односу на 2015. годину, а односе се на исплату по основу права на подршку у
изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју, помоћ у кући, смјештај у
установе, смјештај у хранитељску породицу, трошкове сахране социјално угрожених лица,
поштарина на исплату новчаних помоћи, огрев за социјално угрожена лица, исплата џепарца за
дјецу која по пројекту иду на љетовање и др.
Право на подршку у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју се
односи на смјештај штићеника у домове који похађају средњу школу и за ову намјену је планирано
18.000 КМ што је више у односу на претходну годину за 34% због тога што је од септембра 2016.
године планиран смјештај за 1 новог штићеника. Исплату наведеног права у потпуности финансира
Република.
За исплату права на помоћ у кући је планирано 2.000 КМ, док претходне године није
реализовано наведено право.
За трошкове смјештаја штићеника у установе је планирано 99.000 КМ, што чини значајан дио
трошкова у оквиру социјалне заштите. У односу на претходну годину није дошло до повећања на
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овој позицији.
Смјештај у хранитељску породицу је планиран на истом нивоу као и претходне године и
износи 5.400 КМ.
Трошкови сахране социјално угрожених лица су планирани у износу од 2.000 КМ, што је
мање за 5% у односу на претходну годину.
Поштарина на новчане помоћи је планирана у износу од 2.500 КМ, и незнатно је већа у
односу на претходну годину, односно за 4%.
Трошкови за огрев социјално угрожених лица су планирани у износу од 1.500 КМ, а односе
се на испоруку дрва за социјално најугроженија лица према процјени стручног тима Центра. У 2015.
години није дошло до реализације наведеног права на терет буџета Центра, с тим да су крајем 2015.
године обезбијеђена средства за ту намјену из пројекта, те су у ту сврху и утрошена у јануару 2016.
године.
У склопу пројекта љетовања дјеце под називом „Социјализација дјеце РС“, који се организује
сваке године, планиран је и џепарац у укупном износу од 250 КМ. У 2015. години није било исплате
џепарца, иако је првобитно било предвиђено планом, али због недостатка средстава то није
реализовано.
Остали трошкови су планирани у износу од 350 КМ, а обухватају трошкове везане за
регулисање документације за социјално угрожена лица, трошкове приредбе за дјецу са посебним
потребама и сл.
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Екон.
код
1

411100
411200
411200
412200
412200
412200
412300
412500
412600
412600
412700
412900

782100

ОПИС

План
(Ребаланс 2)
2015

План
2016

Индекс
(4/3)

2

3

4

5

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (0300)
РАСХОДИ
Расходи за бруто плате
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих
личних примања запослених
Расходи за јубиларне награде
Расходи по основу утрошка електричне енергије
Расходи за комуналне услуге
Расходи за комуникационе услуге
Расходи за режијски материјал
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи по основу утрошка горива
Расходи за стручне услуге
Остали непоменути расходи
УКУПНО:
ПРИХОДИ
Приходи из буџета Општине
УКУПНО:

8

124.100

131.000

106

30.250

32.000

106

1.150
2.300
0
1.550
2.500
800
50
1.000
1.400
12.500
177.600

1.350
5.500
300
1.700
2.700
600
50
1.000
700
9.500
186.400

117
239
110
108
75
100
100
50
76
105

177.600
177.600

186.400
186.400

105
105
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НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ (0301)
РАСХОДИ
416100 Дознаке грађанима
416200 Дознаке другим институц. обавез. соц. осиг.
416300 Дознаке пружаоцима услуга соц. заштите
УКУПНО:
ПРИХОДИ
781300 Приходи из буџета Републике за соц. заштиту
782100 Приходи из буџета Општине за соц. заштиту
УКУПНО:
УКУПНО НА ПОТРОШ. ЈЕДИНИЦ. (0300 и 0301)

Рб
1

1
2
3
4

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

383.900
7.000
122.250
513.150

376.000
8.000
131.000
515.000

98
114
107
100

202.400
310.750
513.150
690.750

204.500
310.500
515.000
701.400

101
100
100
102
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План 2016
Укупан
План
ОПИС
план
Из буџета Из буџета
2015
2016
Општине Републике
2

416100
Стална новчана помоћ
Помоћ и њега другог лица
Једнократна помоћ
Остало
Укупно (416100)
416200
Здравствено осигурање
416300
Право на подрш. у изједнач. могућности
дјеце и омладине са сметњама у развоју
Помоћ у кући
Смјештај у установе
Смјештај у хранитељску породицу
Трошкови сахране соц. угрожених лица
Поштарина на новчане помоћи
Огрев за соц. угрожена лица
Трошкови љетовања дјеце
Остало
Укупно (416300)
УКУПНО:

3

4

5

6

Индекс
(6/3)
7

57.000
315.000
11.500
400
383.900

28.000
155.000
10.000
0
193.000

28.000
155.000
0
0
183.000

56.000
310.000
10.000
0
376.000

98
98
87
0
98

7.000

4.500

3.500

8.000

114

13.400

0

18.000

18.000

134

0
98.700
5.400
2.100
2.400
0
0
250
122.250
513.150

2.000
99.000
5.400
2.000
2.500
1.500
250
350
113.000
310.500

0
0
0
0
0
0
0
0
18.000
204.500

2.000
99.000
5.400
2.000
2.500
1.500
250
350
131.000
515.000

100
100
95
104
140
107
100
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