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Програм рада

Полазне основе програма
Програм рада Центра за социјални рад Шамац урађен је у складу са важећим Законима,
Статутом ЈУ ЦСР Шамац, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији,
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 спречавање 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 претходних година, основни правци дјеловања и активности
Центра за социјални рад ће бити усмерени ка лицима која се налазе у стању социјалне потребе,
и то:
а) дијете:
1. без родитељског старања,
2. са сметњама у развоју,
3. чији је развој ометен породичним приликама,
4. жртва насиља,
5. жртва трговине дјецом,
6. са друштвено неприхватљивим понашањем,
7. изложено социјално ризичним понашањима,
8. коме је због посебних околности потребна социјална заштита.
б) пунољетно лице:
1) материјално необезбијеђено и за рад неспособно лице,
2) са инвалидитетом,
3) старије, без породичног старања,
4) са друштвено негативним понашањем,
5) жртва злоупотребе психоактивних супстанци,
6) жртва насиља у породици,
7) жртва трговине људима и
8) коме је због посебних околности потребна социјална заштита;
Основа за креирање Програма пословања Јавне установе „Центар за социјални рад“
Шамац (у даљем тексту ЈУ ЦСР Шамац или Центар) за 2021.годину су стратешки документи
од важности за област социјалне и породично правне заштите. За израду Програма рада за
2021.годину послужила је и анализа одобреног буџета за потрошачку јединицу ЈУ ЦСР Шамац,
као и детаљна анализа Извјештаја о пословању ЈУ ЦСР Шамац за 2020.годину.
Анализирајући број корисника права из социјалне и породично правне заштите у 2020.години
показало се да је процјена о броју корисника, врсти права и неопходним средствима за
реализацију истих, била реална и исправна, те је по истом принципу рађен програм рада за
2021.годину. Чињеница је да се сво вријеме руководимо материјалним могућностима локалне
заједнице, те су наши планови усмјерени на задовољавање основних права и услуга који
проистичу из свих позитивних правних прописа који регулишу социјалну и породично правну
заштиту.
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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 примjени Закона у
свом раду.
У складу са Законом о социјалној заштити у финансирању права на новчану помоћ, права на
додатак за помоћ и његу другог лица и здравственог осигурања, поред локалне заједнице
учествује и буџет Републике Српске са 50%.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Права из области социјалне заштите су:
новчана помоћ,
додатак за помоћ и његу другог лица,
лична инвалиднина,
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.

Законом о измјенама и допунама Закона о дјечијој заштити (Службени гласник РС број
117/19) који је ступио на снагу 1.1.2020.године, предвиђено је да се послови дјечије заштите
преносе у надлежност Јавног фонда за дјечију заштиту. Пренос ових надлежности текао је
споријом динамиком због актуелне епидемиолошке ситуације, те је ЈФ Дјечије заштите ове
послове преузео од новембра мјесеца 2020.године. Тако Програмом рада ЈУ Центар за
социјални рад Шамац за 2021.годину није предвиђено пружање услуга корисницима из ове
области, како је било до сад.
РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ
„Социјализација дјеце – малим корацима ка једнаким могућностима“
Овај пројекат усмјерен је на ублажавање економске цијене подизања дјеце, на начин да
се обезбиједе средства за похађање вртића за двоје дјеце из вишечлане социјално угрожене
породице из Шамца. Такође, овим пројектом би се обезбиједила и средства за плаћање 20
логопедских третмана за дјевојчицу из дате породице, којој је комисија за процјену и
усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју својим налазом и мишљењем
констатовала заостајање у развоју као и сметње у говору и комуникацији. Кроз похађање
предшколске установе дјечацима би се омогућио боравак у вршњачкој групи, прилагођавање
на одвајање од породице, игра и активности прилагођене узрасту дјеце и усмјеравање од
стране стручног особља позитивно би утицале на усвајање правила понашања, хигијенских
навика, развијање знања, комуникације и других вјештина, припрему за полазак у школу и сл.
У вртићу би дјечаци имали и организовану, редовну исхрану. На овај начин дјечаци би развили
и већу самосталност у свакодневним животним активностима, као нпр. приликом јела,
облачења, поспремања и сл. Овим пројектом обратили смо се Министарству породице
омладине и спорта како би смо уз њихову финансијску подршку обезбиједили финансијска
средства за реализацију истог. У мјесецу фебруару добили смо Рјешење Министарства којим
нам се одобравају тражена средства у висини од 3000,- км, те у наредном периоду очекујемо
уплату истих како би смо приступили реализацији пројекта.
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ПЛАНИРАНИ ПРОЈЕКТИ
Центар за социјални рад ће у складу са постављеним стандардима и процедурама, у
току године радити са социо осјетљивим групама корисника. То подразумева израду нових
пројеката самостално или у партнерству са другим заинтересованим субјектима, те заједнички
наступ у односу на потенцијалне донаторе. Планирамо да пратимо и аплицирамо на јавне
позиве како би смо реализовали тренутне пројекте.
Како би се ублажиле посљедице пандемије изазване вирусом корона Влада РС и Министарство
здравља и социјалне заштите су уз подршку Свјетске банке, а у сарадњи са центрима за
социјални рад обезбиједили додатна финансијска средства за све кориснике сталне новчане
помоћи, права на личну инвалиднину и права на једнократну новчану помоћ. Ова подршка ће
бит исплаћена током 2021.године. До подношења овог Програма исплаћене су накнаде у
висини од 250,-км свим корисницима права на једнократну новчану помоћ, који су ово право
остварили у периоду од марта до краја новембра 2020.године. Такође, исплаћене су и
једнократне накнаде у висини од 200,-км свим корисницима права на личну инвалиднину, док
ће у наредном периоду током шест мјесеци бит исплаћени дуплирани износи свим
корисницима права на сталну новчану помоћ.

- ЕДУКАЦИЈЕ

У раду Центра за социјални рад изузетно је важно константно се едуковати и пратити
нова знања, Законе, Правилнике, а који 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. У 2021. години ће посебна пажња бити посвећена даљем раду на
усавршавању професионалних компетенција стручних радника запослених у Центру за
социјални рад. Стручним радницима ће, сходно приликама и потребама, бити омогућено
присуствовање различитим акредитованим и неакредитованим програмима обуке, као и
семинарима, конференцијама, стручним скуповима и другим окупљањима. С обзиром на
актуелну епидемиолошку ситуацију већина стручних савјетовања се одвија путем вебинара.
Стручно усавршавање, у смислу Закона о социјалној заштити, јесте непрекидно
стицање знања и вјештина стручних радника и стручних сарадника у социјалној заштити.
Трошкове стручног усавршавања стручних радника сноси послодавац. Стручни радници имају
право и дужност да у току професионалног рада стално прате развој науке и струке и да се
стручно усавршавају ради одржавања и унапређивања стручних компетенција и квалитета
стручног рада.

Развој хранитељства
Центар за социјални рад ће у току 2021.године радити на промовисању развоја хранитељства
на подручју наше локалне заједнице, као најадекватнијег облика збрињавања корисника у
породицу. Хранитељство је дефинисано Законом о социјалној заштити (Службени гласник РС
број 37/12, 90/16 и 94/19) и Правилником о хранитељству (Службени гласник РС број 27/14).
Промоција хранитељства у Републици Српској одвија се под слоганом: „Отвори срце, постани
хранитељ“. Хранитељство је рјешење за дјецу којима породица поријекла не може пружити
оптималну бригу, дјеци без родитеља и дјеци без адекватног родитељског старања или чији је
развој ометен у властитој породици. Улога хранитељских породица огледа се у томе да
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корисницима обезбиједе задовољавање основних животних потреба и бригу о њиховој
личности, те да им помогну у остваривању њихових права и извршавању обавеза, како би смо
допринијели здравом одрастању и социјализацији дјеце.
Путем Центра за социјални рад засад је једно дијете смјештено у сродничку хранитељску
породицу.

САРАДЊА
Превентивна дјелатност представља основни принцип и конститутивни елемент система
социјалне заштите, али и једну од основних функција Центра за социјални рад. Адекватно
развијање превентивних активности могуће је само ако постоји систематско и стручно
праћење и проучавање социјалних потреба и проблема у њима. Да би се то омогућило
неопходна је сарадња са свим субјектима заштите.
ЈУ „Центар за социјални рад“ Шамац подржава пројекат Републичког педагошког завода
„Брига о дјеци - заједничка одговорност и обавеза“ узимајући учешће у састанцима
мултисекторских стручних тимова на општинском нивоу којима присуствују Центар јавне
безбједности, Дом здравља, представници локалне заједнице, као и представници школа. Циљ
ових састанака је да се упознамо са потребама дјеце која су у фактору ризика од друштвено
неприхватљивог понашања, те да се кроз сарадњу, тимски рад надлежних институција
идентификованој дјеци и њиховим родитељима пружи адекватна стручна подршка. Поред рада
стручних радника са родитељима и дјецом код којих се манифестује друштвено
неприхватљиво понашање, Центар на тим састанцима добија информације и о дјеци која живе
у тешким материјалним условима. Те путем одређених пројеката помаже породицама које се
налазе у таквој ситуацији. Током ове и претходних година помогли смо великом броју
породица са подручја наше општине, углавном је ријеч о материјалној помоћи тј опремању
купатила, обезбјеђењу неопходног намјештаја, технике, одјеће и слично.
Да би Центар за социјални рад могао спроводити интегративни модел социјалне
заштите, неопходно је да има унапријеђену мрежу сарадње и комуникације са локалном
заједницом. Ту се првенствено подразумијева сарадња са локалном самоуправом као
оснивачем и носиоцем обавеза које проистичу из Закона о социјалној заштити (једнократне
новчане помоћи, погребни трошкови, смјештај у установу, право на подршку у изједначавању
могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју и др.). Тако је у току 2021.године у
сарадњи са локалном заједницом из донаторских средстава планирана изградња двије
стамбене јединице за социјално угрожене породице са подручја општине Шамац које немају
ријешено стамбено питање. Ријеч је о избјеглим лицима старије животне доби и лошег
здравственог стања, Такође, наставити сарадњу са МЗ на подручју општине у циљу што
ефикаснијег рјешавања појединачних проблема на терену кроз уочавање и скретање пажње на
исте.
Центар за социјални рад већ четири године за редом сарађује са Црвеним крстом кроз
реализацију пројекта „Здраво старење“.
Током 2021.год. бит ће настављена сарадња са Центром за ментално здравље, као и са
Црвеним Крстом, свим основним и Средњом школом „Никола Тесла“ Шамац, Домом здравља
Шамац, Полицијском станицом, Удружењем грађана за помоћ лицима са посебним потребама,
другим Центрима за социјални рад у РС, Удружењем пензионера, Министарством и другим
институцијама са којим сарађујемо.
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, интернета, копир-апарата, просторија које припадају Центру а дате
су на кориштење Удружењу и сл. Такође, на одржаном састанку са предсједником Удружења
грађана за помоћ лицима са посебним потребама договорен је интензији рад специјалног
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педагога са члановима Удружења као и већа употреба Play atenttion апарата намијењеног дјеци
са поремећајем пажње и концентрације. Уколико епидемиолошка ситуација буде дозвољавала
рад Дневног центра, стручни радници Центра би радили са дјецом у предвиђеним терминима.

Удружења грађана која у оквиру свог дјеловања 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 могућности 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. 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.
ИЗВЈЕШТАЈИ
У 2021.год. Центар је дужан да обезбиједи јавност свог рада и да извјештава надлежне
државне органе, као и надлежни орган локалне самоуправе о свом раду, као и обавјештавање
грађана о својим законским обавезама, овлашћењима, као и услугама и програмима.
Планом рада Скупштине општине Шамац предвиђени су сљедећи извјештаји ЦСР
Шамац:
I Мај 2021. – Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад Шамац у 2020. години са
годишњим обрачуном.
– Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за социјални рад Шамац за 2021.
годину.
II Јул 2021. – Информација о стању и потребама социјално угрожених категорија лица корисника права на новчану помоћ.
III Октобар 2021. – Информација о заштити дјеце и омладине са сметњама у развоју.

ЗАКЉУЧAK
Центар за социјални рад као установа социјалне заштите на нивоу локалне заједнице
откриваће и пратити социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне заштите,
предлагати и предузимати мјере у рјешавању стања социјалних потреба грађана, пратити
њихово извршавање, водити евиденцију и документацију о пруженим услугама и предузетим
мјерама у оквиру своје дјелатности.
•
•

Обезбиједит ће корисницима остваривање права предвиђених Законом о социјалној
заштити и права у складу са Одлуком о проширеним правима.
За остваривање права прописаних законом, као и за проширене видове социјалне
заштите планирана су средства у буџету општине.
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•

•
•
•

•
•
•
•

Унапређивати мјешовити модел социјалне заштите, одржавати и проширивати
партнерство са институцијама и другим субјектима који могу побољшати квалитет
услуга корисницима.
Развијати услуге чији ефекти ће бити ближи и препознатљивији корисницима.
Развијати ванинституционални модел социјалне заштите на нивоу локалне
заједнице.
Настојати да се реализују сви планирани послови из области социјалне, породичноправне и дјечије заштите, аналитичког рада и вођења превентивних активности у
складу са материјалним и кадровским могућностима.
Примјеном савремених методе рада Центар ће одговарати на потребе и проблеме
лица која се налазе у стању социјалне потребе.
Радити на ширењу активности кроз пројекат „Брига о дјеци, заједничка одговорност и
обавеза.
Реализовати промоцију хранитељства и обуку хранитеља за дјецу и одрасле.
Радити на реализацији васпитне препоруке „Укључивање у рад без накнаде у корист
хуманитарне организације или послове социјалног, локалног илиеколошког садржаја“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021. ГОД.

Укупно планиран буџет за 2021. годину износи 1.185.700 КМ, од чега се 277.500 КМ
односи на потрошачку јединицу ЈУ Центар за социјални рад (0300), а на потрошачку јединицу
Трошкови социјалне заштите (0301) 908.200 КМ.
Наведени буџет је већи за 11% у односу на 2020. годину. Разлог повећања у односу на
претходну годину је највећим дијелом раст просјечне плате у РС, на основу које се израчунава
износ за исплату појединих права из социјалне заштите, као и стални раст броја корисника.

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД : 030

Расходи и издаци за рад Центра за 2021. годину су планирани у износу од 277.500 КМ,
и већи су за 20% у односу на 2020. годину. Од наведеног износа на овој потрошачкој јединици,
259.500 КМ се односи на средства из буџета Општине, а планирана су и средства у износу од
18.000 КМ која ће се обезбиједити из Фонда дјечије заштите РС по основу рефундације
накнаде плате за радницу на породиљском одсуству, или евентуалне рефундације накнада
плата за раднике на боловању од Фонда здравственог осигурања РС.
411100 – Расходи за бруто плате
Расходи за бруто плате су планирани у износу од 197.300 КМ, што је за 20% више у
односу на претходну годину, с обзиром да једна радница користи породиљско одсуство,
планирано је запошљавање новог радника који ће мијењати радницу која користи право на
породиљско одсуство. Такође, ступањем на снагу новог Посебног колективног уговора за
запослене у области локалне самоуправе, дошло је до повећања цијене рада у току 2020.
године, што знатно повећава расходе на овој позицији, док се у претходној години обрачун
плате по увећаној цијени рада почео примјењивати тек од мјесеца маја. Разлици у планираним
средствима на овој позицији у односу на претходну годину допринијела је и чињеница да је у
претходној години један радник користио право на неплаћено одсуство за временски период
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од три мјесеца, те да је помоћни радник отишао у пензију крајем мјесеца септембра и да до
краја године није примљен нови радник на дато радно мјесто.
411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених
Расходи на овој позицији обухватају бруто накнаде за топли оброк, накнаде за превоз
на посао и друге евентуалне накнаде радницима, а планиране су у износу од 30.500 КМ, што је
за 30% више од плана за 2020. годину, с обзиром да је због кориштења боловања и неплаћеног
одсуства у претходној години било мање извршење на овој позицији, те је она ребалансом
смањена. Такође, у 2020. години због проглашења ванредне ситуације изазване појавом вируса
корона дошло је до редукције броја радника, тј одређени број радника био је упућен на рад од
куће, што је за последицу имало мање издатке за трошкове топлог оброка и накнаде за превоз
радника. У 2020.години дошло је до повећања просјечне плате у РС, на основу које се
обрачунава износ за исплату топлог оброка у текућој години, што за последицу има веће
издатке на овој позицији.
411300 – Расходи за накнаду плата за вријеме боловања, породиљског одсуства и осталих
накнада плата који се не рефундирају износе 2.000 КМ и смањени су за 71% у односу на 2020.
годину, у складу са процјеном на наведеној позицији.
411400 – Расходи за отремнине и једнократне помоћи износе 2.100 КМ и за 35% су мањи у
односу на 2020. годину, из разлога што је у претходној години планирана отпремнина радници
која одлази у пензију, док 2021. године нису планиране исплате отпремнине.
412200 – Расходи по основу утрошка електричне енергије
Расходи за електричну енергију су планирани у износу од 7.000 КМ и задржани су на
истом нивоу као и претходне године.
412200 – Расходи за комуналне услуге
Расходи за комуналне услуге обухватају расходе за услуге водовода и канализације и
услуге одвоза смећа и планирани су у износу од 1.000 КМ, као и претходне године.
412200 – Расходи за комуникационе услуге
Расходи за комуникационе услуге износе 2.600 КМ, те су такође задржани на истом
нивоу као и 2020. године, а односе се на расходе за коришћење фиксног телефона и интернета.
412300 – Расходи за режијски материјал
Расходи за режијски материјал су планирани у износу од 3.000 КМ и смањени су за 9%
у односу на претходну годину, а обухватају расходе за обрасце и папир, регистраторе,
фасцикле и остали канцеларијски материјал, расходе за хемијски метеријал за одржавање
чистоће и остали материјал за одржавање чистоће, затим трошкове поштарине, расходе за
претплату на Службени гласник РС и стручни рачуноводствени часпопис.

412500 –Расходи за текуће одржавање
Расходи за текуће одржавање износе 3.000 КМ као и претходне године. На наведеној
позицији су планирани трошкови техничког прегледа приликом регистрације за два службена
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аутомобила која Центар посједује, као и редовни сервиси за исте, затим трошкови одржавања
принтера и копир апарата и други евентуални трошкови одржавања.
412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи по основу путовања и смјештаја су планирани у износу од 50 КМ, што
одговара планираном износу за претходну годину, а обухватају трошкове паркинга, путарине и
друге сличне трошкове везано за службена путовања.
412600 – Расходи по основу утрошка горива
Расходи по основу утрошка горива су планирани у износу од 1.000 КM, као и
претходне године.

412700 – Расходи за стручне услуге
Расходи за стручне услуге су планирани у износу од 1.150 КМ, што је за 32% мање у
односу на претходну годину, с обзиром да је у току 2020. године извршено вјештачење у
поступку одузимања пословне способности за двије кориснице, док то није планирано у 2021.
години. На наведеној позицији се планирани расходи за услуге осигурања возила и осигурања
радника, као и расходи за услуге штампања упутница за исплату помоћи корисницима који
помоћ примају путем поште.
412900 – Остали некласификовани расходи
У оквиру осталих некласификованих 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, затим
расходи за накнаде члановима Управног одбора, расходи за накнаде по уговору о дјелу,
расходи по основу котизација за семинаре, расходи по основу репрезентације, допринос за
професионалну рехабилитацију инвалида, таксе и накнаде за регистрацију возила и друге јавне
таксе и накнаде на терет послодавца. Наведени расходи на овој позицији су планирани у
износу од 8.500 КМ, што је за 29% мање него претходне године, с обзиром да је у току 2020.
године дошло до већих трошкова за рад комисије која је додатно ангажована услијед промјена
и доношења нових одредби Закона о социјалној заштити и Закона о дјечијој заштити.
419100 – Расходи по судским рјешењима
У оквиру ове позиције планирани су расходи у износу од 300 КМ, као и претходне
године, а обухватају расходе за евентуалне исплате камата и других трошкова по судским
рјешењима. Наведених расхода није било претходне године, а план је да се обавезе у току
2021. године редовније измирују како ови расходи ни у будућем периоду не би настали.
638100 – Издаци за накнаде плата за вријеме боловања и породиљског одсуства који се
рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања
Издаци на овој позицији су планирани у износу од 18.000 КМ за евентуално коришћење
боловања или породиљског одсуства у периоду дужем од 30 дана.

ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ: 0301
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Укупан буџет за социјалну заштиту износи 908.200 КМ, од чега 477.000 КМ иде на
терет буџета Републике, на терет буџета Општине 425.600 КМ, а дио средстава у износу од око
5.600 КМ се обезбјеђује од пензије и инвалиднине појединих корисника смјештених у установу
који учествују у финансирању тог смјештаја.
Буџет за социјалну заштиту је повећан за 8% у односу на претходну годину.

416100 – Дознаке грађанима
На позицији 416100 је планирано 807.500 КМ, што је за 8% веће у односу на 2020.
годину, а односи се на право на новчану помоћ, додатак за помоћ и његу другог лица,
једнократну помоћ и право на личну инвалиднину. Износи за исплату ових права, сем права на
једнократну помоћ, израчунавају се у процентима од просјечне плате у РС у претходној години
која има тенденцију раста, па знатно повећава наведену позицију. Поред тога повећава се и
број корисника.
Новчана помоћ је планирана у укупном износу од 65.000 КМ, с тим да се половина
средстава обезбјеђује из буџета Републике. Наведени износ је за 14% већи у односу на план
2020. године.
Додатак за помоћ и његу другог лица је планиран у износу од 580.000 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 2021. години је већи за 5% у односу на 2020.
годину.
За исплату једнократне новчане помоћи је планирано 12.500 КМ, као и претходне
године.
Лична инвалиднина је планирана у износу од 150.000 КМ, што је за 15% веће од
претходне године. Средства за исплату личне инвалиднине се у потпуности обезбјеђују из
буџета Републике.
416300 – Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите на позицији 416300 износе 100.700 КМ,
и веће су за 16% у односу на 2020. годину, а односе се на исплату по основу права на помоћ у
кући, смјештај у установе, смјештај у хранитељску породицу, здравствено осигурање
социјално угрожених лица, трошкове сахране социјално угрожених лица, поштарину на
исплату новчаних помоћи и остале трошкове из социјалне заштите.
За исплату права на помоћ у кући је планирано 2.000 КМ, као што је првобитно и
претходне године било планирано, али с обзиром да није дошло до реализације наведеног
права, ребалансом нису предвиђена средства за исплату истог.
За трошкове смјештаја штићеника у установе је планирано 75.000 КМ, што чини
значајан дио трошкова у оквиру социјалне заштите. У односу на претходну годину дошло до
повећања од 15% на овој позицији.
Смјештај у хранитељску породицу је планиран на истом нивоу као и претходне године
и износи 5.400 КМ.
За здравствено осигурање социјално угрожених лица је планирано 10.500 КМ, што је за
11% више од плана претходне године, при чему је за исплату наведеног права планирано 4.500
КМ из буџета Републике, а 6.000 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.
Трошкови сахране социјално угрожених лица су планирани у износу од 1.500 КМ, што
је за 36% више него претходне године из разлога што је дошло до поскупљења опреме за
сахрану.
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Поштарина на новчане помоћи је планирана у износу од 6.000 КМ као и претходне
године.
Остали трошкови су планирани у износу од 300 КМ, а обухватају трошкове везане за
регулисање документације за социјално угрожена лица и друге сличне трошкове.

Број: 01-014-11/21
Датум: 07.05.2020.године

ДИРЕКТОР:

_______________________________
Анка Тутњевић, дипл. економиста
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