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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:
-најосјетљивијим категоријама становништва, дјеци и младим, одраслим и старим
лицима у стању социјалне потребе са подручја општине Шамац, праћењу и проучавању
социјалних потреба и проблема, иницирању и организовању превентивних активности,
стварању услова за побољшање услуга социјалне заштите.

Основа за креирање Програма пословања Јавне установе „Центар за социјални рад“
Шамац (у даљем тексту ЈУ ЦСР Шамац или Центар) за 2019. годину су стратешки
документи од важности за област социјалне и породично правне заштите. За израду
Програма рада за 2019. годину послужила је и анализа одобреног буџета за потрошачку
јединицу ЈУ ЦСР Шамац, као и детаљна анализа Извјештаја о пословању ЈУ ЦСР Шамац
за 2018.годину.
Анализирајући број корисника права из социјалне и породично правне заштите у 2018.
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 2019. 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.
- 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.
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РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ

„Пружи ми руку-дај ми прилику“
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
поменути јавни позив јавио се 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. Одобрена средства су
уплаћена у фебруару мјесецу т.г., а сам пројекат је реализован средином мјесеца априла.
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.

ПЛАНИРАНИ ПРОЈЕКТИ
Центар за социјални рад ће у складу са постављеним стандардима и процедурама, у
току године радити са социо осетљивим 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.

„Социјализација дјеце Републике Српске“
Као и сваке године у сарадњи са Јавним фондом за дјечију заштиту РС кроз
пројекат „Социјализација дјеце Републике Српске-2019“ организоват ће се одлазак на 10дневно љетовање у Црну Гору – Бечиће за 20-оро дјеце са подручја општине Шамац.
Конкурс за пријаву заинтересоване дјеце за учешће у пројекту је затворен
18.03.2019.године, након чега је извршен одабир дјеце која ће отпутовати у Бечиће. ЈУ
„Центар за социјални рад“ ће настојати да путем донатора обезбиједи средства за џепарац
дјеци која ће отпутовати на љетовање.

У циљу унапређења социјалне заштите и јачања капацитета локалних заједница у
области социјалне заштите, „Удружење самарићанских радника - АСБ“ покренуло је
пројекат у земљама Западног Балкана под називом „Иницијатива за социјалну димензију
европских интеграција“. Министарство здравља и социјалне заштите договорило је
процедуре сарадње са АСБ-ом и предложило нашу општину као једну од седам општина
из Републике Српске, за менторски програм у оквиру Социјалне димензије европских
интеграција. Програм садржи припрему пројектних идеја које имају за циљ мјере активне
социјалне инклузије/реформе социјалне заштите, а уз подршку њемачке амбасаде и ЕУ.
Све одабране општине односно Центри су у обавези да припреме по три пројектна
приједлога и да их презентују на националној конференцији која ће се одржати крајем
маја мјесеца т.г. На поменутој конференцији Центар ће учествовати као носилац два
пројектна приједлога, а у трећем ће учествовати као партнер, ријеч је о следећим
пројектним приједлозима:
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Помоћ у кући старим и изнемоглим лицима
Задњих година суочавамо се са проблемом да популацију наше општине све више
чине особе старије животне доби (број старијих од 65 година је 21%) услед смањене стопе
наталитета и све већег броја људи који одлазе са ових подручја. Овим пројектом је
планирано да се старим, болесним и изнемоглим лицима која немају породичну подршку
и финансијска примања омогући пружање услуга које би им олакшале живот. Уколико би
дошло до реализације овог пројекта, планирано је ангажовање двије стручне особе које би
најмање једном седмично обилазиле ова лица и пружале им помоћ у обављању ситних
кућних послова, одласка у куповину лијекова, намирница, плаћање рачуна,... На тај начин
овој групи људи живот би се учинио лакшим и квалитетнијим, а дошло би и до
унапређења система социјалне заштите на нашој општини.
Превенција разних облика токсикоманије и девијантног понашања младих
Проблем токсикоманије и девијантног понашања данас се највише огледа међу
младом популацијом. Уколико дође до реализације овог пројекта, њиме би били
обухваћени ученици основних школа који похађају 8. и 9. разред, те сви ученици ЈУ СШЦ
„Никола Тесла“ Шамац. Како се уочава да све више младих пуши, пије и користи опијате
или се девијантно понаша, сматрамо да је потребно извршити едукацију код младих у
циљу спречавања ових негативних тенденција. Планирано је ангажовање едукатора који
би заједно са обученим волонтерима из реда Омладинске организације изашли на терен у
школе и извршили едукацију кроз разна предавања и радионице. На тај начин би
реализацијом овог пројекта допринијели да млади одбаце ове негативне тенденције
модерног доба и да коригују досадашње понашање.

„Игром до инклузије“ – Игралиште за дјецу са посебним потребама и осталу дјецу
Брига за младе је примарна одговорност сваке локалне заједнице, а још и већа
према дјеци којима је потребна посебна пажња и помоћ. С обзиром да у ЈУ „Центар за
социјални рад“ постоје затворене просторије у којима се уз сарадњу Удружења грађана за
помоћ лицима са посебним потребама одвијају одеђене активности у циљу помоћи дјеци и
омладини са сметњама у развоју како би се остварило њихово пуно партиципирање у
друштву, разним активностима које се одвијају и ван тих просторија, указала се потреба
да се тој дјеци омогући и један дио времена који би они могли провести на свјежем
ваздуху, у игри, заједно и са другом дјецом и уз стручни надзор и активности за то
ангажованих лица, те особа из Удружења. Како би социјализацијски ефекти код наших
најмлађих максимално били испуњени јавила се потреба за изградњом и уређењем
игралишта. За потребе овог игралишта, поред основне опреме сваког дјечијег парка, један
дио опреме би био прилагођен потребама дјеце са сметњама у развоју, односно њиховим
индивидуалним потребама. Пројекат има за крајњи циљ инклузију дјеце са сметњама у
развоју, сензибилисање локалне заједнице о потребама и могућностима ове популације,
већу интеракцију међу дјецом, те у крајњој линији и помоћ у оснаживању личних
капацитета родитеља дјеце са сметњама у развоју.
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- 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 2019. 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.
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.
- САРАДЊА
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 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 акекватна 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.
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.). Такође
наставити сарадњу са МЗ на подручју општине у циљу што ефикаснијег рјешавања
појединачних проблема на терену кроз уочавање и скретање пажње на исти.
Током 2019.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, 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
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реализује коришћењем података Центра, телефона, интернета, копир-апарата и сл. Ово
Удружење у сарадњи са Центром, основним школама са подручја општине Шамац и
општином Шамац реализује „једнодневно дружење са лицима са посебним потребама“.
Термин је увијек у седмици пред Нову годину.
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 2019.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 2019. – Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад Шамац у 2018. години са
годишњим обрачуном.
– Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за социјални рад Шамац за
2019. годину.
II Јул 2019. – Информација о стању и потребама социјално угрожених категорија лица корисника права на новчану помоћ.
III Октобар 2019. – 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.
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• За остваривање права прописаних законом, као и за проширене видове социјалне
заштите планирана су средства у буџету општине.
• 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.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОД.

Укупно планиран буџет за 2019. годину износи 1.005.000 КМ, од чега се 236.700
КМ односи на потрошачку јединицу ЈУ Центар за социјални рад (0300), а на потрошачку
јединицу Трошкови социјалне заштите (0301) 768.300 КМ.
Наведени буџет је већи за 10% у односу на 2018. годину. Разлог повећања у односу
на претходну годину је увођење накнаде на личну инвалиднину од јула 2018. године, што
знатно повећава буџет, а поред тога и број корисника постојећих права из социјалне
заштите је у сталном порасту.

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД : 0300
Расходи и издаци за рад Центра за 2019. годину су планирани у износу од 236.700
КМ, и већи су за 8% у односу на 2018. годину.
411100 – Расходи за бруто плате
Расходи за бруто плате су планирани у износу од 175.000 КМ, што представља
повећање од 10% у односу на претходну годину, с обзиром да је крајем 2018. године
запослен приправник дипломирани социолог, што је повећало наведену позицију.
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 32.500 КМ, што
је за 16% веће од плана за претходну годину, због запошљавања приправника.
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 17%, у складу са
процјеном на наведеној позицији.
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
7

Расходи за комуналне услуге обухватају расходе за услуге водовода и канализације
и услуге одвоза смећа и планирани су у износу од 950 КМ, као и претходне године.
412200 – Расходи за комуникационе услуге
Расходи за комуникационе услуге износе 2.600 КМ и смањени су за 2% у односу на
2018. годину.
412300 – Расходи за режијски материјал
Расходи за режијски материјал су планирани у износу од 2.500 КМ и смањени су за
4% 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 1.100 КМ и смањени су за 45%, с обзиром да
је у 2018. години извршена поправка клима уређаја, као и уградња два нова клима уређаја,
што у 2019. години није планирано. На наведеној позицији су планирани трошкови
техничког прегледа приликом регистрације за два службена 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 КМ, што је за
9% мање од планираног износа за претходну годину.
412700 – Расходи за стручне услуге
Расходи за стручне услуге су као и претходне године планирани у износу од 1.200
КМ. На наведеној позицији се евидентирају расходи за услуге осигурања возила и
осигурања радника.
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 по основу
котизација за семинаре, 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 9.500 КМ, што је за 5% мање
у односу на 2018. годину.
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
2019. године редовније измирују како ови расходи ни у будућем периоду не би настали.
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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 1.000 КМ за евентуално
коришћење боловања или породиљског одсуства у периоду дужем од 30 дана.

ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ: 0301
Укупан буџет за социјалну заштиту износи 768.300 КМ, од чега 362.000 КМ иде на
терет буџета Републике, на терет буџета Општине 400.700 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 11%, односно за 77.300 КМ у односу на
претходну годину, због увођења накнаде за личну инвалиднину и сталног пораста броја
корисника.

416100 – Дознаке грађанима
На позицији 416100 је планирано 653.500 КМ, а односи се на право на новчану
помоћ, додатак за помоћ и његу другог лица, једнократну помоћ и накнаду за личну
инвалиднину. Наведена позиција је повећана за 11% у односу на претходну годину.
Новчана помоћ је планирана у укупном износу од 51.000 КМ, с тим да се половина
средстава обезбјеђује из буџета Републике. Наведени износ је за 2% већи у односу на план
2018. године.
Додатак за помоћ и његу другог лица је планиран у износу од 540.000 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 2019. години је већи за 8% у односу на
2018. годину, имајући у виду да се број корисника наведеног права непрестано повећава.
За исплату једнократне новчане помоћи је планирано 12.500 КМ као и претходне
године.
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. Према инструкцијама из Министарства здравља
и социјалне заштите РС у будућем периоду ове накнаде ће бити обухваћене Законом о
социјалној заштити. За наведене накнаде је планирано 50.000 КМ, што је за 100% више у
односу на 2018. годину, с обзиром да је исплата истих претходне године почела од јула.
416300 – Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите на позицији 416300 износе 114.800
КМ, и веће су за 11% у односу на 2018. 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, здравствено осигурање
социјално угрожених лица, трошкове сахране социјално угрожених лица, поштарину на
исплату новчаних помоћи, исплату џепарца за дјецу која по пројекту иду на љетовање и
остале трошкове из социјалне заштите.
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
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намјену је планирано 13.000 КМ, што је за 73% више у односу на претходну годину.
Исплату наведеног права у потпуности финансира Република.
За исплату права на помоћ у кући је планирано 2.000 КМ, док је претходне године
планирано 1.000 КМ, с тим да није дошло до реализације наведеног права.
За трошкове смјештаја штићеника у установе је планирано 80.000 КМ, што чини
значајан дио трошкова у оквиру социјалне заштите. У односу на претходну годину дошло
до повећања од 4% 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 8.000 КМ, што је
за 14% више од плана претходне године, при чему је за исплату наведеног права
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.
Трошкови сахране социјално угрожених лица су планирани у износу од 1.500 КМ,
што је за 50% више него претходне године, због повећања цијене опреме за сахрану.
Поштарина на новчане помоћи је планирана у износу од 4.500 КМ као и претходне
године.
У склопу пројекта љетовања дјеце под називом „Социјализација дјеце РС“, који се
организује сваке године, планиран је и џепарац у укупном износу од 200 КМ.
Остали трошкови су планирани у износу од 200 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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