РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Николе Пашића 54, 76230 Шамац, тел: 054/611-125 , Факс: 054/ 611-125

ПРОГРАМ РАДА
ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 2018. ГОДИНУ

Шамац, мај 2018.године

1

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 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.

Основа за креирање Програма пословања Јавне установе „Центар за социјални рад“
Шамац (у даљем тексту ЈУ ЦСР Шамац или Центар) за 2018. годину су стратешки
документи од важности за област социјалне и породично правне заштите. За израду
Програма рада за 2018. годину послужила је и анализа одобреног буџета за потрошачку
јединицу ЈУ ЦСР Шамац, као и детаљна анализа Извјештаја о пословању ЈУ ЦСР Шамац
за 2017.годину.
Анализирајући број корисника права из социјалне и породично правне заштите у 2017.
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 2018. годину. Чињеница је да се сво вријеме руководимо материјалним
могућностима локалне заједнице, те су наши планови усмјерени на задовољавање
основних права и услуга која 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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Скупштина општине Шамац је на сjедници одржаној дана 18.02.2005. године
донijeла 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 донijети нову
Одлуку усклађену са новим Законом и тренутним потребама социјално угроженог
становништва и могућностима општине Шамац.

-

ЦЕНТАР ЗА РАНИ РАСТ И РАЗВОЈ

Усвајање Политике унапређења раног раста и развоја дјеце у РС од стране Владе
РС, омогућило је осмишљавање и спровођење активности потребних да би се достигли
највиши доступни стандарди заједнице и створили оптимални услови за одрастање дјеце.
Ова политика се разрађује и остварује кроз различите програме, пројекте, уз координацију
и сарадњу надлежних институција, установа и организација.
Током 2017.године ЈУ Центар за социјални рад Шамац путем пројекта „Центар за
рани раст и развој дјеце“ који имплементира УНИЦЕФ у БиХ у сарадњи са НВО ЕДУС
Сарајево, едуковао је једног стручног радника за рад са дјецом, обезбијеђена је
литература, као и неопходан материјал за рад са дјецом са сметњама у развоју (водич за
стручњаке за рад са дјецом са развојним кашњењима и одступањима, инструменти-скале
за процјену дјеце, брошуре за родитеље о типичном развоју дјетета, интерактивну
сликовницу за потицање развојних вјештина код дјеце од 3 до 12 година, електронску
сликовницу-игрицу за потицање развојних вјештина).
Циљ овог пројекта је да се олакша рано откривање евентуалних одступања у
развоју дјеце и да се родитељима дају смјернице тј. које кораке предузети у случају
одступања како би дијете што прије добило адекватну подршку.
Рани развој првенствено подразумијева детекцију и интервенцију у одступању
раста и развоја дјеце до шесте године. Након детекције израђује се Развојни програм, а
затим и интервенција, рад са дјецом која имају одступања у развоју, како би се то
одступање што више смањило а у неким случајевима и у потпуности отклонило.
Рана детекција је основа за интервенцију. Што раније почнемо са стимулацијом
развоја, дијете ће мање каснити за вршњацима типичног развоја, јер се до шесте године
развије до 90 процената мозга и највише се може примијенити.
Друга фаза обуке за стручне раднике завршена је крајем новембра, те током
2018.године планирамо интензивнији рад са дјецом код којих су примијећена развојна
кашњења. Планирамо са овим активностима упознати васпитаче у вртићу као и педијатра
у Дому здравља, како би приликом детекције одређеног проблема знали гдје требају дјецу
и родитеље упутити.
Већ у првом тромјесечју текуће године, родитељи од четверо дјеце су се обратили
за помоћ у Центар и њихова дјеца долазе два пута седмично. Циљ нам је да родитељи
препознају значај рада стручних радника са дјецом код којих постоје одступања у развоју
и да у будућности повећамо број дјеце која користе наше услуге.

- НАБАВКА PLAY ATTENTION АПАРАТА
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
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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 претходном периоду одржана је презентација
родитељима дјеце са сметњама у развоју, психолозима и педагозима основних и средње
школе са подручја општине Шамац, како би их упознали са начином рада апарата и
функцијама које он пружа.

- ОПРЕМАЊЕ КУПАТИЛА
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.

- 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.
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.
У 2018.години планирано је едукација стручних радника Центра у оквиру пројекту
„Развој хранитељства у Републици Српској“ који организује Министарство здравља и
социјалне заштите у сарадњи са канцеларијом УНИЦЕФ-а у Босни и Херцеговини.
Едукацијом ће бит обухваћен широк спектар тема из области хранитељства, примјери
добре праксе, вјежбе и низ практичних радионица
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- КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЈЕНУ ПОТРЕБА И УСМЈЕРАВАЊЕ ДЈЕЦЕ И
ОМЛАДИНЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
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.
- ШТЕДЊА
У текућој години 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 се стварају знатне уштеде за Центар у висини од
8400,00 КМ годишње.
Такође, уштеде у висини од 8400,00КМ годишње ће бит 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 ће убудуће трошкове лијечења и смјештаја за дату корисницу сносит Фонд здравства.

- 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 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 2018.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.
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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 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. 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.
Као и сваке године у сарадњи са Фондом за дјечију заштиту РС кроз пројекат
„Социјализација дјеце Републике Српске-2018“ организоват ће се одлазак на 10-дневно
љетовање у Црну Гору за 24 дјеце са подручја општине Шамац.
У 2018.год. наставит ће се са праћењем конкурса за фондове који помажу у
развијању и иновацији социјалне заштите.

- ИЗВЈЕШТАЈИ
У 2018.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 2018. – Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад Шамац у 2017. години са
годишњим обрачуном.
– Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за социјални рад Шамац за
2017. годину.
II Јул 2018. – Информација о стању и потребама социјално угрожених категорија лица –
корисника права на новчану помоћ.
III Октобар 2018. – Информација о заштити дјеце и омладине са сметњама у развоју.
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Укупно планиран буџет за 2018. годину износи 911.400 КМ, од чега се 218.900 КМ
односи на потрошачку јединицу ЈУ Центар за социјални рад (0300), а на потрошачку
јединицу Трошкови социјалне заштите (0301) 692.500 КМ.
Наведени буџет је већи за 8% у односу на 2017. годину због сталног повећања броја
корисника права из социјалне заштите.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД : 0300
Расходи и издаци за рад Центра за 2018. годину су планирани у износу од 218.900
КМ, и већи су за 6% у односу на 2017. годину.
За покриће расхода планирани су приходи из буџета једнице локалне самоуправе у
износу од 217.700 КМ, као и приходи од закупнине у износу од 1.200 КМ од Комисије за
излагање испред републичке управе за геодетске и имовинско правне послове која је
смјештена у зграду Центра.
411100 – Расходи за бруто плате
Расходи за бруто плате су планирани у износу од 161.200 КМ, што представља
повећање од 14% у односу на претходну годину, из разлога што је од септембра 2017.
године дошло до повећања коефицијената за обрачун плата који су усклађени са
Посебним колективним уговором за запослене у области локалне самоуправе РС. Такође,
у току 2017. године је запослен један нови радник на пословима Специјалог педагога што
је у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова и
радних задатака Центра с обзиром да је наведено радно мјесто било упражњено. Поред
тога једна радница је до половине јуна 2017. године користила породиљско одсуство, те је
у том периоду њена нето плата евидентирана у оквиру позиције 638100, с обзиром да исту
рефундира Јавни фонд за дјечију заштиту, а припадајући порези и доприноси на нето
плату у оквиру позиције 411300, па је у складу са тим позиција расхода за бруто плате у
2017. години била умањена за износ бруто плате наведене раднице.
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 29.400 КМ, што
је за 2% веће од плана за претходну годину. Након усклађивања са Посебним колективним
уговором за запослене у области локалне самоуправе РС знатно је смањен износ топлог
оброка у односу на ранији период, међутим на наведеној позицији планирана је и исплата
јубиларне награде за радницу која ће у току 2018. године остварити право на исту по
основу 20 година рада у ЈУ Центар за социјални рад, док 2017. године није било исплата
за ту намјену.
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411300 – Расходи за накнаду плата за вријеме боловања, породиљског одсуства и осталих
накнада плата који се не рефундирају износе 500 КМ и смањени су за 83%, с обзиром да
су у 2017. години били већи расходи на овој позицији због коришћења породиљског
одсуства.
412200 – Расходи по основу утрошка електричне енергије
Расходи за електричну енергију су планирани у износу од 7.000 КМ и повећани су
за 27% из разлога што ће доћи до већих трошкова гријања с обзиром да је у другој
половини 2017. године у зграду Центра смјештена и Комисија за излагање за КО Горња
Слатина испред републичке управе за геодетске и имовинско правне послове. Наведеној
комисији су издате у закуп двије канцеларије Центра које раније нису биле у употреби.
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 900 КМ, што је за 25% мање у односу на
2017. годину, с обзиром да је Центар извршио набавку водомјера, па ће се у будућем
периоду обавеза за утрошену воду обрачунавати на основу стварног утрошка воде, а не на
основу процјене, чиме је планирана уштеда у оквиру расхода за услуге водовода и
канализације.
412200 – Расходи за комуникационе услуге
Расходи за комуникационе услуге износе 2.500 КМ и повећани су за 19% из разлога
што 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.
412300 – Расходи за режијски материјал
Расходи за режијски материјал су планирани у износу од 2.400 КМ и смањени су за
11% 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 1.500 КМ и повећани су за 150%, с обзиром да
је у 2017. години добијен службени аутомобил из донације, те ће доћи до додатних
трошкова техничког прегледа приликом регистрације истог, а поред тога потребно је
обавити и редовне сервисе за наведени аутомобил као и за аутомобил који Центар
посједује од раније. Такође, из прихода од давања у закуп канцеларија Центра планирана
је набавка два клима уређаја, те је уградња за њих, као и поправка постојеће климе
планирана на овој позицији у укупном износу од 400 КМ.
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
одговара плану за претходну годину.
412700 – Расходи за стручне услуге
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Расходи за стручне услуге су планирани у износу од 1.300 КМ и смањени су за 7%.
На наведеној позицији се евидентирају расходи за услуге осигурања возила и осигурања
радника, као и расходи за услуге информисања и медија. У 2017. години на наведеној
позицији су евидентирани 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 неће бити истих.
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 9.550 КМ, што је за 17%
мање у односу на 2017. годину.
419100 – Расходи по судским рјешењима
У оквиру ове позиције планирани су расходи у износу од 300 КМ за евентуалне
исплате камата и других трошкова по судским рјешењима и за 40% су смањени у односу
на план 2017. године, с обзиром да истих није било претходне године, а такође план је да
се обавезе у току 2018. године редовније измирују како ови расходи ни у будућем периоду
не би настали.
511300 – Издаци за набавку опреме
Наведени издаци се односе на набавку два клима уређаја и планирани су у износу
од 800 КМ, а средства за ту намјену ће се обезбиједити од прихода од закупнине.
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 500 КМ за евентуално
коришћење боловања или породиљског одсуства у периоду дужем од 30 дана.

ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ: 0301
Укупан буџет за социјалну заштиту износи 692.500 КМ, од чега 292.000 КМ иде на
терет буџета Републике, а 400.500 КМ на терет буџета Општине, те се у оквиру средстава
из буџета Општине дио средстава у износу од око 5.500 КМ обезбјеђује од пензије и
инвалиднине појединих корисника смјештених у установу који учествују у финансирању
тог смјештаја.
Буџет за социјалну заштиту је повећан за 8%, односно за 53.500 КМ у односу на
претходну годину, због сталног пораста броја корисника.

416100 – Дознаке грађанима

9

На позицији 416100 је планирано 561.000 КМ, а односи се на право на новчану
помоћ, додатак за помоћ и његу другог лица и једнократну помоћ. Наведена позиција је
повећана за 10% 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 непромијењен у односу на
план 2017. године.
Додатак за помоћ и његу другог лица је планиран у износу од 500.000 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 2018. години је већи за 11% у односу
на 2017. годину, имајући у виду да се број корисника наведеног права непрестано
повећава.
За исплату једнократне новчане помоћи је планирано 10.000 КМ као и претходне
године.
416300 – Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите на позицији 416300 износе 131.500
КМ, и веће су за 3% у односу на 2017. 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, огрев за социјално угрожена лица, 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
намјену је планирано 13.500 КМ, што је за 10% мање 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 95.200 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 7.000 КМ, што је
за 8% више од плана претходне године, при чему је за исплату наведеног права планирано
3.000 КМ из буџета Републике, а 4.000 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,
као и претходне године.
Поштарина на новчане помоћи је планирана у износу од 4.000 КМ, и мања је за
11% односу на 2017. годину.
Трошкови за огрев социјално угрожених лица су планирани у износу од 2.500 КМ,
што одговара плану за претходну годину, а односе се на испоруку дрва за социјално
најугроженија лица према процјени стручног тима Центра.
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.
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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.

ДИРЕКТОР:
_______________________________

Анка Тутњевић, дипл.екон.
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