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1.Подносилац извјештаја 

ЈУ ЦЕНТАР  ЗА  СОЦИЈАЛНИ  РАД  ПРЊАВОР  

2. Период за који се поднио  извјештај (периодични, поглугодишњи, годишњи) 

Годишњи  извјештај  за 2018. годину  

 

3. Законски основ 

У  складу  чланом 20.  Статута   ЈУ Центар  за  социјални рад Прњавор, директор  

Центра предлаже  план и програм   рада  и  предузима мјере  за њихово  провођење,  

подноси  извјештај о резултатима  пословања  Центра.  

 

4. Основни подаци о организацији: 

Општи подаци:  ЈУ Центар  за  социјални рад  Прњавор  је  основана  1985.године . 

Сад је са сједиштем у улици Карађорђевој број 6. у згради Дома здравља Прњавор .            

Општина Прњавор је оснивач Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор (у 

даљем тексту: Центар), као установе социјалне заштите са јавним овлаштењима у 

области социјалне и дјечије заштите, породичне заштите и старатељства, извршења 

васпитних мјера и мјера заштитног надзора, те установа за обављање услуга социјалног 

и другог стручног рада и других послова утврђених законом и другим прописима.  

Дјелатности Центра, у складу са Уредбом о класификацији дјелатности 

Републике Српске, су: 88.99 – остале дјелатности социјалног рада без смјештаја. 

Стручни  рад  Центра  је  организован преко Стручног тимa за заштиту дјеце и 

породице и Стручног тима за заштиту материјално необезбјеђених одраслих и старих 

лица. 

 

Расположиви људски ресурси:  

 У ЈУ Центару  за  социјални рад  Прњавор   током 2018.  године   било је стално   

запослених  13  радника, од  чега  је 9  радника  са  високом  стручном. Сви  стручни  

радници  имају  положен   стручни  испит   за   рад  у органима  управе  или стручни  испит  

из   области  социјалне заштите.   

Од  девет  радника  који  су  са  високом  стручном  спремом  четири  су дипломирана 

социјална  радника,  два  психолога,  један педагог,  правник  и  економиста.  У  Центру  је  

запослен и  један  социјални радник  са  вишом  стручном  спремом,  економски  техничар,  

те  радник  обезбјеђења  са  средњом стручном  спремом и  неквалификована радница   на  

одржавању  чистоће.  

 Током  године  Општина  Прњавор  је   аплицирала  за  пројекат запошљавања  дјеце палих  
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бораца  и  један  од  приправника  са  високом  стучном  спремом   је  започео  

приправнички  стаж у  Центру за  социјални  рад.   

У  прилогу  Табела  број1.  

 

Материјални ресурси:  

ЈУ Центар за социјални рад  Прњавор располаже основном рачунарском  и канцеларијском  

опремом.   

Посједује  теренске аутомобиле  који су  стари и технички истрошени,  неопходно  је  

стaлно  улагање  у њихову  оправку.  

Из  Гранта Владе Јапана  за помоћ Босни и Херцеговини, а на основу споразума између 

Вијећа  министара БиХ, Владе Јапана, те координације Министарства цивилних послова  

БиХ и  надлежних органа  из области  социјалне заштите у ентитетима и Брчко Дистрикту, 

донирани су Toyota аутомобили  установама социјалне заштите  у БиХ. Један од 

аутомобила дониран је  и  ЈУ Центару за социјални  рад Прњавор у  априлу  2017. године . 

Општина     обезбијеђује  новац  за  регистрацију и  касоко  осигурање   донираног  

аутомобила.  

 

5. Услуге које пружа корисницима  

     У складу са Законом о социјалној заштити  спровођењу дјелатности социјалне заштите 

и социјалног рада Центар врши јавна овлашћења:  

а)  пружа прву стручну помоћ грађанима,  

б) рјешава у првом степену о остваривању права утврђених законом и одлукама о 

проширеним правима у јединицама локалне самоуправе,  

в)  рјешава у првом степену о остваривању права из области дјечије заштите,  

г) рјешава у првом степену о остваривању права из области породично-правне заштите и 

старатељства,  

д)  ради на спровођењу мјера према малољетним лицима у кривичном и прекршајном  

поступку,  

ђ)  пружа социјалне услуге у поступку рјешавања о правима из области социјалне заштите,  

е)  врши надзор над хранитељским породицама,  

ж) води евиденцију и документацију о правима, пруженим услугама и предузетим мјерама 

у оквиру своје дјелатности и издаје увјерења на основу евиденције и  

 з) врши исплату новчаних права утврђених овим законом и другим прописима и општим 

актима.  

     Осим ових послова Центар обавља и стручне послове у спровођењу социјалне заштите 
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и социјалног рада, породичне и дјечије заштите, и то:  

а)  открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне заштите,  

б) предлаже и предузима мјере у рјешавању социјалних потреба грађана и прати њихово 

извршавање,  

в) предлаже мјере за унапређивање социјалне заштите и планирање развоја система 

социјалне заштите у локалним заједницама, организује и спроводи одговарајуће облике 

социјалне и дјечије заштите и непосредно пружа социјалне услуге,  

г) прати стање у области дјечије и породично-правне заштите, покреће иницијативе и 

предлаже мјере за унапређивање система дјечије и породичне заштите,  

д) развија и унапређује превентивне активности које доприносе спречавању и сузбијању 

социјалних проблема,  

ђ) пружа дијагностичке услуге, спроводи одговарајући третман, савјетодавне, терапијске 

услуге и стручну помоћ корисницима,  

е)  подстиче, организује и координира професионални и добровољни рад у области 

социјалне заштите,  

ж) ради на развоју развноврсних модела збрињавања корисника у заједници и социјалних 

услуга у складу са потребама корисника, развија социјални рад у заједници,  

з)  пружа услуге помоћи и његе у кући, дневног збрињавања и прихватилишта,  

и) подстиче и развија самопомоћ, добровољни рад, међуљудску солидарност, добротворне 

и хуманитарне дјелатности,  

ј)  обавља послове савјетовалишта за проблеме брака и породице, васпитања дјеце, 

усвојења, односа родитеља и дјеце,  

к)  обавља аналитичко-истраживачке послове у локалним заједницама  и  

д)  обавља и друге послове утврђене законом и одлукама јединица локалне самоуправе.  

    Центар своју дјелатност обавља примјењујући савремена стручна и научна знања, 

важеће законске и друге прописе, користећи методе социјалног и другог стручног рада.  

 

 

6. Реализација програма рада: 

 

Активности: 

 У складу са Законом о социјалној заштити корисник социјалне заштите је лице које се 

налази у стању социјалне потребе, и то:  

а) дијете: без родитељског старања, са сметњама у развоју, чији је развој ометен 
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породичним приликама, жртва насиља, жртва трговине дјецом,са друштвено 

неприхватљивим понашањем, изложено социјално ризичним понашањима, коме је због 

посебних околности потребна социјална заштита; 

б) пунољетно лице : материјално необезбијеђено  и за рад неспособно лице, са 

инвалидитетом,  старије лице без породичног старања,  са друштвено негативним 

понашањем,  жртва злоупотребе психоактивних супстанци, жртва насиља у породици, 

жртва трговине људима и коме је због посебних околности потребна социјална заштита. 

    У складу са Законом о социјалној заштити наведени корисници остварују следећа 

права: новчана помоћ, додатак за помоћ и његу другог лица, подршка у изједначавању 

могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју,   смјештај у установу, збрињавање у 

хранитељску породицу,  помоћ и њега у кући,  дневно збрињавање,  једнократна новчана 

помоћ и   савјетовање.  

Заштита дјеце  без  родитељског  старања 

Малољетником без родитељског старања сматра се лице које нема родитеље, које је 

напуштено од родитеља, лице чији родитељи нису у могућности да му пруже потпуно 

старање зато што су ограничени у вршењу родитељског права или су лишени тог права. 

 Заштита ове категорије дјеце врши се примјеном  следећих  облика  заштите:  стављањем 

дјетета под старатељство, смјештајем у установу одговарајућег типа, смјештајем у 

хранитељску породицу или усвојењем. На подручју наше општине је током године  

евидентирано укупно  13 дјеце без родитељског старања. Центар  је  за 5 дјеце  плаћао  

смјештај у Дјечији  дом "Рада  Врањешевић", 3  је било  смјештено у  хрнитељској  

породици,  а  5 у  сродничким  породицима. 

Заштита  дјеце  са  сметњама у развоју 

Малољетницима са сметњама у развоју сматра се малољетник  са оштећењима вида, 

слуха, са оштећењем у говорно-гласовној комуникацији, са тјелесним оштећењима и/или  

хроничним обољењима, са интелектуалним оштећењем, са психичким поремећајем и 

/или  обољењем, вишеструким оштећењима, или са  другим оштећењим или  обољењима  

који доводе до потешкоћа у психомоторном и сензомотроном развоју, а која значајно  

отежавају функционисање  у активностима свакодневног живота. 

Лицима са сметњама у развоју Центар пружа одговарајуће облике заштите: правовремено 

откривање случајева, упућивање на комисијску процјену потреба и одговарајућу 

рехабилитацију.  

 Рад са дјецом која имају сметње у развоју усмјерен је на процјену свих ресурса у 

заједници и дјетета у циљу квалитетнијег подстицања дјетета, превазилажења потешкоћа, 

умањења етикетирања дјеце чије се потешкоће уз правилан ангажман расположивих 

ресурса могу превазићи, те оснаживање и подршка њихових породица.  

       У зависности од степена ометености дјеца са сметњама у развоју су корисници 

одређених права у социјалној заштити: право на подршку у изједначавању могућности 
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дјеце и омладине са сметњама у развоју, смјештај у установу социјалне заштите или 

другу породицу, трошкови превоза за дјецу која путују у школу и њихове родитеље, 

додатак за његу и помоћ другог лица, право на дневно  збрињавање.   

Током 2018. године 72 дјеце је било на поступку оцјене способности и разврставања. Од 

укупног броја дјеце који су упућени на комисијски преглед 19 дјеце је  

новоидентификованих, док је за 52 дјеце проведен поступак р-теста. 

          Рана  идентификација и  рехабилитација дјеце са  сметњама у развоју је једна од  

најважнијих  предиктора  везано  за  касније  оспособљавање  дјеце. 

У склaду са наведеним, за двоје дјеце се плаћа смјештај током школовања и 

рехабилитације у установи социјалне заштите ЈУ Центар „Заштити ме“ у Бања Луци,   8 

дјеце оставрују накнаду за путне трошкове до школе и назад, a за троје дјеце са сметњама 

у развоју плаћа се смјештај у хранитељској породици.  

          Право на подршку у изједначавању  дјеце и омладине  са сметњама у развоју  имају 

дјеца и омладина са сметњама у физичким, менталним, чулним или комбинованим 

сметњама у развоју код којих је извршена процјена потреба и усмјеравања дјеце и 

омладине, а која су послије завршене основне школе, а најкасније до навршене 30. године 

живота, укључена  у процес  образовања, а то право  не могу  остварити по другом 

основу. Наведено право се остварује у виду накнаде трошкова смјештаја, трошкова 

градског, односно међуградског превоза у висини износа цијене мјесечне  карте, те 

трошкова студентске  мензе.  Центар за социјални рад проводи  поступак  остваривања  

овог  права, а  право је  финансирало  Министарство здравља и социјалне заштите РС. 

Током 2018. године  Центар  је имао 32 корисника овог  права.  

Поред  наведих  права 25 дјеце  са  сметњама  у  развоју  је било укључено  на  дневно  

збрињавање,  које  Центар  проводи у  партнерству  са  Општином Прњавор и 

Удружењем родитеља дјеце са  сметњма у психичком и физичком  развоју  „Невен“. 

Заштита дјеце чији је  развој  ометен  породичним приликама 

      Малољетником чији је развој ометен породичним приликама сматра се лице чији 

родитељи због болести или смрти једног родитеља, несређених породичних  односа, 

материјалних или других разлога нису у могућности да му обезбиједе услове за правилно 

васпитање, физички и психички развој. 

У складу са Породичним законом, орган старатељства је дужан предузимати потребне 

мјере ради заштите личних и имовинских права и интереса малодобне дјеце у 

случајевима када родитељи не извршавају своја права и обавезе на одговарајући начин и 

на добробит дјеце. Једна од тих мјера је и увођење сталног надзора над вршењем 

родитељског права.  

Мјером  надзора  стручни  радници  центра  настоје  родитељима бити  подршка у смислу  

препознавања дисфункционалности у породици и пружања адекватног савјета и подршке 
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у смислу усмјеравања родитеља  да  успјешно  извршавају  родитељску  улогу и дјеца се 

не измијештају из породице. 

Улога стручних радника  је направити  процјену породичног функционисања, планирати 

услуге,пратити  реализацији  услуга кроз мултисекторални  приступ и уколико услуге 

нису у интересу дјетета, дијете  се   збрињава  неким другим  обликом  заштите,  односно  

измјести се  из  породице.   

Мјером надзора је токм 2018.  године  било  обухваћено 158 дјеце. 

Заштита малољетника изложених социјално ризичним понашањима и са 

друштвено неприхватљивим  понашањем  

       У складу са Законом о социјалној заштити малољетником са друштвено 

неприхватљивим понашањем сматра се дијете које је под ризиком, чини прекршајна и 

кривична дјела, бави се скитњом и просјачењем или сличним понашањем нарушава 

опште прихваћена друштвена правила понашања и важеће законске норме.  

    Малољетником изложеним социјално ризичним понашањима сматра се дијете које 

због употребе психоактивних супстанци, негативних социјалних утицаја и емоционалних 

поремећаја нарушава и угрожава своје здравље и живот. 

Према малољетницима са друштвено негативним понашањем изричу се следеће мјере: 

мјере упозорења и васпитне препоруке, васпитне мјере, казна  малољетничког  затвора и 

мјере безбиједности. 

Током 2018. године у евиденцији  Центра је било 11 малољентих  починилаца  кривичних 

дјела, 9 малољентих починилаца прекршаја, те 7 дјеце са друштвено негативним 

понашањем,  а  кривично  неодговорних.  

Материјално-необезбјеђени и неспособни за рад пунољетни корисници 

       Материјално необезбјеђена и за рад неспособна лица која немају неопходна 

средстава за издржавање, неспособна су за рад и не могу обезбиједити средства за живот 

по неком другом основу. Према Закону о социјалној заштити право на новчану помоћ 

може остварити појединац неспособан за рад који нема властитих прихода или чији су 

укупни приходи за издржавање испод нивоа новчане помоћи утврђене законом, који нема 

вишак стамбеног простора, који нема другу имовину из чије вриједности се могу 

осигурати средства за издржавање у складу са Породичним законом или ако ти сродници 

због инвалидности и друге објективне спријечености нису у могућности и способни да га 

издржавају и извршавају обавезу издржавања. Под истим условима право на новчану 

помоћ може остварити и породица у цјелини. 

Уколико је лице у поступку остваривања права на новчану помоћ, а  има  имовину,  лице  

се  упознаје са  тим да ће имовина  бити под  забиљежбом уколико оствари  право, што је 

и разлог да становништво одустаје  од поступка остваривања права.  
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Током 2018.године Центар  је имаo у евидeнцији 164 корисника  новчане  помоћи. 

Висина новчане помоћи у 2018. години за поједница  је  износила  од 123,65KM до 249,30 

КМ за  породицу  са  пет и више  чланова.  

Старија  лица без породичног старања  

      У складу са Законом о социјалној заштити  старо лице без породичног  старања  је 

лице  старије  од 65 година,  који немају сродника који су у обавези да брину о њима, а 

које  због трајних  промјена  у психосоцијалном  и  здравственом стању  не може 

задовољити своје основне животне потребе.  

Ова  категорија  корисника је  током  године  остваривала следећа  права:  права  на 

новчану  помоћ, додатaк  за помоћ и његу  другог лица, право на помоћ и његу  у кући, 

смјештај у установу и збрињавање у хранитељску породицу. 

За потребе  остваривања  наведених  права  стручни  радници  центра  су  били у  обавези 

израђивати социјалне aнамнезе, контактирати установе, информисати се о  хранитељским  

породицима, пратити их, те стално бити у контакту са здравственом установом, геронто 

домaћицама, савјетима мјесних заједница, комшијама корисника, те другим 

хуманитарним организацијама.  

На подручју општине Прњавор  у току 2018.године укупно је било 133 старијих лица без 

породичног старања. Новчану помоћ остварује 53 старих лица без породичног старања,  

57 остварује додатак за помоћ и његу другог лица. У установу социјалне заштите  је 

смјештено 19 старијих лица без породичног старања, 4 лица је било на смјештају у 

хранитељским  породицама, а обухватили  смо  5 корисника правом  на помоћ  у кући 

које је  реализовано  кроз  пројекат „Брига о старима“ у  пратнерству  са  Општином,  ОО 

Црвеног крста. 

Заштита лица са инвалидитетом 

Лице са инвалидитетом у складу са Законом о социјалној заштити сматра се лице  са 

дугорочним физичким, психичким, интелектуалним или сензорним умањеним 

способностима, која у интеракцији са различитим баријерама, могу ометати  њихово 

пуно и ефективно учествовање у друштву на основу једнакости са другима.   

      Право на додатак за помоћ и његу другог лица има лице старије од три године  којем 

је због тјелесних, менталних, чулних поремећаја и изражених промјена у здравственом 

стању неопходна стална помоћ и њега другог лица, под условом да ово право не може  

остварити по другом основу и не користи право на смјештај у установу социјалне 

заштите или су смјештени у другу установу на терет буџетских средстава.  

    Ово право се може остварити као трајно или привремено право, а могу га остварити 

лица која су потпуно или дјелимично зависна од помоћи и његе другог лица у 

задовољавању основних животних и физиолошких потреба, па се из тих разлога дијеле у 

двије групе. Прву групу  чине лица која су потпуно зависна од помоћи других, а 
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корисници друге групе су лица која су дјелимично зависна од помоћи других лица.  

    Право на додатак за помоћ и његу другог лица признаје се на основу налаза и 

мишљења стручних комисија.  

    Висина додатка за помоћ и његу другог лица обрачунава се у проценту од просјечне 

нето плате остварене у Републици у претходној години и износи 20% од основице за лице 

које цјелодневно и у потпуности зависи од другог лица у задовољавању основних 

животних и физиолошких потреба и које није у могућности да уз употребу било којих 

помагала само задовољи те потребе  и 10% од основице за лице којем је неопходна 

дјелимична помоћ другог лица у задовољавању основних животних и физиолошких 

потреба. Корисници прве групе остваривали су ово право у износу од 166,20 КМ, а 

корисници друге групе у износу од 83,10 КМ. Додатак за помоћ и његу другог лица у 

току 2018.г. укупно  је остваривало 1173 лица, од  чега  је  61  малољетни  корисник. 

      У складу са Породичним законом  РС Орган старатељства поставља стараоца за 

поједине послове или одређену врсту послова одсутном лицу чије је боравиште 

непознато, а које нема заступника, непознатом власнику имовине када је потребно да се 

неко о тој имовини стара, или у другим случајевима када је то потребно ради заштите 

права и интереса одређеног лица. Да би се лице ставило  под  старатељство  и даље 

проводила мјера старатељства стручни радници центра требају примијенити методе 

социјалног и другог стручног рада, те корисити услуге здравствених и других 

организација.   

      Током 2018. године  години проведено је 27 поступака стављања под старатељство за 

посебне случајеве и то:  

- 5 старатеља у поступку одузимања пословне способности, 

- 3 старатеља у поступку проглашења несталог лица за умрлог, 

- 3 старатеља у поступку подизања пензије, 

- 3 старатеља у поступку преузимања личне карте, 

- 1 старатељ  у поступку утврђивања права на смјештај, 

- 2 старатеља  за заступање у оставинском  поступку, 

- 7 старатеља у поступку пријаве пребивалишта,израде и преузимања личних 

докумената, 

- 1 старатељ у поступку  накнаде нематеријалне штете, 

- 1 старатељ за  поступак лијечења 

-1 старатељ  за продужење  родитељског права. 

  У евиденцији Центра за социјални рад за 2018. годину 87 лица је било под 

старатељством (81 лица којима је потпуно одузета пословна способност и 6 лица са 

дјелимично одузетом пословном способношћу), од чега су 24 лица смјештена у установе 

(19 у установама социјалне заштите, а 5 у установама здравствене заштите). 

Лица са друштвено-негативним понашањем 

     Лицем са друштвено негативним понашањем сматра се лице које се одаје 
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беспосличарењу, скитњи, просјачењу, проституцији, алкохолизму и уживању опојних 

дрога. Рад са овом категоријом корисника одвијао се у пружању одговарајућих услуга 

социјалног рада, као што је идентификација случајева, обавјештавање других установа, 

савјетодавни рад са породицом, посредовање у остваривању права код других 

институција. Број лица из ове категорије који се воде у  нашој евиденцији  за 2018. 

годину  је 30.       

Једнократне новчане помоћи  

    Право на једнократну новчану помоћ обезбјеђује се појединцу, члановима породице 

или породици у цјелини који се тренутно нађу у стању социјалне потребе због посебних 

околности. Износ једнократне новчане помоћи у току календарске године не може бити 

већи од тромјесечног износа новчане помоћи за кориснике, а према броју чланова 

породице. Једнократне помоћи су интервентне, усмјерене су отклањању стања социјалне 

потребе и исплаћују се корисницима у новчаном износу и 529  наших  суграђана  је  

оставрило  ово  право. 

Проширени видови социјалне заштите  

       У току 2018. године породицама и појединцима који се налазе у стању социјалне 

потребе и који су корисници одређених права утврђених Законом обезбијеђени су 

проширени облици социјалне заштите, у складу са Одлуком о проширеним правима у 

области социјалне заштите Скупштине општине Прњавор. 

       Под проширеним видовима социјалне заштите у смислу ове Одлуке подразумијевају 

се организоване активности Центра за социјални рад Прњавор усмјерене сузбијању и 

отклањању узрока и посљедица стања социјалних потреба оних категорија грађана и 

њихових породица, који се нађу у таквом стању социјалних и животних потреба, а да 

постојећим нивоом утврђеним законом, нису у могућности да их ублаже.    

 Проширена права социјалне заштите у смислу одлуке  су :  

1. Помоћ у лијечењу и планирању породице,  

2. Повремене једнократне помоћи родитељима дјеце која болују од тешких и 

ријетких болести, 

3. Помоћ у плаћању станарине за дјецу под старатељством,  

4. Помоћ у плаћању дјечијег вртића за дјецу са сметњама у развоју, 

5. Помоћ за школовање дјеце из социјално угрожених породица,  

6. Помоћ у трошковима сахране,   

7. Помоћ и услуге инвалидним лицима, који немају подршку породице,  

8. Помоћ у опремању стамбеног простора,  

9. Материјална подршка самохраним родитељима дјеце до треће године живота, који 

су социјално угрожени и који немају подршку породице, 

10.  Материјална подршка за топли оброк дјеци под старатељством, која се 

осамостаљују усљед престанка старатељства  и других облика социјалне заштите.  

        



 

12 

 

ОБЛАСТ ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ  

      У складу са Породичним законом и Одлуком СО о повјеравању послова Центар за 

социјални рад врши послове социјалне заштите и пружања правне помоћи породици и 

њеним члановима.  

Породично-правна заштита породице и посебно млдб. дјеце у њој, уз остале програмске 

задатке Центра за социјални рад представља важну област дјеловања ове установе која се 

односи на: поступак мирења брачних супружника или сређивања поремећених 

супружничких односа у случају кад се нису одлучили на развод брака, формирање 

мишљења о повјери млдб. заједничке дјеце једном од родитеља на његу, чување и 

васпитање у случају развода брака, односно кад не живе у истој породичној заједници, а 

не могу да се сами договоре по овом питању, доношење одлуке о контактима родитеља и 

дјеце у ситуацијама када не живе у истој породичној заједници, достава социјално 

анамнестичких података суду и приједлога у вези са висином издржавања за млдб. дјецу, 

састављање споразума између родитеља о издржавању дјеце, давање сагласности 

родитељу или старатељу у вези располагања имовином млдб. дјеце, давање мишљења за 

прибављање путне исправе млдб. дјеци у случају кад је један од родитеља недоступан, те 

одлучивање о другим питањима од интереса за млдб. дјецу, кад не постоји сагласност 

између родитеља. Формирање мишљења о интересима дјеце захтијева свеобухватну 

процјену   породице, прибављања података од релевантних институција, препознавање 

ресурса које имају родитељи, опсервација њиховог односа са дјецом, те психолошка  

дијагностика родитеља  су  неке  од  основних  активности  које  стручни  радници  

реализују  у  овој  области. 

Насиље у породици 

       Насиље у породици подразумијева девијантно понашање једног или више њених 

чланова у односу на остале чланове породице, који због истог доживе, односно трпе 

физичке, психичке или повреде сексуалне природе.  

У складу са Законом о заштити од насиља у породици  и Правилником о начину и мјесту 

спровођења заштитних мјера жртве насиља у породици  предвиђено је да Центар за 

социјални рад у оквиру своје надлежности предузима потребне мјере у погледу 

збрињавања чланова породице у којој је извршено насиље, учествује у планирању и 

спровођењу лијечења и рехабилитације лица којима је изречена мјера обавезног лијечења 

од зависности.  

  У Центру за социјални рад, рад са жртвом и насилником подразумијева  психосоцијалну 

и савјетодавну помоћ, те теренске посјете породици и разговоре са члановима социјалне 

мреже. Поред осталог у раду са њима настоје се створити односи засновани на 

разумијевању, сарадњи, уважавању и ненасилној комуникацији.  

   У 2018. години  у евиденцији Центра за социјални рад је пријављених 27 случаја 

насиља у породици. У 4 случаја је било насиље над дјецом,  у 19 случаја је било насиље 

над женама, а над мушкарцима у 4 случаја. Према нашој евидeнцији у 2018.  години  

Центар  је   збринуо у  Сигурну  кућу  7 корисника.  

      Поред Центра за социјални рад у рад са лицима који су жртве  насиља или починиоци   

укључују се и здравствене установе, Центар за ментално здравље, Окружно тужилаштво, 
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Суд и Полицијска станица. На захтјеве суда и Тужилаштва у складу са Законом, Центар 

је достављао социоанамнестичке податке и вршио  припрему жртава  за  свједочење.  

     ДЈЕЧИЈА   ЗАШТИТА   

    У складу са одредбама Закона о дјечијој заштити (,,Сл. гласник Републике Српске,“ 

број 114/17, 122/18) – систем дјечије заштите се заснива на праву и дужности родитеља 

да се старају о подизању и васпитању своје дјеце, праву дјетета на услове живота који 

омогућавају његов правилан психофизички развој и обавези државе да му то омогући.  

Права из области дјечије заштите утврђују се по прописима о општем управном 

поступку. Провођење поступка и рјешaвање о овом праву врши Центар за социјални рад 

коме су Законом о дјечијој заштити повјерени ови послови.  

Права из области дјечије заштите у  складу  са овим  Законом била су: додатак на дјецу, 

матерински додатак, помоћ за опрему новорођенчета, рефундација накнаде плате за 

вријеме кориштења породиљског одсуства, рефундација  накнаде плате  за вријеме рада 

са половином  пуног радног времена ради појачане  његе дјетета  до три године живота, 

рефундација  накнаде плате  за вријеме рада са половином  пуног радног времена ради 

појачане  његе  и бриге  о дјетету са сметњама у  развоју, задовољавање развојних 

потреба  дјеце, пронаталитетна накнада  за треће рођено  и четврто рођено  дијете.  

       У Центру за социјални рад Прњавор право на додатак на дјецу у 2018. години  

остваривала су 434 корисника, односно 644 дјеце. У складу са Законом о дјечијој заштити 

право на додатак остварују породице у зависности од материјалног статуса за друго, 

треће и четврто дијете по реду рођења и до 15 године живота, ако се налази на редовном 

школовању.  

Независно од материјалног статуса породице, а у зависности од реда рођења дјетета и до 

15 година живота право на додатак на дјецу остварују дјеца РВИ  I и II категорије, дјеца 

без родитељског старања, дјеца корисници  додатка на помоћ и његу другог  лица, дјеца  

са  сметњама у развоју, дјеца чија породица остварује право на новчану помоћ  у складу  

са  Законом о социјалној заштити , а током  2018. године  139 дјеце из  ове  категорије  

остваривало је право на додатак на дјецу у износу од  90,85 КМ.  

Матерински додатак   може остварити  незапослена мајка, односно друго лице у складу 

са Законом, у трајању од 12 мјесеци, а за близанце и свако треће и наредно дијете у 

трајању од 18 мјесеци.Право на матерински додатак може остварити мајка под условом: 

- да има пребивалиште у Републици најмање годину дана прије рођења дјетета и  

- да је незапослена у периоду од шест мјесеци прије рођења дјетета. У  току 2018. године  

ово  право  је  остварило 147 мајки,  а у складу  са  старим законом  ово право   је  

остварило 50  мајки.   

Право на накнаду плате за вријеме породиљског одсуства има свака породиља запослена 

у државном и приватном предузећу као и лице које обавља самосталну дјелатност. 

Висина накнаде плате одређена је у складу са Законом о радним односима, а припада 

породиљи у висини примљене просјечне плате 12 мјесеци прије отварања породиљског 

одсуства. Право на накнаду плате у 2018. години  остваривало је 190 породиља.  

Право на помоћ за опрему новорођенчета je право које остварује свака порођена мајка, са 
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пребивалиштем у РС, а  исплаћује се једнократно у износу од 250,00 КМ, а у току 2018. 

године ово право  остварило  је 268 мајки.  

Центар за социјални рад проводи поступак и утврђује право запосленог родитеља да ради 

са једном половином пуног радног времена ради појачане његе и старања о дјетету са 

психофизичким сметњама, а које није смјештено у установу социјалне заштите. Закон о 

раду једном од родитеља дјетета са сметњама у развоју даје право да ради са половином 

радног времена, уз право на накнаду за другу половину пуног радног времена коју 

обезбјеђује ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту РС. У 2018. години 8 родитеља је остварило 

ово право.  

      Центар за социјални рад проводи поступак и утврђује право на новчану накнаду по 

Одлуци Владе РС за треће рођено дијете у породици у износу до 600,00 КМ и 

четврторођено дијете у износу до 450,00 КМ. Овај вид накнаде остварила је 31  

породиља. 

 

Остварени резултати: 

- Социјални и педагошко-психолошки рад са дјецом без родитељског старања реализован 

је кроз пружање стручне помоћи дјеци, стараоцима и породицама са дјецом на 

породичном смјештају кроз редовне контакте у Центру и теренске посјете, те контакте  са  

васпитно образовним установама. Стручни  радници су  били и подршка  при остваривању 

стипендија и других  права. Током године је реализовано и дружење старатеља  и  дјеце  у 

Центру  поводом  дјечије  недјеље. Рад са дјецом која су смјештена у Дјечијем дому  био 

је  усмјерен на контакте са  сродницима у циљу преузимања  дјеце, рад на изналажењу  

рјешења  за стамбено питање једне породице, те  припрема  дјеце  за  изалазак из  система  

јавне  бриге.     

- Увели смо у систем 19 нове дјеце са сметњама у  развоју и проширили  активности   

Дневног  центра кроз  пројекат „Први спортски  кораци“, који је  финансиран  од стране  

Министарства  здравља  и социјалне заштите. 

-Организовали смо састанак са предстваницима ЈУ за предшколско васпитање и 

образовање  "Наша  Радост " у циљу  упознавања истих  значају правовремене детекције  

дјеце са сметњама  у развоју  и упознавања стручних радника са  правилником  о  

процјени потреба  и усмјеравању  дјеце  и омладине  са сметњама у развоју.    

-Од маја мјесеца 2018. године на подручију наше општине  формирана је Провостепена 

стручна комисија за  процјену потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у 

развоју, чиме су скраћене процедуре комисијске процјене дјеце са  сметњама у развоју на 

подручију наше општине.  

-Центар  за социјални  рад Прњавор   је током 2018. године вршио  континуирани  надзор  

над 69 породица у којој  живи 158  дјеце чији је развој ометен породичним приликама,  и 

тиме  превенирао  измијештање наведеног  броја  дјеце  из  породица. 

 - Међународна  недјеља  дјетета је  обиљежена  кроз  активности  стручних  радника  које  
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су  се односиле  на  радионице са  дјецом која су под  стратељством и са њиховим  

хранитељима,  

-Подржали смо активности Удружења „Ромска дјевојка„  при  организовању округлог 

стола  на  тему  " Спријечимо  насиља  над  женама“, 

 -У оквиру  породично-правне заштите  проведена су  укупно 153 поступака и реализовнао 

675 услуга  на следећим рефератима: одржавања  личних  односа  родитеља  са  дјететом  

са којим не живе у заједничком домаћинству, поступак мирења, мишљења о повјери  

малољетне дјеце, сређивању поремећених супружничких однoса, мишљења о 

оправданости  издавања путне  исправе  малољетном  дјетету, издржавање  малољетне  

дјеце, располагање имовином малољетне дјеце,  

-Током 2018. године  имали  смо у поступању  27  случајева  пријаве  насиља у  породици.  

Цијенимо  да  је  сарадња  на  локалном  нивоу  била  адекватна. У циљу заштите и  

правовременог реаговања у  ситуацијама  заштите  жртве  насиља у складу  са  законом и 

потребама жртве,  

-на  позив  Уније  студената социјалног  рада  презентовали смо  рад  Центра за социјални  

рад  у  случајевима  насиља  у  породици,  

 -Стручним савјетима радника  центра и  уз  подршку  ресурса из  локалне зајенице, као  

што су  школе,  Центар  за  ментално  здравље и  полицијска  станица   преваспитни  рад  

се са  малољетницима чије је понашање у сукобу  са законом  реализовао адекватно.  

Током године  два  стручна радника  центра  су  прошли  обуку за   примјену  васпитних  

препорука "укључивање у рад без накнаде у корист хуманитарне организације или 

послова социјалног, локалног или  еколошког садржаја" и лично извињење оштећеног. 

Центар је 2017. године  потписао и Уговор о пословној сарадњи са Народном 

библиотеком и ОО Црвеног крста у циљу реализације васпитне препоруке према  

малољетним  починиоцима кривичних дјела “укључивање у рад без накнаде у корист 

хуманитерне организације или послове социјалног, локалног  или  еколошког садржаја“, а 

ове  године  је  објављена  листа   радних  организација,  тако  да  су  се стекли  услови  за  

реализацију  ове препоруке.   

-Током године, као и претходне  укључили смо се у реализацију  пројекта  „Брига о дјеци,  

заједничка одговорност и обавеза", те смо кроз 25 састанака  школских  тимова  

обухватили   дјецу  која су у ризику  и тиме превенирали  пораст  дјеце  чије је  понашање 

у сукобу са  законом.  

-стручни  радници  центра  су  прошли  едукације  из   специјализованог  хранитељства и  

Министарство  здравља и  социјалне заштите  је  обезбиједило  плакате  за  промоцију  

хранитељства.  

-Теренским посјетама, разговорима у Центру и кроз сарадњу са Домом здравља, 

хуманитарним организацијама и савјетима мјесних заједница постигнут је задовољавајући 

ниво заштите старих лица материјално  необезбијеђених и лица  за  рад  неспособних.  

-Идентификовано је 5 нових корисника новчане помоћи зе које је Центар  провео  
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поступак  остваривања  права на новчану  помоћ. 

 -Додатак за помоћ и његу другог лица у току 2018.г. укупно је  остваривало  1173 лица. 

Координатори стручне комисије за утврђување способности лица у поступку остваривања  

права из социјалне заштите и утврђивања функционалног стања корисника су за 257  

корисника током  године присуствовали  комисијским  прегледима  и провели  управне  

поступке   за  остваривање  овог  права.  

-Током  године су  реализоване  радионице  за  пунољетна  лица  са  сметњама у развоју, у  

циљу њихове  рехабилитације и пружања подршке њиховим  породицама. 

-Међународни  дан лица са инвалидитетом је  обиљежен  кроз  медијско  представљање  

активности  центра у овој  области и   организован је излет  са  нашим  корисницима.  

-Кроз пројекат „Брига о старима“ превенирало се измијештање 5 наших суграђана из  

њиховог социјалног окружења и  пружена им је  адекватна  подршка на  терену у  циљу  

задовољавања основних егзистенцијалних потреба, а центар је као партнер имао   

адекватну сарадњу са  геронто  домаћицама и представницима ОО Црвеног Крста.  

-поводом Међународног дана старих узели смо учешће са наших 5 корисника на 

„Фестивалу рекреација особа треће животне доби“  у  Бања Луци.  

-Издато  је  473 увјерења  из  евидeнција  Центра  и   потврда о издржавању. 

-У току протекле године исплаћено је 846 једнократних помоћи за 529 корисника.  У 

структури корисника права на једнократне помоћи заступљене су биле породице у којима 

Центар врши надзор над вршењем родитељског права, породице које имају дјецу са 

сметњама у развоју, стара лица без породичног старања, материјално-необезбијеђена  и за 

рад неспособна лица, инвалидна лица, лица којима је због посебних околности потребна 

социјална заштита, односно породице које имају малољетну дјецу, а нису у могућности да 

им обезбиједе минимум егзистенције.  

-Одлука о проширеним  правима за 2018. годину је  реализована  у укупном износу од 

29.685,21  КМ,  за 158 корисника  са подручија наше општине. 

-Влада РС је донијела у 2018. годину Одлуку о пласману средстава за унапређење 

положаја лица са инвалидитетом  накнадом  на  личну  инвалиднину. Наш  Центар је  

провео 172  поступка и  158 наших  суграђана  је  остварило ово  право  у  току  2018.  

године.    

-Нашим пилот пројектом "Физиотерапеутске услуге лицима са инвалидитетом", на  терену  

су  пружуне  услуге  физиотерепета за  22 наша  корисника. 

-Центар  је  обезбиједио  здравствено  осигурање  за  181  лице.  

- Ове године Центар је био партнер Јавном фонду дјечије заштите у провођењу Пројекта 

,,Социјализација дјеце РС -Бечићи 2018“ и  32 дјеце са подручја наше општине било је 

обухваћено овим пројектом. Учесници пројекта су били смјештени у Омладинском  
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хотелу "Ужице" у Бечићима. Пројектом су обухваћена  дјеца  без родитељског старања, 

дјеца чији су родитељи корисници новчане помоћи, дјеца из породица са троје и више 

дјеце, дјеца самохраних родитеља и  дјеца са сметњама у развоју, као и  дјеце  из  борачке 

популације. Основни циљ овог Пројекта који је финансирао ЈФДЗ РС је задовољавање 

развојних потреба дјеце. Циљ пројекта је био да се путем пројектних активности и 

садржаја позитивно утиче на правилан психофизички развој социјално осјетљивих 

категорија дјеце, као и да се код дјеце подстакне процес социјализације кроз интеракцију 

вршњачке групе. У сарадњи са привредницима Лебурић-Комерц и Фарма-Нова, 

обезбијеђени  су  ланч  пакети и хигијенски  прибор  за   учеснике  пројекта.  

  -Од 2017. године је у имплементацији нова база Јавног фонда за  дјечију  заштиту,   а од 

2018. године  је  на  снази нови закон о Дјечијој заштити. Центар Центар је  успио  да  

одради  квалитетно  и благовремено остваривање  нових права  из  дјечије  заштите и 1390 

наших суграђана је остварило  неко од  права  из  Закона о дјечијој заштити.  

 -Укупна средства које је ЈФДЗ исплатио у 2018. на дјецу корисника дјечије заштите са 

подручја општине Прњавор износе 1 977 219,49 КМ,  што  је  за  око 500 000,00КМ  више  

него  претходне  године. 

 -Предузеће Технопласт је донирало 20 прехрамбено хигијенских пакета за  породице  које  

су у стању социјалне потребе. 

-У сарадњи са Савјетом ученика Средње школе проведена је акција ,,Један слаткиш-једно 

дијете.“ Овом акцијом обезбијеђено је 250 новогодишњих пакетића за дјецу без 

родитељског старања, дјецу чији је развој ометен породичним приликама, дјецу 

корисника социјалне помоћи и дјецу из породица са троје и више дјеце који су корисници 

одређених права из области социјалне заштите,  а  предузеће "Топлинг„ је уручило  100 

новогодишњих пакета за  дјецу са сметњама у  развоју.  

-били  смо  подршка  Савјету  ученика  средње  школе и у  подјели  6 прехрамбених  

пакета   за  наше  кориснике који су у стању социјалне потребе. 

-Удружење  грађана  из  Канаде  је  донирало за  три  породице  по шпорет и хигијенски 

пакет  за  три  породице  са  подручија  наше  општине, а  Центар и општина  су  били    

сарадници  у одабиру  породица и  набавци  и  испоруци  донације.   

-Током  године  смо  потписали  Меморандум о разумијевању и сарадњи са  Факултетом 

политичких  наука,  те су  4  студентице   обавиле  практичну  наставу  у  нашој  установи 

и  промовисали смо  рад  наше  установе   у поступању у случајевима насиља у породици, 

-Обављен је разговор са предсједницима савјета мјесних заједница,Удружењем   родитеља 

са четворо и више  дјеце, који су  упознати  са  активностима  центра,  категоријама 

корисника,  те   правима  која  се  могу  остварити  у  Центру  за  социјални рад. 

- у циљу  унапређења  квалитете  услуга  нашим   грађанима  израдили смо  водиче  за   

осваривање  права  и закона о социјалној и дјечијој заштити , који  су  изложени у  шалтер  

сали Општине  и  на  пултовима у  холу  центра,  те  смо  поставили  сандуче  за  жалбе и 

примједбе  грађана.    

-Током 2018.  године   Општина  Прњавор  је  потписла  меморандум  о разумијевању и  

срадњи  са  Удружењем  грађана  за промоцију  образовања Рома  Отахари. У  складу  са 
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поментим моморандумом у Центру  је 4 сата  седмично ангажовна  координаторица  

ромске  заједнице  на  изради  базе  података  за  пунољента  лица  са  сметњама у развоју. 

-Стручни  радници  Центра  су  током  протекле  године  прошли  следеће   едукације: 

супервизија и  хранитељство,  едукација о новинама у информацијоном  систему Јавног 

фонда за дјечију заштиту РС, моделирање породичне групне конференције у систему  

дјечије заштите РС, заштита личних података  и приступ информацијама у социјалној 

заштити,  дијете  са  траумом, од  препознавања  до помоћи. 

Присуствовали смо  конференицји  "Квалитета услуга  и компетенције запослених у 

домовима за старе", "Процјена и третман корисника социјалне заштите", Представљање  

инструмената за праћење мултисекторске  сарадње  на локалном  нивоу у случајевима  

насиља  над  женама  и у породици",  Међународни дан социјалног рада,   округлом  столу  

на  тему  превенцији  насиља у школама. 

  Радници  рачуноводства  су  такође  прошли  обавезне  едукације.  

 

Проблеми у раду Центра за социајлни  рад:  

-Током  године није прошириван  број корисника   пројекта „Брига о старима“, а  било би  

потребе  за најмање  10 нових  корисника, односно то  су  потенцијални корисници   

смјештаја у  установу. 

- непостојање  установа за  смјештај хронично душевно  обољелих лица без  породичног  

старања. 

-недовољан број хранитељских породица за смјештај дјеце и старих лица, те смо  

приморани смијештати  лица у установе  социјалне  заштите.   

 -од последње израде социјалне карте прошло је 10 године, те  се  у  много  чему  разликује 

тренутна структура становништва, што утиче добрим дијелом и на наше планирање  буџета 

и ширење  услуга.  За потребе  ове  активности  центар  је укључен и активности израде 

јединствене методологије  за израду социјалне карте у РС,  и биће потребно ангажовање  

нових  радника  за  ову  активност.  

-потешкоћа у  осамостаљивању дјеце  без  родитељског  старања  након  што  излазе  из  

система  јавне бриге, а боравили су  раније  у другим  општинама и потребно  им  је  

обзбиједити  стан, посао  увезати их   са  социјалном мрежом.    

-Велики број пунољетних лица са сметњама у развоју, који су у биолошким  породицама за  

које  не  постоји  дневни  центар .  

-Стални раст броја дјеце са сметњама у развоју којима је неопходно школовање и  

рехабилитација у  Центрима  за  рехабилитацију и  школовање  дјеце  са  сметњама у 

развоју  што  захтијева и финасијску подршку Центра тим породицима. 

-потешкоћа у запошљавању  дјеце  са  сметњама у  развоју  након  завршеног  школовања. 

  

РЕАЛИЗАЦИЈА  БУЏЕТА 

Извршење Буџета Центра у 2018. години износило је 2.690.436,41 КМ што је веће за 

106.623,90 КМ или 4,13% од извршења у 2017. години.  Расходи за лична примања 

запослених износе 256.332,72 КМ  већи су у односу на 2017. годину за 30.772,97 КМ, 
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односно за 13,64% што је посљедица промјене платних коефициената за обрачун плате 

свих радника у јануару 2018. године. У 2018. години смањени су расходи по основу 

кориштења роба и услуга за 6,06 % или за 7.600,34 КМ, и износе 117.797,98 КМ. Највеће 

уштеде постигнуте су смањењем цијена поштанских услуга почетком  2018. године, те су и 

трошкови енергије, комуникационих и комуналних услуга мањи у односу на 2017. годину. 

Остали непоменути расходи већи су због ангажовања физиотерапеута у оквиру реализације 

пројекта ,,Физиотерапеутске услуге лицима са инвалидитетом" за шта је утрошено 4.155,43 

КМ, а најзначајнији расходи ове групе су расходи бруто наканда првостепених стручних 

комисија које се ангажују у поступку остваривања права социјане заштите на шта је у 2018. 

години укупно утрошено 9.256,98 КМ. Расходи по судским рјешењима односе се на 

трошкове вјештачења и судских пуномоћника душевно болесних лица који падају на терет 

Буџета општине Прњавор а у 2018. години износе 1.310,00 КМ.  

 Расходи социјалне заштите у 2018. години износе 2.310.038,46 КМ што представља 

85,86 % укупног буџета Центра. У складу са Законом о социјалној заштити РС,  из 

општинског буџета за финансирање ових расхода издвојено је 1.322.983,87 КМ а из буџета 

Републике 987.054,59 КМ. Расходи социјалне заштите биљеже раст од 3,5% у односу на 

2017. годину, што је у апсолутном износу раст од 78.073,63 КМ. Овај раст резултат је 

спровођења Одлуке Владе РС о накнади за личну инвалиднину за 2018. години на шта је 

утрошено 72.100,00 КМ (цјелокупан износ финансиран је из буџета Републике). 

Најзначајнији расход социјалне заштите је додатка за помоћ и његу другог лица који у 

2018. години износе 1.351.218,00 КМ што је веће за 34.870,40 КМ у односу на 2017. годину 

и представља  раст од 2,65 %.   Трошкови смјештај корисника у установе социјалне 

заштите и хранитељске породице већи су за 14.350,17 КМ у односу на 2017. годину што 

представља раст од 3,61% и укупно износе 416.570,79 КМ,  што  је  проузроковано   

највећим  дијелом смјештајем 7 нових  лица у  сигурну  кућу.  Расходи финансирања 

новчане помоћи и здравствене заштите корисника у 2018. години мањи су за 31.506,75 КМ 

(11,70%) и 11.336,20 КМ (8,43%) респективно у односу на 2017. годину и износе 

237.803,58 КМ и 123.116,03 КМ респективно. Трошкови остале социјалне заштите и 

проширених видова социјалне заштите у нивоу су 2017. године и у складу са одобреним 

буџетом 2018. године и износе 79.544,85 КМ и 29.685,21 КМ респективно.  

Издаци за нефинансијску имовину у 2018. години износе 4.957,25 КМ  обухватају набавку 

опреме у износу од 1.541,00 КМ (набавка канцеларијских столица, рачунара и расхладног 

уређаја), инвестициционо одржавање стамбеног контејнера који се уступају на привремену 

употребу корисницима Центра у износу од 2.000,00 КМ и набавку ауто гума у износу од 

1.450,00 КМ. 

 

 

Мјере за превазилажење проблема: 

-Трошкови  смјештаја  једног  корисника  у  Установе  социјалне заштите  за  један  мјесец  

су  од 650,00КМ до 725,00 КМ,  а   наведено  би се могло  ублажити  значајно  кроз   развој  
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хранитељства,   јачање  пројеката "Брига за старе",  која  се  односи  на  право  помоћ у 

кући и   ширење   права   на  дневно  збрињавање.     

 -С обзиром  на  то   да  су  стручни  радници  центра прошли  све  неопходне  едукације  

везано  за   хранитељство,  те  нам  је  Министарство  обезбиједило  промотивни  материјал,  

израдили смо  план  промоције  хрнитељства који  ће  се почети  реализовати  у првој  

половини 2019.  године . Намјера  нам  је  кампању  реализовати  у  сарадњи  са  медијима 

и савјетима  мјесних  заједница.  

 

  

7. Планиране активности за наредни период: 

Циљеви и задаци: Имајући у виду достигнути ниво социјалне заштите у 2018. години, 

материјалне и кадровске могућности, у 2019. години се планира социјалном заштитом 

обухватити око  3800 лица и то по категоријама:  

- дјеца без родитељског старања ......................................30  

- дјеца са сметњама у развоју ..........................................170 

- дјеца социјално и материјално угрожена.......................800 

- дјеца са поремећајима у понашању..................................50 

- дјеца чији је развој ометен пород. приликама ...............200 

- остала дјеца и омладина ................................................. 150 

- материјално необезбј. и незбринута лица ......................200 

-корисници додатка на помоћ и његу другог лица  ......1200 

- одрасла лица са поремећајима у понашању....................150 

- стара лица без породичног старања................................150 

-одрасла  лица којима  је  због  посебних  околности  

    потребна  социјална  заштита.........................................500 

-Корисници  личне инвалиднине .....................................200 

Наведене категорије корисника оствариваће права у социјалној заштити и  : новчана 

помоћ, додатак за помоћ и његу другог лица, подршка у изједначавању могућности 

дјеце и омладине са сметњама у развоју, смјештај у установу, збрињавање у 

хранитељску породицу, помоћ и њега у кући,  дневно збрињавање, једнократна новчана 

помоћ, савјетовање, те личну инвалиднину у складу  са  одлуком  Владе.  

Центар ће у наредном периоду проширивати своје активности и развијати разноврсне 

облике рада који ће бити усмјерени задовољавању потреба наших корисника, које ће се 

одвијати кроз:  

-Провођење пројекта ,,Социјализација дјеце РС-Бечићи 2019“ у партнерству са ЈФДЗ, 
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-Проширивање активности  Дневног центра за дјецу са сметњама у развоју,  

-Наставак рада на провођењу активности раног откривања дјеце са сметњама у развоју, 

-Наставак радионичког програма рада са дјецом која су изложена социјално ризичним 

понашањима и дјецом са друштвено неприхватљивим понашањем, 

-Развијати  радионички  програм  рада са  дјецом  чије одрастање је у ризику   усљед  

бракоразвода  родитеља, 

-Провођење Пројекта ,,Брига за старе“ у партнерству са Црвеним крстом и  Општином, 

-Реализовати промоцију хранитељства  на  подручју општине, 

-Радити на реализацији  обуке  хранитеља на подручију  наше општине, 

-Развијати  радионички  и други  програм рада  за  одрасла  инвалидна лица, 

-Радити на реализацији васпитне  препоруке "укључивање у рад  без накнаде у корист  

хуманитарне организације или послове социјалног, локалног или  еколошког садржаја" 

и лично извињење  оштећеном  за  малољетне починиоце  кривичних  дјела, 

-Развијати активности везано за реализацију пројекта "Брига о дјеци -заједничка  

одговорност и обавеза", 

-Развијати  активности  мултидисциплинарног тима за  заштиту  од  насиља у породици 

и пружати  свеобухватну   заштиту  жртви  насиља,  

-Радићемо на  чвршћој  сарадњи  са „Удружењем   родитеља  са четворо и  више  дјеце“ 

у циљу задовољавања потреба ове категорије становништва  који су и  наши кориснци,  

-Реализовати признавање права из области дјечије заштите: помоћ за опрему 

новорођенчета,материснки додатак, додатак на дјецу, рефундација накнаде плате за 

вријеме кориштења породиљског одсуства, рефундација  накнаде плате за вријеме рада 

са половином пуног  радног времена ради појачане  његе дјетета до три године живота, 

рефундација накнаде плате за вријеме рада са половином пуног  радног времена ради 

појачане  његе и бриге о дјетету са сметњама у развоју, задовољавање развојних 

потреба дјеце, пронаталитетна накнада за трећерођено и четврторођено дијете. Управни 

поступак за утврђивање наведених права ће проводити ЈУ Центар за  социјални рад, а 

средства ће  обезбиједити и вршити исплату права  Јавни фонд дјечије заштите РС. 

Планира се најмање 1600 захтјева у области дјечије заштите,  

- У Центру за социјални рад Прњавор ће се у потпуности примјењивати Породични 

закон, односно остваривати потпуна брига и заштита породице кроз организовање 

разних видова пружања помоћи породици. У оквиру ове области стручни радници 

Центра ће обављати следеће послове: мирење брачних другова, повјера млдб. дјеце 

након развода брака,  давање мишљења о склапању малољетничког брака,  надзор над 

вршењем родитељског права, усвојење, старатељство, пружање помоћи око  одржавања 

контактирања родитеља и дјетета у ситуацији  кад  не живе  заједно,  доношење одлука 
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у погледу права располагања имовином малољетне дјеце, сређивање брачних односа.  

 

Активности за унапређење пословања: 

У  циљу  подизања квалитета рада са  корисницима  неопходно је активно  превентивно 

дјеловање на појаву одређених социјалних потреба и проблема. Наведено ћемо  

настојати  релизовати у нередном  периоду  кроз   ширење  сарадње  са  невладиним  

сектором, школама,здравственим установама, привредним субјектима, савјетима 

мјесних заједница, те истраживања о доступним  пројектним  фондовима  којим  бисмо  

могли  уводити  иновативне  услуге.  

Пожељно би  било  анимирати организације  цивилног друштва на  заједничку  сарадњу 

у  погледу  провођења  услуга у заједници.     

Од важности би била и израда нове социјалне карте нашег становништва, те  се  надамо 

да  ће  методологија  за израду  карте  бити  припремљена  током  ове  године и  да  

ћемо  почети  са  реализацијом  прикупљања података.     

Имајући  у виду  обим  посла, комплексност и  ризик коме се излажу  стручни радници 

Центра,  било  би  пожељно радити  на организовању супервизије стручним радницима, 

како  би  се  унаприједило  стручно  ангажовање  радника.   

 

Едукација и стручно усавршавање: Континуирано стручно усавршавање стручних 

радника  је неопходан предуслов за  квалитетан  рад, на  чему је  потребно  радити и у 

наредном  периоду.  Планирано је  да се  усавршавање стручних радника запослених у 

Центру проводи  кроз: праћење стручне литературе, образовање уз рад, присуствовање 

семинарима и савјетовањима, едукацијама, учествовање у студијским посјетама.  

За  предстојећу  годину  неопходне  су  едукације  радника  из  области  менторства,  

додатне  едукације  из  области  рада  са породицама  душевно  обољелих  лица,  

развоју адекватног родитељства и усавршавања техникама процјене дјечијег  

мишљења, едукације из области  раног  раста и  развоја и рада  са  дјецом и породицама  

дјеце  са  сметњама у развоју,  те  рада  са  лицима  треће  животне  доби.   

С обзиром  на  то  да  је  донесено упутство  за савјетовање,  било би  од  велике  

важности  да се  стручни  радници  Центра  додатно  едукују  из ове области.   

За раднике рачуноводства планиране су редовне едукације из области рачуноводства, 

књиговодства и финансија, јавних  набавки,  те  радних  односа.     
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Планирана средства и извори:  

          Одобрени буџет за потребе финансирања ЈУ Центра за социјални рад Прњавор у 2019. 

години износу 2.744.800,00 КМ. Очекивани властити приходи Центра за 2019. годину износе 

17.700,00 КМ и обухватају приходе од издавања увјерења и приходе од учешћа сродника у 

трошковима смјештаја корисника Центра. Поред властитих прихода из буџета општине 

предвиђно је још 1.747.100,00 КМ за финансирање личних примања запослених, расхода по 

основу кориштења роба и услуга, расхода по основу судских рјешења, расхода социјалне 

заштите и издатака.  

 Из буџета Рапублике предвиђни су трансфери у износу од 980.000,00 КМ за 

финансирање дијела расхода социјалне заштите у складу са Законом о социјалној заштити РС 

(финансирање 50% новчане помоћи, 50 % додатка за помоћ и његу другог лица, дјела 

здравственог осигурања корисника Центра и право на подршку у изједначавању могућности 

дјеце и омладине са сметњама у развоју). Крајем 2018. године добили смо информације од 

Министарства здравља и социјалне заштите РС о тумачењу Закона о средњошколском 

образовању РС којим се оспорава финансирање највећег дијела права на подршку у 

изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју из буџета Републике, што 

би могло за посљедицу да има смањење трансфера из буџета Републике.       

 

Захтјеви према буџету:  

Чињеница је да се износи за трошкове социјалне заштите  не  могу  прецизно   

планирати, нити се  можемо  са  сигурношћу  руководити   извршењима у претходним  

годинама. Међутим, имајући у виду тренутне наше евиденције и анализе потенцијалних  

корисника наше су претпоставке да ће требати додатних средстава за  финансирање 

додатка за  помоћ и његу  другог  лица  и  смјештаја у установу  у односу на  одобрена  

средства.  

 

8. Закључак – порука  
 

• 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,  

• Обезбиједиће 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, 

•  Реализовати  Одлуке о пласману средстава за  личну инвалиднину,  

• Обезбиједиће подршку Јавном фонду и нашим  корисницима  остваривања права 

из  дјечије  заштите, а  средства  за  исплату права ће обезбиједити  Јавни  фонд  
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за  дјечију заштиту,  

• Унапређивати мјешовити модел социјалне заштите, одржавати и проширивати  

партнерство са  институцијама и другим  субјектима  који   могу побољшати  

квалитет услуга  корисницима,   

• Развијати ванинституционалне модела социјалне заштите на нивоу локалне 

заједнице, 

• Радити на проширивању  услуга у  оквиру  пројекта  "Дневног  збрињавања 

дјеце  са  сметњама у  развоју", 

• Радити  на  раној  дететкцији  дјеце  са  сметњама у развоју, 

• Радити  на  проширивању  услуга у оквиру  пројекта  "Брига  за старе",   

• Радити на оснивању Дневног центра за одрасла лица са инвалидитетом, 

• Радити  на  ширењу  услуга   пунољетним  лицима  са  инвалидитетом,  

• 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 или  

еколошког садржаја" и лично извињење оштећеном, 

• Радити  на  стручном  усавршавању   радника  центра, 

• Радити  на  кадровском   јачању  Центра,  

•  и у наредној години настојат ћемо реализовати све планиране послове из 

области социјалне, породично-правне и дјечије заштите, аналитичког рада и 

вођења превентивних  активности у складу са материјалним и кадровским 

могућностима.   

 

 

9.Додатак: 

Списак табела 

Табела  број 1. Квалификациона  структура и укупан  број  запослених  

Табела  број  2. Финанасијски  показатељи 

Табела 1:Квалификациона структура и укупан број запослених 

Р.Б. Опис  Број радника  

  2016 2017 2018 

1. ВСС 10 9 10 

2. ВШС 2 1 1 

3. ССС 2 2 2 

4. ВК    

5. КВ    

6. ПК И НК 1 1 1 

 Укупно 15 13 14 
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Табела 2: Финансијски показатељи 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  ПРЕТХОДНИ ТЕКУЋИ ИНДЕКС 

Расходи за бруто плате         177.153,36    208.112,40 117,48% 

Расходи за бруто накнаде трошкова и 

осталих личних примања запослених           48.406,39 

           

48.220,32 99,62% 

Расходи по основу закупа           24.236,32 22.835,76 94,22% 

Расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга  77.604,15 64.277,67 82,83% 

Расходи за режијски материјал  7.441,91  7.854,61  105,55% 

Расходи за материјал за посебне намјене  - -  - 

Расходи за текуће одржавање  1.080,45 1.740,26  161,07% 

Расходи по основу путовања и смјештаја  519,50  390,50 75,17% 

Расходи за стручне услуге  4.459,30 4.812,56 107,92% 

Расходи за услуге одржавања јавних 

површина и заштите животне средине  -  - - 

Остали неквалификовани расходи  10.056,69  15.886,62 157,97% 

Расходи по судским рјешењима  -  1.310,00 - 

Издаци за набавку сталне имовине  889,61  3.541,25 398,06% 

Издаци за набавку залиха ауто-гума и 

ситног инвентара  - 1.416,00  - 

Новчана  помоћ 269.310,33 237.803,58 88,30% 

Додатак за помоћ и његу другог  лица  1.316.347,60 1.351.218,00 102,65% 

Једнократне новчане помоћи 79.691,94 79.544,85 99,81% 

Проширена права соц. заштите 29.942,11 29.685,21 99,14% 

Накнада за личну инвалиднину - 72.100,00 - 

Смјештај у установу  299.555,65 308.934,82 103,13% 

Смјештај у хранитељску  породицу 102.664,97 107.635,97 104,84% 

Здравствена заштите штићеника центра 134.452,23 123.116,03 91,57% 

 УКУПНО РАСХОДИ  2.583.812,51 2.690.436,41  104,13% 

ПРИХОДИ ПРЕТХОДНИ ТЕКУЋИ ИНДЕКС 

Властити приходи  20.429,56 24.615,27 120,49%  

Приходи из буџета општине  1.634.579,87 1.678.766,55  102,70%  

Приходи  из буџета републике     928.803,08    987.054,59 106,27% 

УКУПНО ПРИХОДИ 2.583.812,51 2.690.436,41 104,13% 

 

  Број:05-530.2-02/19                                                              Д И Р Е К Т О Р 

  Датум: 18.02.2019.                                                     _____________________ 

                                                                                / Драгана Радуловић, дипл.психолог/ 


