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- НАЦРТ На основу члана 14. став (3) Закона о социјалној заштити („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 37/12 и 90/16), чл. 24., 39. и 82. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 87.
Статута општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“, број 4/17)
Скупштина општине Градишка на ______ редовној сједници одржаној
__________2018. године д о н о с и

ПРОГРАМ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ZA 2019.ГОДИНУ

I - УВОД
Програм социјалне заштите представља основни документ којим се грађанима
обезбјеђује социјална заштита, утврђује број корисника, потребна средства, као
и врсте и обим права на нивоу локалне заједнице.
Социјална заштита је дјелатност од општег интереса за Републику као и за
локалну заједницу. Република и јединица локалне самоуправе су носиоци
социјалне заштите са јасно утврђеним надлежностима и обавезама.
Чланом 14. став 3. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике
Српске“, брoj 37/12 и 90/16), регулисано је доношење годишњег и средњорочног
програма социјалне заштите, доношење одлуке о проширеним правима, обезбјеђивање средстава за обављање дјелатности социјалне заштите, средстава
за реализацију права, као и обављање других послова у остваривању циљева
социјалне заштите.
Социјалну заштиту користе грађани општине Градишка који испуњавају услове
за остваривање права по мјесној надлежности. У изузетним случајевима корисници социјалне заштите су и лица која се привремено нађу на територији
општине Градишка.
Права из области социјалне заштите су лична права и не могу се преносити,
нити могу бити предмет обезбјеђења, нити предмет принудног извршења.
Остварују се након што су исцрпљене расположиве могућности у другим
системима социјалне сигурности.

II - КOРИСНИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Према члану 17. Закона о социјалној заштити, корисник социјалне заштите је
лице које се налази у стању социјалне потребе. Корисници социјалне заштите
су појединци, чланови породице и породица у цјелини, који остварују права и
услуге у складу са законом и то могу бити:
1

-

Дијете:
без родитељског старања,
са сметњама у развоју,
чији је развој ометен породичним приликама,
жртва насиља,
жртва трговине дјецом,
са друштвено неприхватљивим понашањем,
изложено социјално ризичним понашањима,
коме је због посебних околности потребна социјална заштита.

Пунољетно лице:
- материјално необезбјеђено и за рад неспособно лице,
- са инвалидитетом,
- старије, без породичног старања,
- са друштвено негативним понашањем,
- жртве злоупотребе психоактивних супстанци,
- жртве насиља у породици,
- жртве трговине људима,
- коме је због посебних околности потребна социјална заштита.
Права из закона реализују се кроз новчана давања путем Центра и пружањем
услуга кориснику у партнерству јавног, невладиног и приватног сектора. Осим
Центра, као јавне установе, субјекте социјалне заштите на локалном нивоу чине
хуманитарне, вјерске, невладине организације, удружења грађана, Црвени крст,
Општинска управа и др.

III - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Поступак за остваривање права из социјалне заштите покреће се на захтјев
лица, законског заступника, старатеља или по службеној дужности а рјешење у
првом степену доноси Центар за социјални рад. Другостепени орган у одлучивању по жалби је Министарство здравља и социјалне заштите Репу-блике
Српске.
Законом је утврђен број и врста основних права, а скупштинском одлуком
општине се утврђује број и врста проширених права. Права се остварују
утврђивањем услова у управном поступку.

IV - ОСНОВНА ПРАВА
1. Новчана помоћ (број аналитичког конта - 416111)
Новчану помоћ, као основно право у области социјалне заштите остварују лица
неспособна за рад, која немају властитих прихода нити сродника који имају
обавезу да их издржавају. Ова лица, било појединци или породице у цјелини,
новчану помоћ примају као једини извор егзистенције.
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Средства за новчану помоћ обезбјеђује локална заједница у висини 50 % а
Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске 50 %. Номинални износи се утврђују Законом а везани су за просјечну нето плату у
претходној години.
Током 2019. године планира се да новчаном помоћи буде обухваћено 113
корисника. За тај број корисника новчане помоћи планира се утрошити сума
од 140.000,00 КМ.
2. Додатак за помоћ и његу другог лица (број аналитичког конта - 416112)
Право на додатак на помоћ и његу другог лица имају лица старија од три године којима је због тјелесних, чулних, менталних поремећаја, изражених промјена
у здравственом стању потребна стална помоћ и њега другог лица у задовољавању основних животних и физиолошких потреба. Остварује се као стално
или привремено право. Лица којима се ово право признаје разврставају се у
двије категорије, што зависи од степена зависности од помоћи другог лица.
Прву групу чине лица која су цјелодневно зависна од помоћи другог лица и
остварују новчану накнаду у износу од 166,20 КМ мјесечно. Другу групу чине
лица која су дјелимично функционална и зависна од помоћи другог лица и
остварују новчану накнаду у износу од 83,10 КМ мјесечно.
Додатак за помоћ и његу другог лица општина финансира са 50%, а Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске 50%. Планира се да ће
ово право у 2019. години користити 855 корисника и суму од 1.290.000,00 КМ.
3. Подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у
развоју (број аналитичког конта - 416311)
Подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју
признаје се као право дјеци са развојним сметњама која су укључена у процес
средњег образовања а користе смјештај, исхрану, превоз и друге трошкове и
образују се у мјесту ван пребивалишта родитеља. Исплаћена средства за ову
намјену Министарство здравља и социјалне заштите у цјелости рефундира
буџету општине.
Корисници овог права образују се у Центру ,,Заштити ме“ у Бања Луци и у току
2019. године планиран је смјештај 11 корисника овог права. Сума од 86.000,00
КМ се рефундира али је Центар за социјални рад као потписник уговора дужан
измиривати обавезе за остварене трошкове до 10-тог у мјесецу.
4.

Смјештај у установу

(број аналитичког конта - 416313)

Право на смјештај у установу социјалне заштите или другу установу ван
система социјалне заштите користе различите категорије корисника, као што
су дјеца без родитељског старања, инвалидна лица, жртве породичног насиља,
стара лица без породичног старања и друга која немају могућности да се
самостално старају о властитој егзистенцији и задовољавању животних
потреба.
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Цијена смјештаја утврђује се одлуком Министарства здравља и социјалне
заштите Републике Српске на крају календарске године и различита је за
поједине категорије корисника. Уз утврђену цијену смјештаја корисницима се
обезбјеђује и здравствена заштита из буџетских средстава као и средства за
личне потребе.
Центар за социјални рад кориснике смјешта у укупно 9 установа у Републици
Српској. Планира се током 2019. године да ће 65 корисника користити ово
право.
Врсте установа и број смјештених корисника приказани су у следећој табели:
Табеларни преглед установа социјалне заштите и број корисника за 2019.
годину
Р.Б
Р.

Н А З И В

У С Т А Н О В
Е

Смјешт.
2018.г

План
2019.г

1.

ЈУ Дом за дјецу и омладину без
родитељског старања „Рада
Врањешевић“, Б. Лука

14

14

2.

Дом ,,Миран живот“ Градишка

2

3

15

15

9

9

3.
4.

ЈУ Дом за лица са
инвалидитетом Приједор
ЈУ Дом за лица са
инвалидитетом Вишеград

Трошкови

x 660,00 = 9.240,00 x 12 мј = 110.880,00
x 33,00 = 462,00 x 12мј = 5.550,00
x 650,00 = 1.950,00 x 12мј = 23.400,00
x 32,50 = 97,50 x 12мј = 1.170,00
x 680,00 = 10.200,00 x 12мј =122.400,00
x 34,00 = 510,00 x 12мј = 6.120,00
x 680,00 = 6.120,00 x 12mj = 73.460,00
x 36,20 = 325,80 x 12mj = 3.910,00
x 660,00 = 6.120,00 x 12мј = 73.440,00
x 32,50 = 293,00 x 12мј = 3.510,00

5.

Геронтолошки центар Б. Лука

9

9

6.

ЈЗУ Болница за хроничну
психијатрију Модрича

2

2

x 650,00 = 1.300,00 x 12mj = 15.600,00

7.

Дом за старија лица Приједор

4

4

x 700,00 = 2.800,00 x 12mj = 33.600,00
x 35,00 = 140,00 x 12 mj = 1.680,00

8..

КОТУР с.п. –пружање помоћи
старим лицима

11

7

x 650,00 = 455,00 x 12мј = 54.600,00
x 34,30 = 240,00 x 12мј = 2.880,00

0

2

x700,00 = 1.400,00 x 12мј = 16.800,00

66

65

9.

Дом за његу старих лица
«Данијела»
УКУПНО:

549.000.00

За наведени број планирају се средства од 549.000,00 КМ, и највећи су расходи
по кориснику у трошковима социјалне заштите. Из тих разлога током 2019.
године и дaљe, Центар планира рационализовати ове трошкове увођењем
алтернативних облика заштите и примјеном економског модела социјалних
услуга.
5. Збрињавање у хранитељску породицу (број аналитичког конта 416314)
Право на смјештај у хранитељску породицу имају лица која испуњавају услове
за смјештај у установу. Приликом смјештаја Центар се руководи најбољим интересима корисника и његовим потребама које је потребно обезбједити у
породици или установи.
Хранитељство се може обезбједити у властитом простору (кући, стану) хранитељској породици, простору корисника или другим објектима изграђеним или
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прилагођеним за ту намјену. Накнада за рад хранитеља обрачунава се по
кориснику у износу од 25% од просјечне нето плате у Републици Српској и
износи 207,75 КМ а трошкови за издржавање корисника утврђују се у износу
60% од просјечне цијене услуге у текућој години за кориснике смјештене у
установу социјалне заштите чији је оснивач Влада Републике Српске у износу
од 390,00 КМ. Пошто се у 2019-ој години за 14 корисника планира збрињавање
и за њихово издржавање потребна је сума од 100.800,00 КМ.
6. Дневно збрињавање

(број аналитичког конта - 416319 и 511000)

Чланом 51. став 2. Закона о социјалној заштити регулисано је да право дневног
збрињавања као услуге, може се обављати у виду дневног боравка којег
пружају јавне установе, удружења грађана, вјерске заједнице и друга правна
лица. Право на дневно збињавање уведено је у праксу социјалног рада
септембра мјесеца 2015. године.
Тренутно се у дислоцираном објекту Центра у Улици Јове Крагуља број 2,
пружају услуге индивидуалног и групног дефектолошког, логопедског и
психолошког третмана за 53 дјеце и омладине са сметњама у развоју у трајању
од једног до шест часова дневно.
Материјални трошкови за реализацију овог права за финансирање потреба
корисника и набавка потребне опреме планирани су у износу од 6.200,00 КМ
(5.000,00 КМ + 1.200,00 КМ)
7. Помоћ и њега у кући (број аналитичког конта - 416312)
Помоћ и њега у кући је облик права утврђен Законом о социјалној заштити а
признаје се старијим и изнемоглим лицима, тешко болесним и другима који се
не могу бринути о себи. Током 2019. године, планира се овим обликом заштите
обухватити 8 корисника и утрошити у износу од 21.500,00 КМ.
8. Једнократна новчана помоћ (број аналитичког конта - 416114)
Једнократна новчана помоћ обезбјеђује се појединцу или породици у цјелини
који се тренутно нађу у стању социјалне потребе због сиромаштва, болести,
смрти члана породице, ратног стања, избјеглиштва, миграције и друго, а служи
им за отклањање узрока или посљедица таквог стања. Ово је најизраженији
облик права за које се грађани обраћају и у сталном је порасту.
Висина максималне помоћи је троструки износ сталне новчане помоћи и
промјенљива је сваке године. За 460 корисника којима се у просјеку додјељује
износ од по 120,00 КМ планирана је сума од 55.000,00 КМ.

V - ПРОШИРЕНА ПРАВА
Проширена права у области социјалне заштите у надлежности су локалне
заједнице и финансирају се након увођења и доношења Одлуке скупштине
општине. Ради се о слиједећим проширеним правима:
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1. Суфинансирање породица у трошковима издржавања корисника у
стању социјалне потребе (број аналитичког конта - 416119)
За породице које су саме смјестили члана породице у установу, а нису у
могућности у потпуности сносити трошкове смјештаја, признаје се дио трошкова
у трошковима издржавања. Примјеном овог права растерећује се притисак на
буџет Центра који би у одсутности учешћа породице имао веће обавезе и
расходе. За 11 корисника планира се утрошити 24.600,00 КМ.
2. Допринос за здравствено осигурање лица у стању социјалне потребе,
која нису остварила основно право (број аналитичког конта - 487411)
Допринос за здравствено осигурање Законом о социјалној заштити није
утврђено као основно право. Допринос се обезбјеђује лицима која здравствено
осигурање не могу остварити по другом основу, а имају потребу за лијечењем и
налазе се у стању социјалне потребе.
Цијена доприноса која се уплаћује Фонду здравственог осигурања се утврђује
према Закону о доприносима и у цијелости се обезбјеђује из буџетских
средстава локалне заједнице. Планира се да ће овај вид проширеног права у
2019-ој години користити 78 корисника те да ће се за ову намјену утрошити
60.000,00 КМ.
3.

Помоћ за школовање дјеце под старатељством
(број аналитичког конта - 416319)

Центар ученицима, дјеци која су стављена под стартељство, а која се
редовно школују и у школу путују аутобусом плаћа мјесечну карту за превоз од
куће до школе. Висина трошкова за мјесечну карту зависи од удаљености
мјеста гдје дјеца живе и мјеста школе коју похађају. Трошкови се плаћају по
достављеној фактури након извршене услуге овлаштеном превознику. У 2019ој години планира се превоз за 5 ученика и новчани износ од 4.000,00 КМ.
4.

Интервентни пакети - огрев (број аналитичког конта - 416119)

Провођењем социјалне заштите и пружањем разних врста помоћи уочена је
потреба једнократне помоћи у виду интервентних робних пакета. Ова врста
помоћи намјењена је појединцима или породицама за рјешавање по захтјевима
корисника који нису обухваћени претходним правима. У 2019-ој години за ову
врсту проширеног права планиран је износ од 5.000,00 КМ.
5. Помоћ за школовање дјеце из социјално угрожених породица
(брoj аналитичког конта - 416113 уџбеници и 416319 превоз ученика)
Опремање ученика у школу, као проширено право уведено је као вид помоћи
породицама које нису у могућности властитим средствима опремити дјецу у
школу. Корисници овог права су вишечлане породице са већим бројем школске
дјеце нижег социо-економског статуса. Овом врстом помоћи дјелимично се
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покривају трошкови ученика за превоз до школе ,школским прибором,
уџбеницима, одјећом, обућом, и слично. Процјењује се да ће због сиромаштва и
пада животног стандарда, у наредном периоду потреба за овим видом помоћи
бити знатно већа.
Висина помоћи одређује се индивидуално, а креће се од 80-100 КМ по ученику
и за 2019-у годину планирано је 14.000,00 КМ. Реализација овог права врши се
пред почетак школске године. Трошкови превоза ученика признају се и плаћају
као и код дјеце стављене под старатељство, а за 2019-у годину планирано је
3.500,00 КМ.

VI - ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
1.

Здравствено осигурање корисника новчане помоћи
(број аналитичког конта - 487411)

Лица којима је признато право на новчану помоћ а која немају здравствено
осигурање по другом основу користе здравствену заштиту која се финансира
по истом принципу као и новчана помоћ. Висина доприноса утврђује се Законом о доприносима и везана је за бруто лични доходак остварен у претходном мјесецу.
Обзиром да је одређен број корисника новчане помоћи осигуран по неком од
других видова осигурања, планира се да ће 52 корисника користити здравствено осигурање по овом основу. За тај број планирају се средства у износу од
40.000,00 КМ.
1.1.

Здравствено осигурање за кориснике додатка за помоћ и његу
другог лица (број аналитичког конта - 487411)

Као и код новчане помоћи и корисницима додатка за помоћ и његу другог
лица се обезбјеђује здравствена заштита, под истим условима која су наведена
за кориснике новчане помоћи. За 36 корисника планира се утрошити 28.100,00
КМ за уплату доприноса за здравствену заштиту.
2. Личне инвалиднине (број аналитичког конта - 416119)
Одлуком о одобравању пласмана средстава за унапређење положаја лица са
инвалидитетом, накнадом за личну инвалиднину (Службени гласник Републике
Српске број 53/18). Влада Републике Српске је на свој терет свим лицима
зависним од помоћи и његе другог лица приликом задовољавања основних
животних потреба а којима је оштећење/обољење наступило у развојном
периоду, односно до навршених 18. година признала личну инвалиднину од
100,00 КМ мјесечно. Обзиром да ће ово право до краја 2018-е године остварити
170 корисника за 2019-у годину потребно је планирати износ од 204.000,00 КМ.
Средства за исплату личних инвалиднина у 100% износу обезбјеђује Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске.
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3. Трошкови Комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и
омладине са сметњама у развоју (број аналитичког конта - 412934)
Комисија за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у
развоју именована је од стране Начелника општине. Годишње обави преглед у
просјеку 30-50 дјеце која на основу процјењеног статуса стичу одређена права
из области социјалне заштите, дјечије заштите, образовања и слично. За
преглед једног лица сваком члану Комисије исплаћује се накнада од 10,00 КМ, а
предсједнику се исплаћује накнада од 15,00 КМ.
У 2019-ој години планира се 60 прегледа, а за трошкове рада комисије
потребно је обезбједити средства у износу од 5.500,00 КМ.
4. Трошкови Комисије за утврђивање способности лица у поступку
остваривања права из социјалне заштите и утврђивање функционалног стања (број аналитичког конта - 412934)
Комисија за утврђивање способности и функционалног стања лица у поступку
остваривања права и услуга из социјалне заштите именована је од стране
Начелника општине. Прегледом се код корисника утврђује способност и
функционално стање који представљају законски основ за признавање права из
социјалне заштите: право на помоћ и његу другог лица, новчану помоћ,
здравствено осигурање, једнократну помоћ и др.
Трошкови прегледа једног корисника за сваког члана комисије износи 10,00 КМ
и предсједника
15,00 КМ. Висока флексибилност законског оквира за
признавањем овог права као и висина новчане накнаде узрок су тренда сталног
раста захтјева за признавањем права а тиме и раста расхода у буџету Центра.
Планирани трошкови за 2019-у годину износе 11.100,00 КМ.
5. Текуће помоћи (број аналитичког конта - 416118)
Текуће помоћи физичким лицима односе се на новчану помоћ која се исплаћује
лицима за потребе које нису у стању задовољити користећи основна права из
области социјалне заштите. Ова помоћ намјењена је лицима која формално
немају статус корисника сходно чл.17. Закона о социјалној заштити а налазе се
у стању објективне потребе. О висини и начину расподјеле помоћи одлучује
Комисија именована од стране Начелника општине, а састављена је од 3
члана.
Помоћ се исплаћује на захтјев корисника и односи се на плаћање трошкова
сложених дијагностичких претрага и лијечења, отклањање посљедица
стамбеног збрињавања и других егзистенцијалних проблема.
Чланова Комисије одрекли су се накнада за рад, а трошкови текућих помоћи
планирани су у износу од 35.000,00 КМ.
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6. Остале текуће дознаке - имплементација пројектних активности –
Акциони план јачања система социјалне заштите
(број аналитичког конта - 416319)
Акциони план јачања система социјалне заштите и инклузије у општини
Градишка са фокусом на расељена лица и повратнике за 2018-2019. године
креиран је од стране Комисије за социјалну заштиту и инклузију општине
Градишка, а у оквиру имплементације Пројекта „ Подршка трајним рјешењима
ревидиране стратегије за проведбу Анекса VII Дејтонског мировног споразума“.
За учешће у реализацији пројектних активности потребно је издвојити износ од
6.000,00 КМ.
7. Суфинансирање сигурне куће (број аналитичког конта - 416319)
Сигурна кућа у Бања Луци пружа услуге заштите и збрињавања жртава породичног насиља (жене и дјеца), објезбеђује смјештај и исхрану, као и стручни
третман у циљу отклањања посљедица насиља. ЈУ Центар за социјални рад
континуирано користи услуге Сигурне куће у Бањалуци. Услуга боравка жртве у
Сигурној кући зависи од стручне процјене и плана заснованог на заједничкој
сарадњи стручних тимова Сигурне куће. Трошкови услуга смјештаја плаћају се
на основу Споразума о пружању услуга, којим се дјелимично суфинансира рад
Сигурне куће. Трошкови суфинансирања планирају се у износу од 4.000,00 КМ.
8. Подршка непрофитним организацијама
(број аналитичког конта - 416319)
Подршка непрофитним организацијама намјењена је организацијама које
прикупљањем донаторских, хуманитарних прилога помажу појединце, породице или групе којима је неопходна помоћ. Кроз организацију хуманитарних
концерата, јавних манифестација, обиљежавања Дана инвалида, као и активности у циљу прикупљања помоћи за рјешавање здравствених потреба,
стамбених питања, отклањању посљедица цивилних штета, катастрофа или
других непогода. За ову врсту помоћи планирана су средства у износу од
3.000,00 КМ.
9. Остали непоменути трошкови (број аналитичког конта - 416319)
Остали непоменути трошкови обухватају трошкове који се појављују у
реализацији остварених основних права и облика из области социјалне заштите
према корисницима који су та права остварили. Најчешћи облици трошкова су
трошкови за случај смрти корисника или лица који нема сроднике који би
сносили трошкове сахране. Остали трошкови односе се и на помоћ у рјешавању
статусних питања корисника нпр. регулисање личних докумената, затим
повремена помоћ у одјећи и обући корисника у установама, њиховим превозним
трошковима, плаћањем услуга здравствене заштите које нису покривене
обавезним видом здравственог осигурања, трошкови екскурзија ученика у
домовима, разни видови помоћи бившим штићеницима након пунољетства, и
сл. У 2019-ој години у ту сврху планирано је 5.000,00 КМ.
ПЛАН реализације основних права, проширених права, осталих трошкова, број
корисника и средства приказани су у сљедећој табели.
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Табеларни преглед права из социјалне заштите и броја корисника за 2019. годину
Бр. лица
План у
2018.год.

ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ
А

НОВЧАНА ПОМОЋ

416112

2.

ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И
ЊЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА

416311

3.

416313

4.

ЗБРИЊАВАЊЕ
У
ХРАНИТЕЉСКУ
ПОРОДИЦУ
ДНЕВНИ ЦЕНТАР (трошкови
исхране и остали трошкови)

5.

416319

6.

511000

6.1.

416312

7.

НАБАВКА
ОПРЕМЕ
ДНЕВНОМ ЦЕНТРУ
ПОМОЋ И ЊЕГА У КУЋИ

8.

ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ
ПОМОЋИ

416114

Б
416119

1.

487411

2.

416319

3.

416119
416113

4.
5.

416319
Ц
487411

1.

487411

1.1.

416119
412934

2.
3.

412934

4.

416118

5.

416319
416319

6.
7.

416319
416319

8.
9.

115
750

ПОДРШКА У ИЗЈЕДНАЧАВАЊУ
МОГУЋНОСТИ ДЈЕЦЕ И
ОМЛАДИНЕ СА СМЕТЊАМА У
РАЗВОЈУ
СМЈЕШТАЈ У УСТАНОВЕ

416314

Трошкови
у 2018.год.

Планирана
разлика

Укупно
трошкови у
2019.год.

2.045.300.00 +203.200,00 2.248.500.00

ОСНОВНА ПРАВА
1.

416111

Број
лица за
2019.год.

113
140.000.00
0,00
140.000,00
855 1.090.000.00 +200.000,00 1.290.000,00
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11

76.260.00

+9.740,00

86.000,00

66
14

65
14

560.640.00
100.800.00

-11.640,00
0,00

549.000,00
100.800,00

5.000.00

0,00

5.000,00

1.200.00

0,00

1.200,00

26.400.00
45.000.00

-4.900,00
+10.000,00

21.500,00
55.000,00

102.200.00

+8.900,00

111.100.00

У

10
440

8
460

ПРОШИРЕНА ПРАВА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПОРОДИЦЕ
У ТРОШКОВИМА
ИЗДРЖАВАЊА КОРИСНИКА

12

11

24.600.00

0,00

24.600,00

ДОПРИНОСИ ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА
ЛИЦА КОЈА НИСУ
ОСТВАРИЛА ОСНОВНО ПРАВО
ПОМОЋ
ЗА
ШКОЛОВАЊЕ
ДЈЕЦЕ ПОД СТАРАТЕЉСТВОМ

69

78

53.000.00

+7.000,00

60.000,00

7

5

5.600.00

-1.600,00

4.000,00

5.000.00

0,00

5.000,00

14.000.00

0,00

14.000,00

+3.500,00

3.500,00

147.700.00 +194.000,00

341.700.00

ИНТЕРВЕНТНИ
ОГРЕВ

ПАКЕТИ

-

ПОМОЋ ЗА ШКОЛОВАЊЕ
ДЈЕЦЕ ИЗ СОЦИЈАЛНО
УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА
(уџбеници и превоз)

160

160
3

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА
КОРИСНИКЕ НОВЧАНЕ
ПОМОЋИ
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА
КОРИСНИКЕ ДОДАТКА ЗА
ПОМОЋ И ЊЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА
ЛИЧНЕ ИНВАЛИДНИНЕ

58

52

45.000.00

-5.000,00

40.000,00

43

36

33.100.00

-5.000,00

28.100,00

ТРОШКОВИ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРОЦЈЕНУ ПОТРЕБА ДЈЕЦЕ И
ОМЛАДИНЕ СА СМЕТЊАМА У
РАЗВОЈУ
ТРОШКОВИ КОМИСИЈЕ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ
ЛИЦА У ПОСТУПКУ
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ИЗ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ

60

170
60

5.500.00

+204.000,00
0,00

204.000,00
5.500,00

180

180

11.100.00

0,00

11.100,00

35.000.00
6.000.00

0,00
0,00

35.000,00
6.000,00

4.000.00

0,00

4.000,00

3.000.00

0,00

3.000,00

ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОЗНАКЕ –
имплемент пројекта- акциони план
СУФИНАНСИРА СИГУРНЕ
КУЋЕ
ПОДРШКА НЕПРОФИТНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ

УКУПНО :

1993

2281

5.000.00
0,00
5.000,00
2.295.200.00 +406.100,00 2.701.300.00
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Напред наведене чињенице, описи стања, процјене потреба и броја корисника
престављају солидан основ за ефикасно провођење Програма социјалне
заштите за 2019-ту годину на основу ког ће ЈУ „Центар за социјални рад“
Градишка обављати законом му повјерену функцију у области социјалне
заштите на подручију општине Градишка.
Поред Програмом планиране социјалне заштите ЈУ „Центар за социјални рад“
Градишка ће истовремено на основу позитивно-правних прописа извршавати
законом прописане обавезе у области дјечије заштите, породичне заштите и
старатељства, заштите жртава породичног насиља, поступања са дјецом и
малољетницима у кривичном поступку, као и другим случајевима кад околности
изискују анганжман ЈУ „Центар за социјални рад“ Градишка.

Број:_________/2018
Датум:__________2018
Градишка

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић
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