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1. УВОД

Јавна установа "Центар за социјални рад" Козарска Дубица (у даљем тексту
Центар или ЈУ ЦСР КД) је установа социјалне заштите која има за циљ провођење
социјалне, дјечије и породичне заштите, те пружање разних врста услуга из области
социјалног рада на подручју Општине Козарска Дубица. Центар је основан Одлуком
Скупштине Општине Бос. Дубица 1977. године. Након усклађивања дјелатности са
Законом о систему јавних служби као и другим позитивно правним прописима,
регистрован је код Окружног привредног суда у Бањој Луци, 2014.године.
Дјелатност ЈУ ЦСР КД дефинисана је основним законима: Закон о социјалној
заштити («Службени гласник РС», број: 37/12.), Закон о дјечијој заштити («Службени
гласник РС», број: 4/02, 17/08. и 1/09.), Породични закон («Службени гласник РС»,
број: 54/02, 41/08. и 63/14.), Закон о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,
број:101/04, 42/05, 118/05. и 98/13.), Закон о општем управном поступку («Службени
гласник РС», број: 13/02, 87/07. и 50/10.) и Закон о систему јавних служби («Службени
гласник РС», број: 68/07. и 109/12.). Поред набројаних закона примјењују се и други
закони као што су: Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у
кривичном поступку («Службени гласник РС», број:13/10. и 61/13.), Закон о
кривичном поступку («Службени гласник РС», број: 53/12.), Кривични закон Републике
Српске («Службени гласник РС», број: 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 68/07, 73/10, 1/12. и
67/13.), Закон о заштити од насиља у породици («Службени гласник РС», број: 102/12.
и 108/13.), Закон о ванпарничном поступку («Службени гласник РС», број: 36/09.),
Закон о заштити лица са менталним поремећајима («Службени гласник РС», број:
46/04. и 12/06.), Закон о здравственој заштити («Службени гласник РС», број: 106/09.),
и низ других закона, као и више десетина подзаконских аката (правилника, уредби,
упутстава, одлука итд.)
Поред законом дефинисаних послова и задатака, ЈУ ЦСР КД своју дјелатност
остварује и на основу одлука оснивача: Одлуке о оснивању, Одлуком о проширеним
облицима социјалне заштите Општине Коз. Дубица («Службени гласник Општине
Козарска Дубица», број:5/13.) и Статутом Центра који је усклађен са Законом о систему
јавних служби.
Центар је смјештен у просторијама у склопу стамбене зграде, површине 120м², у
власништву Општине. Има 7 канцеларија, улазни ходник, заједничку просторију са
чајном кухињом, простор за архиву. Просторије су опремљење прикладним
канцеларијским намјештајем.
1.1. Дјелатност Центра
Дјелатност Центра је:
88.10 Дјелатност социјалног рада без смјештаја за старија лица и лица са
инвалидитетом,
88.99 Остале дјелатности социјалног рада без смјештаја и
88.91 Дјелатност дневне бриге дјеци.
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Крајем 2015.године дјелатност ЈУ Центра за социјални рад Козарска
Дубица је проширена дјелатношћу "дневне бриге о дјеци - 88.91", а о чему је
Скупштина Општине донијела Одлуку - број:02-013-197/15. од 30.11.2015.године.
Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске утврђује нормативе и
стандарде за обављање послова Центра у вршењу јавних овлаштења.
1.2. Оганизација рада Центра
Организациона структура Центра: Управни одбор → директор → стручни
радници → административни радници.
Центар има 9 запослених радника у сталном радном односу од чега: 1 магистар
наука социјалног рада, 6 са високом стручном спремом (дипломирани социјални радник
- 3; дипломирани менаџер у социјалној политици и социјалној заштити - 2;
дипломирани правник - 1 и професор педагогије и психологије - 1) и 2 радника са 4.
степеном средње стручне спреме. У Центру се комбинује теренски и рефератски начин
рада, а руководећи, општи, технички и помоћни послови по групама послова и
задатака. Издвојен је реферат "дјечије заштите" који води дипломирани правник и
реферат "провођење поступка покушаја мирења" из области Породичног закона, који
води педагог-психолог. Социјални радници су професионалци који пружају стручну
помоћ клијентима (провођење поступка, интервенције, координација, психосоцијална
подршка...), на свим нивоима проблема и потреба (насиље, алкохолизам, трговина
људима, породични и брачни проблеми, здравствени проблеми, материјални проблем...).
Социјални радници имају мјесечна дежурства. Све интервенције уводе се у књигу
дежурства. Практикује се мултидисциплинарни приступ у пружању услуга: социјални
радник, психолог, правник. Сарађује се са локалном власти, институцијама у заједници
и удружењима грађана (Општина, Министарство, јавне установе, школе, НВО-и). У
току 2015.године у Центру је било 10 запослених радника на неодређено вријеме, три
приправника волонтера - на период од годину дана. У јуну 2015.године директор
Центра је пензионисан, а на мјесто директора је именовано лице из реда стручних
радника запослених у Центру. Према плану за 2016.годину предвиђена је израда нове
систематизације радних мјеста, по принципу рефератских послова (реферат
малољетничког преступништва, насиља у породици...) сходно образовно - едукативној
оспособљености и афинитетима стручних радника, у циљу унапређења рада Центра.
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Табела бр. 1: Структура запослених и приправника-волонтера у 2015.-ој години;

Свега

Приправник
- волонтер1

1

2

1

У току 2015.године у ЈУ ЦСР КД, три приправника - волонтера, сви дипломирани социјални радници,
су завршили приправнички стаж у трајању од годину дана.
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2. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
2.1.Права из социјалне заштите
Права и услуге из социјалне заштите може остварити лице под условом да има
пребивалиште на подручју Општине Козарска Дубица (као и друга лица под условима
утврђеним Законом), да предвиђено право не остварују у другим системима социјалне
сигурности и да се због материјалног, социјалног и психосоцијалног стања нађу у
стању социјалне потребе.
Права из социјалне заштите се остварују по захтјеву странке или по службеној
дужности. Након провођења поступка доноси се рјешење. Исплата права се врши на
текући рачун или путем поште. ЈУ ЦСР КД једном годишње врши преиспитивање свих
признатих права.
Број корисника законских права, као и промјене у току 2015. године дати су у
табели 2.
Табела 2. Преглед основних права из социјалне заштите и броја корисника
Р.б.

Врста права

1.

Новчана помоћ

2.

Додатак за помоћ и
његу другог лица
Подршка у изједначавању
могућности
дјеце и омладине
Збрињавање
у
хранитељску породицу
Здравствено осигурање

3.

4.
5.

Број
кор.на Број нових Број прест. Број
дан 01.01.2015. захт.
права
кор.на дан
31.12. 2015.
95

1

34

61

424

71

65

430

13

11

1

23

5

1

1

5

45

6

6

45

2.1.1. Новчана помоћ
Право на новчану помоћ имају лица, која имају проблема у задовољавању
основних животних потреба и која се налазе у стању апсолутног сиромаштва (лица
неспособна за рад, која немају властитих прихода или чији су укупни приходи за
издржавање испод нивоа новчане помоћи, који немају вишак стамбеног простора, који
немају другу имовину из чије се вриједности могу осигурати средства за издржавање
и који немају сроднике који су обавезни да их издржавају у складу са Породичним
законом или ако ти сродници због инвалидности или других објективних спријечености
нису у могућности да их издржавају). Сви услови морају бити кумулативно испуњени.
У јануара 2015.године, било је 95 корисника новчане помоћи, од чега: 81 једночлано
домаћинство, 9 двочланих, 4 трочлана и 1 петочлано домаћинство. Закључно са
децембром 2015.године број корисника новчане помоћи износио је 61, односно
35,8% мање, од чега: 51 једночлано домаћинство, 7 двочланих домаћинстава, 2
трочлана домаћинства и 1 петочлано домаћинство. Корисницима је престало право у
поступку преиспитивања услова за коришћење права на новчану помоћ или због
смрти. Преиспитивање права из социјалне заштите врши се једном годишње, сходно
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члану 76. Закона о социјалној заштити. У току 2015.године био је један нови захтјев новчана помоћ за појединца, који је право остварио по службеној дужности. Висина
новчане помоћи утврђује се у постотку од просјечене нето плате исплаћене у
Републици Српској за претходну годину. Износи новчане помоћи за 2015.годину
били су: новчана помоћ за 1 члана износила је 123,75 КМ (15% од основице), за два
члана 165,00 КМ (20%), за три члана 198, 00 КМ (24%), за четири члана 222,75 КМ
(27%) и новчана помоћ за пет и више чланова износила је 247,00 КМ (30%).
Новчана помоћ се исплаћује корисницима 50% из средстава локалне заједнице
(буџет Центра), а 50% из средстава Министарства здравља и социјалне заштите
Републике Српске.
Корисници новчане помоћи су углавном лица старија од 65 година, што је и по Закону
о социјалној заштити граница за радну способност, док је 17 корисника млађе од 65
година али је радно неспособно. Сва лица млађа од 65 година морају проћи Комисију.
2.1.2. Додатак за помоћ и његу другог лица
Право на додатак за помоћ и његу другог лица има лице старије од три године,
којем је због тјелесних, менталних, чулних поремећаја, изражених промјена у
здравственом стању неопходна стална помоћ и њега другог лица. Право се може
остварити као трајно или привремено. Могу га остварити лица која су потпуно или
дјелимично зависна од помоћи и његе другог лица у задовољавању основних животних
и физиолошких потреба.
Додатак се признаје на основу налаза и мишљења стручних комисија:
•
•

за дјецу до 18 година – комисија за процјену потреба и усмјеравање дјеце и
омладине са сметњама у развоју (у даљем тексту Комисија за дјецу),
за пунољетна лица – комисија за утврђивање способности лица у поступку
остваривања права из социјалне заштитие и утврђивање функционалног стања
корисника (у даљем тексту Комисија за одрасле).

У току 2015.године био је 71 захтјев за додатак за помоћ и његу другог лица,
док је број лица којима је престало право на додатак 65. На дан 01.01.2015.године број
корисника је био 424, од чега су била 192 корисника потпуно овисна о помоћи и њези
другог лица, а 232 дјелимично овисна, а на дан 31.12.2015.године укупан број
корисника је 430, од чега 189 потпуно овисна, а 241 корисник дјелимично овисан о
помоћи и њези другог лица. Потпуна овисност од помоћи и његе другог лица остварује
додатак у износу од 165,00 КМ, а дјелимична у износу од 82,50 КМ мјесечно, што је
незнатно већи износ у односу на 2014.годину, када је додатак за помоћ и његу другог
лица за потпуну овисност износио 161,60 КМ, а за дјелимичну 80,80 КМ. Додатак се
исплаћује корисницима 50% из средстава локалне заједнице (буџет Центра), а
50% из средстава Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске.
У току 2015. године Комисија за одрасле се састала осам пута, гдје је прегледано 112
лица, од чега је 36 лица оцијењено као потпуно зависно, а 53 лица као дјелимично
зависна од помоћи и његе другог лица. За 17 лица Комисија за одрасле је утврдила да
не постоји потреба за помоћ и његом другог лица, док је 6 лица (5 ревизија, 1 нови)
прегледно ради остваривања права на новчану помоћ. Запримљен је 21 захтјев из
2015.године, који није прошао Комисију за одрасле. Координатор Комисије за одрасле
је социјални радник запослен у Центру и приликом запримања захтјева за оцјену
способности и функционалног стања од стране Комисије, врши се тријажа.
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2.1.3..Подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у
развоју
Право на подршку у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у
развоју имају дјеца и омладина са физичким, менталним, чулним или комбинованим
сметњама у развоју, код којих је извршена процјена потреба од стране Комисије. Право
се признаје послије завршене основне школе, а најкасније до 30.године живота уколико
су обухваћени васпитно-образовним програмом. Право се остварује у виду накнаде за:
трошкове смјештаја и трошкове градског, односно међуградског превоза у висини
износа цијене мјесечне карте. Дјеци и омладини упућеној на образовање ван мјеста
пребивалишта, признају се и трошкови превоза до мјеста пребивалишта, једном
мјесечно у висини стварних трошкова најниже цијене карте јавног саобраћаја. Овим
правом у току 2015.године је обухваћено 23 корисника, од чега је на дан
01.01.2015.године било 13 корисника и то три студента и 10 средњошколаца, а на дан
31.12.2015.године 23 корисника, од чега четири студента и 19 средњошколаца.
Средњошколцима се рефундирају мјесечни трошкови школске карте, а студентима станарина и трошкови превоза, највише једном мјесечно, приликом доласка у мјесто
пребивалишта. Ово право финансира Министарство здравља и социјалне заштите
Републике Српске.
2.1.4. Збрињавање у хранитељску породицу
Право на збрињавање у хранитељску породицу имају лица која се налазе у
истом или сличном стању потребе за социјалним збрињавањем, као и лица која су
смјештена у установу социјалне заштите. Разлика је у томе што је хранитељство
препознато као прихватљивији и оптималнији облик социјалне заштите. У току
2015.године био је један нови захтјев за смјештај у хранитељску породицу, док је
једном лицу (одрасло лице) право престало. Број корисника смјештених у хранитељске
породице на дан 01.01.2015.године је пет од чега троје дјеце смјештено у три породице
и два одрасла лица, смјештена у двије породице. Број корисника се није мјењао до краја
године. Збрињавање у хранитељску породицу је право које се финансира из буџета
Центра.
2.1.5. Здравствено осигурање
Здравствено осигурање преко Центра може остварити само лице које је
остварило право на ночану помоћ, додатак за помоћ и његу другог лица, лице
смјештено у хранитељску породицу и установу социјалне заштите, уколико ово право
не може оставрити по другом основу. Број корисника права на здравствено осигурање
на дан 01.01.2015.године је 13 - за лица смјештена у установе социјалне заштите и 32 за лица кориснике новчане помоћи и додатка за помоћ и његу другог лица. У току
године било је шест нових захтјева и шест обустављених права, тако да је број
корисника на дан 31.12.2015.године исти као и на почетку године. Иначе, повећан је
број лица (пољопривредна домаћинства) која се обраћају у Центар због нерјешеног
здравственог осигурања, што је посљедица укидања основног пакета здравственог
осигурања (лица старија од 65 година).
2.1.6. Смјештај у установе социјалне заштите
Право на смјештај у установу имају лица којима је, након проведене стручне
процјене, утврђено да је институционални смјештај најоптималнији облик социјалног
збрињавања. Право на ову услугу, на терет буџетских средстава јединице локалне
самоуправе, могу остварити:
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1. дјеца: без родитељског старања, најдуже до 26.година живота, а не дуже од
шест мјесеци након завршетка школовања; са сметњама у развоју, док траје потреба за
овим обликом заштите; чији је развој ометен породичним приликама, до повратка у
властиту породицу; жртве насиља и трговином људима, док трају разлози за овим
видом социјалне заштите;
2. пунољетна лица: са инвалидитетом и тешко хронично обољело лице, старије
лице, које није у могућности да самостално живи у породици, због неповољних
здравствених, социјалних, стамбених или породичних прилика; лица са поремећајима у
понашању; жртве насиља у породици и жртве трговине људима, док постоје разлози за
овим видом социјалне заштите; трудница и родитељ дјетета до годину дана живота, ако
је други родитељ дјетета умро, нестао, погинуо, извршио насиље у породици, а коме је
усљед материјалне необезбјеђености, неријешеног стамбеног питања, нарушених
породичних односа и сл., потребан привремени смјештај; лица која се нађу у скитњи
или просјачењу или им је због других, оправданих околности потребан привремени
смјештај. Право на ову услугу имају и лица која средства неопходна за збрињавање
обезбиједе сами.
Табела број 3. Преглед установа социјалне заштите и број смјештених корисника у
току 2015.године

Р.б.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Врста права
ЈУ Дом за лица са
инвалидитетом
Вишеград (Дом за
женску
дјецу
ометену у развоју)
ЈУ
Геронтолошки
центар Бања Лука,
одјел
Драгочај
(душевно
обољела
лица)
ЈУ Дом за старија
лица Приједор
ЈУ Дом за лица са
инавлидитетом
Приједор
(Чиркин
Поље)
ЈУ Дом за дјецу и
омладину
без
родитељског старања
"Рада
Врањешевић", Бања
Лука
Дом пензионера Требиње
Дом за дјецу и лица
ометена у развоју Стамница, Република
Србија

Број
кор.на дан
01.01.2015.

Број
нових
захт.

Број
прест.
права

Број
кор.на дан
31.12. 2015.

5

2

-

7

8

-

-

8

725,00

3

3

1

5

725,00

4

-

-

4

725,00

2

-

-

2

650,00

1

-

-

1

650,00

1

-

-

1

725,00

28

УКУПНО

8

Номинални
мјесечни
износи у КМ

725,00

У току 2015.године смјештено је пет лица у установе социјалне заштите и то два
лица у "Дом за женску дјецу и омладину ометену у развоју", Вишеград и три лица у
"Дом за старија лица", Приједор. Једном лицу је престало право на смјештај услијед
смрти. Поред наведених лица, три лица су по службеној дужности, интервенто била
смјештена у "Дом за старија лица", Приједор, на период од десет, петнаест и мјесец
дана.
Овим
лицима
је
смјештај
престао
због
смрти.
Укупан број лица смјештених у установе социјалне заштите је 28 лица, од чега
петоро дјеце (Рада Врањешевић, Стамница, Вишеград и Чиркин Поље) и 23 одрасла
лица. Трошкове смјештаја у укупном износи сноси Центар за 20 корисника, а
преосталих осам лица учествују у плаћању трошкова смјештаја, у висини личних
примања и обавеза сродника у различитим износима. У току 2015.године запримљен је
проширен тужбени захтјев од стране установе социјалне заштите "Дом за женску дјецу
и омладину ометену у развоју", Вишеград у на дуговања у износу од 96.000,00 КМ
закључно са септембром 2015.године, а већ постоји тужбени захтјев на име
неизмирених камата у износу од 16.000,00 КМ. Оба поступка се воде пред Окружним
привредним судом у Бањој Луци.
3. ДЈЕЧИЈА ЗАШТИТА
3.1. Права из дјечије заштите
Права из дјечије заштите дефинисана су Законом о дјечијој заштити и то:
право на додатак на дјецу, матерински додатак, право на накнаду плате за вријеме
породиљског одсуства, право на накнаду плате за рад са једном половином пуног
радног времена, право на помоћ за опрему новорођенчета, одмор и рекреација дјеце до
15.година старости у дјечијем одмаралишту.
Првостепени поступак за остваривање (први пут и обнова) наведених права
води Центар, а другостепени поступак, контролу признатих права и исплату врши
Јавни фонд за дјечију заштиту РС у Бјељини. Права се исплаћују редовно сваки мјесец.
3.1.1. Помоћ за опрему новорођенчета
Помоћ за опрему новорођенчета остварује се у новчаном износу за свако
новорођено дијете у породици, без обзира на ред рођења и материјалне услове
породице. Помоћ за опрему новорођенчета остварује свака мајка, под условом да има
пребивалиште на територији Републике Српске, без обзира на мјесто порођаја. Мјесна
надлежност се утврђује увидом у личну карту. Помоћ за опрему за новорођенче
исплаћује се једнократно и износи 250,00 КМ. У 2015. години било је 127 захтјева за
помоћ за опрему новорођенчета.
Према Одлуци Владе Републике Српске, исплаћује се и једнократна новчана
накнада за свако треће и четврто дијете рођено у породици, у оквиру Пројекта „Фонд
треће и четврто дијете“ при Министарству за породицу, омладину и спорт Републике
Српске и то за трећерођено дијете у износу од 600,00 КМ и четврторођено дијете у
породици у износу од 450,00 КМ, једнократно. У току 2015.године имали смо деветеро
трећерођене дјеце и једно четврторођено дијете.
У извјештајном периоду редовно су вршене исплате свих права, у износима
одређеним првостепеним рјешењем.
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3.1.2. Матерински додатак
Право на матерински додатак остварује свака мајка која испуњава законом
прописане услове (лична примања, вриједност покретне имовине, катастарски
приход), осим мајке која има право на накнаду плате за вријеме породиљског одсуства.
Матерински додатак износи до 30% од просјечне нето плате по запосленом у привреди
Републике, остварене у претходној години. Право на матерински додатак остварује се
за прво троје дјеце у породици, у трајању од 365 дана. Рок за подношење захтјева је
најдуже 90 дана од дана рођења дјетета, без обзира на мјесто порођаја. Матерински
додатак износи 70,00 КМ мјесечно и у току 2015.године признато је 39 права на
матерински додатак.
3.1.3. Додатак на дјецу
Право на додатак на дјецу остварује се за друго, треће и четврто дијете у
породици у зависности од материјалног положаја породице, редослиједа рођења и
узраста дјеце. Независно од материјалних услова, право на додатак на дјецу имају:
дјеца погинулих бораца, дјеца цивилних жртава рата и ратних војних инвалида I и II
категорије, дјеца цивилне жртве рата и дјеца без родитељског старања. Право се
остварује најдуже до 15. године живота ако су на редовном школовању. Додатак на
дјецу припада и за: прво дијете за које је надлежни орган донио акт о разврставању због
ометености у развоју, ако није смјештено у установу социјалне заштите; дјетету без
родитељског старања и дјетету чија породица остварује право на новчану помоћ према
Закону о социјалној заштити, до 19. године живота, а најдаље до 30. године живота све
док су обухваћена васпитно-образовним програмом. Додатак на дјецу за друго и
четврто дијете износи 35,00 КМ, а за треће дијете 70,00 КМ. Износ додатка на дјецу за
вулнерабилну групу дјеце износи 90,00 КМ. Додатак на дјецу се исплаћује на
мјесечном нивоу. У току 2015.године број корисника који је оставрио право на додатак
на дјецу је 345, а обухваћено је 471 дијете, од чега: другорођених 226, трећерођених
118, четврторођених 27 и дјеце из вулнаребилне групе 100.
3.1.4. Рефундација нето плате
Право на накнаду плате за вријеме корићења породиљског одсуства, односно
док користи одсуствовање са посла због његе и старања о дјетету, има мајка или
запослени отац, усвојилац дјетета или друго лице запослено код послодавца коме је
надлежан орган повјерио дијете на његу и старање. Послодавцем се сматра: предузеће,
установа, банка, организација за осигурање, удружење, агенција, задруга и свако друго
правно и физичко лице које радника, на основу уговора о раду, запошљава. За вријеме
коришћења породиљског одсуства, мајци припада накнада плате у висини просјечне
нето плате утврђене Законом о раду. У поступку остваривања права на рефундацију
плате за вријеме коришћења породиљског одсуства, послодавац доноси рјешење. Јавни
фонд за дјечију заштиту, потврђује право послодавца на рефундацију и врши
рефундацију исплаћене нето плате, за 11 мјесеци за прво и друго дијете, а за близанце,
треће дијете и свако наредно дијете, за 17 мјесеци. Право на рефундацију исплаћене
накнаде плате нема послодавац, који у складу са законом, приликом исплата плата, није
уплаћивао допринос за дјечију заштиту за све запослене раднике, у последњих годину
дана прије отпочињања коришћења породиљског одсуства, као и за вријеме његовог
коришћења. У току 2015.године 27 послодаваца је оставрило право на рефундацију
плате.
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3.1.5. Рад са једном половином пуног радног времена ради појачане његе и
старања о дјетету са психофизичким сметњама у развоју (РПР)
Право на рад са једном половином пуног радног времена ради појачане његе и
старања о дјетету са психофизичким сметњама у развоју остварује се на начин
прописан за остваривање права послодавца на рефундацију исплаћене накнаде нетоплате породиљи. Захтјев за рефундацију исплаћене накнаде нето-плате запосленом
родитељу за другу половину пуног радног времена (у даљем тексту: рефундација
половине плате), подноси се центру у коме је сједиште послодавца. У току 2015.године
три послодавца су оставрила право на рефундацију половине нето исплаћене плате
радницима за рад са половином пуног радног времена (РПР). Фонд рефундира нето
исплаћене плате и за породиљско и за РПР.
3.1.6. Одмор и рекреација дјеце до 15 година старости у дјечијем
одмаралишту
Дјеца до 15.година старости имају право на боравак у дјечијем одмаралишту
(одмор, рекреацију, здравствену заштиту, исхрану, васпитно - образовни рад и спортско
- рекреативне активности). Ово право се реализује кроз пројекат "Социјализација дјеце
Републике Српске", гдје Фонд за дјечију заштиту финансира боравак дјеце у
одмаралишту у Црној Гори. У оквиру овог пројекта, у 2015.ој години, учествовало је
24 дјеце из Козарске Дубице, од чега 14 дјеце испред Центра, четворо испред
Општинске борачке организације, двоје испред Удружења родитеља, дјеце и омладине
са сметњама у развоју "Растимо заједно" и четворо дјеце испред Удружења родитеља са
четворо и више дјеце, која су боравила у одмаралишту "Кумбор" у Црној Гори у
периоду од 11. 07. до 20.07.2015.године. Фонд дјечије заштите финансира превоз,
смјештај и исхрану дјеце, а Центар џепарац и трошкове организације слободног
времена (дидактички материјал и сл.).
Табела број 4: Права из дјечије заштите и број корисника у 2015.ој години
Р.Б.

Назив права

Број корисника на
дан 01.01.2015.

Број корисника на
дан 31.12. 2015.

325

345

36

39

24

27

3

3

0

127

0

9

-

24

1. Додатак на дјецу
2. Матерински додатак
3. Право на рефундацију нето плате
4. Рефундација плате за половину
пуног радног времена (РПР)
5. Опрема новорођенчета
Једнократна новчана помоћ за

6. треће и четврто дијете по Одлуци
Ваде РС
7. Одмор и рекреација дјеце до 15
година старости
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4. ПРОШИРЕНИ ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Одлуком о проширеним облицима социјалне заштите (Службени гласник
Општине Козарска Дубица, број:5/13.), регулисана су додатна права. Ова Одлука је
донесена сходно члану 11. Закона о социјалној заштити, гдје стоји да јединице локалне
самоуправе уколико имају финансијских средстава могу финансирати, поред основних
права прописаних Законом и додатна права сходно идентификованим потребама на
терену. Према овој Одлуци издвојено је 60.000,00 КМ за 2015.годину. Приказ
проширених права дат је у табели 5.
Табела бр. 5: Преглед проширених права, броја корисника и утрошених средстава у
2015.ој години
Р.број

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Назив права

Број корисника на
на дан 31.12.2015.

Годишњи износ
права у КМ

16

14.666,00

23

1.104,00

2

10.065,00

116

11.699,00

5

2.468,00

12

5.500,00

87

13.844,00

Помоћ за школовање дјеце из
сиромашних породица.
Рекреација и љетовање дјеце и
омладине из сиромашних породица
и дјеце и омладине са сметњама у
развоју.
Услуга персоналне асистенције за
лица са инвалидитетом.
Једнократна новчана помоћ
Субвенционисање
трошкова
сахране
корисника
новчане
помоћи.
Субвенција за набавку огревног
дрвета,
станарине,
утрошене
електричне енергије и воде
Субвенција за набавку народног
хљеба и брашна.

4.1. Помоћ за школовање дјеце из сиромашних породица
Помоћ за школовање дјеце из сиромашних породица је право које обухвата:
1.помоћ за накнаду трошкова превоза, 2.помоћ за набавку уџбеника и школског
прибора и 3.субвенционисање трошкова становања. 1. Помоћ за накнаду трошкова
превоза ученика имају:Родитељи или старатељи дјеце школског узраста који
остварују један од сталних облика социјалне заштите по Закону о социјалној
заштити. Незапослени родитељи или старатељи који немају прихода нити покретне
имовине вриједности веће од 3.000,00 КМ. 2. Помоћ за набавку уџбеника и школског
прибора имају: Дјеца и омладина смјештена у хранитељске породице. Родитељи или
старатељи дјеце основно школског узраста који остварују један од сталних облика
социјалне заштите по Закону о социјалној заштити. Незапослени родитељи или
старатељи који остварују право на додатак за дјецу по Закону о дјечијој заштити, са
троје или више дјеце школског узраста. 3.Субвенционисање трошкова становања могу
остварити дјеца из сиромашних породица, средњешколског узраста, која се школују
ван мјеста пребивалишта, под условом да су одлични ученици и да су уписали средњу
школу које нема на подручју општине Коз. Дубица.
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У току 2015.године право на помоћ за накнаду трошкова превоза остварило је
16 ученика, од чега је четворо дјеце, у пратњи троје родитеља, основношколског
узраста са сметњама у психофозичком развоју, који похађају ЈУ Центар "Сунце"
Приједор. Поред права - помоћ за накнаду трошкова превоза, Центар је финансирао и
исхрану за ученике са сметњама у развоју (12 ученика - четворо основаца и осам
средњошколаца ). Ова услуга, такође, се финансирала по Одлуци о проширеним
облицима социјалне заштите, и то у оквиру права "Помоћ за школовање дјеце из
сиромашних породица", са буџетом од 9000,00КМ за 2015.годину.
Мјесечна фактура за исхрану ученика износи 792,00 КМ, а обухвата два оброка
дневно (доручак и ручак) по цијени од 3,00 КМ по ученику (12 ученика - четворо
основаца и осам средњошколаца). Трошкови превоза износе 840,00КМ (120,00 КМ је
цијена мјесечне карте по ученику који похађају основну школу и родитеље у пратњи;
школску карту за средњошколце финансира Министарство здравља и социјалне
заштите). Како се ради о дјеци и омладини са сметњама у развоју обезбјеђена је
посебна линија која је превозила ученике и родитеље. С обзиром да према члану 90.,
став 7. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике
Српске, број:74/08.) "Јединица локалне самоуправе на чијој територији родитељ
ученика има пребивалиште сноси трошкове сервисних услуга: превоз, исхрана и
смјештај ученика са сметњама у психофизичком развоју у специјалним одјељењима и
специјалним школама", Центар је писмено затражио од локалне заједнице да преузме
своју законску обавезу.
Према усменом договору са локалном заједницом, корисници су испоштовани
до краја 2015.године. Од 01.01.2016.године, Општина је преузела своју законску
обавезу. О истом је Скупштина општине Козарска Дубица била информисани на 31.
редовној сједници, одржаној дана 30.10.2015.године, гдје је прихватила информацију о
статусу дјеце са сметњама у развоју у локалној заједници.
4.2. Рекреација и љетовање дјеце и омладине из сиромашних породица и
дјеце и омладине са сметњама у развоју
Дјеца и омладина из сиромашних породица и дјеца и омладина са сметњама у
развоју имају право на помоћ за рекреацију и љетовање у складу са могућностима
општине, у оквиру пројекта који реализује Јавни фонд за дјечију заштиту, по
критеријима које одреди ЈФДЗ РС. У овом пројекту, у 2015.ој години учествовало је 24
дјеце која су боравила девет дана у Црној Гори, у одмаралишту "Кумбор". За
трошкове џепарца дјеце утрошено 1.104,00 КМ. (види страну 9. - Дјечија заштита 3.1.6.Одмор и рекреација дјеце до 15 година старости у дјечијем одмаралишту)
4.3. Услуге персоналне асистенције
Персонална асистенција подразумијева помоћ у облачењу, купању, обављању
дневне хигијене, обављању јутарње тоалете, помоћ за обављање физиолошких потреба,
храњење, трансфер са колица на кревет и сл.; пратња за одлазак на посао или у школу,
пратња за одлазак љекару или социјална активност коју корисник никако не може
обављати без помоћи другог лица. Право на услуге персоналне асистенције у току
2015.године остварила су два лица са инвалидитетом (мушког и женског пола) и то на
период од по 90 сати мјесечно. Добављач, односно пружаоц услуге је Хуманитарна
организација "Партнер" Бања Лука. Један сат услуге кошта 5,40КМ, односно мјесечна
фактура износи 972,00 КМ, а на годишњем нивоу за ово право издвојено је 10.065,00
КМ. Персонални асистент закључују је уговор о дјелу са пружаоцем услуге (НВО
"Партнер" Бања Лука).
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4.4. Једнократна новчана помоћ
Једнократна новчана помоћ остварује се у виду једнократне новчане помоћи у
новцу или натури. Помоћ се обезбјеђује појединцу, члановима породице или породици
у цјелини која се тренутно нађе у стању социјалне потребе због сиромаштва, дуготрајне
незапослености, претпрљене елементарне непогоде, ратног страдања, избјеглиштва,
миграције, репатријације, смрти једног или више чланова породице, дуготрајног
лијечења, издржавања казне, отпуста из установе или других непредвидивих
околности. У току 2015. године 116 лица је остварило право на једнократну новчану
помоћ, а на годишњем нивоу за ово право је утрошено 11.699,00 КМ. Повећан је број
лица која се обраћају у Центар са захтјевом за једнократну новчану помоћ, што је
посљедица повећања броја људи који се налазе у стању социјалне потребе.
4.5. Субвенција за набавку огревног дрвета, станарине, утрошене
електричне енергије и воде
Ове субвенције могу остварити: корисници новчане помоћи; корисници додатка
за помоћ и његу другог лица чија мјесечна примања по члану породице не прелазе
износ новчане помоћи за појединца утврђене Законом о социјалној заштити РС;
пензионери који примају најнижу пензију, живе сами или са супружником, немају
других прихода нити имовине, ни сродника који су по закону обавезни да их
издржавају; цивилне жртве рата чија је инвалиднина нижа од најниже пензије, живе
сами или са супружником, немају других прихода нити имовине, ни сродника који су
по закону обавезни да их издржавају. Право на субвенцију за набавку огревног дрвета,
станарине, утрошене електричне енергије и воде остварило је 12 лица у току
2015.године, од чега су два лица корисници права на субвенцију станарине, а 10 лица
су били корисници права на субвенцију електричне енергије. За субвенцију станарине
утрошено је 4.150,00 КМ, а за субвенцију електричне енергије 1.350,00 КМ, односно
5.500,00 КМ је укупно утрошено према овом праву, у 2015.ој години.
4.6. Субвенционисање трошкова сахране корисника новчане помоћи
Субвенционисање трошкова сахране корисника новчане помоћи подразумијева
сношење трошкова сахране тзв. минимални пакет, који обухвата трошкове за сандук,
покров и крст. У току 2015.године, право на субвенционисање трошкова сахране
корисника новчане помоћи, признато је за пет лица, у укупном износу од 2.468,00 КМ.
4.7. Субвенција за набавку народног хљеба и брашна
Субвенцију за набавку народног хљеба и брашна могу остварити: корисници
новчане помоћи; сиромашне породице са троје и више дјеце; пензионери са најнижом
пензијом и корисници јавне кухиње. Субвенција за набавку народног хљеба и брашна
подразумијева сношење дијела трошкова за набавку истих. Ово право се примјењује од
2013.године, а према Одлуци, на годишњем нивоу за финансирање права се издваја
19.000,00 КМ. У току 2015.године за ово право је потрешено 13.844,00 КМ. Корисници
права на субвенцију народног хљеба и брашна су корисници права на новчану помоћ,
додатка за помоћ и његу другог лица, додатка на дјецу, пензионери и муслиманско
добротворно друштву „Мерхамет“. Ради се о лицима у стању социјалне потребе, 87
корисника права из Центра за социјални рад (57 корисника бона за брашно и 30
корисника бонова за хљеб); 35 корисника из популације пензионера са најнижом
пензијом (20 корисника бона за брашно и 15 корисника бонова за хљеб), а 800 бонова за
хљеб се издваја за Удружење „Мерхамет“ за потребе рада Народне кухиње „Живот“.
Локалне пекаре са којима Центар потписује уговор и које суфинансирају са 0,30 КМ
бонове за хљеб су пекара „Грандкомерц“, „Марић“ и пекара „Симил“. Уговор се
потписује и са млином „Јелена“, гдје корисници за бон уз доплату, набављају брашно.
Вриједност бона за хљеб је 0,60 КМ, а вриједност бона за брашно је 6,00 КМ.
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5. ПОРОДИЧНО ПРАВНА ЗАШТИТА ПОРОДИЦА И ДЈЕЦЕ
Породичним законом уређују се породично правни односи између брачних
супружника, родитеља и дјеце, усвојиоца и усвојеника, стараоца и штићеника и односи
између сродника у брачној, ванбрачној или усвојеничкој породици, те поступци
надлежних органа у вези са породичним односима и старатељством. Послови из
области Породичног закона су: брак и престанак брака, односи родитеља и дјеце,
старатељство, усвојење, издржавање. Породична заштита у Центру реализује се на
више начина: кроз рад органа старатељства, пружањем различитих услуга члановима
или породици у цјелини у задовољавању различитих потреба и развојем посебних
програма за рјешавање специфичних проблема (табела бр. 6). Остваривање улоге
органа старатељства Центар реализује вођењем поступака и предузимањем
расположивих мјера у складу са Породичним законом и другим законима. Због
сложености, комплексности и дуготрајности проблема, послови породичне заштите
захтијевају тимски рад, те посебну обученост и вјештине стручног особља које се бави
овом проблематиком.

5.1. Провођење поступка мирења
На основу одредби Породичног закона Републике Српске, ЈУ Центар за
социјални рад, као орган старатељства, дужан је провести поступак покушај мирења
брачних супружника који имају малољетну дјецу, а намјеравају окончати своју брачну
заједницу. Улога органа старатељства је веома важна и састоји се у покушају измирења
и отклањања несугласица између брачних партнера. Савјетодавни-информативни рад,
који је саставни дио сваког односа на релацији клијент-социјални радник,
континуирано се примјењује приликом сваког процеса у поступцима покушаја мирења.
У току извјештајне године поднешено је 19 захтјева за провођење поступка мирења
брачних супружника, што је за 10 захтјева мање у односу на претходну 2014 годину.
Од наведеног броја захтјева за девет случајева не постоји повратна информација да ли
је дошло до наставка заједничког живота јер у одређеном законском року ( 6 мјесеци)
странка је обавезна на основу записника о покушају мирења покренути поступак пред
надлежним судом. Ако странка не покрене судски поступак, дјелатност Центра се
завршава записником покушаја мирења уколико не постоји оправдана потреба за
даљим професионалним интервенисањем. У два случаја поступак није било могуће
провести због неодазивања странки на заказано рочиште и у истим, поступак је
обустављен. У осталих 10 случајева, поступак мирења није успио, те се у току
провођења истог, имајући у виду интерес малољетне дјеце, настојало доћи до
споразума супружника о заштити, васпитању и издржавању малољетне дјеце, али и
подјели заједничке имовине и другим питањима од значаја за супружнике и њихову
малољетну дјецу. У једном случају није дошло до споразума супружника ни по којем
наведеном питању, док је у преосталих девет случајева дошло до споразума о повјери
и издржавању малољетне дјеце, гдје су странке ријешиле поступак пред надлежним
судом заједничким приједлогом за развод брака. У циљу процјене подобности
родитеља за повјеру малољетне дјеце на одгој, заштиту и васпитање, извршене су
процјене и сачињена писмена мишљења, која су достављена.
У току 2015. године поднешена су два захтјева за повјеру на заштиту и
васпитање дјеце након престанка ванбрачне зајенице. Поступци су окончани
рјешењем на основу постигнутог договора родитеља.
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Табела бр. 6: Преглед активности у породичној заштити у 2015.ој години
Р.б.

Врста захтјева

1.
1.

Породични односи

2.
3.
4.
2.
1.
2.
4.
5.
6.
7.

Број предм. у
2015

Број поднешених захтјева за уређење одржавања личних
односа са дјецом
Број оних који су ријешени споразумом
Број оних о којима је одлучено рјешењем
Број поднешених захтјева за повјеравање дјеце
Број донесених рјешења о повјеравању дјеце
Број родитеља којима је одузето родитељско право
Број покренутих поступака мирења у години
Укупан број породица са поремећеним породичним
односима које пролазе евиденцију Центра/Службе
Број поднешених захтјева за уређење одржавања личних
односа са дјецом
Број оних који су ријешени споразумом
Број оних о којима је одлучено рјешењем

1
1
2
2
19
24
1
1

2.
1.

Број дјеце без родитељског старања

5

2.

Број хранитељских породица

6

3.

Број дјеце у хранитељским породицама

3

4.

Број лица којима је постављен старалац за посебне случајеве

17

5.

Број постављених стараоца

4

6.

Број постављених стараоца из реда запослених у центру
Број поднешених захтјева за давање мишљења о
оправданости издавања путних исправа малољетном лицу
Број издатих одобрења у погледу располагања имовином
малољетног лица
Усвојење

4

1.

Број захтјева за усвојење дјетета

2

2.

Број заснованих потпуних усвојења

-

3.

Број заснованих непотпуних усвојења
Укупан број заснованих усвојења са међународним
елементом

-

7.
8.

4.

Старатељство и орган старатељства

4
5

-

5.2. Старатељство и рад органа старатељства
Старатељство је скуп мјера и активности које предузима држава преко
одређеног органа непосредно или стараоца ради заштите малољетне дјеце без
родитељског старања и пунољетних лица која нису способна или која нису у
могућности да се сама старају о својој личности, правима и интересима.
Старатељство се разврстава на:
а) старатељство над малољетним лицима;
б) старатељство над лицима којима је одузета пословна способност;
ц) старатељство за посебне случајеве.
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Стварно надлежан орган за вођење првостепеног поступка за стављање неког
лица под старатељство јесте Центар за социјални рад. У припремању и провођењу
мјера како би се на најцјелисходнији начин остварила улога органа старатељства
користе се управне радње и сви облици социјалне заштите и методе социјалног рада.
У извјештајној години у евиденцији Центра је 21 пунољетно лице под
старатељством, од чега су за четири лица постављени стараоци из реда запослених из
Центра. У извјештајној години је спроведено четири поступака у предмету одузимања
пословне способности, као и 17 поступака постављања стараоца за посебан случај.
Поред пунољетних лица, у евиденцији Центра је и седморо малољетне дјеце
без родитељског старања под стараљтељством, од којих је троје смјештено у
хранитељске породице, а двоје у Дјечији дом. За једно дијете је постављен стараоц за
посебан случај.
За сва лица под старатељством Центар врши надзор кроз индивидуални рад са
старатељима, посјетом породицама и разговором са корисницима, као и подношењем
годишњих старатељских извјештаја.
Сва евиденција лица под старатељством се води у Именику лица под
старатељством, Главној старатељској књизи.

5.3. Одобрење у погледу располагања имовином малољетног лица
Орган старатељства посебну бригу води о имовини малољетника и родитељ
без сагласности органа стартељства не може располагати, отуђити и оптеретити
имовину веће вриједности свог дјетета. Сагласност за отуђење имовине малољетне
дјеце у извјештајној години затражена је у пет случајева. Након проведеног поступка
утврђено је да постоје оправдани разлози за свих пет захтјева, те је орган старатељства
донио рјешење којим је одобрио родитељу располагање имовином малољетног дјетета.
5.4. Сагласност за давање мишљења о оправданости издавања путних
исправа малољетном лицу
У току 2015.године Полицијска станица Козарска Дубица се обратила Центру
са захтјевом за издавање мишљења о оправданости издавања путне исправе у четири
случаја. Разлози обраћања су немогућности издавања путне исправе за дјец због
непојављивања другог родитеља, његовог противљења или немогућности утврђивања
пребивалишта родитеља. Након провођења поступка, у сва четири случаја, утврђена је
оправданост за издавање путне исправе, те је достављена сагласност о оправданости
издавања путних исправа за малољетну дјецу.

6. НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ
Насиље у породици, према Закону о заштити насиља у породици ("Сл.
гласник РС", број: 102/12 и 108/13.) представља свака радња насиља члана породице
или породичне заједнице којом се угрожава спокојство, психички, тјелесни, сексуални
или економски интегритет другог члана породице или породичне заједнице. Улога
Центра за социјални рад је унапрјеђење заштите жртава насиља у породици, превенција
новог насиља у породици, те заштита особа изложених насиљу у породици, у складу са
важећом законском регулативом. Жртве насиља су најосјетљивије категорије
становништва: дјеца, жене и стара лица. Посљедице насиља су катастрофалне по развој
и живот оних над којима се врши, па је за рад са овом популацијом неопходна добра
сарадња и увезаност свих актера у заједници.
У Општини Козарска Дубица Потписан је Протокол о поступању у циљу
заштите и збрињавању жртава породичног насиља. Потписници протокола, односно
носиоци заштите и збрињавања жртава породичног насиља су Центар, полицијска
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станица, Дом здравља, основне школе, средња школа, Основни суд Приједор и
Окружно тужилаштво Бањалука.
У току 2015.године пријављено је 12 случајева насиља у породици, од чега је
осам пријавила полицијска станица, два - жртва, један - здравствена установа, а једно
васпитно - образовна установа. У већини случајева (10) жена је била жртва насиља у
породици и то најчешће од стране супруга. Ради се о физичком насиљу. У два случаја
мушкарац је био жртва насиља и то у једном случају од стране кћерке, а у другом од
стране супруге. Ради се о физичком насиљу. Није било изречених хитних мјера за
починиоца насиља, нити смјештаја у сигурну кућу за жртве. Број евидентираних
насиља у 2014.ој години је био 11, што је незнато мање. У односу на раније године
биљежи се пад насиља у породици, што је резултат веће освијештености јавности о
насиљу уопште и његовим штетним посљедицама по породицу и појединца, и уједно
веће освијештености жртава, што их наводи да отвореније говоре о овом проблему и
исто пријављују надлежним институцијама које раде на сузбијању и спречавању
насиља.
Табела бр. 7: Преглед насиља у породици према броју запримљених обавјештења,врсти
и полу починиоца и жртве насиља
Пол починиоц
насиља

Врста насиља у породици

М

Угрожавање спокојства
Психичко насиље
Физичко насиље
Сексуално насиље
Економско насиље

М

1

Ж

Обавјештење о насиљу
доставила
жртва

полиција

здравствена
установа

васпитно образовна
установа

1

1

2

6

2

6

2

5

1

2

3
10

2

3
10

2

3
8

1

Комбинација напријед наведених

Укупно

Ж

Пол жртве
насиља

7. МАЛОЉЕТНИЦИ У СУКОБУ СА ЗАКОНОМ
Малољетничка делинквенција је озбиљан проблем с којим се сусрећу савремена
друштва. Ријеч је о малољетним особама које су починиле различита кривична дјела,
због којих је против њих поктенут кривични поступак и изречена нека санкција.
Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном
поступку (“Сл. Гласник РС“, број: 13/10. и 61/13.) утврђена су правила поступања
према дјеци која се налазе у сукобу са законом, млађим пунољетним лицима и кјеци
која су жртве или свједоци, по којима су дужни да поступају судови, тужилаштва,
укључујући овлаштена службена лица, органи старатељства, породице, школе,
институције на свим нивоима друштвене заједнице, као и други учесници укључени у
кривичну процедуру на начин којим се без дискриминације унапређује осјећај
достојанства и личне вриједности дјетета, узима у обзир узраст дјетета, најбољи
интерес дјетета, његово право на живот, опстанак и развој, омогућава да дијете у складу
са узрастом и зрелошћу изрази своје мишљење по свим питањима која се на њега
односе, при чему сва залагања треба да воде рехабилитацији и социјалној
реинтеграцији дјетета и његовом преузимању конструктивне улоге у друштву.
Према малољетницима починиоцима кривичних дјела могу бити предузете
алтернативне мјере и кривичне санкције. Алтернативне мјере су: полицијско упозорење
и васпитне препокуке, а санкције могу бити васпитне мјере, казна малољетничког
затвора и мјере безбједности.
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Евиденцију васпитних мјера изречених малољетницима за почињена кривична
дјела и млађим пунољетним лицима када им је изречена васпитна мјера води орган
старатељства надлежан по мјесту пребивалишта, односно боравишта малољетника.
Евиденција васпитних мјера води се за малољетника и млађе пунољетно лице,
којима је правоснажно изречена васпитна мјера, односно којима је одгођено изрицање
казне малољетничког затвора у складу са чланом 54. Закона о заштити и поступању са
дјецом и малољетницима у кривичном поступку и изречена васпитна мјера појачаног
надзора и једна или више посебних обавеза.
Ако извршност одлуке није наступила истовремено са правоснажношћу због
постојања законских сметњи за извршење, а малољетник у међувремену промијени
пребивалиште или боравиште, за вођење евиденције је надлежан орган старатељства по
мјесту пребивалишта, односно боравишта малољетника у вријеме када је одлука којом
је изречена васпитна мјера постала извршна.
Значајна улога Центра као орган старатељства је рад са дјецом и младима који
су у сукобу са законом. У оквиру својих надлежности стручни радници Центра
учествују у саслушању малољетника у Центру јавне безбједности, на захтјев Центра
јевне безбједности, Окружног тужилаштва и Основног суда врше опсервацију личности
и социо-анамнестичке податке, даље раде са малољетником и са породицом.
Табела број:8. Преглед малољетничког преступништва у период 2012 - 2015.г.
01.01.2012. – 31.12.2015.
Број евидентираних
малољетника

Старосна структура
16-18
14-16
до 14
Пол
Мушки
Женски
Кривична дјела – укупно
к.д. „крађа“
к.д. „тешка крађа“
к.д. „тешка крађа у покушају“
к.д. „уживање опојних дрога“
к.д. „разбојништво“
к.д. „изазивање опште опасности“
к.д. „оштећење туђе ствари“
к.д. „недозвољена производња и промет оружја или
експлозивних материјала“
к.д. „лака тјелесна повреда“
к.д. „тешка тјелесна повреда“
Прекршај - укупно
Продаја и употреба алкохолних пића млађим од 18
год.
Прекршај из Закона о ЈриМ
Илегални прелазак границе
Туча у алкохолисаном стању, наношење лакших тј.
повреда
Прекршај из чл.184 ЗООБС-а
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2012

2013

9

6

7

8

5
1

6

6
1

8

7

6

7

8

3

2

5

4

1
1

1
2

1
2

2014. 2015.

1
1

2
1
1

3

4

2

5

2

3

1

1

1

1

5

Изречене мјере
Полицијско упозорење
Судски укор
В.М. појачан надзор органа соц. старања
В.М. појачан надзор, родитеља, усвојиоца или
стараоца
Условна осуда
Васпитна препорука „лично извињење оштећеној“
Новчана казна
Наредба о непокретању кривичног поступка
•

3

3

7

2
1

2

3
1

8
1
4
1

1
1
2

2

У 2015-ој години евидентирана су 4 кривична дјела: 1 кривично дјело „крађа“
из чл.231. ст.1. КЗ РС и то први пут за које је изречена мјера "полицијско
упозорење"; 2 кривична дјела „тешка крађа“ из чл. 232. ст. 1 КЗ РС, од чега је
једно почињено други пут, а за које је изречена ВАСПИТНА МЈЕРА
ПОЈАЧАН НАДЗОР ОРГАНА СОЦ. СТАРАЊА из чл. 77ст. 1 КЗ РС ""; и 1
Кривично дјело „разбојништво“ из чл. 233 став 1 КЗ РС, од чега је исто
лице починило кривично дјело тешка крађа и разбојништво и то први пут. За
оба дјела изречена је му је васпитна мјера "Судски укор". Учињено је и пет
прекршаја из чл.207. и 184. ЗООБС-а - Закона о основама безбједности
саобраћаја на путевима БиХ, од којих су сва учињена први пут и епизодног су
карактера. Изречене су три васпитне мјере "Судски укор", а два прекршаја су
окончана наредбом о непокретању поступка.
• Малољетници који су починили кривична дјела у узрасту су од 16 година,
мушког пола. Малољетници који су починили прекршај у узрасту су: четири од
16 година, један од 17 година, сви мушког пола. Два дјечака починиоци
кривичног дјела потичу из непотпуних породица, (један је дијете разведених
родитеља, а једном је отац умро,) и један дјечак починиоц кривичног дјела
(Први пут Кривично дјело „Крађа" ), потиче из потпуне породице материјалног
статуса у просјеку средине. Четири малољетника починиоца прекршаја долазе из
потпуних породица, СЕС задовољавајуће и један из непотпуне породице,
родитељи разведени, нижег социо-економског статуса у односу на просјек.
Биљежи се пад кривичних дјела у односу на 2014.годину, док се број прекршаја
повећао. Нема изражених специфичности везано за стуктуру и СЕС породице код
малољетних починиоца. С обзиром на изречене мјере, евидентно је да се води рачуна о
индивидуалности, узрасту и личности малољетника као и разлозима за учињено дјело,
како би мјера имала позитиван учинак на ресоцијализацију личности малољетника.
Кроз пројекат Министарства здравља и социјалне заштите у 2015.години
опремљен (уређење простора и куповина намјештаја) је Дневни центар за дјецу и
омладину у сукобу са законом. На Скуптшини Општине Козарска Дубица у децембру
2015.године уврштен је у дјелатност Центра под шифром 88.91 Дјелатност дневне
бриге дјеци, а о чему је Скупштина Општине донијела Одлуку - број:02-013-197/15.
од 30.11.2015.године. Дневни центар за дјецу и омладину у сукобу у закону намјењен
је малољетницима у ризику, малољетницима који испољавају неке од асоцијалних
облика понашања, малољетницима који се по први пут појављују као починиоци
прекршаја и кривичних дјела, малољетницима који су вишеструки повратници у
чињењу прекршаја или кривичних дјела. У односу на узраст и кривичну одговорност
корисници су дјеца и млади: до 14 година кривично неодговорна лица; од 14 до 18
година кривично одговорна лица: (од 14 до 16 година млађи малољетници и од 16 до 18
година старији малољетници) и од 18 до 21 година млађа пунољетна лица. Циљ је да се
кроз бројне и разноврсне активности младима помогне да превазиђу проблеме са
којима се сусрећу на свом путу одрастања, а који су их довели до друштвено
непожељног понашања.
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Дневни центар за дјецу и омладину у сукобу са законом налази се на спрату куће
- власништво Општине Козарска Дубица, додјељен Центру за социјални рад на
кориштење без накнаде. Простор који је Центру додјељен на располагање састоји се од
канцеларије за индивидуалне разговоре, сале за састанке и радионице и мини кухиње.
У склопу пројектне активности међународне организације УНИЦЕФ, Општине
Козарска Дубица и Центра за социјални рад Козарска Дубица, одрађени су зидарски и
столарски радови (уведена струја и гријање, постављени радијатори и стављена
столарија), оспособљен санитарни чвор. Купљен је дио канцеларијског намјештаја
(столови и столице). Дневно збрињавање обухвата различите врсте организованих
дневних услуга и боравка изван властите породице кроз које се обезбјеђују исхрана,
њега, чување, брига о здрављу, васпитању и образовању, психосоцијална
рехабилитација, радна окупација и друге услуге.
8. КОМИСИЈЕ
У Центру за социјални рад дјелују двије Комисије:
•
•

за дјецу до 18 година – комисија за процјену потреба и усмјеравање дјеце и
омладине са сметњама у развоју,
за пунољетна лица – комисија за утврђивање способности лица у поступку
остваривања права из социјалне заштитие и утврђивање функционалног стања
корисника.

Одлуком Начелника Општине Козарска Дубица број: 01-111-6/13 од 11.01.2013.
године формирана је Првостепена стручна комисија за процјену потреба и усмјеравање
дјеце и омладине са сметњама у развоју.
Одлуком Начелника Општине Козарска Дубица број: 01-111-7/13 од
11.01.2013.године именована је Првостепена стручна комисија за утврђивање
способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању
функционалног стања корисника. Цијена Комисија по прегледаном лицу је 15,00 КМ за
сваког члана.
Комисија за утврђивање способности лица у поступку остваривања права из
социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника састала се у
2015.години осам пута, гдје је прегледано 110 лица, а дуговања према овој Комисији
износе 5.728,92 КМ. Број запримљених захтјев из 2015.године, за додатак за помоћ и
његу другог лица, односно број лица који чекају на преглед Комисије је 21.
Комисија за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у
развоју састала се у 2015.години пет пута, гдје је прегледано 28 дјеце. Број захтјева,
односно број дјеце која чекају на преглед је 33. Дуговање према овој Комисији је
2.783,63 КМ.
У евиденцији ЈУ Центра за социјални рад Козарска Дубица води се 103. дјеце и
омладине са сметњама у развоју, од чега:
- лица са оштећењем вида
`
3
- лица са оштећењем слуха
- лица са оштећењем у говорно-гласовној комуникацији
7
- лица са тјелесним оштећењем и хроничним обољењима
34
- лица са интелектуалним оштећењем
9
- лица са психичким поремећајима и обољењима
9
- лица са вишеструким сметњама
41.
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Од налаза Комисија зависи признавање права и услуга из дјелатности Центра,
односно права на: додатак за помоћ и његу другог лица, новчану помоћ, смјештај у
установу, додатак на дјецу, подршку у изједначавању дјеце и омладине са сметњама у
развоју, накнада трошкова превоза, исхрана ученика у специјалној средњој школи, као
и упућивање у одговарајућу образовну и здравствену установу, похађање наставе по
прилагођеном плану и програму, упућивање код одређеног љекара специјалисте и
третман код стручњака логопеда, дефектолога итд.
Задње плаћање према Комисијама било је у августу 2015.години, а односило се
на дуг према члановима комисије за 2014.годину.
Сваки застој у раду Комисија, односно свако кашњење у плаћању исте,
негативно се одражава на корисника, односно онемогућава правовремено и адекватно
рјешавање проблема и задовољавање потреба, као и нагомилавање захтјева и
ретроактивно признавање права и услуга у Центру.

9. ПРОЈЕКТИ
У току 2015.године реализована су два пројекта и то:
1. „Психосоцијална подршка, дневно збрињавање и социјална укљученост дјеце и
омладине у сукобу са законом” за популацију - дјеца и млади у сукобу са законом,
пројекат је суфинансиран од стране Министарства здравља и социјалне заштите,
Републике Српске, Бања Лука, кроз Јавни конкурс за расподјелу дијела прихода од
игара на срећу за друго полугодиште 2014.године. Кроз овај пројекат је намјештен
Дневни центар за дјецу и омладину у сукобу са законом - (молерски радови (кречење и
бојање зидова), радови водоинсталатера (довод воде, цијеви, судопер, чесма),
намјештање просторија куповином бијеле техника (фрижидер, електрични шпорет) ,
електричних уређаја (тв, двд) и другог намјештаја (кухињски елементи, лустери, канта
за смеће, кухињско посуђе и др.).
2. „Социјализација дјеце Републике Српске Кумбор” за популацију дјеце чије је
одрастање осујећено неповољним породичним, социјалним, материјалним условима,
здравственим и развојним проблемима. Носилац пројекта Фонд дјечије заштите
Бјељина и Центар као суфинансијер пројекта у дијелу џепарца за дјецу, према Одлуци о
проширеним облицима социјалне заштите.
У децембру 2015.године Центар је пројектом под називом: „Стамбено
збрињавање породице у стању социјалне потребе са чланом са сметњама у развоју",
конкурисао на Јавни конкурс за расподјелу дијела прихода од игара на срећу за друго
полугодиште 2015.године, које расписује Министарство здравља и социјалне заштите
Републике Српске, Бања Лука. Ради се о породици у стању социјалне потребе са
чланом са сметњама у развоју. Породица живи у незадовољавајућим стамбенохигијенским приликама, и спада у категорију социјално најугроженијих лица на
подручју општине Козарска Дубица. Пројектом је тражено 10.000,00 КМ. Циљ пројекта
је стамбено збрињавање, односно побољшање квалитета живота и смањење стања
социјалне угрожености породице.
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10. ЗАКЉУЧАК
ЈУ Центар за социјални рад Козарска Дубица спада у мање Центре. Капацитети
су максимално искориштени за реализацију основне мисије. Има изражено позитиван
омјер стручног и осталог особља. Постоје добре претпоставке за унапрјеђење рада
Центра.
Са друге стране, има насљеђене материјалне обавезе, првенствено за смјештај у
друге установе. Због недовољних материјалних средстава, није могуће пружити помоћ
свима онима који немају довољна средстава за живот. Сарадња са Општином,
Министарством и другим центрима је добра.
ЈУ Центар за социјални рад Козарска Дубица од 01.07.2015.године има своју
званичну интеренет презентацију, на wеб страници www.цсркд.орг, нову мејлинг
листу, у циљу олакшавања и унапређења пословања Центра и доступности
информација јавности. Увођење wеб странице није изискивало додатне трошкове
(14,00 КМ регистрација домена). Уз подршку Општине, одобрен је пројекат уређења
паркинг простора и прилаза Центру, у износу од 2.000,00 КМ. У Центру се примјењује
Закон о забрани пушења дуванских производа на јавним мјестима („Службени гласник
Републике Српске“, број:46/04, 74/04. и 92/09.).
Уведене су одређене мјере рационализације трошкова (евиденциона књига о
употреби службеног возила, књига дежурства, смањени су трошкова горива).
Континуирано се прати рад запослених. Из објективних разлога, нема адекватних
инструмента за награђивање према учинку. Радници који су ангажовани изван радног
времена, награђују се усмено, похвалама и сл. Код доношења одлука, настоји се
постићи концензус. Управни одбор Центра је засједао четири пута.
Проширена је дјелатност Центра дјелатношћу "дневна брига о дјеци - 88.91", о
чему је Скупштина Општине донијела Одлуку број:02-013-197/15. од
30.11.2015.године.
У децембру 2015.године Центар је добио информатичку опрему чија је
вриједност 3.025, 00 КМ, рачунара вриједан 2.145,00 КМ марака , а остала средства се
односе на монитор, штампач и УПС јединицу. Крајем 2015.године, центар се пријавио
за донацију Јапанске владе за додјелу аутомобила, преко позива Министарства здравља
и социјалне заштите Републике Српск. Три стручна радника Центра су прошла обуку за
рад са малољетним преступницима у кривичном поступку, у новембру 2015.године,
тако да су сви стручни радници стекли цертификат за рад са дјецом и малољетницима у
кривичном поступку.
Обишли смо установе социјалне заштите и ЈУ Центар "Суцне". Унапријеђена је
сарадња са институцијама у локалној заједници, у смислу одржавања мјесечних
састанака са стручним радницима школа, полицијске станице, центра за ментално
здравље.
Прати се извршење плана и евентуална одступања од планираног и у складу с
тим предузимају корективне мјере.
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11. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЈУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
КОЗАРСКА ДУБИЦА ЗА 2015. ГОДИНУ
Буџет ЈУ Центра за социјални рад Козарска Дубица по Ребал. за
2015. годину износио је

781000 - Остварени приходи, грантови и трансфери од
Министарства здравља и социјалне заштите износе
а чине их:

1.353.400

419.485

781316 - Трансфери од Републике за помоћи корисниц. износе
(новчана помоћ и додатак за пом.и његу др.лица)

389.690

781316 - Трансфери од Републике за подршку у изједнач.могућ.
дјеце и омладине са сметњама у развоју

22.880

731229 - остали каптални грантови у земљи
(пројекат, опремање дневног центра)

3.537

729124 - остали општ. непорески приходи
(рефундац.породиљског )

3.375

УКУПНИ РАСХОДИ ЦЕНТРА ИЗНОСЕ :
и односе се на:

1.343.983

4111 – Расходи за бруто плате и накнаде износе

209.262

4111- расходи за бруто плате износе

176.710

4112 – Расходи за бруто накнаде износе:

32.552

411211 - расходи за превоз
411221 - расходи за топли оброк
411231 - расходи за отпремнину
411232 - расходи за јубиларне награде
411236 - расходи за нов.помоћ, смрт чл.уже пор.
411239 - расходи за ост.награде и једнократне
411291 - расходи за порезе на накнаде
411299 - расходи за доприносе на накнаде

2.661
12.638
5.664
912
1.664
630
1.407
6.720

4122 - Расходи по основу коришћења роба и услуга:

39.243

4122 - Расходи за енергију,комун.и комуникац. услуге
а чине их:
412211 - расходи за утрош.електричну енергију
412221 - расходи за усл.водовода и канализације
412222 - расходи за услуге одвоза смећа
412231 - расходи за услуге фиксног телефон
412232 - расходи за услуге мобилног телефона

17.275
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7.286
267
682
3.312
574

412234 - расходи за поштанске услуге

5.153

4123 - Расходи за режијски материјал износе
а чине их:
412311- расходи за компјутерски материјал
412312- расходи за обрасце и папир
412319 - расходи за остали канцел.материјал
412332- расходи за службена гласила
412399- расходи за остали режијски материјал

2.909
1.220
623
342
351
373

4125 - Расходи за текуће одржавање износе

1.062

412518- расходи за текуће одржавање зграде
412525- расходи за одржав.паркинга
412531- расходи за оджавање аута
412539- расходи за одржавање канцел.опреме

434
93
241
294

4126- Расходи по основу путовања и смјештаја

3.723

412611- расходи по основу дневница за служб.пут и смјештај
412631- расходи по основу утрошка бензина

210
3.513

4127- Расходи за стручне услуге износе

699

412731- расходи за услуге осигур.возила
412732- расходи за објав.огласа,тендера
412751- расходи за адвокатске услуге

181
118
400

4129 - Остали непоменути расходи износе
и односе се на:
412929- расходи за стручно усавршавање
412934- расходи за бруто накнаде члан.комисија
412941- расхди по основу репрезентације
412952- расходи за камате по суд.рјешењима
412271- расходи за порез за посл.простор
412973- расходи за таксе за регистрацију возила
412979- расходи за остале доприн. таксе и накн. (допринос солидарности)
4161 - Дознаке на име социјалне заштите износе:

13.575

250
6.598
336
2.678
275
410
3.028
1.077.287

4161- дознаке грађанима за помоћи по закону
а чине их:

757.854

416111- стална новчана помоћ
416112 - додатак за помоћ и његу др.лица
416113- помоћ за изједначавање могућности дјеце и омладине
са сметњама у развоју

120.797
616.829
20.228

4162- Здравствено осигурање корисника новчане помоћи и дадатка
а чине га:

34.207

300032 - издвајање за здрав.осиг корис.од Републ.

15.342
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300006 - издвајање за здрав.осиг.кор.од Општине
000000- издвајање за з.осиг.штићеника у домовима

13.016
5.849

4163- Дознаке пружаоцима услуга соц.заштите

225.880

416313 - дознаке установама соц.заштите, смјештај
416314 - дознаке хранитељским породицама

197.555
28.325

4169 - Остале текуће дознаке, прош.облици
а чине их:
- превоз ученика
- једнократне новчане помоћи
- персонална асистенција
- субвенција струје
- љетовање дјеце Кумбор-2015.
- субвенција станарине
- оброци за дјецу са смет.у развоју
- субвенција за хљеб и брашно
- погребни трошкови корисника

59.346
10.898
11.699
10.065
1.350
1.104
4.150
3.768
13.844
2.468

471 - Расходи обрачунског карактера

14.473

4712 - Расходи по основу амортизације
4719 - Ост. расх.обрач.каракт.(ТО ИX-XИИ/15)
11.601

2.872

511- Издаци за нефинансијску имовину

3.718

5112 - Издаци за инвест.одрж. Омлад.центра
5113 - Издаци за набавку опреме за Омлад.центар

1.234
2.475

ПРЕГЛЕД ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ЦЕНТРА ЗА 2015. ГОДИНУ

011. Нефинансијска имовина и обавеза

10.087

- 0112- постројења и опрема
- 0114- инвестициона имовина( земљиште)
- 1291- краткороч.финан.односи изм.буџет.јединица
различитих нивоа власти

42.823

Укупна имовина (А+Б)

52.882

221 Краткорочне финансијске обавезе износе
а односе се на:

6.587
3.500

561.036

222 - Обавезе за лична примања износе

71.817

222111- обавезе за нето плату за 12/15
222198 - обавезе за збирне доприносе на плате ВИИ-XИИ
2222 - обавезе за бруто накнаде запослених

8.498
30.202
33.117
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Напомена: У току је поступак за потписивање уговора о репрограму
дуговања по основу доприноса на лична примања са пореском управом
за период 01.07. 2015 до 30.10.2015.године, у износу од

17.825

223111- Обавезе из пословања према добављач.
а чине их:

78.920

223111- обавезе према добављ. у земљи
223291- обавезе у иностранству-Стамница

60.154
18.766

225311- Обавезе за дознаке на име социјалне заштите

410.299

225311 - обавезе за смјештај штићеника у домове
(хранитељство и здравствена заштита корис.)

373.136

225999 - Обавезе за прошир. облике соц.зашт.
а односе се на:

37.163

- субвенције за набавку брашна и хљеба
- персонална асистенција
- оброци за ученике спец.школе „Сунце“ Приједор
- субвенција за лијекове
- једнократне новчане помоћи
- субвенције за електричну енергију
- погребна опрема корисника новчане помоћи
- превоз ученика

16.905
5.832
5.328
1.800
3.100
2.300
680
1.218

За рачуноводство
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Мира Кљајић
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