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рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 06/2019 

 

Кнежево, 19.04.2019. 

године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

На основу Програма унапређења 

пољопривредне производње на подручју 

општине Кнежево за 2019. годину 

(''Службени гласник oпштине Кнежево'', 

број: 05/19 од 08.04.2019.године), Начелник 

општине Кнежево д о н о с и: 

 

ПРАВИЛНИК 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

РАСПОДЈЕЛЕ НОВЧАНИХ 

СРЕДСТАВА ПОЉОПРИВРЕДНИМ 

ПРОИЗВОЂАЧИМА СА ПОДРУЧЈА 

ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се услови, 

начин и поступак подршке пољопривредној 

производњи на подручју општине Кнежево, 

финансијским средствима из буџета 

општине, која у 2019. години износе 

130.000,00 КМ. 

Наведена средства ће се утрошити за: 

1. Ратарство, 

2. Сточарство, 

3. Воћарство, 

4. Oстале мјере, 

5. Интервентна и резервна средства. 

 

Да би се задовољила форма подстицања 

тржишно оријентисане пољопривредне 

производње и у потпуности остварили 

циљеви ове материјалне подршке, дефинишу 

се критеријуми и процедуре  у додјели 

субвенције за текућу производњу. 

Право на подстицаје у пољопривредној 

производњи могу остварити сва правна и 

физичка лица, која пољопривредну 

дјелатност обављају на подручју општине 

Кнежево, и која испуњавају услове 

прописане овим Правилником. 

 

Члан 2. 

РАТАРСТВО 

 

Субвенције у ратарству 

Планом кориштења подстицајних 

средстава за 2019. годину, општина Кнежево 

је издвојила финансијска средства за 

регресирање сјеменског материјала за 

прољетну сјетву набавком: 

 - сјеменске зоби, 

 - сјеменског јечма, 

 - сјеменске пшенице, 

 - сјеменског кромпира, 

 - сјеменског кукуруза. 

За регресирање сјеменског материјала за  

јесењу сјетву 2019. године, набавком: 

 - сјеменске пшенице, 
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 - сјеменског тритикалеа, 

 - сјеменског јечма. 

За прољетну сјетву предвиђена је 

набавка око 55 тона сјеменске зоби, 10 тона 

сјеменског јечма, 5 тона сјеменске јаре 

пшенице, 35 тона кромпира и 140 паковања 

сјeменског кукуруза (25.000 клијавих зрна).  

За јесењу сјетву планирана је набавка 40 

тона тритикалеа, 15 тона сјеменске пшенице 

и 5 тона озимог јечма. 

Општина Кнежево ће субвенционирати 

око 50% у односу на тржишну вриједност 

сјеменског материјала. Пољопривредни 

произвођачи ће по преузимању сјеменског 

материјала плаћати преостали износ. 

Максимална дозвољена количина 

приликом преузимања по једном 

пољопривредном произвођачу износи: 300 кг 

за зоб, 100 кг за кромпир, три паковања од 

25.000 клијавих зрна за кукуруз и 300 кг за 

сјеменску пшеницу и јечам, а за веће 

количине потребна је сагласност Начелника 

одјељења за привреду и финансије. 

Количина сјемена стрних жита у просјеку 

износи  максимално 30 кг на површину од 

0,1 ха, односно 6000-7000 клијавих зрна 

кукуруза по 0,1 ха и 200 кг кромпира по 0,1 

ха при чему општина Кнежево, формирањем 

комисија, задржава право контроле засијаних 

површина. 

О начину и времену испоруке 

пољопривредни произвођачи ће бити 

благовремено обавијештени од стране 

пољопривредне службе општине Кнежево. 

Организацију набавке општина Кнежево ће 

извршити у сарадњи са  одабраним 

добављачима, а у складу са важећим 

Законом о јавним набавкама.  

Приликом преузимања количина 

сјеменске робе пољопривредни произвођачи 

су обавезни понијети личну карту. 

За ову сврху биће издвојена новчана 

средства у износу од   65.000 КМ. 
 

 

 

Члан 3. 

 

СТОЧАРСТВО 

 

Производња и откуп млијека 

Право на новчани подстицај за 

производњу и откуп млијека могу остварити 

пољопривредни произвођачи чија призводња 

и откуп млијека износи 700 литара мјесечно 

и више. Новчани подстицај износи 0,10 КМ/1 

литру продатог и откупљеног млијека. 

Право на новчани подстицај корисници 

остварују по основу писменог захтјева који 

подносе Одјељењу за привреду и финансије 

уз који прилажу сљедећу документацију: 

 Извјештај од мљекаре о количини 

откупљеног млијека, 

 Текући рачун корисника. 

За ову врсту подстицаја биће 

издвојена средства у износу од 20.000 КМ. 

Рок за подношење захтјева за 

коришћење подстицаја је до 15.01.2020. 

године. 

 

Члан 4. 

Субвенције за вјештачко осјемењавање 

говеда 

Право на новчани подстицај имају 

пољопривредни произвођачи који у 2019. 

години изврше вјештачко осјемењавање 

говеда, за једно грло један подстицај на 

годишњем нивоу. 

Уз захтјев за новчани подстицај 

потребно је доставити: 

- Потврду или фискални рачун о 

извршеном вјештачком осјемењавању 

од надлежне ветеринарске установе,  

- копију пасоша осјемењеног грла, 

- текући рачун корисника. 

Новчани подстицај износи 50% од 

износа плаћеног за вјештачко осјемењавање 

а обавезно назначеног на ручном фискалном 

рачуну, а максимално 20 КМ/ по једном 

осјемењеном грлу. Уколико се на фискалном 

рачуну налазе и ставке за друге извршене 

услуге оне се одбијају. 
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За ову врсту подстицаја биће 

издвојена средства у износу од 4.000 КМ. 
Рок за подношење захтјева за 

коришћење подстицаја је до 31.12.2019. 

године. 

 

Члан 5. 

Субвенције у овчарству 

Новчани подстицај за развој овчарства 

износи 1,50 КМ по једном грлу. Право на 

новчани подстицај остварују чланови 

удружења овчара чије основно стадо броји 

100 или више грла, а  по основу писменог 

захтјева који се подноси  Одјељењу за 

привреду и финансије општине Кнежево. 

Уз захтјев је потребно приложити:  

- Потврду о бројном стању и 

обиљежавању грла од надлежне 

ветeринарске установе, 

- Текући рачун корисника. 

Право на подстицај за организовање 

годишње манифестације ''Изложба оваца'' на 

територији општине Кнежево може 

остварити удружење овчара регистровано на 

подручју Општине, које ће организовати 

манифестацију и уз захтјев приложити: 

1. план и програм одржавања 

манифестације са приказаним 

финансијским трошковима. 

Општина ће одобрити финансијска 

средства за одржавање манифестације у 

износу до 30%, максимално 2.000 КМ. 

За ову врсту подстицаја биће 

издвојена средства у износу од 14.000 КМ. 
Крајњи рок за подношење захтјева је 

01.12.2019. године. 

 

Члан 6. 

Субвенције у пчеларству 
Право на подстицајна средства за 

производњу и узгој пчела остварују пчелари 

који посједују најмање 15 кошница, односно 

пчелињих друштава. Висина подстицаја по 

кошници износи 5,00 КМ по једној кошници. 

  

Корисници подстицајних средстава уз 

захтјевприлажу: 

1. Потврду од  удружења о броју 

пчелињих друштава за сваког појединачног 

корисника, 

2.Текући рачун корисника. 

Право на подстицај за организовање 

годишње манифестације ''Сајам меда'' на 

територији општине Кнежево могу 

остварити удружења пчелара регистрована 

на подручју општине, која ће заједнички 

организовати манифестацију и која уз захтјев 

прилажу: 

1. план и програм одржавања 

манифестације са приказаним 

финансијским трошковима 

Општина ће одобрити финансијска 

средства за одржавање манифестације у 

износу до 30%, максимално 2.000 КМ. 

За ову врсту подстицаја биће 

издвојена средства у износу од 7.000 КМ. 
Због спречавања злоупотребе одобрених 

подстицаја у сточарству и пчеларству, 

општина Кнежево задржава право контроле 

корисника. 

Крајњи рок за подношење захтјева за 

коришћење подстицаја је до 01.12.2019. 

године. 

 

Члан 7. 

ВОЋАРСТВО  
 

Субвенције у воћарству 

У области воћарства субвенције ће 

обухватити: 

Набавку садног материјала за лица 

која одлуче да заснују или прошире 

производњу воћа 

-  У циљу реализације поменуте мјере, 

надлежно одјељење Општинске управе ће 

извршити поступак набавке садног 

материјала по законом прописаном 

поступку. Подстицај ће бити одобрен лицима 

која претходно испуне сљедеће услове: 

- Да би се остварило право на 

подстицај неопходно је да се изврши 

подизање засада,  
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- Подносилац захтјева је обавезан да 

прије садње изврши све неопходне радње на 

припреми парцеле на којој планира садњу, 

које подразумијева савремена воћарска 

производња (изврши анализу земљишта код 

релевантних институција, као што је 

Пољопривредни институт РС и слиједи 

упуте за евентуалну поправку земљишта),  

- Подносилац захтјева је дужан да 

припреми минимално 0,1 ха земљишта за 

заснивање засада уз минимално 100 садница 

коштичавог и јабучастог воћа по једном 

дунуму, 

- Након извршене садње корисник 

подстицаја је дужан да изврши заштиту 

засада од штетника и да настави да 

примјењује мјере за одржавање засада, 

- Корисник подстицаја је дужан да 

након остваривања права на подстицај 

изврши проширивање производње за 

минимално 50%, најкасније у року од 3 

године од момента остваривања права на 

подстицај. У супротном, губи право на све 

видове подстицаја у воћарству које 

додјељује општина Кнежево, 

- Корисник је дужан да поштује 

препоруку стручњака у погледу сортимента 

садног материјала који ће бити набављен и 

присуствује едукацијама које ће се 

одржавати у циљу обуке пољопривредних 

произвођача. 

Субвенција ће обухватити набавку 

садног материјала 1000 садница шљиве, 

јабуке, крушке и стручну помоћ 

заинтересованим пољопривредним 

произвођачима (предавања и теренске 

вјежбе) организовану и изведену од стране 

еминентних стручњака из регије. 

У случају да предвиђени износ не буде 

довољан за количине исказане у захтјевима, 

право на субвенцију ће бити признато тако 

што ће Начелник општине формирати 

комисију која ће на основу критеријума које 

одреди, утврдити ранг-листу подносиоца 

захтјева и на основу листе извршити додјелу 

садног материјала. 

Испуњеност услова утврђује Стручна 

комисија коју формира Начелник одјељења 

за привреду и финансије.  

Уз захтјев пољопривредни произвођач 

дужан је приложити:  

- Доказ о набавци декларисаног садног 

материјала (Отпремница, фискални 

рачун), 

- Декларација о квалитету садног 

материјала. 

Висина подстицаја износи  1.50 

КМ/садници за новоподигнуте засаде у 2019. 

години. 

За ову сврху биће издвојена новчана 

средства у износу од 1.500 КМ. 
Рок за подношење захтјева за додјелу 

садног материјала на име подстицаја је 

01.12.2019. године. 

 
Члан 8. 

Јагодичасто воће 
Подручје општине Кнежево има 

повољне агроклиматске услове за 

производњу јагодичастог воћа (јагода, 

малина, купина, аронија). Ова врста 

пољопривредне производње има потенцијал 

да оствари висок профит, захтијева много 

сезонске радне снаге чиме се увећава 

запосленост у руралним подручјима, а 

тржишни вишак је врло могуће усмјерити на 

извоз.  

Критеријуми које морају испунити 

подносиоци захтјева за добијање новчаних 

средстава на име подстицаја за засађивање 

нових засада јагодичастог воћа су сљедећи: 

  - минимална величина парцеле за подизање 

нових засада јагодичастог воћа је 0,1 ха. 

Садња се обавља у складу са 

агротехничким роковима и стандардном 

агротехником. 

Висина подстицаја износи  200 КМ/0,1 

ха за нове засаде. 

За одржавање већ постојећих засада 

јагодичастог воћа новчани подстицај 

подстицај износи 50 КМ/0,1 ха. 
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За ову сврху биће издвојена новчана 

средства у износу од 3.500 КМ. 
Начелник одјељења за привреду и 

финансије ће оформити комисију која ће на 

терену утврдити чињенично стање о 

испуњености услова за додјелу новчаног 

подстицаја и о томе сачинити записник. 

Рок за подношење захтјева за добијање 

новчане накнаде на име подстицаја је 

31.10.2019.године. 

 

Члан 9. 

 

ОСТАЛЕ МЈЕРЕ 

1.Право на подстицај за носиоце 

регистрованих комерцијалних газдинстава 

којима је пољопривреда основно занимање и 

који редовно измирују доприносе за 

пензијско и здравствено осигурање. Висина 

подстицаја износи 300,00 КМ по једном 

кориснику за једну годину. 

Уз захтјев за подстицај потребно је 

приложити: 

 Увјерење из АПИФ-а да је корисник 

носилац пољопривредног газдинства 

регистрован као комерцијално 

пољопривредно газдинство, 

 Увјерење издато од надлежне пореске 

службе о измиреним обавезама за 

пензијско и здравствено осигурање за 

претходну 2018.годину. 

За ову сврху биће издвојена новчана 

средства у износу од 3.000 КМ. 

 

2.Право на подстицај за удружења жена 

која су оријентисана на пољопривредну 

производњу и промоцију традиционалних 

пољопривредних производа и производа 

кућне радиности. 

Право на подстицај за организовање 

годишње манифестације (изложба и 

промоција традиционалних производа и 

производа кућне радиности) на територији 

општине Кнежево могу остварити удружења 

жена регистрована на подручју општине, 

која ће заједнички организовати 

манифестацију и која уз захтјев прилажу: 

1. план и програм одржавања 

манифестације са приказаним 

финансијским трошковима. 

За ову сврху биће издвојена новчана 

средства у износу од 2.000 КМ. 

Рок за подношење захтјева је 

01.12.2019.године. 

 

3.Право на подстицај за Производњу 

љеко биља на подручју општине Кнежево у 

оквиру ,,Програма развоја руралне 

конкурентности'' који је у сарадњи са 

Министарством Пољопривреде, шумарства и 

водопривреде РС (Јединица за координацију 

пољопривредних пројеката), општина 

Кнежево потписала сарадњу, за 

пољопривредне произвођаче који су се 

укључили у овај пројекат са 

суфинансирањем у износу од 10 % од 

укупног износа пројекта за сваког 

пријављеног пољопривредног произвођача. 

За ову сврху биће издвојена новчана 

средства у износу од 2.000 КМ. 

 

 

Члан 10. 

СРЕДСТВА ЗА СЕЗОНСКЕ 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И ВАНРЕДНЕ 

ПОТРЕБЕ 
 

Право на подстицајна средства за 

интервенције и ванредне потребе и помоћи 

за превазилажење проблема у 

пољопривредној производњи, који су 

настали у текућој години, а проузроковани 

су појавом одређених отежавајућих 

околности на пољопривредном газдинству те 

помоћ пољопривредним газдинствима у 

случају појаве ванредних околности у 

текућој години (пожар, угинуће стоке, 

еутаназија стоке по налогу ветеринарског 

инспектора, штета од грома, а због којих 

може доћи до застоја производње који би 
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могао изазвати материјалну штету, штете 

настале од законом заштићене дивљачи. 

Ванредне околности на пољопривредним 

газдинствима, по основу којих корисници не 

могу остварити право на подстицајна 

средства су штете настале усљед: мраза, 

ниских температура, града, сњежних 

падавина, олујног невремена, поплаве, суше, 

клизишта и штета. Изузетно, а по одлуци 

Начелника, могу се одобрити средства за ове 

намјене за угрожене пољопривредне 

произвођаче којима је пољопривреда 

основни извор прихода. 

Висина новчаних средстава за штету 

насталу усљед угинућа, пожара, и штету од 

грома одређује се на основу достављеног 

извјештаја о насталој штети са наведеним 

износом процијењене штете одговарајуће 

комисије или надлежне институције 

(општинска комисија, цивилна заштита, 

надлежне ветеринарске службе и друго) и то 

у износу до 30% од процијењене штете 

наведених комисија или надлежних 

институција. 

Средства се одобравају на основу 

комисијске оцјене оправданости захтјева. 

За ову врсту подстицаја биће 

издвојена средства у износу од 8.000 КМ. 
Рок за подношење захтјева је до 

31.12.2019.године. 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ 

 

Члан 11. 

У оквиру органа општине имамо 

формирану службу за праћење 

пољопривредне производње и пружање 

потребних савјета нашим пољопривредним 

произвођачима. Након усвајања коначне 

верзије овог правилника потребно је, у 

оквиру службе, информисати 

пољопривредне произвођаче о новчаним 

подстицајима Општине путем организовања 

јавних презентација у згради општине 

(скупштинска сала) као и по мјесним 

заједницама тамо гдје за то постоје услови и 

интересовање. 

У случају да се новчана средства из 

појединих ставки не утроше, биће 

преусмјерена за друге ставке гдје настане 

евентуални мањак средстава. 

Такође, у складу са Правилником о 

условима и начину остваривања новчаних 

подстицаја за развој пољопривреде и села у 

2019. години који доноси Министарство 

пољопривреде шумарства и водопривреде 

РС, упознат ћемо све пољопривредне 

приозвођаче и дати им потребна објашњења 

о томе које све услове морају да испуне да би 

остварили новчане подстицаје из овог 

Правилника, обавезе које морају да испуне 

прије и након примања новчаних подстицаја, 

као и потребну документацију и образце које 

требају да испуне. 

Напомињемо да се још увијек проводи 

процес регистрације пољопривредних 

газдинстава у РС преко агенције АПИФ у 

сарадњи са општинским надлежним 

службама  те да се до сада регистовало око  

505 пољопривредних  газдинстава на 

подручју општине. 

 

Члан 12. 

Oвај Правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику општине Кнежево''. 

 

 
Број: 02-013-60/19 

Датум: 09.04.2019.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

             Горан Боројевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

На основу члана 19. став 1. тачка 4. 

Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 68/07, 

109/12 и 44/16) и члана 86. став 3. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, бројеви: 8/17 и 19/17), 

Начелник општине, д о н о с и 
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З А К Љ У Ч А К 

 

 

1. Даје се сагласност на Правилник о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста и 

задатака у ЈУ Центар за социјални рад 

Кнежево, број: 01-207-2/19 од 

03.04.2019.године 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Број: 02-013-50/19 

Датум: 05.04.2019.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

             Горан Боројевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

На основу члана 17. тачка 6. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 68/07, 109/12 и 

44/16) и члана 42.Статута ЈУ Центар за 

социјални рад Кнежево, ЈУ Центар за 

социјални рад Кнежево, д о н о с и: 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста и задатака 

у ЈУ Центар за социјални рад Кнежево 

 

 

Члан 1. 

Овим Правилником уређује се 

унутрашња организација радних мјеста и 

задатака у ЈУ Центар за социјални рад 

Кнежево (у даљем тексту Центар). 

 

Члан 2. 

Послови и радни задаци разврставају се 

у односу на: 

- назив послова и радних задатака, 

- број радника који врше послове и 

радне задатке и 

- услове у погледу стручне спреме. 

 

РАДНО МЈЕСТО 

 

Члан 3. 

    (1) Радно мјесто са својим називом чини 

скуп сродних послова и задатака које обавља 

један или више радника. 

    (2) Радно мјесто одређено је називом, 

описом послова, општим и посебним 

условима и бројем радника. 

 

Члан 4. 

(1) Општи услови утврђени су законом 

(лице старије од 18 година и да има општу 

здравствену способност). 

(2) Посебни услови односе се на стручну 

спрему, посебна специјалистичка знања, 

испите за које се укаже потреба као и радно 

искуство. 

 

Члан 5. 

Стручна спрема потребна за обављање 

послова утврђује се према врсти и 

сложености послова. 

 

Члан 6. 

(1) Под стручном спремом 

подразумјевају се општа и стручна 

занимања, која су неопходна за обављање 

одређених послова, стечена на законом 

верификован начин. 

(2) Посебна знања односе се на 

посједовање сетрификата остварених 

учествовањем на едукативним семинарима 

одобрених од Министарства Владе РС, 

Административне службе општине Кнежево, 

Јавног фонда за дјечију заштиту и Управног 

одбора Центра. 
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Члан 7. 

Радно искуство као услов за обављање 

одређених послова, признаје се уколико је 

стечено на истим или сличним пословима у 

струци, послије стицања стручне спреме која 

је услов за заснивање радног односа. 

 

Члан 8. 

(1) Сваки радник је обавезан да се 

стручно усавршава ради што ефикаснијег 

обављања послова. 

(2) Посједовање сертификата, увјерења и 

другог, стечених на едукацијама узима се као 

критеријум за вредновање послова радника, 

а које одређује директор и поступа у складу 

са својим овлаштењима. 

 

Члан 9. 

Сваки радник је обавезан да за вријеме 

обављања послова проводи мјере заштите на 

раду и заштите од пожара, а у складу са 

Законом o заштити на раду и Правилником 

заштити на раду, односно Законом о заштити 

од пожара и Правилником о заштити од 

пожара. 

 

Члан 10. 

(1) Сви радници у Центру одговорни су 

за законито, савјесно и непристрасно 

обављање послова на које су распоређени. 

(2) Радници у Центру, за свој рад, 

одговарају дисциплински и материјално, а у 

складу са Законом о раду, Правилником о 

раду у Центру. 

 

Члан 11. 

(1) Рад Центра је јаван. 

(2) Директор Центра се стара о примјени 

начела јавности рада Центра и одређује 

степен тајности појединих докумената или 

података, односно послова и задатака који 

представљају тајну и не могу се објављивати. 

 

Члан 12. 

(1) Директор Центра може увећати плату 

запослених у Центру по основу посебних 

резултата. Максималан износ накнаде на 

плату, по овом основу, не може бити већи од 

20% од збирног коефицијента на који је 

радник распоређен. 

(2) Одлуку о увећању плате по основу 

посебних резултата рада директор доноси на 

основу претходне оцјене резултата рада 

радника, узимајући у обзир благовременост 

извршења послова као обим и квалитет 

извршених послова. 

 

 

РАДНА МЈЕСТА СА ОПИСОМ 

ПОСЛОВА, ОПШТИМ И ПОСЕБНИМ 

УСЛОВИМА И БРОЈЕМ ИЗВРШИЛАЦА 

 

Члан 13. 

У Центру се одређују следећа радна 

мјеста: 

1. Директор Центра, 

2. Самостални стручни сарадник за 

послове социјалне заштите, 

3. Самостални стручни сарадник за 

послове старатељства, 

4. Стручни сарадник за послове 

старатељства, 

5. Самостални стручни сарадник за 

послове смјештаја лица у установе, 

6. Дипломирани правник, 

7. Самостални стручни сарадник на 

пословима дјечије заштите, 

8. Стручни сарадник на општим и 

административним пословима, 

9. Чистачица – курир, 

10.  Возач. 
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1. Директор Центра за социјални рад 

Директор има посебна овлаштења и 

одговорности утврђене Законом и Статутом 

Центра. 

За директора Центра може бити 

изабрано: 

 лице које је држављанин Републике 

Српске односно Босне и Херцеговине, 

 које није осуђивано за кривично дјело 

на безусловну казну затвора од 

најмање шест мјесеци или за 

кривично дјело које га чини 

неподобним за обављање дужности 

директора, 

 да има високу или вишу стручну 

спрему и испуњава услове стручног 

радника центра – дипл.социјални 

радник, дипломирани правник, 

психолог, дефектолог, педагог, 

менаџер у социјалној заштити и 

социјалној заштити, 

 да има најмање пет година радног 

искуства у струци, 

 да посједује стручно знање за вршење 

дужности Директора Центра. 

 

2.Самостални стручни сарадник за послове 

социјалне заштите 

Опис послова: 

- израђује социјалну карту 

становништва, 

- врши непосредну обраду захтјева и 

пружа стручну помоћ за остваривање 

права из социјалне заштите, 

- води управни поступак за остаривање 

права из социјалне заштите, 

- предлаже начине регулисања 

здравствене заштите за социјално 

угрожена лица, 

- формира, ради и чува одређене 

евиденције и документацију, 

- издаје увјерења за кориснике права из 

области социјалне заштите, 

- прати стање социјалне заштите на 

подручју општине и предлаже 

предузимање потребних мјера, 

- сарађује са стручним радницима, 

тимовима и установама у 

задовољавању социјалних потреба 

грађана, 

- даје стручна мишљења и приједлоге, 

- води аутоматску обраду података из 

социјалне заштите, 

- обавља и друге послове прописане 

Законом о социјалној заштити. 

Општи услови: Држављанин Републике 

Српске односно Босне и Херцеговине, да 

лице није кажњавано и да се против њега не 

води кривични поступак, психо-здравствена 

способност и да је пунољетно. 

 

Посебни услови: 

ВСС- социјални радник, педагог, 

психолог, социолог, дипломирани 

економиста, менаџер у социјалној политици 

и социјалној заштити, једна година радног 

искуства, положен стручни испит у области 

социјалне заштите. 

Број извршилаца ......................................1 

 

 

 

3. Самостални стручни сарадник за 

послове старатељста 

Опис послова: 

- ради на мирењу и бракоразводним 

парницама, 

- ради на пословима насиља у 

породици, као и са лицима са 

поремећајима у менталном здрављу и 

послове са зависницима, 

- врши повјеравање дјеце из ванбрачне 

заједнице, 

- регулише виђање дјеце и родитеља, 
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- врши увиђај у породицама по захтјеву 

суда и тужилаштва чија су дјеца 

кривично одговорна, 

- даје приједлоге суду за примјену 

васпитних мјера и води евиденцију за 

кривично одговорне малољетнике, 

- врши спровођење васпитних мјера 

које изрекне суд, 

- спроводи старатељство над 

малољетним лицем, 

- спроводи старатељство над лицима 

којима је одузета пословна 

способност,  

- ради на рјешавању сукоба интереса 

штићеника и стараоца или сукоба 

стараоца и штићеника, 

- води књигу старатељства, непотпуног 

или потпуног усвојења, о утврђивању 

очинства, имовинским односима 

родитеља и дјеце, утврђивању 

имовине дјеце или одраслих особа 

под старатељством, врши попис и 

води евиденцију о имовини, 

издржавању дјеце родитеља у браку 

или ван брака, издржавању дјеце која 

су пунољетна, а нису способна за 

привређивање, 

- ради на пословима регулисања 

здравствене заштите лица под 

старатељством, 

- води аутоматску обраду података из 

старатељства, 

- врши обраду захтјева за смјештај и 

збрињавање дјеце лишене 

родитељског старања и старатељства, 

- врши избор хранитељске породице, 

- учествује у поступку потпуног или 

непотпуног усвојења, 

- израђује и издаје увјерења о 

пословној способности, 

- даје мишљење о склапању 

малољетничких бракова, 

- покреће поступак за лишавање и 

враћање пословне способности, 

- води поступак по свим видовима 

старатељства, 

- обавља и друге послове прописане 

Породичним Законом и другим 

прописима. 

 

Општи услови:Држављанин Републике 

Српске односно Босне и Херцеговине, да 

лице није кажњавано и да се против њега не 

води кривични поступак, психо – 

здравствена способност и да је пунољетно. 

Посебни услови: 

ВСС- социјални радник, психолог, 

педагог, социолог, дипломирани економиста, 

менаџер у социјалној политици и социјалној 

заштити,  једна година радног искуства и 

положен стручни испит у области социјалне 

заштите. 

Број извршилаца ......................................1 

 

 

4.Стручни сарадник за послове 

старатељства 

 

Опис послова: 

- ради на мирењу и бракоразводним 

парницама, 

- ради на пословима насиља у 

породици, као и са лицима са 

поремећајима у менталном здрављу и 

послове са зависницима, 

- врши повјеравање дјеце из ванбрачне 

заједнице, 

- регулише виђање дјеце и родитеља, 

- врши увиђај у породицама по захтјеву 

суда и тужилаштва чија су дјеца 

кривично одговорна, 

- даје приједлоге суду за примјену 

васпитних мјера и води евиденцију за 

кривично одговорне малољетнике, 
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- врши спровођење васпитних мјера 

које изрекне суд, 

- спроводи старатељство над 

малољетним лицем, 

- спроводи старатељство над лицима 

којима је одузета пословна 

способност,  

- ради на рјешавању сукоба интереса 

штићеника и стараоца или сукоба 

стараоца и штићеника, 

- води књигу старатељства, непотпуног 

или потпуног усвојења, о утврђивању 

очинства, имовинским односима 

родитеља и дјеце, утврђивању 

имовине дјеце или одраслих особа 

под старатељством, врши попис и 

води евиденцију о имовини, 

издржавању дјеце родитеља у браку 

или ван брака, издржавању дјеце која 

су пунољетна, а нису способна за 

привређивање, 

- ради на пословима регулисања 

здравствене заштите лица под 

старатељством, 

- води аутоматску обраду података из 

старатељства, 

- врши обраду захтјева за смјештај и 

збрињавање дјеце лишене 

родитељског старања и старатељства, 

- врши избор хранитељске породице, 

- учествује у поступку потпуног или 

непотпуног усвојења, 

- израђује и издаје увјерења о 

пословној способности, 

- даје мишљење о склапању 

малољетничких бракова, 

- покреће поступак за лишавање и 

враћање пословне способности, 

- води поступак по свим видовима 

старатељства, 

- обавља и друге послове прописане 

Породичним Законом и другим 

прописима, 

Општи услови: Држављанин Републике 

Српске односно Босне и Херцеговине, да 

лице није кажњавано и да се против њег ане 

води кривични поступак, психо – 

здравствена способност и да је пунољетно. 

Посебни услови: 

ССС- радно искуство од једне године на 

истим или слични пословима 

Број извршилаца.......................................1 

 

5. Самостални стручни сарадник за послове 

смјештаја лица у установе 

 

Опис послова: 

 По захтјеву странке или по службеној 

дужности покреће, води управни 

поступак и израђује рјешења у 

поступку права на смјештај дјеце и 

одраслих лица у установе, 

 смјешта малољетна лица у одгојне 

установе која су у сукобу са законом, 

по правоснажности рјешења суда у 

одгојне установе, 

 смјешта лица кја су овисна о 

психоактивном супстанцама, 

 смјешта у сигурну кућу лица која су 

жртве насиља у породици, 

 смјешта одрасла лица са душевним 

сметњама у складу са Законом о 

заштити лица са душевном сметњама, 

 ради са сродницима на одржавању 

емотивнох веза са смјештеним 

штићеником, 

 припрема породицу за прихват 

штићеника из установе, 

 излази на терен, сагледава породичне 

и социо-економске прилике породице 

у које води и израђује налаз и 

мишљења социјалног радника са 

приједлогом мјера – социјална 

анамнеза, 

 редовно, по службеној дужности 

прати прописе као и настале промјене  
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код корисника наведених облика 

заштите, те у складу са утврђеним 

стањем врши усклађивање рјешења, 

 прима, разматра и оцјењује жалбе, 

просљеђује их другостепеном органу, 

обавља и друге послове по изјављеној 

жалби на рјешење у поступку, 

 израђује увјерења о чињеницама о 

којима се води службена 

евиденција,као и увјерења за чије 

издавање је потребно провести 

посебан поступак, 

 прима странке који се обраћају без 

писменох захтјева и пружа услуге из 

домена свога посла, 

 даје упуте и пружа помоћ странкама у 

току прикупљања потребне 

документације у поступцима које 

води, 

 води евиденције из домена свога рада, 

 израђује планове и извјештаје о раду 

из домена свога рада, 

 одговара за извршење послова датих 

овим описом, 

 обавља и све друге послове везане за 

поступке које води, утврђене законом 

и законским прописима, 

 обавља и друге послове по налогу 

директора Центра. 

Општи услови:Држављанин Републике 

Српске односно Босне и Херцеговине, да 

лице није кажњавано и да се против њега не 

води кривични поступак, психо – 

здравствена способност и да је пунољетно. 

Посебни услови: 

ВСС- социјални радник, психолог, 

педагог, социолог, дипломирани економиста 

менаџер у социјалној политици и социјалној 

заштити,  једна година радног искуства и 

положен стручни испит у области социјалне 

заштите. 

Број извршилаца ......................................1 

6. Дипломирани правник 

 

Опис послова 

- прати доношење закона и других 

прописа и одговоран је за њихово 

правилно тумачење и примјену, 

- израђује и усклађује опште и 

појединачне акте са важећим 

прописима, 

- учествује у изради програма, анализа, 

извјештаја које је Установа обавезна 

поднијети оснивачу и Управном 

одбору, 

- пружа правну помоћ корисницима 

заштите који остварују своја права у 

Установи, 

- учествује у утврђивању одговорности 

радника за повреду радне обавезе, 

- заступа орган старатељства у 

одређеним поступцима на захтјев 

суда, 

- покреће приједлоге за одузимање 

родитељског права родитељима који 

грубо занемаре своје обавезе према 

дјеци, 

- издаје разна увјерења по захтјеву 

странке, 

- учествује у раду стручног тима, 

- обавља и друге послове по налогу 

директора, 

- За свој рад одговара непосредно 

директору Установе. 

Општи услови: Држављанин Републике 

Српске односно Босне и Херцеговине, да 

лице није кажњавано и да се против њега не 

води кривични поступак, психо – 

здравствена способност и да је пунољетно. 

Посебни услови: 

ВСС- Дипломирани правник,радно 

искуство од једне године на истим или 

сличним пословима и положен стручни 

испит. 
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7. Самостални стручни сарадник на 

пословима дјечије заштите 

 

Опис послова: 

- води поступак за смјештај инвалидне 

дјеце, 

- прикупља податке, води евиденцију, 

заказује категоризацију дјеце у складу 

са Правилником о разврставању дјеце 

и омладине ометене у психичком 

развоју, 

- води евиденцију о разврставању дјеце 

и омладине ометене у физичком и 

психолошком развоју и води поступак 

прописан Правилником, 

- прима захтјеве за остваривање права 

на дјечији додатак, 

- води управни поступак по захтјеву за 

остваривање права на дјечији додатак, 

- прима захтјеве, обрађује податке и 

води поступак за остваривање права 

на накнаду плате за вријеме 

кориштења породиљског одсуства, 

- прима захтјеве обрађује податке и 

води поступак за остваривање права 

на матерински додатак, 

- прима захтјеве обрађује податке  и 

води поступак по остваривању права 

на опрему за новорођенче, 

- прима захтјеве, обрађује податке и 

води поступак за остваривање права 

запосленог родитеља на рефундацију 

исплаћене  накнаде  плате за вријеме 

½  радног времена, ради појачане 

његе дјетета са сметњама у развоју до 

три године старости, 

- прима захтјеве и води поступак за 

задовољавање развојних потреба 

дјетета кроз пројектне и програмске 

активности, 

- води поступак за пројект 

„Социјализација дјеце Републике 

Српске“, 

- прима захтјеве, обрађује податке и 

води поступак за остваривање права 

на пронаталитетну накнаду за 

трећерођено и четврторођено дијете, 

- учествује у раду Школских тимова, 

- прима жалбе по свим наведени 

правима и доставља другостепеном 

органу, 

- израђује увјерења на основу 

евиденције, 

- води аутоматску базу података из 

области дјечије заштите, 

- пише извјештаје за потребе Центра и 

друих органа, 

- обавља и друге послове по потреби. 

Општи услови: Држављанин Републике 

Српске односно Босне и Херцеговине, да 

лице није кажњавано и да се против њега не 

води кривични поступак, психо-здравствена 

способност и да је пунољетно. 

Посебни услови:  

ВСС – дипломирани економиста, 

менаџер у социјалној политици и социјалној 

заштити, социјални радник, психолог, 

педагог, социолог, једна година радног 

искуства на истим и сличним пословима. 

Број извршилаца.......................................1 

 

 

8. Стручни сарадник на општим и 

административним пословима 

 

Опис послова: 

 прима пошту, заводи у одговарајуће 

књиге и доставља пошту на рад 

радницима, 

 заводи предмете и рачуне у 

одговарајуће књиге, 

 пакује и отпрема пошту, 

 стара се о архиви и архивској грађи, 
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 рукује штамбиљом и печатом и води 

бригу о њима, 

 прима, сређује и води бригу о 

персоналним документима у 

персоналним досијеима, 

 врши обрачун плата и накнада 

радницима, 

 попуњава трезорске образце за 

обрачун плате, топлог оброка и 

превоза, 

 попуњава трезорске образце, 

 израђује и подноси потребне 

извјештаје и информације Директору, 

Управном одбору и предочава 

финансијско стање Центра, 

 врши књижење финасијских 

докумената, 

 води финансијске картице, 

 плаћа рачуне, 

 води благајнички дневник, 

 ради на изради статистичких 

извјештаја из своје области, 

 води евиденцију о присуству и 

одсуству запослених на послу, 

 обавља и друге послове. 

Општи услови: Држављанин Републике 

Српске односно Босне и Херцеговине, да 

лице није кажњавано и да се против њега не 

води кривични поступак, психо-здравствена 

способност и да је пунољетно. 

Посебни услови: 

ССС- економски техничар, једна година 

радног искуства на истим или сличним 

пословима. 

Број извршилаца ......................................1 

 

9.Чистачица – курир 

 

Опис послова: 

 врши све послове спремања и 

одржавања хигијене радног простора 

Центра, 

 одржава хигијену просторија, 

намјештаја и друге опреме, те 

припадајућег дијела  око објекта, 

 разноси пошту, 

 обавља и друге послове. 

Општи услови: Држављанин Републике 

Српске односно Босне и Херцеговине, да 

лице није кажњавано и да се против њега не 

води кривични поступак, психо-здравствена 

способност и да је пунољетно. 

Посебни услови: Средња стручна 

спрема.  

Број извршилаца.......................................1 

 

 

10.Возач 

 

Опис послова: 

- Обавља све послове возача и одговара 

за техничку исправност возила 

Центра; 

- Води књигу путних наога, 

- Обавља и друге поослове по налогу 

директора, 

- За свој рад одговара директору 

Центра. 

Општи услови: Држављанин Републике 

Српске односно Босне и Херцеговине, да 

лице није кажњавано и да се против њега не 

води кривични поступак, психо-здравствена 

способност и да је пунољетно. 

Посебни услови: Средња стручна 

спрема. Положен возачки испит „Б“ 

категорије. 

Број извршилаца ......................................1 

 

Члан 14. 

За извршење одређених послова по 

радним мјестима могу се формирати 

Стручни тимови. 
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Члан 15. 

Директор центра може по конкурсу 

примити приправника ради обављања 

приправничког стажа, а у складу са важећим 

законским прописима. 

 

Члан 16. 

Табеларни приказ радних мјеста са 

припадајућим коефицијентима за обрачун 

плата:   
 

Ред.број Назив радног мјеста Стручна 

спрема 

Радно 

искуство 

Број 

извршилаца 

Коефицијент 

1. Директор ВСС 5 1 13,00 

2. Самостални стручни 

сарадник за послове 

социјалне заштите 

ВСС 1 1 8,6 

3. Самостални стручни 

сарадник за послове 

старатељства 

ВСС 1 1 8,6 

4. Стручни сарадник за 

послове старатељства 

ССС 1 1 5,1 

5. Самосталн стручни 

сарадник за послове 

смјештаја  лица у 

установе 

ВСС 1 1 8,6 

6. Дипломирани правник ВСС 1 1 8,6 

7. Самостални стручни 

сарадник за послове 

дјечије заштите  

ВСС 1 1 8,6 

8. Стручни сарадник на 

општим и 

административним 

пословима 

ССС 1 1 5,1 

9. Чистачица - курир ССС 1 1 4,0 

10. Возач ССС 1 1 4,0 
 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 17. 

Овај Правилник ступа на снагу даном 

добијања сагласности од стране начелника 

општине Кнежево. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 18. 

Ступањем на снагу овог Правилника 

престаје да важи Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних 

мјеста и задатака у Центру за социјални рад 

Кнежево број: 01-267-2/10 од 30.06.2010. 
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Члан 19. 

Овај Правилник биће објављен на 

огласној табли ЈУ „Центар за социјални рад 

„Кнежево и у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

Број: 01-207-2/19 

Датум: 03.04.2019.године          ПРЕДСЈЕДНИК 

       УПРАВНОГ ОДБОРА 

Сњежана Кнежевић, с.р. 

_________________________________________________________________________________________________ 
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