РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Одлука ступа на снагу
28.09.2017. године
Рок објаве 15 дана

Број: 01-052-459
Датум: 22.септембар 2017. године
На основу члана 8. и 14. став 1. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник
РС", број: 37/12), члана 5., 11. и 12. Закона о систему јавних служби ("Службени гласник
РС", број: 68/07 и 109/12), одредаба Закона о класификацији дјелатности РС ("Службени
гласник РС, број: 66/13), Уредбе о класификацији дјелатности Републике Српске
("Службени гласник РС", број: 8/14), на основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", број: 97/16) и члана 36. Статута општине Соколац ("Службене
новине Града Источно Сарајево", број: 17/17), Скупштина општине Соколац, на 7.
редовној сједници, одржаној 22. септембра 2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ АКАТА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ЗАКОНОМ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се усклађивање основног акта Одлуке о оснивању Центра за
социјални рад Соколац (у даљем тексту Центра), број: 02-79-1/92, од 08.12.1992. године и
начин организовања рада Центра уписаног у Судски регистар код Окружног привредног
суда у Источном Сарајеву, број: 061-0-РЕГ-12-000-350, од 10.08.2012. године, са Законом о
социјалној заштити ("Службени гласник РС", број: 37/12), Законом о систему јавних
служби ("Службени гласник РС", број: 68/07 и 109/12), Законом о класификацији
дјелатности Републике Српске ("Службени гласник РС, број: 66/13), Законом о општем
управном поступку ("Службени гласник РС", број: 13/02, 87/07 и 50/10) и Уредбом о
класификацији дјелатности РС ("Службени гласник РС", број: 8/14).
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ
Члан 2.
Центар послује под називом: Јавна устaнова Центар за социјални рад Соколац.
Сједиште Центра је: Соколац, Романијска 4.
Члан 3.
Одлуку о промјени назива Центра, адресе и сједишта доноси оснивач.
ДЈЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА
Члан 4.
Дјелатност Центра је:
88.99 Остале дјелатности социјалног рада без смјештаја
У провођењу социјалне, дјечије, породично - правне заштите и пружања услуга социјалног
рада Центар обавља следеће послове:
- рјешава у првом степену о остваривању права утврђених Законом о социјалној заштити,

- рјешава у првом степену о остваривању права из области дјечије заштите,
- рјешава у првом степену о остваривању права из области породично-правне заштите и
старатељства,
-пружа услуге социјалног рада у поступку рјешавања о правима из области социјалне
заштите.
ОСНИВАЧ И НАДЛЕЖНОСТИ ОСНИВАЧА
Члан 5.
Оснивач Центра је Општина Соколац.
Члан 6.
Оснивач има следеће надлежности:
- даје сагласност на годишњи програм рада и финансијски план Центра
- даје сагласност на Статут Центра, његове измјене и допуне (сагласност начелника)
-разматра и усваја годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун,
- даје сагласност на акте о организацији и систематизацији радних мјеста (сагласност
начелника),
- спроводи административно извршење.
МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА И ЦЕНТРА
Члан 7.
Оснивач је обезбиједио основни капитал Центру у новчаним средствима у износу
од 2.000,00 КМ.
Обавезни новчани улог оснивача оснивач не може повући из Центра.
Члан 8.
Средства за рад Центра обезбјеђују се у буџету Општине и буџету Републике.
Центар може стицати средства и из других извора у складу са законом.
Оснивач не одговара за обавезе Центра, а сноси ризик за пословање до висине
улога.
Оснивач Центра чија се регистрација поништи, одговоран је за штету трећим
лицима, насталу поништењем регистрације.
Члан 9.
Удјели оснивача могу се слободно преносити у складу са Законом.
Члан 10.
Центар има својство правног лица, које је стекао уписом у Регистар надлежног суда
и има право да закључује уговоре и предузима све друге радње у односу са трећим
правним и физичким лицима.
За обавезе створене у правном промету, Центар одговара цјелокупном својом
имовином.

ОРГАНИ УПРАВЉАЊА
Члан 11.
Органи управљања Центра су:
- управни одбор, као орган управљања,
- директор, као орган руковођења.
Члан 12.
Управни одбор Центра именује и разрјешава оснивач.
Управни одбор има три члана.
Запослени у Центру не могу бити чланови Управног одбора Центра.
Управни одбор Центра именује и резрјешава оснивач, на период од 4 (четири)
године, уз предходно проведен поступак јавне конкуренције.
Члан 13.
Центар заступа Директор Центра.
Директор организује рад и рруководи пословањем и одговоран је за законит рад
Центра. Обавља и друге послове предвиђене законом, Статутом, одлукама и општим
актима Центра.
Директора Центра именује и разрјешава оснивач, на период од 4 (четири) године, уз
предходно проведен поступак јавне конкуренције.
Члан 14.
Права, дужности и одговорности органа Центра, утврђене су одредбама Закона о
систему јавних служби.
ЈАВНОСТ РАДА
Члан 15.
Рад Центра је јаван.
Запослени у Центру се обавјештавају о свим битним питањима путем Огласне
табле.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Центар се оснива на неодређено вријеме.
Члан 17.
Центар престаје са радом у следећим сличајевима:
- ако не испуњава прописане услове за обављање дјелатности,
-ако не постоје услови за обављање дјелатности,
-одлуком оснивача.
Сматра се да не постоје услови за обављање дјелатности Центра ако:
- не постоје потребе за његовом дјелатношћу,
-потребе за његовом дјелатношћу могу да се задовоље на рационалнији и економичнији
начин,
- не остварује Законом, Статутом и актом о оснивању, утврђене циљеве и задатке.

Члан 18.
Поступак за престанак рада Центра покреће оснивач у складу са законом.
Акт о престанку рада Центра доноси оснивач.
На основу акта о престанку рада Центра, проводи се поступак редовне ликвидације,
у складу са Законом.
Члан 19.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престају да важе Одлука о усклађивању аката и
организације Центра за социјални рад са законом, број: 01-023-4, од 20.04.2012. године и
Одлука о измјени и допуни одлуке о усклађивању аката и организације Центра за
социјални рад са законом, број: 01-023-37, од 23.09.2013. године.
Члан 20.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним
новинама града Источно Сарајево".
ДОСТАВЉЕНО:
1. Центру за Социјални рад Соколац,
2. Одјељењу за општу управу,
3. Службеним новинама,
4. На огласну таблу,
5. Скупштини,
6. Архиви.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ
Љубомир Ерић, проф.

