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шифра Јавних прихода 722521 
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 На основу члана 43. став 1. алинеја 11. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13), у вези са чланом 19. став 3. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07,  109/12 и 44/16), а разматрајући 

захтјев Јавне установе Центар за социјални рад 

Прњавор, за давање сагласности на Статут Јавне 

установе Центар за социјални рад Прњавор, 

начелник општине доноси сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К  

 

I 

 

Даје се сагласност на Статут Јавне установе 

Центар за социјални рад Прњавор број 05-530.4-

08/16 од 09.08.2016. године. 
 

II 
 

 Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“.  
 

 Број: 01/1-014-201/16                    Начелник,   

Датум: 23.08.2016. год.     др Синиша Гатарић, с.р. 
 

400 
  

На основу члана 17. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 68/07, 109/12 и 44/16) члана 11. Одлуке 

о оснивању Јавне установе Центар за социјални рад 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 17/16)  Управни одбор Јавне установе Центар 

за социјални рад Прњавор, на сједници одржаној 

дана 09.08.2016. године донио је 

 

С Т А Т У Т 

 Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор 

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овим Статутом, у складу са законом, уре-  

ђују се сљедећа питања: назив и сједиште, правни 

положај, заступање и представљање, дјелатност, 

планирање рада и развоја, стицање и распоре- 

ђивање средстава, органи Центра и дјелокруг 

њиховог рада, обавјештавање, службена тајна, 

општи акти и остала питања од значаја за послове 

Центра. 

 

Члан 2. 

 

 Јавна установа Центар за социјални рад 

Прњавор (у даљем тексту: Центар), основан је 

Одлуком о основању Јавне установе Центар за 

Социјални рад Прњавор. 
 

II  НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ ЦЕНТРА 
 

Члан 3. 
 

 Назив Центра је: Јавна установа Центар за 

социјални рад Прњавор. Сједиште Центра је у 

Прњавору, ул. Карађорђева бр. 6. 

 Скраћени назив Јавне установе Центар за 

социјални рад Прњавор је ЈУ Центар за социјални 

рад Прњавор. 
 

Члан 4. 
 

 Центар има печат округлог облика, пре- 

чника 35 милиметара, који садржи текст исписан у 

концентричним круговима око назива општине – 

ПРЊАВОР и то: 

- у спољном кругу печата исписан је назив – 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

- у следећем унутрашњем кругу исписан је на- 

зив – ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД. 

Текст печата Центра је исписан ћирилицом и 

латиницом. 
 

III  ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ, ЗАСТУПАЊЕ И  

ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
 

Члан 5. 
 

 Центар има својство правног лица са потпу-  

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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ном одговорношћу. 

 

Члан 6. 

 

 Центар заступа и представља директор, без 

ограничења. Директор је овлаштен да у име Центра 

закључује уговоре и врши друге радње, као и да 

заступа Центар пред судом и другим државним 

органима. 

 

Члан 7. 

 

 Директор може у оквиру својих овлаштења 

дати другим лицима писану пуномоћ за закљу- 

чивање одговарајућих врста уговора, као и преду- 

зимање других правних радњи. 

 У случају одсутности или спријечености 

директора, Центар заступа лице које одреди 

директор. 

 

IV  ДЈЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА 

 

Члан 8. 

 

У спровођењу дјелатности социјалне зашти- 

те и социјалног рада Центар врши следећа јавна 

овлашћења: 

а) пружа прву стручну помоћ грађанима, 

б) рјешава у првом степену о остваривању 

права утврђених Законом о социјалној заштити и 

одлукама о проширеним правима у општини Прња- 

вор, 

в) рјешава у првом степену о остваривању 

права из области дјечије заштите, 

г) рјешава у првом степену о остваривању 

права из области породично-правне заштите и 

старатељства, 

д) ради на спровођењу мјера према мало- 

љетним лицима у кривичном поступку, 

ђ) пружа социјалне услуге у поступку 

рјешавања о правима из области социјалне заштите, 

е) врши надзор над хранитељским породи- 

цама, 

ж) води евиденцију и документацију о 

правима, пруженим услугама и предузетим мјерама 

у оквиру своје дјелатности и издаје увјерења на 

основу евиденције, 

з) врши исплату новчаних права утврђених 

Законом о социјалној заштити и другим прописима 

и општим актима. 

(2) Осим послова из става 1. овог члана, 

Центар обавља и стручне послове у спровођењу 

социјалне заштите и социјалног рада, породичне и 

дјечије заштите и то: 

а) открива и прати социјалне потребе гра- 

ђана и проблеме у области социјалне заштите, 

б) предлаже и предузима мјере у рјеша- 

вању социјалних потреба грађана и прати њихово 

извршење, 

в) предлаже мјере за унапређивање соција- 

лне заштите и планирање развоја система социјалне 

заштите у локалној заједници, организује и спро- 

води одговарајуће облике социјалне и дјечије зашти- 

те и непосредно пружа социјалне услуге, 

г) прати стање у области дјечије и 

породично-правне заштите, покреће иницијативе и 

предлаже мјере за унапређивање система дјечије и 

породичне заштите, 

д) развија и унапређује превентивне акти- 

вности које доприносе спречавању и сузбијању 

социјалних проблема, 

ђ) пружа дијагностичке услуге, спроводи 

одговарајући третман, савјетодавне, терапијске 

услуге  и стручну помоћ корисницима, 

е) подстиче, организује и координира про- 

фесионални и добровољни рад у области социјалне 

заштите, 

ж) ради на развоју разноврсних модела 

збрињавања корисника у заједници и социјалних 

услуга у складу са потребама корисника, развија 

социјални рад у заједници, 

з) пружа услуге помоћи и његе у кући, дне- 

вног збрињавања и прихватилишта, 

и) подстиче и развија самопомоћ, добро- 

вољни рад, међуљудску солидарност, добротворне 

и хуманитарне дјелатности, 

ј) обавља послове савјетовалишта за про- 

блеме брака и породице, васпитања дјеце, усвојења, 

односа родитеља и дјеце, 

к) обавља аналитичко-истраживачке посло- 

ве у општини Прњавор, 

л) обавља и друге послове утврђене 

законом и одлукама Скупштине општине Прњавор. 

Дјелатности Центра, у складу са Уредбом о 

класификацији дјелатности Републике Српске, су: 

88.99 – остале дјелатности социјалног рада 

без смјештаја 

 

V  ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА 

 

Члан 9. 

 

 Центар има право и обавезу да доноси план 

рада у складу са законом и плановима и 

програмима рада оснивача. 

 

Члан 10. 

 

 План рада Центра доноси Управни одбор, 

на приједлог директора, на крају текуће за наредну 

годину. 

 

VI  СТИЦАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ 

СРЕДСТАВА 

 

Члан 11.  

 

 Центар стиче средства из буџета општине, 

буџета Републике и из других извора у складу са 

законом. 

 

Члан 12. 

 

 Распоред средстава врши се финансијским  
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планом за намјене утврђене актом о стицању 

редстава. 
 

Члан 13. 
 

 Средства која се обезбјеђују у буџету 

општине за потребе Центра, користе се намјенски: 

- за остваривање стручног рада, 

- за исплату новчаних давања и других утврђе- 

них права, 

- за инвестиционо - техничко одржавање Центра. 

Средства која се обезбјеђују у буџету 

Републике користе се за финансирање, односно 

суфинансирање права и трошкова у складу са 

Законом о социјалној заштити и другим законским 

и подзакондким актима.   
 

VII  ОРГАНИ ЦЕНТРА И ДЈЕЛОКРУГ ЊИХОВОГ 

РАДА 
 

Члан 14. 
 

 Органи управљања и руковођења Центра су 

директор и Управни одбор. 
  

1. Директор 

 

Члан 15.  
 

 На основу јавног конкурса, у складу са 

законом и Одлуком о оснивању Јавне установе 

Центар за социјални рад Прњавор, Скупштина 

општине именује и разрјешава директора на период 

од четири године. 

 По истеку мандата, исто лице може бити 

поново именовано за директора на начин прописан 

законом, Одлуком о оснивању Јавне установе 

Центар за социјални рад Прњавор и овим Статутом. 
 

Члан 16. 
 

Директор Центра именује се из реда 

стручних радника (дипломирани социјални радник, 

дипломирани правник, дипломирани психолог, ди- 

пломирани педагог, дипломирани психолог-

педагог, дипломирани социолог, дипломирани спе- 

цијални педагог и дипломирани дефектолог одно- 

сно дипломирани специјални едукатор и рехаби- 

литатор), са радним искуством у струци од најмање 

пет година и положеним стручним испитом за рад у 

органима управе. 
 

Члан 17. 
 

 За именовање директора оснивач претхо- 

дно треба да прибави сагласност Министарства 

здравља и социјалне заштите. 

  

Члан 18. 
 

 Ако директор није именован или је због 

дуже одсутности спријечен за обављање своје фу- 

нкције, оснивач именује вршиоца дужности дире- 

ктора. 

 Вршилац дужности директора има сва 

права, дужности и одговорности директора и може 

обављати ту функцију до именовања директора у 

складу са законом и овим статутом. 

 Ако директор није поново именован има 

право да буде распоређен на друге послове и радне 

задатке који одговарају његовој стручној спреми и 

другим условима предвиђеним законом. 

 

Члан 19. 

 

 Директор је самосталан у извршењу посло- 

ва из дјелокруга свога рада. 

 Директор је за свој рад непосредно одго- 

воран Управном одбору и Скупштини општине. 

 

Члан 20. 

 

 Директор Центра организује и руководи 

процесом рада и пословања Центра, заступа и 

представља Центар према трећим лицима и одго- 

воран је за законитост рада Центра. 

 У остваривању права из става 1. овог члана 

директор обавља следеће послове: 

 1. предлаже план и програм рада и преду- 

зима мјере за њихово провођење, 

 2. извршава одлуке Управног одбора, 

 3. подноси извјештај о резултатима посло- 

вања Центра по периодичном и годишњем 

обрачуну, 

 4. наредбодавац је за извршавање фина- 

нсијског плана, 

 5. предлаже Управном одбору унутрашњу 

организацију и друге опште акте, 

 6. одлучује о потреби заснивања радног 

односа, избору радника за заснивање радног односа, 

распоређивању радника, престанку радног односа, 

изриче дисциплинске мјере у складу са законом и 

врши друге послове везане за остваривање права 

радника, 

 7. извршава правоснажне одлуке суда 

донијете у поступку за заштиту права радника 

 8. доноси одлуке и упутства у вези са радом 

и пословањем Центра, 

 9. обавља и друге послове предвиђене зако- 

ном и општим актима Центра. 
 

Члан 21. 
 

 Иницијатива за разрјешење директора може 

се покренути прије истека времена на које је 

именован, на његов захтјев, на захтјев Управног 

одбора ако утврди да повјерени послови 

руковођења превазилазе његове способности и да се 

то непосредно одражава на пословне функције и 

обављање дјелатности, те на захтјев више радника 

Центра. 
 

2. Управни одбор 
 

Члан 22. 
 

 Управни одбор Центра именује и разрјеша- 
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ва Скупштина општине на период од четири године 

на основу јавног конкурса у складу са законом, 

Одлуком о оснивању и овим Статутом. 

 Управни одбор Центра има три члана и не 

могу бити бирани из реда запослених у Центру за 

социјални рад Прњавор. 

 Кандидати за чланове Управног одбора, 

поред општих услова утврђених законом морају 

испуњавати и следећи посебан услов: 

 - да имају високу или вишу стручну спрему 

– VII или VI степен стручне спреме.  

 

Члан 23. 

 

Чланови Управног одбора одговорни су за 

свој рад Скупштини општине и иста може донијети 

рјешење о опозиву чланова уколико не извршавају 

своје обавезе у складу са овим Статутом и законом. 

 

Члан 24. 

 

Управни одбор врши сљедеће послове: 

1. одлучује о пословању Центра, 

2. усваја извјештаје о раду и годишњи обра- 

чун о пословању, 

3. доноси програм рада и опште акте Центра, 

4. одлучује о кориштењу средстава у складу са 

законом, 

5. бира предсједника Управног одбора уко- 

лико није именован актом оснивача, 

6. рјешава по приговору радника у другом 

степену, 

7. стара се о истинитости, потпуном и благо- 

временом обавјештавању радника,  

8. врши друге послове утврђене законом. 

  

Члан 25. 

 

 Управни одбор одлучује на сједницама 

натполовичном већином. 

 

Члан 26. 

 

 Ближе одредбе о начину рада Управног 

одбора регулишу се Пословником о раду Управног 

одбора. 
 

VII  ОРГАНИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТИЈЕЛА 
   

Члан 27. 
 

 Центар оснива Стручно вијеће и два 

стручна тима и то Стручни тим за заштиту дјеце и 

породице и Стручни тим за заштиту материјално 

необезбјеђених одраслих и старих лица, као облике 

организације стручних тијела.  
 

Стручно вијеће 
 

Члан 28. 
 

(1) Стручно вијеће чине сви стручни ра-  
 

дници Центра. 

 (2) Стручно вијеће расправља и даје ми- 

шљење и приједлоге о стручним питањима која се 

односе на дјелатност у склопу надлежности 

утврђених Законом о социјалној заштити и другим 

прописима, као и актима саме службе, организацију 

Центра, најсложенијим стручним питањима која су 

у вези са спровођењем закона и других активности 

у појединим случајевима и ситуацијама, потреби 

додатног усавршавања и другим питањима утвр- 

ђеним овим статутом. 

 
Стручни тим за заштиту дјеце  

и породице 

 
Члан 29. 

 
 (1) Стручни тим за заштиту дјеце и поро- 

дице чине следећи стручни радници: дипломирани 

социјални радник, дипломирани психолог, дипло- 

мирани педагог и дипломирани правник. 

 (2) Чланови тима из става (1) овог члана 

могу бити и стручни радници из члана 147. Закона о 

социјалној заштити, под условима прописаним у 

том члану. 

(3) У оквиру овог тима обављају се следећи 

облици социјалне заштите: 
 

а) старатељство над малољетним лицима, 
 

б) усвојење, 
 

в) заштита лица са сметњама у психофи- 

зичком развоју, 
 

г) збрињавање дјеце у хранитељску поро- 

дицу и смјештај у установу социјалне заштите, 

д) ради на спровођењу мјера према мало- 

љетним лицима у кривичном и прекршајном посту- 

пку, 
 

ђ) помоћ у развојним потребама дјеце и 
 

ж) помоћ у укључивању малољетника у 

школовање, 
 

з) помоћ у рјешавању питања дјеце разве- 

дених родитеља или родитеља у бракоразводном 

спору и измјени одлуке о повјери дјеце, 
 

и) давање мишљења и приједлога суду о 

повјери дјеце и одлучивање о повјери дјеце из 

ванбрачних заједница код прекида ових заједница, 
 

ј) регулисање начина одржавања личних 

односа између дјеце и родитеља са којим дјеца жи- 

ве у домаћинству 
 

к) помоћ у сређивању брачних и породи- 

чних односа, 
 

л) обрада малољетника и давање мишљења 

суду ради доношења рјешења о дозволи за закљу- 

чење брака малољетника, 
 

љ) помоћ у сређивању конфликтних ситуа- 

ција у породицама, заштита од насиља у породици 

и срединама у којим се налазе социјално угрожена 

лица, 
 

м) и друге послове који се односе на пру- 

жање заштите дјеци и породици у складу са 

законом. 
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Стручни тим за заштиту материјално 

необезбјеђених одраслих и старих лица 
 

Члан 30. 
 

 (1) Стручни тим за заштиту материјално 

необезбјеђених одраслух и старих лица чине 

следећи стручни радници: дипломирани социјални 

радник, дипломирани психолог и дипломирани 

правник. 

 (2) Чланови тима из става (1) овог члана 

могу бити и стручни радници из члана 147. Закона 

о социјалној заштити, под условима прописаним у 

том члану. 

(3) У оквиру овог тима обављају се следећи 

облици социјалне заштите: 

а) новчана помоћ и једнократна новчана 

помоћ за лица у стању социјалне потребе, 

б) додатак за помоћ и његу другог лица, 

в) старатељство над пунољетним лицима, 

г) збрињавање у хранитељску породицу и 

смјештај у установу социјалне заштите, 

д) заштита пунољетних лица са сметњама у 

развоју, 

ђ) помоћ и њега у кући,  

ж) рад с лицима са друштвено негативним 

понашањем 

з) и друге послове који се односе на 

пружање заштите одраслим лицима у складу са 

законом. 
 

VIII  ОБАВЈЕШТАВАЊЕ РАДНИКА 
 

Члан 31. 
 

           Органи Центра дужни су да обезбједе редо- 

вно, благовремено, истинито, потпуно и по садр- 

жини и обиму приступачно обавјештавање радника 

о цјелокупном пословању Центра. 
 

Члан 32. 
 

 Радници имају право да буду обавјештени о 

раду и извршавању одлука Управног одбора и 

директора Центра. 

 За благовремено и истинито обавјештавање 

радника одговорни су предсједник Управног одбора 

и директор Центра. 
 

IX  СЛУЖБЕНА ТАЈНА 

 

Члан 33. 
 

 Службеном тајном сматрају се сви доку- 

менти и подаци чија би саопштења неовлаштеним 

лицима због њихове природе и значаја била 

противна интересу Центра. 
 

Члан 34. 
 

 Службеном тајном Центра сматрају се 

нарочито они документи и подаци: 

- које надлежни орган прогласи службеном 

тајном, 

- које надлежни орган као такве саопшти 

Центру, 

- породично-правне и личне природе који се 

сазнају приликом стручног рада са странкама, 

- који су законом одређени као такви 

 

Члан 35. 

 

 Радника може разријешити дужности чува- 

ња службене тајне директор, суд, корисник или 

његов законски заступник у случају оправданог 

интереса за корисника или заштите ширег дру- 

штвеног интереса. 

 Радници који располажу документима и 

подацима који су проглашени службеном тајном 

дужни су да их чувају на безбједном мјесту и не 

могу их неовлаштено саопштавати или давати на 

увид. 

 Дужност чувања службене тајне имају сви 

радници који исту на било који начин сазнају. 

 Обавеза чувања службене тајне траје и по 

престанку радног односа у Центру. 

 

X  ОПШТИ АКТИ 

 

Члан 36. 

 

 Статут Центра је основни општи акт 

Центра. 

 Други општи акти Центра не могу бити у 

супротности са овим Статутом. 

 

Члан 37.  

 

 Иницијативу за доношење, измјену и допу- 

ну Статута и других аката могу поднијети: радници, 

Управни одбор, оснивач и директор. 

 Иницијатива из става 1. овог члана покреће 

се достављањем приједлога у писаној форми дире- 

ктору и Управном одбору, који су дужни да исту 

размотре у року од 15 дана од пријема и да донесу 

одговарајуће одлуке. 

 

Члан 38. 

 

 Објављивање општих аката врши се у Слу- 

жбеном гласнику општине Прњавор одмах по 

њиховом доношењу. 

 

Члан 39. 

 

 Поред статута, Центар има и слиједеће 

опште Акте: 

- Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста, 

- Друге акте чија обавеза доношења произилази 

из закона и овог Статута. 

 

XI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 40. 

 

 Ступањем на снагу овог Статута, престаје
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да важи Статут Јавне установе Центар за социјални  

рад Прњавор број 09-530-760/05 од 08.11.2005. 

године, 05-530-06/08 од 12.02.2008. године, 05/5-

530.4-10/09 од 02.07.2009. године, 05-530.4-01/11 од 

20.09.2011. године, 05-530.4-02/13 од 08.04.2013. 

године и 05-530.4-10/13 од 21.05.2013. године. 
 

Члан 41. 
 

 Овај Статут ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику општине 

Прњавор. 
 

Број: 05-530.4-08/16                      Предсједник 

Датум: 09.08.2016.године         Управног одбора 

                                                   Огњен Ђурић, с.р.      
 

401 
 

Након сравњaвања са изворним текстом у 

Одлуци о приступању изради  Урбанистичког плана 

„Прњавор“, објављена у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“, број 15/15), уочена је грешка, 

те на основу члана 242. Пословника Скупштине 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), секретар Скупштине општи- 

не даје 

 

ИСПРАВКУ 

 

Одлуке о приступању изради  Урбанистичког  

плана „Прњавор“ 

 

У Одлуци о приступању изради Урба- 

нистичког плана „Прњавор“, број: 01-022-74/15 од 

14.05.2015. године, („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 15/15), у члану 1. ставу 4. Одлуке 

наведено је да ће садржај плана бити израђен у 

складу са чланом 110. и 111. Правилника о 

садржају, начину израде и доношења документа 

просторног уређења („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 59/11), а треба да стоји са 

Правилником о начину израде, садржају и фо- 

рмирању документа просторног уређења („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 69/13). 

  
Исправка ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“.     

 Исправка одлуке производи правно дејство 

од дана доношења одлуке. 

 
Број: 01-363-41/16    Секретар Скупштине општине                                          

Датум: 22.08.2016. год.  Војиславка Гатарић, с.р.  
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