''Сл. лист града Шапца'', бр.19/11, 17/12, 4/13
На основу члана 10,14,123. и 124. Закона о социјалној заштити (''Службени
гласник РС'' бр.24/2011), чл. 4 и 13 Закона о јавним службама (''Службени гласник
РС'' бр.42/91, 71/94, 79/05, 81/05 и 83/05) и чл.32 и 99. Статута града Шапца
(„Службени лист града Шапца“ број 32/08), Скупштина града Шапца, дана
16..09.2011. године, доноси

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
''ШАБАЦ'' ШАБАЦ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком мења се оснивачки акт- Решење о оснивању Центра за
социјални рад Шабац број 06-15399/63 који је донела Скупштина општине Шабац
30.12.1963. године и врши његово усклађивање са одредбама Закона о социјалној
заштити.
Члан 2.
Оснивач Центра за социјални рад ''Шабац'' Шабац је град Шабац.
Центар је основан као јавна установа ради остваривања права из области
социјалне заштите и пружања услуга социјалне заштите, као и ради обављања
развојних, саветодавних, истраживачких и других стручних послова у социјалној
заштити и остваривања другог законом утврђеног интереса.

Члан 3.
Назив установе је: Центар за социјални рад ''Шабац'' Шабац (у даљем
тексту: Центар).
Седиште Центра је у Шапцу, ул. Мачванска бр.76.

Члан 4.
Центар има својство правног лица и у правном промету са трећим лицима
има сва овлашћења.
Центар стиче својство правног лица уписом у судски регистар.

II ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА
Члан 5.
Делатност Центра је:
8899 – Остала непоменута социјална заштита без смештаја
8790 – Социјална заштита у установама са смештајем.
8810 – Социјална заштита без смештаја за стара лица и лица са посебним
потребама,
8891 - Делатност дневне бриге о деци.
У оквиру делатности из става 1 овог члана, Центар одлучује о остваривању
права корисника социјалне заштите утврђених законом и о коришћењу услуга
социјалне заштите, пружа услуге домског смештаја за децу и младе са сметњама у
развоју( са аутизмом) и одраслима са тешкоћама у комуникацији и врши друге
послове утврђене законом, овом одлуком и другим градским прописима.
Социјална заштита, у смислу закона и ове одлуке, јесте организована
делатност Центра, чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и
продуктиван живот у друштву појединаца и породица, као и спречавање настајања
и отклањање последица социјалне искључености.
Услуге социјалне заштите, у смислу закона и ове одлуке јесу активности
Центра које подразумевају пружање подршке и помоћи појединцу и породици ради
побољшања, односно, очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања
ризика неповољних животних околности, као и стварања могућности за самосталан
живот у друштву.
Центар, у складу са градским прописима, учествује у пословима
планирања и развоја социјалне заштите у Граду.
Члан 6.
Центар, у складу са законом и овом одлуком, врши следећа јавна
овлашћења:
1. процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружање
услуга социјалне заштите,
2. спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о
коришћењу услуга социјалне заштите,
3. предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим
поступцима,
4. води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника.
Послове који се односе на права или услуге социјалне заштите о чијем се
обезбеђивању стара јединица локалне самоуправе, Центар обавља у складу са
прописом који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправ

Члан 7.
Центар иницира и развија превентивне и друге програме који доприносе
задовољавању индивидуалних и заједничких потреба грађана у области социјалне
заштите на територији града Шапца, иницира и развија превентивне и друге
програме који доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема и обавља и
друге послове у области социјалне заштите, у складу са законом и другим
прописима.
Центар пружа услуге процене и планирања, а друге услуге социјалне
заштите може пружати само у оквиру своје посебне организационе јединице, ако
добије лиценцу за пружање одређене услуге и ако у граду Шапцу нема другог
овлашћеног пружаоца услуге социјалне заштите.

III ФИНАНСИРАЊЕ ЦЕНТРА
Члан 8.
Средства за финансирање Центра обезбеђују се:
1. из буџета Републике,
2. из буџета Града,
3. непосредно од корисника – плаћањем услуга социјалне заштите у складу са
законом,
4. из донација,
5. из пројектног финансирања и
6. других извора, у складу са законом.

IV ОРГАНИ ЦЕНТРА
Члан 9.
Органи Центра су директор, Управни и Надзорни одбор.
Члан 10.
Управни одбор Центра има пет чланова и чине га два представника по
предлогу запослених и три представника оснивача, од којих је један из реда
чланова удружења чији су циљеви усмерени на заштиту права социјално
угрожених лица.
Надзорни одбор Центра има три члана и чине га два представника оснивача
и један представник по предлогу запослених.
Чланове Управног и Надзорног одбора именује Скупштина града Шапца на
четири године.

Члан 11.
Скупштина Града ће разрешити, пре истека мандата, поједине чланове
Управног или Надзорног одбора, укључујући и председника или Управни одбор,
односно Надзорни одбор Центра:
1. на лични захтев,
2. ако Управни, односно, Надзорни одбор доноси незаконите одлуке или не
доноси одлуке које је на основу закона и Статута дужан да доноси,
3. ако члан Управног, односно Надзорног одбора неоправданим
одсуствовањем или несавесним радом онемогућава рад Управног или
Надзорног одбора,
4. ако овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење члана
Управног или Надзорног одбора, због престанка основа по коме је именован
у Управни или Надзорни одбор,
5. у другим случајевима предвиђеним Статутом Центра.
Дужност новоименованог појединог члана Управног, односно Надзорног
одбора траје до истека мандата Управног или Надзорног одбора.

Члан 12.

-

-

Управни одбор Центра:
доноси Статут Центра,
доноси Правилник о раду,
одлучује о пословању Центра,
усваја извештај о раду и годишњи финансијски извештај Центра,
доноси програм рада Центра,
именује и разрешава чланове сталних и повремених комисија, чије је
именовање у његовој надлежности и одређује делокруг рада,
стара се о истинитом, потпуном и благовременом обавештавању радника,
расписује конкурс за директора Центра у складу са Законом о социјалној
заштити, спроводи изборни поступак, разматра приспеле пријаве, сачињава
листу кандидата који су испунили прописане услове и доставља је, заједно
са својим мишљењем, надлежном органу града Шапца,
обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Центра.
Члан 13.

Надзорни одбор врши надзор над пословањем Центра, прегледа годишње
извештаје и годишњи финансијски извештај и о извршеном надзору извештај
доставља Управном одбору и oснивачу.

Члан 14.
Директора Центра именује Скупштина града Шапца, на основу конкурса, по
прибављеном мишљењу Управног одбора Центра и сагласности министарства
надлежног за социјална питања, под условима, на начин и по поступку прописаном
законом и Статутом Центра.
Мандат директора траје четири године и по истеку мандата исто лице може
бити поново именовано за директора.
Ако директор Центра не буде именован у законом предвиђеном року,
Скупштина града Шапца именује вршиоца дужности директора.
За вршиоца дужности директора може се именовати лице које испуњава
законом прописане услове за директора и за чије именовање је прибављена
сагласност министарства надлежног за социјална питања.
Вршилац дужности директора Центра може ту дужност обављати најдуже
једну годину.
Члан 15.
Директор заступа Установу са неограниченим овлашћењима.
Директор представља и заступа Центар, организује и руководи радом и води
пословање Центра, одговара за законитост рада, предлаже програм рада и план
развоја и предузима мере за њихово спровођење, подноси финансијске извештаје,
извештаје о раду и годишњи обрачун, извршава одлуке Управног одбора, доноси
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова установе, као и
друга општа акта која не доноси Управни одбор, обавља и друге послове у складу
са законом и Статутом.

V ВРШЕЊЕ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА
Члан 16.
Скупштина Града даје сагласност на:
1. Статут,
2. статусне промене,
3. промена седишта и назива Центра,
4. промену делатности Центра,
5. друге акте, у складу са законом и другим прописима којима се уређује
обављање делатности јавних служби.
На акт о организацији и систематизацији послова сагласност даје
градоначелник, а на програм рада и годишњи извештај о раду сагласност даје
Градско веће.
На Статут и акт о организацији и систематизацији послова Центра, у делу
који се односи на вршење поверених послова, сагласност даје министарство
надлежно за социјалну заштиту.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
На права, обавезе и одговорности запослених у Центру примењују се општи
прописи о раду, ако законом није другачије одређено.
Члан 18.
Статут и други нормативни акти Центра ускладиће се са одредбама ове
одлуке у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 19.
До именовања директора, председника и чланова Управног и Надзорног
одбора Центра, по одредбама ове одлуке, досадашњи директор, председник и
чланови Управног, односно Надзорног одбора Центра настављају рад према
прописима који су важили на дан њиховог именовања, укључујући и правила о
престанку дужности.
Члан 20.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављиваља у ''Службеном
листу града Шапца''.
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