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На основу чл.43. а у вези са чл. 40. и 70.ст.3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), чл.1. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени
гласник БиХ“, број:49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и чл.5. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број:2/11), Начелник
општине Доњи Жабар доноси следећу
ОДЛУКУ
о допуни Годишњег Плана јавних набавки у 2013. години
I
Врши се допуна годишњег плана јавних набавки за 2013.годину (“Службени гласник општине Доњи
Жабар”, број: 9/13) у смислу спровођења јавне набавке радова- одржавање и заштита локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељима на територији Општине Доњи Жабар у 2013.години,
која није била планирана годишњим планом јавних набавки за 2013.годину.
Назив јавне набавке: одржавање и заштита локалних и некатегорисаних путева и улица у
насељима на територији Општине Доњи Жабар у 2013.години
Врста јавне набавке: радови
Процијењена максимална бруто вриједност јавне набавке у КМ: 15.000,00
Рок за додјелу уговора-закључење уговора: 10.05.2013. године
Рок за реализацију уговора-оквирног споразума: 30.јун 2013.године
Да ли се предвиђа оквирни споразум: не,
Извор финансијских средстава, потрошачка јединица/економски код: буџет 2013.год., 0071230,
412521
Да ли се предвиђа субвенционирање: не
Носилац израде посебног дијела тендерске документације: самостални стручни сарадник за
заштиту животне средине и комуналне делатности
Врста поступка-процедуре ЈН: конкурентски захтјев без oбјављивања обавјештења о јавној
набавци,
Најкаснији термин отпочињања активности на ЈН: 10.04.2013.године
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена и у “Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”.
Број: 02- 404- 11/13
Датум: 10.04.2013. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, инж.пољопривреде, с.р.
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Начелник Општине Доњи Жабар, на основу чл.43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05), чл.46. Закона о јавним набавкама („ Службени
гласник Републике Српске“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 4/06, 70/06, 12/09 и 60/10),
чл.30.ст.2. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“, број:16/10-Пречишћен
текст) и чл.44. Статута Општине Доњи Жабар („Службени гласник Општине Доњи Жабар, бр. 6/05 и
ванредни бр.7/12), доноси
ОДЛУКУ
о приступању поступку јавне набавке радова-одржавање и заштита локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељима на територији општине Доњи Жабар у 2013.
години
I
Приступа се поступку јавне набавке радова-одржавање и заштита локалних и некатегорисаних
путева и улица у насељима на територији Општине Доњи Жабар у 2013.години.
II
Предвиђени максимални износ бруто средстава за реализацију јавне набавке је 15.000,00 КМ.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбједиће се из буџета општине Доњи Жабар за 2013.годину.
Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је “Расходи за текуће одржавање
осталих грађевинских објеката-објеката друмског саобраћаја”,економски код 412521, потрошачка
јединица 0072130.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтев за доставу понуда без
објављивања обавјештења о јавној набавци.
V
Предвиђени почетак реализације уговора је одмах, по закључивању уговора, а крајњи рок
завршетка је 30.јун 2013.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вриједновање понуда формираће се накнадно, посебним рјешењем.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 02-404-12/13
Датум:10.04.2013.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р.
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На основу чл.43. и 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
101/04, 42/05 и 118/05) чл. 34. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ, бр.
49/04,19/05,52/05,92/05,8/06,24/06,70/06,12/09 и 60/10) и чл. 35. Правилника о јавним набавкама
роба, радова и услуга (“Службени гласник општине Доњи Жабар“, број:2/11), Начелник општине
Доњи Жабар, доноси следећу

ОДЛУКУ
о резултатима окончаног поступка и избору најповољније понуде у поступку јавне набавке
радова-одржавање и заштита локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на
територији општине Доњи Жабар у 2013. години
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I
У поступку јавне набавке радова-одржавање и заштита локалних и некатегорисаних путева и
улица у насељима на територији Општине Доњи Жабар у 2013.години путем конкурентског захтјева
за достављање понуда без објављивања обавјештења о јавној набавци, понуде су доставили
следећи понуђачи:
1. Д.Д. “Галакс-нискоградња” Брчко по цијени од 14.989,00 КМ са ПДВ-ом ( 12.811,45 КМ без ПДВа),
2. Д.О.О. “Интеграл-МЦГ” Лопаре по цијени од 15.681,00 КМ са ПДВ-ом (13.402,56 КМ без ПДВ-а),
3. Д.О.О. “Нис Промет” Брчко по цијени од 16.236,00 КМ са ПДВ-ом (13.877,00 КМ без ПДВ-а).
II
Комисија за јавне набавке је на основу критеријума укупне најниже цијене технички
задовољавајуће понуде извршила вриједновање понуда и утврдила да је најповољнији понуђач:
Д.Д. “Галакс-нискоградња” Брчко по цијени од 14.989,00 КМ са ПДВ-ом у свему према понуди број:
39/13 од 19.04.2013.год.
III
Са најповољнијим понуђачем, Д.Д. “Галакс-нискоградња” Брчко, закључиће се уговор у складу са
Законом о јавним набавкама БиХ и Законом о облигационим односима.
IV
Против ове Одлуке може се поднијети писмени приговор, у року од 5 (пет) дана од дана
достављања исте.
Приговор се подноси Начелнику општине, писмено, а може се изјавити и на записник код овог
органа.
V
Ова одлука ступа на снагу
општине Доњи Жабар".
Број: 02-404-12/13
Датум: 22. 4. 2013.године
Доњи Жабар

даном доношења а биће објављена и у "Службеном гласнику

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р.
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Ha основу члана 22. тачка б) подтачка 14. Закона о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 121/12), члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са
чланом 9. став 2. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине
Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 12/13), Начелник општине Доњи
Жабар, донио je
ОДЛУКУ
о одређивању привредних друштава и других правних лица од значаја за заштиту и
спасавање у ванредним ситуацијама

Члан 1.
За обављање задатака Цивилне заштите у систему заштите и спасавања, одређују се привредна
друштва и друга правна лица која имају дужност обављања задатака од значаја за заштиту и
спасавање од елементарних непогода и других несрећа, и то:
1. «GALAX-NISKOGRADNJA» д.д. Брчко, Асфалтна база Доњи Жабар, ул. Жабарска број 11,
Доњи Жабар
2. «Тешић Компани» д.о.о. Брчко-Пословна јединица Доњи Жабар,Ул. Жабарска број 7
3. «ЕВЂИЋ-КОП» д.о.о. Човић Поље, ул. Св. Петра и Павла број 13, Човић Поље
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4. «Ветеринарска станица» Шамац- Ветеринарска амбуланта Доњи Жабар, ул. Проте С.
Аврамовића број 10
5. Општинска организација Црвеног крста
6. «Електро-Бијељина» а.д. Бијељина-РЈ «Електродистрибуција Бијељина»-Пословница
Пелагићево
7. Дом здравља Бијељина-Амбуланта Доњи Жабар, ул. Трг Младих број 1.
Члан 2.
Привредна друштва и друга правна лица из члана 1. ове Одлуке обавезни су са цјелокупним
људством, материјално-техником и другим средствима ставити се на располагање Начелнику
општине и Општинском штабу за ванредне ситуације општине Доњи Жабар.Обавезни су да у оквиру
редовне дјелатности и оспособљености у складу са наредбом Начелника општине и Општинског
штаба за ванредне ситуације предузимају мјере и активности нарочито на:
- склањању, евакуацији становништва и материјално - техничких добара, обезбјеђивању услова
за живот и рад евакуисаног становништва,
- заштита и спасавање од поплава,
- заштиту и спасавање од пожара посебно код преузимања превентивних мјера заштите и то:
просторно и урбанистичко планирање, склањање запаљивих материја у стамбеним, привредним и
другим објектима,
- откривање и обиљежавање неексплодираних убојних средстава,
- организовању и спровођењу прве медицинске помоћи и збрињавању настрадалих и обољелих,
- пружање помоћи на угроженим подручјима,
- заштити животиња, биља и хране.
Члан 3.
Привредна друштва и друга правна лица из тачке 1. ове Одлуке у којима се обављају дјелатности
од значаја за заштиту и спашавање дужна су да:
- усклађују сопствену организацију, снага и средства за спровођење мјера заштите, спашавања и
отклањању насталих посљедица,
- израђују процјену угрожености од природне или друге несреће,
- израђују план заштите и спашавања од природне или друге несреће,
- информишу јединицу локалне самоуправе (општину) о стању заштите и спасавању, омогућавају
увид у планове и друга акта из области заштите и спасавања,
- у складу са годишњим планом обуке и оспособљавања јединица и тимова Цивилне заштите и
повјереника за заштиту и спасавање у јединици локалне самоуправе, учествују у обуци и вјежбама,
- друге прописане, односно наложене мјере и активности.
Члан 4.
Даном ступања на снагу ове одлуке престају да важе акти одлука о одређивању привредних
друштава и других правних лица од значаја за цивилну заштиту на подручју општине Доњи Жабар.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављиваља у «Службеном гласнику општине
Доњи Жабар».
Број: 02-022-57/13
Датум: 18. април 2013.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић с.р.
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На основу члана 19. став 3. а у вези са ставом 1. тачка 2. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 68/07 и 109/12), члана 43. став 1. алинеја једанаеста
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и
члана 44. тачка 14) Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр.
6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-аутентично тумачење), доносим
РЈЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Јавне установе “Центар за социјални рад“
Доњи Жабар
1. Даје се сагласност на Статут Јавне установе „Центар за социјални рад“ Доњи Жабар, број 05530-1/13 од 10. априла 2013. године.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће обjaвљено у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-530-2/13
Датум: 22. април 2013. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.

95
На основу члана 17. Закона о систему јавних служби(“Службени гласник Републике Српске“, бр.
68/07 и 109/12), члана 104. став 2. Закона о социјалној заштити («Службени гласник Републике
Српске», број 37/12) и члана 13. Одлуке о оснивању Јавне установе Центар за социјални рад Доњи
Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, Ванредни број 25/12 и број 7/13), привремени
Управни одбор Јавне установе Центар за социјални рад Доњи Жабар на сједници одржаној дана 10.
априла 2013. године, донио је
СТАТУТ
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ДОЊИ ЖАБАР
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Статутом, у складу са законом, уређује се дјелатност, органи управљања, њихове
надлежности и начини одлучивања, организација, стручна радна тијела и друга питања од значаја за
рад Јавнe установe “Центар за социјални рад“ Доњи Жабар (у даљем тексту: Центар).
Члан 2.
Ради обављања послова социјалне заштите, породичне заштите и старатељства, извршења
васпитних мјера заштитног надзора, услуга социјалног и другог стручног рада и других послова из
области социјалне заштите утврђеним законом, Скупштина општине Доњи Жабар на сједници
одржаној 28. децембра 2012. године основала је својом Одлуком број 01-022-170/12 Јавну установу
„Центар за социјални рад“ Доњи Жабар.Одлука је објављена у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“, Ванредни број 25/12.
Члан 3.
Оснивач Центра је општина Доњи Жабар(у даљем тексту:Оснивач).
Члан 4.
Центар има својство правног лица које се стиче уписом у судски регистар, уз претходно
прибављено рјешење о испуњености услова у погледу простора, опреме, потребних стручних и
других радника, у складу са Правилником о условима за оснивање установа социјалне заштите
(„Службени гласник Републике Српске“, број 24/13).
У правном промету са трећим лицима Центар иступа у своје име и за свој рачун, самостално и без
ограничења.
За обавезе створене у правном промету са трећим лицима, Центар одговара цјелокупном својом
имовином (потпуна одговорност).
За обавезе Центра оснивач одговара до висине оснивачког улога.
II. НАЗИВ, СЈЕДИШТЕ И ПЕЧАТ ЦЕНТРА
Члан 5.
Назив Центра је: Јавна установа Центар за социјални рад Доњи Жабар.
Скраћени назив Центра гласи: ЈУ Центар за социјални рад Доњи Жабар
Сједиште Центра је у Доњем Жабару, у улици Николе Тесле бр.37.
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Назив Центра уписан је на српском језику, ћириличним и латиничним писмом.
Одлуку о промјени сједишта и дјелатности Центра доноси Управни одбор уз сагласност оснивача.
Члан 6.
Центар у правном саобраћају користи печат округлог облика, пречника 35 mm, у чијим
концентричним круговима је ћирилицом и латиницом, српским језиком, исписан текст: Јавна
установа Центар за социјални рад Доњи Жабар, Javna ustanova Centar za socijalni rad Donji Žabar.
Начин употребе,руковање и чување печата утврђује се посебним актом који доноси Директор
Центра.
III. ДЈЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА
Члан 7.
Центар врши следеће дјелатности,у складу са Законом о класификацији дјелатности и Регистру
пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 74/10) и Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 9/13), и то:
88.10 - Дјелатност социјалног рада без смјештаја за старија лица и лица са инвалидитетом
88.91 - Дјелатност дневне бриге о дјеци,
88.99 - Остале дјелатности социјалног рада без смјештаја, д.н.
Центар може, без уписа у судски регистар, да обавља и друге дјелатности које служе дјелатности
уписаној у регистар, у мањем обиму или привремено, а које су у непосредној вези са обављањем
основне дјелатности или се уобичајено обављају уз те дјелатности.
Члан 8.
У спровођењу дјелатности социјалне заштите и социјалног рада, Центар врши следећа јавна
овлашћења:
a) пружа прву стручну помоћ грађанима,
б) рјешава у првом степену о остваривању права утврђених законом и одлуком о проширеним
правима и услугама у области социјалне заштите у општини Доњи Жабар,
в) рјешава у првом степену о остваривању права из области дјечје заштите,
г) рјешава у првом степену о остваривању права из области породично-правне заштите и
старатељства,
д) ради на спровођењу мјера према малољетним лицима у кривичном поступку,
ђ) пружа социјалне услуге у поступку рјешавања о правима из области социјалне заштите,
е) врши надзор над хранитељским породицама,
ж) води евиденцију и документацију о правима, пруженим услугама и предузетим мјерама у
оквиру своје дјелатности и издаје увјерења на основу евиденције и
з) врши исплату новчаних права утврђених законом и другим прописима и општим актима.
Члан 9.
Осим послова из члана 8. овог Статута,Центар обавља и стручне послове у спровођењу социјалне
заштите и социјалног рада, породичне и дјечје заштите, и то:
а) открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне заштите,
б) предлаже и предузима мјере у рјешавању социјалних потреба грађана и прати њихово
извршење,
в) предлаже мјере за унапређивање социјалне заштите и планирање развоја система социјалне
заштите у локалној заједници, организује и спроводи одговарајуће облике социјалне и дјечје заштите
и непосредно пружа социјалне услуге,
г) прати стање у области дјечје и породично-правне заштите, покреће иницијативе и предлаже
мјере за унапређивање система дјечје и породичне заштите,
д) развија и унапређује превентивне активности 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 професионални 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, дневног збрињавања и прихватилишта,
и) подстиче и развија самопомоћ,добровољни рад, међуљудску солидарност, добротворне и
хуманитарне дјелатности,
ј) обавља послове савјетовалишта за проблеме брака и породице, васпитања дјеце, усвојења,
односа родитеља и дјеце,
к) обавља аналитичко-истраживачке послове у локалној заједници и
л) обавља и друге послове утврђене законом и одлукама органа општине Доњи Жабар.
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IV. НАЧИН ОБЕЗБЈЕЂЕЊА СРЕДСТАВА
Члан 10.
Центар обавља дјелатност средствима рада у објектима и на непокретностима на које Оснивач
пренесе право коришћења, као и средствима стеченим из других извора.
Оснивач обезбјеђује основни капитал (оснивачки улог) у износу од 2.000 КМ.
За потребе рада и пословања Центар, Оснивач је додијелио на коришћење, без накнаде, пословне
просторије у улици Николе Тесле 37,Доњи Жабар,(зграда ЗЗ „Агропосавина“).
Члан 11.
Средства за пословање Центра обезбјеђују се из:
- Буџета Општине Доњи Жабар (плате и накнаде трошкова запослених,порези и доприноси на
остала лична примања, трошкови материјала и услуга, средства за новчану помоћ и његу другог
лица, смјештај у установе социјалне заштите, смјештај у другу породицу, помоћ у кући, те услуге
социјалног рада и финансирање рада Центра у вршењу јавних овлашћења повјерених законом,
трошкови за набавку сталних средстава, инвестиционо и техничко одржавање),
- допунских средстава за социјалну заштиту из буџета Републике
- прихода остварених обављањем дјелатности,
- донација, дотација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица и
- других извора у складу са прописима.
Све финансијске трансакције Центар ће обављати преко јединственог рачуна трезора општине
Доњи Жабар и преко рачуна посебних намјена општине Доњи Жабар у складу са Законом о
буџетском систему Републике Српске,Законом о трезору,одлукама Скупштине општине Доњи Жабар
о извршењу буџета у текућој фискалној години и другим прописима.
V. МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЦЕНТРА И ОСНИВАЧА
Члан 12.
Центар је обавезан да послове из своје дјелатности обавља у складу са законом, благовремено,
квалитетно и по правилима струке, на начин који ће задовољити потребе и интересе грађана из
области социјалне и дјечије заштите и подручја за који је основан, те да неће без сагласности
Оснивача предузети обављање других послова који не представљају предмет дјелатности
утврђених Одлуком о оснивању.
Центар се обавезује да својом и имовином која му је дата на коришћење поступа са пажњом
доброг привредника.
Центар је дужан подносити Оснивачу извјештај о пословању и друге извјештаје и информације,
најмање једанпут годишње, а на захтјев Оснивача и чешће.
Члан 13.
Скупштина општине Доњи Жабар разматра и даје сагласност на Годишњи програм рада и
финансијски план Центра и разматра и усваја Годишњи извјештај о пословању и Годишњи обрачун
Центра.
Начелник општине Доњи Жабар даје сагласност на Статут Центра и његове измјене и допуне и
сагласност на Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста у Центру.
VI. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 14.
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Центра утврђују се
радна мјеста и њихови називи, степен стручне спреме за поједина радна мјеста,потребна знања и
способности, као и други посебни услови за рад на одређеном радном месту и број радника
потребних за вршење послова и радних задатака, у складу са законом.
Начелник општине даје сагласност на правилник из става 1. овог члана, у супротном правилник се
не може примјењивати.
VII. ОРГАНИ ЦЕНТРА
1. Опште одредбе
Члан 15.
Органи Центра су:Директор и Управни одбор.
Органе Центра именује и разрјешава Скупштина општине Доњи Жабар на мандатни период од
четири године, након спроведеног поступка јавне конкуренције,у складу са законом, општинским
прописима и овим Статутом.
Скупштина општине Доњи Жабар може именовати вршиоце дужности директора и чланова
Управног одбора, до окончања поступка јавне конкуренције, у складу са законом. Вршилац дужности
директора има сва права, дужности и одговорности директора и може обављати ту функцију до
именовања директора.
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2. Директор
Члан 16.
Директор руководи Центром, представља и заступа Центар и одговоран је за законитост његовог
рада.
Директор Центра:
- организује рад и пословање Центра,
- заступа и представља Центар и потписује његове акте,
- одлучује о коришћењу средстава за текуће пословање Центра,
- стара се о попуни упражњеног радног мјеста у Центру и рјешава о правима, обавезама и
одговорностима запослених у Центру, у складу са законом и подзаконским прописима,
- стара се о законитости и одговоран је за рад Центра,
- доноси, по потреби, упутства у вези са радом и пословањем Центра,
- доноси појединачне одлуке о стицању и коришћењу средстава Центра према намјенама
утврђеним финансијским планом и у складу са одлукама Управног одбора,
- утврђује приједлог акта о организацији и систематизацији Центра
- израђује и предлаже програм рада, финансијски план, и по потреби друге планске документе,
- израђује и предлаже извјештај о пословању и годишњи обрачун Центра,
- организује и обезбјеђује мјере за чување имовине Центра,
- одобрава службена путовања запосленима у Центру,
- обавља друге послове утврђене Законом, актима органа општине, овим Статутом и одлукама
Управног одбора Центра.
Члан 17.
Директор Центра именује се на период од четири године, након проведеног поступка јавне
конкуренције и уз претходно прибављену сагласност Министарства здравља и социјалне заштите
Републике Српске, у складу са законом.
По истеку мандата исто лице може бити поново именовано за директора Центра.
Директор има право да се у року од 30 дана од дана престанка дужности (разрјешења, односно
истека мандата),врати на рад код послодавца код којег је био запослен у вријеме ступања на
дужност директора, на свој ранији или други одговарајући посао, у складу са законом.
Члан 18.
За директора Центра може бити именовано лице које поред општих услова предвиђених Законом
испуњава и следеће посебне услове:
- висока стручна спрема, односно образовање првог циклуса у трајању од најмање три, а највише
четири године и вреднује се са најмање 180, односно 240 ECTS бодова, односно стручна спрема
стечена према закону који регулише високо образовање, одговарајућег усмјерења, и то сљедећих
занимања: дипломирани социјални радник, дипломирани правник, дипломирани психолог,
дипломирани социолог, дипломирани педагог, дипломирани специјални педагог и дипломирани
дефектолог (дипломирани специјални едукатор и рехабилитатор),
- радно искуство у струци од најмање пет година,
- доказани резултати у обављању послова и задатака из области социјалне заштите
- положен стручни испит за рад у органима управе,
- познавање дјелатности Центра.
Одредбе става 1. овог члана у погледу посебних услова за именовање директора, сходно се
примјењују и у поступку именовања вршиоца дужности директора Центра.
Члан 19.
Изузетно од одредби члана 18. овог Статута, у погледу захтјева за стручну спрему директора са
занимањем социјалног радника, дипломираног правника и дефектолога, примјењују се одредбе
члана 147. Закона о социјалној заштити («Службени гласник Републике Српске», број 37/12).
Члан 20.
Скупштина општине Доњи Жабар може разријешити директора и прије истека периода на који је
именован:
- на сопствени захтјев,
- ако Скупштина општине уз образложење одбије, односно не прихвати Годишњи програм рада,
финансијски план, односно Годишњи извјештај о пословању или Годишњи обрачун Центра,
- на образложени приједлог начелника општине или Управног одбора ако се утврди да повјерени
послови руковођења превазилазе његове способности и да се то непосредно одражава на вршење
руководне функције и обављање дјелатности,
- ако наступе околности због којих не може обављати функцију директора,
- у другим случајевима утврђеним законом.
Члан 21.
Инцијативу за разрјешење директора може покренути и синдикална организација Центра или више
од ½ радника Центра запослених на неодређено вријеме.
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3. Управни одбор
Члан 22.
Управни одбор је орган управљања Центра.
Управни одбор има три члана.
За чланове Управног одбора не могу бити именовани запослени у Центру, као и друга лица за која
постоје законом прописана ограничења за именовање у Управни одбор.
Чланове Управног одбора именује Скупштина општине Доњи Жабар на период од четири године,
након проведеног поступка јавне конкуренције, у складу са законом.
Члан 23.
За чланове Управног одбора Центра могу бити именована лица која, поред законом прописаних
општих услова, испуњавају и следеће посебне услове:
- да имају високу или вишу стручну спрему.
Члан 24.
Управни одбор Центра:
- доноси Статут и друге акте Центра за које је овлашћен,осим аката које доноси Директор,
- одлучује о пословању Центра,
- разматра и усваја Годишњи извјештај о пословању и Годишњи обрачун Центра и упућује
Скупштини општине на разматрање и усвајање,
- доноси Годишњи програм рада и финансијски план Центра и упућује Скупштини општине на
разматрање и усвајање,
- одлучује о коришћењу средстава Центра, у складу са законом и овим Статутом,
- припрема приједлоге одлука које усваја Скупштина општине или начелник општине у оквиру
својих надлежности,
- даје смјернице директору за остваривање пословне политике,
- доноси одлуку о успостављању различитих облика сарадње са другим установама и
организацијама у циљу остваривања дјелатности Центра,
- доноси Пословник о свом раду;
- врши и друге послове у складу са Законом, актима Оснивача и овим Статутом.
Члан 25.
Управни одбор ради у сједницама и одлуке доноси већином гласова од укупног броја својих
чланова.
Управни одбор бира предсједника из реда својих чланова.
Начин рада Управног одбора ближе се регулише пословником о раду.
Члан 26.
Скупштина општине Доњи Жабар може разријешити Управни одбор или појединог његовог члана и
прије истека периода на који је именован:
- на сопствени захтјев,
- ако Скупштина општине уз образложење одбије, односно не прихвати Годишњи програм рада,
финансијски план, односно Годишњи извјештај о пословању или Годишњи обрачун Центра,
- на образложени приједлог начелника општине,
- ако наступе околности због којих не могу/може обављати повјерене послове,
- у другим случајевима утврђеним законом.
VIII. ОБАВЈЕШТАВАЊЕ
Члан 27.
Рад Центра је јаван. Јавност рада остварује се јавношћу рада Управног одбора, подношењем
извјештаја о пословању и објављивањем општих и других аката, одржавањем конференција за
штампу, издавањем јавних саопштења и на други начин.
Радници Центра имају право да буду обавијештени 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 – ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 28.
Пословном тајном Центра сматрају се нарочито они документи и подаци:
- које надлежни орган прогласи пословном тајном,
- које надлежни орган као такав саопшти Центру и
- породично-правне и личне природе које се сазнају приликом стручног рада са странкама.
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Члан 29.
Документи и подаци који се сматрају пословном тајном може другим лицима или органима
саопштити само директор или лице које директор овласти.
Радници који располажу документима и подацима који су проглашени пословном тајном дужни су
да их чувају на безбједном мјесту и не могу их неовлашћено саопштавати или давати на увид
трећим лицима.
Дужност чувања пословне тајне имају сви радници Центра који на било који начин сазнају податак
који представља пословну тајну.
Обавеза чувања пословне тајне траје и по престанку радног односа у Центру, у складу са законом.
X. ОПШТИ АКТИ
Члан 30.
Статут је највиши акт Центра. Сви други акти органа Центра морају бити у сагласности са
Статутом.
Поред Статута у установи се доносе следећи општи акти:
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста,
- Појединачни колективни уговор или Правилник о раду,
- Пословник о раду Управног одбора,
- други општи акти у складу са Законом.
Члан 31.
Статут и други општи акти Центра ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања на
огласној табли Центра. Општи акти на које обавезно дају сагласност органи општине не могу се
објављивати на огласној табли прије прибављања сагласности надлежних органа општине.
Статут Центра и Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста обавезно се објављују
у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“, а други општи акти у складу са одлуком доносиоца.
XI. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 32.
Центар је дужан да у обављању дјелатности обезбјеђује потребне услове за унапређење и
заштиту животне средине и да спречава узроке који угрожавају природне и стечене вриједности
животне средине.
Центар у обављању послова и дужности из става 1. овог члана дужан је придржавати се закона,
подзаконских прописа и аката органа општине Доњи Жабар.
XII. ПРЕСТАНАК РАДА ЦЕНТРА
Члан 33.
Центар престаје да ради:
- ако не испуњава прописане услове за обављање дјелатности,
- ако не постоје услови за обављање дјелатности
- одлуком оснивача
- у другим случајевима, у складу са законом.
Члан 34.
Поступак за престанак рада Центра покреће Скупштина општине Доњи Жабар или орган надлежан
за вршење надзора над законитошћу рада Центра.
Акт о престанку рада Центра доноси Скупштина општине Доњи Жабар.
На основу акта о престанку рада Центра, спроводи се поступак редовне ликвидације, у складу са
законом.
XIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Центра. Статут се
објављује на огласној табли Центра након добијања сагласности од стране Начелника општине
Доњи Жабар.
Члан 36.
Овај Статут објавиће се у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“.
Број: 05-530-1/13/13
Датум: 10.април 2013. године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА
Тодор Шалипур,дипл.инж.пољопривреде, с.р.

На овај Статут Јавне установе Центар за социјални рад Доњи Жабар Начелник општине Доњи
Жабар дао је сагласност Рјешењем број 02-530-2/13 од 22. априла 2013. године
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