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На основу члана  54. став 1. тачка 12. Статута града Чачка („Сл.лист града 

Чачка“ бр.6/2019), 

 

 Скупштина града Чачка, на седници одржаној_______________2020. године, 

донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ   

ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК 

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Центра за пружање услуга социјалне 

заштите „Зрачак“ Чачак, који је донео Управни одбор Центра за пружање услуга 

социјалне заштите „Зрачак“ Чачак,  на седници одржаној  23. јануара  2020. године, 

број 21/1. 

 

II 

 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број:_______________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић 
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НАЗИВ И СЕДИШТЕ 

                                                                                       Члан 2. 

 

Назив Центра је: Центар за пружање услуга социјалне заштите “Зрачак” Чачак. 

 

Седиште Центра је у Чачку, улица Нушићева бр. 24. 

 

Одлуку о промени назива и седишта доноси оснивач Центра. 
 
  

 

Члан 3. 

 

Центар је правно лице које обавља делатност којом се обезбеђује остваривање права 

грађана односно задовољавања потреба грађана и организација као и остваривање других 

законом утврђених права и интереса у области социјалне заштите,у времену од 7 до 18 

часова. 

 

Члан 4. 

 

Центар  има свој печат и штамбиљ. 

Печат Центра је округлог облика који садржи текст. Центар за пружање услуга социјалне 

заштите „Зрачак” Чачак Нушићева бр. 24 исписан у два концентрична круга. У центру 

круга ће хоризонтално бити исписан натпис “Зрачак” Чачак у два реда. 

   Штамбиљ је четвртастог облика са пуним називом Центра. 

Центар има и свој знак,чији ће изглед и садржина бити утврђени одлуком Управног 

одбора. 

Центар има отворен  рачун код Управе за трезор. 

 

 

 

ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА 
 

 

Члан 5. 

 

Делатности Центра су обухваћене следећим шифрама: 
 

88.91 делатност дневне бриге о деци 

88.10 социјална заштита без смештаја за стара лица и лица са посебним потребама 

 87.90 остали облици социјалне заштите са смештајем 
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Члан 6. 
 

Центар у оквиру својих делатности обезбеђује лицима који су корисници услуга:  

I) Дневне услуге у заједници (дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју, 

помоћ у кући, лични пратилац детета),  

II) Услуге подршке за самостални живот( персонални асистент, становање уз подршку),  

III) Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, (саветовалиште за породицу),  

IV) Услуге смештаја (предах смештаји и прихвтилиште) и 

V) Друге облике социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе. 

Центар  може, уз сагласност оснивача, обављати и друге делатности сагласне основној  

делатности, под условом да се обављањем тих делатности не ремети обављање основне 

делатности. 

Одлуку о промени делатности доноси Оснивач. 

 

 

I Дневне услуге у заједници 

 
Члан 7. 

 

Дневне услуге у заједници су: 

1) Дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју 

2) Помоћ у кући  

3) Лични пратилац детета 

 

1.Дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју  
 

 

Члан 8. 

 

Услуга обезбеђује корисницима унапређење квалитета живота кроз одржавање и развијање 

социјалних, психолошких, физичких функција и вештина, да би се у што већој мери 

оспособили за самосталан живот. Корисници услуге могу бити деца и млади, са телесним 

инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама, деца и млади из спектра аутизма. У 

оквиру услуге пружају се социјалне, здравствене, едукативе и радне активности за стицање 

основних животних навика и вештина.  

 

 

 

 

2.Помоћ у кући 

 

 

Члан  9. 

 

Услуга обезбеђује подршку у задовољавању свакодневних животних потреба у стану 

корисника. Корисници услуге могу бити лица старија од 65 година која живе сама у 

домаћинству или са другим лицима неспособним за пружање помоћи, као и одрасла лица са 

хроничним обољењима која су теже или тешко покретна, без обзира на старосну границу. 

 

 

 



4 
 

 

Услуга је намењена деци и одраслим особама које имају ограничења физичких и психичких 

способности, због којих нису у стању да независно живе у својим домовима без редовне 

помоћи у активностима дневног живота, уколико породична подршка није довољна или није 

расположива. Корисници услуге могу бити деца са сметњама у развоју и особе са 

инвалидитетом старије од 18 година. 

 

 

3. Лични пратилац детета 

 

Члан 10. 

 

Услуга је намењена деци са сметњама у развоју којима је потребна подршка за задовољавање 

основних потреба у свакодневном животу, под условом да су укључени у образовно-

васпитни процес. Услугу непосредно пружа лични пратилац детета а у области кретања, 

одржавања личне хигијене, облачења, храњења и комуникације са другима. Услуга се може 

користити до краја редовног школовања укњучујући завршетак средње школе.  

 

 

 

 
 

II Услуге подршке за самостални живот 

 

Члан 11. 

Услуге подршке за самостални живот су: 

1) Персонални асистент 

2) Становање уз подршку  

 

 

1. Персонални асистент 

Члан 12. 

 

Услугом се обезбеђује одговарајућа практична,интензивна подршка унутар и изван куће 

корисника која је неопходна за задовољавање основних личних и друштвених потреба. 

Намењена је пунолетним особама са инвалидитетом којима је потребан  I или II степен 

подршке, а да при том остварују право на увећани доходак за туђу негу и помоћ, под условом 

да имају способност самосталног одлучивања и да су радно или друштвено ангажовани или 

укључени у неки од образовних програма. 
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2. Становање уз подршку  

Члан 13. 

Услуга становање уз подршку је дуготрајно је доступна особама са физичким 

инвалидитетом, интелектуалним или менталним тешкоћама, са навршених 15 година. Услуга 

становање уз подршку доступна је најдуже две године: 

1) Лицима узраста између 15 и 26 година који по престанку смештаја у установи социјалне 

заштите или хранитељској породици не могу да се врате у биолошку или сродничку 

породицу, нити су у могућности да у том моменту започну самостални живот. 

2) Лицима од 15-26 година који немају услова да живе у биолошким или сродничким 

породицама, као алтернатива смештају у установу социјалне заштите или хранитељску 

породицу, односно ради оспособљавања за самосталан живот. 

 

 

 
 

 

III   Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге  

 

Саветовалиште за породицу 

Члан 14. 

 

Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге се реализују кроз услугу-

Саветовалиште за породицу. 

Саветовалиште за породицу обезбеђује стручну помоћ и подршку породицама у социјалним 

ризицима по принципима системске породичне терапије, а све у циљу унапређења 

породичних односа, решавања животних тешкоћа како би се спречили социјални проблеми и 

ублажиле последице. 

 

 

IV Услуге смештаја 

 

Члан 15. 

1) Предах смештај 

2) Прихватилиште   

 

1.Предах смештај 

 

Члан 16. 

Услуга предах смештаја пружа се најдуже 45 дана у току календарске године, с тим што 

може трајати најдуже 20 дана у континуитету, деци, младима и одраслима са сметњама у 
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развоју и то: са интелектуалном ометеношћу и из спектра аутизма, са вишеструким сметњама 

у развоју, са сензорним и физичким инвалидитетом. Сврха предах смештаја је краткорочни и 

повремени смештај особа са сметњама у развоју, који се обезбеђује као дневни, викенд или 

вишедневни смештај, чиме се пружа подршка како детету тако и породици детета, у 

удржавању и побољшању квалитета њиховог живота са циљем останка детета у породици.    

 

2.Прихватилиште 

 

Члан 17. 

Прихватилиште за децу и омладину обухвата ургентно збрињавање деце и омладине 

пронађене у скитњи, просјачењу или другом стању социјалне потребе којима је потребан 

привремени смештај и процена потреба ради упућивања на коришћење других услуга. 

Прихватилиште за одрасла и стара лица обухвата ургентно збрињавање одраслих и старих 

лица у стању социјалне потребе којима је потребан привремени смештај и процена потреба 

ради упућивања на коришћење других услуга. 

Прихватилиште за жртве породичног насиља обезбеђује ургентно збрињавање жртава 

породичног насиља до обезбеђења услова за повратак у породичну кућу или отворену 

социјалну средину. 

 

 

V  Други облици социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе  

 

Члан 18. 

Центар за услуге пружа и услугу прилагођеног превоза за кориснике Дневног боравка. 

Циљ ове услуге јесте да обезбеди доступност услуге Дневног боравка за особе са сметњама у 

развоју и максимално искоришћење капацитета ове услуге. 

 

 

ИМОВИНА ЦЕНТРА 

 

Члан 19. 
 

Центар обавља своје делатности имовином која му је дата од стране оснивача на 

коришћење. Центар може имати своју имовину која је стечена вршењем делатности Центра 

донацијама, уступањем имовине, завештањем и сл. 

Центар је дужан да повереном имовином управља и користи је само у функцији обављања 

делатности Центра. 
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МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА И ЦЕНТРА 

 

Члан 20. 

Међусобна права и обавезе оснивача и Центра, која се тичу обављања основне делатности 

Центра уређена су оснивачким актом. 

 

 

ПОСЛОВАЊЕ И СРЕДСТВА  ЦЕНТРА  

 

 

Члан 21. 

 

Пословање Центра се остварује на основу годишњег Плана и програма рада. 
 

План и програм рада се доноси једном за календарску годину. 

 

План и програм рада садржи податке утврђене законом, овим Статутом и 

професионалним потребама за рад Центра. 

На основу годишњег плана, праве се месечни оперативни планови рада Центра. 

Оперативним плановима се ближе разрађују подаци из плана и програма и 

прилагођавају потребама рада са корисницима. 

За извршавање плана и програма рада одговоран је директор Центра. 

 

Члан 22. 
 

 

Средства за обављање делатности Центра и испуњење програма рада Центра којима се 

обезбеђују права из области социјалне заштите деце, младих и одраслих са сметњама у 

развоју обезбеђују се из: 

  
1. Средстава буџета града Чачка 
 
2. Средстава добијених од спонзора и донатора 
 
3. Средства од корисника услуга Центра 
 
4. Средства од делатности Центра 

 

 

Члан 23. 

 

Годишњи план и програм рада Центра доставља се оснивачу уз финансијски обрачун 

трошкова пословања, крајем текуће године за наредну календарску годину. 
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Члан 24. 
 

Центар  подноси оснивачу Извештај о раду за протеклу календарску годину уз преглед 

финансијског утрошка средстава. 

 

 

НАСТУП У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ 

 

Члан 25. 

 

Центар наступа у правном промету самостално у своје име и за свој рачун и за преузете 

обавезе одговара неограничено-потпуна одговорност. 

 

 

 

 

 

ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЦЕНТРА 

 

 

 

Члан 26. 

 

Центар заступа и представља према трећим лицима директор Центра без ограничења. 

Директора Центра у његовом одсуству замењује лице које директор писмено овласти. 

На лице које директор овласти, сходно се примењују одредбе овог Статута које се тичу 

директора Центра. 

 

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦЕНТРА  

 

Члан 27. 

 

Унутрашња организација Центра утврђује се зависно од сложености,обима и природе 

послова и задатака које Центар реализује у оквиру своје делатности. 

 

Унутрашња организација Центра биће детаљно дефинисана Годишњим планом и 

програмом рада Центра и Правилником о унутрашњој организацији послова и 

систематизацији радних места. 
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Члан 28. 

 

Центар организује и обавља делатност на начин на који се обезбеђује уредно, квалитетно и 

под једнаким условима пружање услуга свим корисницима Центра а у складу са Годишњим 

планом и програмом рада. 

 

 

Члан 29. 

 

Унутрашња организација и систематизација послова и радних задатака у Центру се уређује 

посебим Правилником о унутрашњој организацији послова и систематизацији радних 

места, на који сагласност даје оснивач. 

 

ОРГАНИ ЦЕНТРА 

 

Члан 30. 

 

Органи Центра су: Директор, Управни одбор и Надзорни одбор. 

ДИРЕКТОР 

 

Члан 31. 
 

Надлежности директора Центра: 
 

 

• представља  и заступа Центар 

 

• организује и руководи процесом рада и води пословање Центра 
 
• одговара за законитост рада Центра 

 

• предлаже план и програм рада Центра и предузима мере за њихово спровођење 

• подноси финансијске извештаје, извештаје о раду и годишњи обрачун 

• извршава одлуке Управног одбора 
 
• издаје пуномоћја другим лицима за обављање одређених послова 
 
• закључује уговоре  
• организује и усклађује процес рада у Центру 
 
 
• води рачуна о радној дисциплини и радној обавези радника 
 
• извршава одлуке и закључке које доносе Надзорни одбор 
 
• одлучује о дисциплинској и материјалној одговорности радника 
 
• доноси појединачна решења 
 
• одлучује о пријему и распоређивању радника на послове и радне задатке 
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• формира одборе и комисије за поједине послове, утврђује њихов састав 

број и надлежности 

• доноси Правилник о унутрашњој организацији послова и радних места 
 

уз сагласност оснивача 
 

• обавља и друге послове за које је овлашћен законом,статутом и другим 

општим актима Центра 

 

За свој рад и законитост у раду директор Центра одговара оснивачу Центра. 
 

 

 

 

Члан 32. 

 

Директора Центра именује и разрешава Скупштина града Чачка у складу са законом. 
 

Директор Центра именује се на период од четири године. По истеку времена на који је 

именован, директор може бити поново биран на исту функцију. 

Директор Центра именује се на основу конкурса који расписује Управни одбор . 
 

Управни одбор расписује конкурс за именовање директора најкасније 30 дана пре истека 

времена на који је директор именован. Кандидат за директора Центра уз прописану 

конкурсну документацију подноси Програм рада за мандатни период који разматра Управни 

одбор. 

По завршетку конкурса, Управни одбор доставља мишљењае за именовање директора 

Скупштини града . 

На основу достављеног мишљења Скупштина града Чачка именује директора Центра. 

 

 

 

Члан 33. 

 

За директора Центра може бити бирано лице које испуњава опште услове предвиђене 

законом, као и посебне услове, и то: 

 

1. Да је држављанин РС 
 
2. Да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске 

студије, специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске студије, односно на 

основним студијама у трајању од четири године и стекао одговарајуће стручно звање у 
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области социјалне заштите,психолошких наука, педагошких наука, дефектолошких 

наука,правних наука, медицинских наука, економских наука ) 

3. да има најмање 5 година радног искуства на пословима у струци 
 
4. да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак за кривично дело 

насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног 

лица или родоскрвљење;за кривично дело примања или давања мита; за кривично дело из 

групе кривичних дела против полне слободе,против правног саобраћаја и против човечности 

и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 

санкцију, ни лице коме је изречена мера заштите насиља у породици. 

 

 

Члан 34. 
 

Директор Центра  може бити разрешен и пре истека времена на које је именован, на лични захтев 

или на предлог оснивача, односно Управног одбора као предлагача. 

Одлуку о разрешењу доноси оснивач. 

Даном разрешења директора, оснивач именује вршиоца дужности директора Центра.  

 

УПРАВНИ ОДБОР 

Члан 35. 

 

Управни одбор је орган управљања Центром. 

 

Чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач Центра,на период од четири године. 

Управни одбор има пет чланова. 
 

У управни одбор именују се 3 члана представника оснивача (из реда стручњака и 

познавалаца делатности Центра) и 2 члана из реда запослених у Центру. 

Председника Управног одбора именује оснивач из реда чланова Управног одбора. 

За свој рад чланови Управног одбора одговарају оснивачу. 

 

Члан 36. 
 

Управни одбор одлучује на седницама ако је присутно више од половине чланова 

Управног одбора. 

Управни одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја члановаУправног одбора. О 

току седнице, начину и исходу гласања води се записник. Управни одбор ради по 

Пословнику о раду Управног одбора. 
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Члан 37. 

 

Седнице Управног одбора одржавају се по потреби. 
 

Седнице заказује председник Управног одбора, најмање три дана пре одржавања седнице, 

уз достављање материјала за седницу са дневним редом. 

У случају хитности, седница се може сазвати телефонски или на други погодан начин. 

Предлог за сазивање седнице Управног одбора могу поднети: председник Управног 

одбора, чланови Управног одбора, директор Центра и Надзорни одбор. 

 

 

 

Члан 38 

 

Надлежности Управног одбора: 
 

• Доноси Статут Центра уз сагласност оснивача 

• Усваја извештај о раду и Завршни рачун Центра 

• Доноси програм  рада Установе 
 
• Одлучује о пословању Центра 

Одлучује о коришћењу средстава у складу са законом 

• Одлучује о статусним променама уз сагласност оснивача 
 
• Доноси Пословник о раду Управног одбора 
 
• Доноси општа акта Центра 
 
• Доноси одлуке о инвестицијама 
 
• Врши и друге послове утврђене овим статутом,актом о оснивању Центра и општим   

            актима Центра 

 

 

Члан 39 

 

Чланови Управног одбора разрешавају се истеком мандата. 
 

Члан Управног одбора може бити разрешен дужности и пре истека мандата:  

• Ако поднесе захтев за разрешење својом вољом 
 
• Ако против своје воље буде разрешен функције члана Управног одбора 
 
• Ако је објективно спречен да обавља функцију члана Управног одбора 
 
• У другим случајевима предвиђеним законом 
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НАДЗОРНИ ОДБОР 

 

Члан 40. 
 

Надзорни одбор Центра је надзорни орган. 
 

Надзорни одбор Центра именује и разрешава оснивач. 

 

Надзорни одбор Центра има три члана. 

 

У Надзорни одбор именују се 2 члана из реда финансијских стручњака познавалаца 

делатности Центра и 1 члан из реда запослених у Центру. 

Председника Надзорног одбора именује оснивач из реда чланова Надзорног одбора. 

Надзорни одбор Центра  именује се на период од четири године. 
 

Одлуке Надзорног одбора доносе се већином гласова чланова Надзорног одбора. 
 

 

Члан 41. 
 

Чланови Надзорног одбора за свој рад одговарају оснивачу. 

 

Члан 42. 

Надлежност Надзорног одбора: 

 

• врши надзор над радом Центра 
 
• разматра Годишњи извештај и Завршни рачун 
 
• доноси Пословник о раду Надзорног одбора 
 
• врши и друге послове утврђене законом,овим статутом и актом о оснивању. 
 

O резултатима надзора Надзорни одбор у писменој форми обавештава Управни одбор 

и Оснивача. 

Члан 43. 

 

Послове из свог делокруга Надзорни одбор обавља на сопствену иницијативу и на 

захтев Оснивача. 

Директор Центра је дужан да обезбеди да се чланови Надзорног одбора обавештавају о свим 

питањима из рада и пословања Центра. 

Директор и Управни одбор су дужни да размотре у року од 15 дана свако обавештење, 

упозорење и налаз Надзорног одбора и о свом ставу обавесте Надзорни одбор. 
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Чланови Надзорног одбора могу присуствовати седницама Управног одбора и 

учествовати у расправама без права гласања. 

 

Надзорни одбор има право увида у пословне књиге Центра и донета акта директора  

 

Центра. 
 

 

Члан 44. 

 

Чланови Надзорног одбора разрешавају се истеком мандата. 

 

Члан Надзорног одбора може бити разрешен дужности и пре истека мандата: 

 

• Ако поднесе захтев за разрешење својом вољом 
 
• Ако против своје воље буде разрешен функције члана Надзорног одбора 
 
• Ако је објективно спречен да обавља функцију члана Надзорног одбора 
 
• У другим случајевима предвиђеним законом 
 
 

 

 

ОСТАЛА ТЕЛА И ОРГАНИ ЦЕНТРА 

 

КОЛЕГИЈУМ 

 

Члан 45. 
 

Колегијум је саветодавни орган који се стара о спровођењу утврђене организације 

рада и социјално-заштитне функције. 

Колегијум чине: директор,руководиоци организационих јединица, правник, шеф 

рачуноводства и координатор стручног рада. 

Колегијум сазива и његовим радом руководи директор Центра. 
 

О раду колегијума води се записник. 

 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЦЕНТРА 

 

 

Члан 46. 

 

У циљу унапређења стручног рада у Центру образује се Стручни тим Центра. 
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Стручни тим Центра чине: руководилац стручне службе, дефектолог, психолог, 

социјални радник и  медицинска сестра. 

 

Члан 47. 

 

 

Стручни тим Центра обавља следеће послове: 

 

• пружа стручну помоћ и сарађује са дефектолозима 
 
• разматра стручну проблематику и бави се аналитичко-истраживачким радом 
 
• разматра годишњи програм рада Центра и Извештаје о раду 
 
• планира и реализује стручно усавршавање запослених 
 
• прати домаћу и страну литературу, учествује у раду актуелних едукацијаи семинара 
 
• уређује сајт Центра 
 
• учествује у изради пројеката и координира у реализацији истих 
 
• учествује у изради програмских докумената Центра 
 
• предлаже одговарајућу сарадњу са стручним,научним и образовним институцијама 
 
• које се баве проблемима деце и младих у развоју, као и одраслих лица са 
 
• интелектуалним и социо-емоционалним тешкоћама 
 
• предлаже Управном одбору доношење одлука по питањима унапређења рада 
 

и делатности Центра 
 
• разматра и предлаже одговарајућу сарадњу са друштвеном заједницом 
 
• центрима за социјални рад и надлежним министарством 
 
• врши пријем и отпуст корисника кроз рад Комисије за пријем и отпуст корисника 
 
• ради процену способности корисника и индивидуалних планова корисника 
 
• сарађује са надлежним центрима за социјални рад 
 
• обавља и друге послове везане за функционисање корисника Центра 

 

 

 

КОРИСНИЦИ ЦЕНТРА 

 

Члан 48. 
 

 

Право на коришћење услуга Центра  имају лица са лаким,умереним и тежим 

сметњама у развоју, стара лица, жртве насиља у породици, бескућници, чланови 
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породице којима је потребан саветодавно – терапијски и социјално – едукативни 

третман.  

 

Члан 49. 

 

Услуга Центра престаје када престане основ коришћења предвиђен Законом о социјалној 

заштити. 

Услуга Центра престаје и када стручни орган Центра оцени да се опште стање или понашање 

корисника изменило до те мере да превазилази делокруг послова Центра. 

 

 

 

 

Члан 50. 

 

Поступак,начини и услови пријема и престанка смештаја корисника у Центру, као и њихова 

права и обавезе ближеће се регулисати посебним општим актому складу са законом и 

прописима донетим на основу закона. 

 

 

ЗАПОСЛЕНИ У ЦЕНТРУ 

 

Члан 51. 
 

 

Програм рада Центра и остале послове и делатности Центра извршавају запослени у Центру. 

Запослени у Центру имају право да буду упознати са пословањем Центра и околностима које 

су потребне за извршавање програма рада Центра. 

Обавештавање у Центру врши се непосредно од стране директора Центра и објављивањем 

општих аката на огласној табли Центра. 

 

 

Члан 52. 

 

Права, обавезе и одговорности запослених у Центру остварују се у складу са законом, 

колективним уговором и општим актима Центра. 
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Колективним уговором се уређују права и обавезе запосленог из области рада, радних односа 

и међусобни односи учесника Колективног уговора. 

 

За повреду радне обавезе запослени одговара дисциплински и материјално. 
 

 

Запослени су дужни да предузму мере заштите животне средине и радне средине и 

отклањају узроке којидоводе до отежавања услова рада. 

 

СТРУКОВНО ПОВЕЗИВАЊЕ 

 

Члан 53. 

 

Центар може да остварује сарадњу са одговарајућим установама и организацијама у земљи и 

иностранству ради унапређења делатности као и размене искустава у складу са законом. 

 

ЗАБРАНА ПОЛИТИЧКОГ И СТРАНАЧКОГ ОРГАНИЗОВАЊА И ДЕЛОВАЊА  

 

 

Члан 54. 
 

 У Центру није дозвољено политичко и страначко деловање као и коришћење простора у те 

сврхе. Сви запослени су дужни да унутар Центра делују политички неутрално, о чему се стара 

директор, који је овлашћен да предузме мере које су неопходне за спречавање кршења ове 

забране ,односно дужности. 

 

ЈАВНОСТ РАДА 

 

Члан 55. 

 

Центар је дужан да свој рад учини доступним јавности у складу са законом. 
 

 

Јавност рада Центра се обезбеђује и путем средстава јавног информисања 

подношењем извештаја надлежним органима и на други начин. 
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ПОСЛОВНА ТАЈНА 

Члан 56. 

 

Пословном тајном сматрају се они документи и подаци чије би саопштавање 

неовлашћеним лицима због њихове природе и значаја било противно интересима центра 

и корисника. 

Центар је дужан да заштити пословну тајну у складу са законом. 

 

Заштита пословном тајном траје све док су информације које престављају ту тајну чуване 

као поверљиве. 

 

Члан 57. 

 

Пословном тајном Центра сматрају се нарочито документа и подаци породично-правне 

природе, личне природе, третману и лечењу која се сазнају приликом стручног рада са 

корисницима. 

Члан 58. 

 

Запослени који имају приступ документима и подацима који су проглашени пословном 

тајном дужни су да их чувају на безбедном месту и не могу их неовлашћено саопштавати или 

давати на увид. 

 

Дужност чувања пословне тајне имају сви запослени који је на било који начин сазнају. 

 

 

Обавеза чувања пословне тајне траје и по престанку радног односа у Центру. 
 

Члан 59 

Одавање пословне тајне представља тежу повреду радне дужности запосленог док је у 

радном односу, а ако је законом предвиђено може представљати и кривично дело. 

 

ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ 

 

Члан 60. 

 

Општи акти Центра су: Статут, Правилници и Пословници којима се на општи начин 

уређују одређена питања. 

Статут је основни општи акт Центра. 
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Сви остали општи акти морају бити у сагласности са Статутом. 
 

Појединачни акти које доносе органи Центра морају бити у складу са Статутом. 

Општи акти Центра ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли Центра. 

Члан 61. 

 

Поступак измене и допуне Статута Центра покреће се на предлог оснивача, Управног одбора 

и директора Центра. 

 

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

Члан 62. 

 

Центар  је дужан да обезбеди запосленом рад на радном месту и у радној околини у којима 

су спроведене мере безбедности и здравља на раду, у складу са прописима о безбедности и 

здравља на раду. 

 

Директор Центра је одговоран за спровођење прописа о безбедности и здравља на раду. 

 

 

САРАДЊА СА СИНДИКАТОМ 

 

Члан 63. 

 

У Центру се у складу са законом и колективним уговором обезбеђују услови за рад 

синдиката и њихових представника. 

 

Члан 64. 

 

Органи Центра су дужни да по поднетим предлозима,мишљењима и примедбама Синдиката 

заузму став и о томе обавесте организацију синдиката у року предвиђеном законом. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 65 

Управни одбор овај Статут доставља на сагласност Скупштини града Чачка. 

Овај Статут објављује се на Огласној табли Центра након прибављања сагласности од 

стране Скупштине града Чачка. 



[auov cryna]6a Ha cHaKy oeor Craryra npecraje Aa BaxI4 Craryr Vcrauose 3a AHeBHI4 6opaeax

Aerre. MnaAux H oApac-[Hx ca cMer]baMa y pa:eo-iy ,,3pauaK"9auaur (CJL:uIcr tpaAa r{auxa 6p

812013 u1112015).

Craryr cryna Ha cHary ocMor AaHa oA gaua o6jaa,nvBal+,a Ha Or,'racHoj ra6tu I{eHrpa.
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OBPA.3NOx{EIIE

Yc:ranosa 3a AHeBHT{ 6opanax Aerle, MnaAr4x rr oApacnr4x ca cMerrbaMa y pa:nojy ,,3pa*ar"
Ya.{ar je ycnyra coquja;rne 3arrrrrrre. Y 4oronopy ca oculrBaareM rr pecopHr4M Mr4HprcrapcrBoM

unau je Aa Ycra"noBa rrpepacre y [eump, KaKo 6tt ce o6je4zuune ycnyre coqujerue 3arrrr]rre y

jeanoj ycraHoBl4. y 2020. foAunu unan je 4a ,,3pa.rar" nope4 ycnyre IHeBHor 6opanxa rpyxa

lI ycnyre: JII4qHr{ rrparrlnarl lepcouanHrr acr{creHT pr nouoh y Kyhrr, a racnnje r4 Apyre ycnyre

xoje cy onl4caHe y Crary:ry. Kaxo 6u ce rpyxane HaBe,4eHe ycnyre 6ruo je norpe6uo

I{3MeHIdrrI Ocnrasaqxz art YcraHoBe, rrrro je ypaleno rroqerKoM 2020. roAlrHe ra zsnpmena je

rpeperl4crpa\uja y IlpnnpegHoM cyAy. Haron rora rrorpe6uo je AoHerr,r HoBr4 craryr IJeHrpa.

Harcon AoHoruerra HoBor craryra I{eurap he rpaNraru carnacHocr 3a nr,rrleHrlr4parbe HoBr.rx

ycnyra, nuIIeHIIe usgaje MnnucrapcrBo 3a p&A, gauouuraBarLe, 6opaura u coqrajanna ilvtrarua.

Ycnyre ce Mory [pyxr.rrr,r reK HaKoH rr,raxoBor nrarleHrlilparba.

Y t{a.rry 06.02.2020.roArrHe Ana JaxoeJbes
i\tlp.aft-..',2
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