
На основу члана 44. Пословника Скупштине града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 11/08), Комисија за
прописе Скупштине града Панчева, на седници одржаној 02.03. 2012. године, утврдила је пречишћен текст Одлуке о
оснивању Центра за социјални рад"Солидарност" Панчево. Пречишћен текст Одлуке о оснивању Центра за социјални
рад "Солидарност" Панчево обухвата:

- Одлуку о оснивању Центра за социјални рад "Солидарност" Панчево ("Службени лист општина Панчево, Ковин и
Опово" број 14/92) ,

- Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Центра за социјални рад "Солидарност" Панчево ("Службени
лист града Панчева" број 22/09),

- Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Центра за социјални рад "Солидарност" Панчево ("Службени
лист града Панчева" број 24/11), у којима је утврђен дан њиховог ступања на снагу.

Одлука о оснивању Центра за социјални рад "Солидарност"
Панчево

(пречишћен текст)

Одлука је објављена у "Службеном листу града Панчева", бр. 4/2012 од 6.3.2012. године.

Члан 1.

Ради обезбеђивања остваривања права утврђених законом у области социјалне заштите, социјалног рада,
породично-правне заштите и старатељства, општина Панчево оснива Центар за социјални рад.

Члан 2.

Назив установе је Центар за социјални рад "Солидарност" Панчево (у даљем тексту: Центар ).
Седиште Центра је у Панчеву, улица Филипа Вишњића број 16.

Члан 3.

Оснивач Центра је град Панчево (у даљем тексту: оснивач).
Права и обавезе оснивача врши Скупштина града Панчева.

Члан 4.

Центар је правно лице са правима, обавезама и одговорностима које има на основу закона и ове одлуке.
У правном промету са трећим лицима Центар одговара свим својим средствима.

Члан 5.

Центар одлучује о остваривању права корисника у социјалној заштити, о коришћењу услуга социјалне заштите и
врши друге послове утврђене законом и другим прописима.

Центар учествује у пословима планирања и развоја социјалне заштите у граду Панчеву.
Центар, у складу са законом:
- процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружање услуга социјалне заштите
- спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о коришћењу услуга социјалне заштите
- предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим поступцима
- води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника.
Центар иницира и развија превентивне и друге програме који доприносе задовољавању индивидуалних и заједничких

потреба грађана у области социјалне заштите у граду Панчеву, 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.

Члан 6.

Послове из претходног члана Центар обавља под условима и на начин утврђен законом, а у складу са циљевима
због којих је основан.

Центар је дужан да послове из своје надлежности обавља на начин којим се обезбеђује уредно и квалитетно, под
једнаким условима, остваривање права грађана и задовољавање потреба корисника социјалне заштите.

Члан 7.

У обављању своје делатности, Центар сарађује са корисницима права и услуга, породицом корисника, грађанима,
установама у области социјалне заштите, здравства, васпитања и образовања, оспособљавања и рехабилитације,



организацијама црвеног крста, инвалидним и другим хуманитарним организацијама, другим установама и
предузећима, верским организацијама и фондацијама.

Члан 8.

Као оснивачки улог, Скупштина општине Панчево обезбеђује 5.000 динара (словима: пет хиљада динара) за почетак
рада Центра до ког износа одговара за обавезе Центра.

Члан 9.

Средства за остваривање своје делатности Центар стиче:
1. из буџета Републике Србије;
2. из буџета града Панчева;
3. непосредно од корисника и
4. из других извора.

Члан 10.

Скупштина града Панчева даје сагласност на:
1. Статут Центра, у складу са законом
2. статусне промене
3. промену делатности, назива и седишта
4. годишњи програм рада, у складу са законом
5. друга акта, у складу са законом, Статутом Центра и другим прописима и актима.

Члан 11.

У вршењу оснивачких права Скупштина града Панчева разматра годишњи извештај о раду и пословању Центра.
Градоначелник града Панчева даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова Центра, у складу са

законом.

Члан 12.

Органи центра су:
- директор,
- Управни одбор и
- Надзорни одбор.

Члан 13.

Центром руководи директор.
Директора именује Скупштина града Панчева у складу са законом, Статутом Центра и другим прописима и актима,

на основу конкурса, по прибављеном мишљењу Управног одбора и уз сагласност надлежног органа аутономне
покрајине.

Управни одбор расписује конкурс за директора најкасније 30 дана пре истека мандата раније именованом директору.
Мандат директора траје четири године и исто лице може бити поново именовано за директора.
Скупштина града Панчева може директора разрешити и пре истека мандата под условима предвиђеним законом,

Статутом Центра и другим прописима и актима.

Члан 14.

Ако директор Центра не буде именован, Скупштина града Панчева именује вршиоца дужности директора Центра у
складу са законом, Статутом Центра и другим прописима и актима.

Вршилац дужности директора Центра може обављати ту дужност најдуже једну годину.

Члан 15.

Управни одбор има председника и четири члана.
Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава Скупштина града Панчева.
Управни одбор чине 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, ако на територији оснивача
делује и има седиште такво удружење.

Два члана Управног одбора Центра се именују из реда мање заступљеног пола.
Председник и чланови Управног одбора именују се на период од четири године.
Скупштина града Панчева може председника и чланове Управног одбора разрешити и пре истека мандата, под

условима предвиђеним законом, Статутом Центра и другим прописима и актима.

Члан 16.

Управни одбор :



- доноси Статут Центра,
- одлучује о пословању и коришћењу средстава у складу са законом,
- усваја извештај о раду и пословању и годишњи обрачун,
- доноси програм рада,
- доноси друга акта у складу са законом и Статутом и
- врши и друге послове у складу са законом и Статутом Центра.

Члан 17.

Надзорни одбор има председника и два члана.
Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина града Панчева.
Надзорни одбор чине два представника оснивача и један представник по предлогу запослених.
Један члан Надзорног одбора именује се из реда мање заступљеног пола.
Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.
Скупштина града Панчева може председника и чланове Надзорног одбора разрешити и пре истека мандата, под

условима предвиђеним законом, Статутом Центра и другим прописима и актима.

Члан 18.

Надзорни одбор:
- врши надзор над пословањем Центра,
- прегледа и контролише годишње извештаје о раду и пословању и годишње обрачуне,
- указује директору и Управном одбору на пропусте,
- извештава у писменој форми Управни одбор и Скупштину града о резултатима надзора и
- врши и друге послове утврђене законом и Статутом.

Члан 19.

Овај пречишћен текст Одлуке о оснивању Центра за социјални рад "Солидарност" Панчево биће објављен у
"Службеном листу града Панчева".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ

Број: II-04-06-1/2012-7
Панчево, 02.03.2012. године

ПРЕДСЕДНИК
Милан Јованов, с.р.


