
 

 

На основу члана 17. став 1. тачка 1. Закона о систему јавних служби Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске, број: 68/07, 109/12 и 44/16), тачке 12. Одлуке о усклађивању акта о оснивању 

Јавне установе Дом за дјецу и омладину без родитељског старања „Рада Врањешевић“ („Службени 

гласник Републике Српске, број: 39/20 и 47/20) и члана 37. став 1. тачка 1. Статута ЈУ Дом „Рада 

Врањешевић“ Бања Лука, број: 01-1746/2021 од дана 14.07.2021. године, Управни одбор на сједници 

одржаној дана 03.06.2022. године, доноси: 

СТАТУТ О ИЗМЈЕНАМА СТАТУТА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

 ДОМ ЗА ДЈЕЦУ И ОМЛАДИНУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА  

„РАДА ВРАЊЕШЕВИЋ“, број: 01-1746/2021 од дана 14.07.2021. године  

 

Члан 1. 

У Статуту Јавне установе Дом за дјецу и омладину без родитељског старања „Рада Врањешевић“, број: 

01-1746/2021 од дана 14.07.2021. године члан 14. мијења се и гласи:  

„Дом има сљедеће организационе јединице: 

1. Служба за правне и финансијске послове, 

2. Служба за рад са корисницима: 

- Стручни тим, 

- Васпитни тим, 

- Прихватилиште, 

- Савјетовалиште; 

3. Служба за предшколско васпитање и образовање и 

4. Служба за заједничке послове.“ 

 

Члан 2. 

У члану 28. став 2. мијења се и гласи: 

„Поред општих услова потребно је да испуњава и сљедеће посебне услове: 

- Да има завршен први циклус високог образовања са најмање 240 ЕЦТС бодова и једно од 

сљедећих занимања: дипл. социјални радник, дипл. правник, дипл. психолог, дипл. социолог, 

менаџер социјалне политике и социјалне заштите, дипл. педагог, дипл. специјални педагог,  дипл. 

дефектолог (дипломирани специјални едукатор и рехалабилитатор), дипломирани економиста, 

дипломирани васпитач предшколске дјеце, дипломирани професор разредне наставе и 

дипломирани мединицар здравствене његе, 

- Да има најмање 5 година рада у струци,  

- Да има положен стручни испит за рад у органима управе.“ 

 

 



 

 

Члан 3. 

У члану 33. став 2. мијења се и гласи: 

„ Директор обавља сљедеће послове: 

1.   одговоран је за законитост рада Дома; 

2. предлаже план и програм рада, те предузима мјере за његово спровођење; 

3. предлаже програм пословања, финансијски план и предузима мјере за њихово спровођење, 

4. подноси извјештај о пословању и годишњи обрачун Управном одбору, те се стара о извршењу 

финансијског плана, 

5.   предлаже Управном одбору акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, као 

и остала општа акта од важности за рад Дома; 

6. извршава одлуке Управног одбора; 

7. организује и стара се о унапређењу васпитно-образовног рада;  

8. доноси одлуке и упутства у вези са радом и пословањем Дома; 

9. самостално одлучује о потреби заснивања радног односа, врши избор кандидата, те врши и друге 

послове везане за остваривање права радника из радног односа у складу са законом и другим 

актима;  

10. потписује колективни уговор са предсједником синдикалне организације Дома; 

11. именује и разрјешава раднике са посебним овлаштењима и одговорностима; 

12. одлучује о распоређивању радника на одређене послове и радне задатке; 

13. извјештава о резултатима рада и пословања Дома у складу са законом и статутом;  

14. изриче дисциплинске мјере, предузима мјере у случају недоличног понашања запослених и 

њиховог негативног утицаја на кориснике и остале запослене; 

15. извршава правоснажне судске одлуке донесене у поступку за остваривање заштите права радника; 

16. сарађује са оснивачем и надлежним министарствима Републике Српске; 

17. обавља и друге послове предвиђене законом и општим актима установе.“ 

 

Члан 4. 

Члан 36. мијења се и гласи: 

„За члана Управног одбора Дома може бити именовано лице која поред општих услова прописаних 

законом испуњава и сљедеће посебне услове: 

- Да има завршен први циклус високог образовања са најмање 240 ЕЦТС бодова и једно од сљедећих 

занимања: дипл. социјални радник, дипл. правник, дипл. психолог, дипл. социолог, менаџер 

социјалне политике и социјалне заштите, дипл. педагог, дипл. специјални педагог,  дипл. 

дефектолог (дипломирани специјални едукатор и рехалабилитатор), дипломирани економиста, 

дипломирани васпитач предшколске дјеце, дипломирани професор разредне наставе и 

дипломирани мединицар здравствене његе, 

- Да има најмање 5 година рада у струци,  

- Да има положен стручни испит за рад у органима управе.“  




