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На основу члана 111, а у вези са чланом 67 Закона о социјалној и дјечјој
заштити ("Службени лист РЦГ ", број 78/05), Влада Републике Црне Горе на
сједници од 2. фебруара 2006. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЗА СМЈЕШТАЈ ЛИЦА СА
ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
Члан 1
Постојећа Јавна установа, Специјални завод за дјецу и омладину, организује се
као Јавна установа за смјештај лица са менталном ометеношћу (умјерене, теже и
тешке) и послује под називом: ЈУ Завод "Комански мост".
Члан 2
Сједиште ЈУ Завод "Комански мост" (у даљем тексту: Завод) је у Подгорици.
Члан 3
Дјелатност Завода, сагласно пословима утврђеним Законом о социјалној и
дјечјој заштити (у даљем тексту: Закон), обухвата:
-збрињавање, које се односи на обезбјеђивање становања, исхране, одјеће и
обуће и др;
-васпитање и образовање, у складу са посебним прописима;
-радно -окупационо ангажовање, које се односи на обезбјеђивање радне и
окупационе терапије, у складу са физичким и психичким способностима, културнозабавних активности и др;
-здравствену заштиту, која се обезбјеђује, у складу са прописима о
здравственој заштити и здравственом осигурању.
Члан 4
Завод, у оквиру своје дјелатности, обезбјеђује и прихватање и привремено
збрињавање лица са менталном ометеношћу (умјерене, теже и тешке) која немају
пребивалиште на територији Републике Црне Горе, у складу са Законом.
Члан 5
Завод је дужан да спроводи програме које утврди оснивач као и да учествује у
реализацији других програма који доприносе побољшању положаја лица са
менталном ометеношћу ( умјерене, теже и тешке).
Члан 6
Средства за остваривање дјелатности Завода обезбјеђују се, у складу са
Законом.
Члан 7
Органи Завода су управни одбор и директор.
Члан 8

Управни одбор именује Влада Републике Црне Горе, на период од четири
године.
Управни одбор има седам чланова и то: предсједник и три члана представници
оснивача, један члан представник општине и два члана представници запослених у
Заводу.
Представници оснивача су научни и стручни радници из области социјалне и
здравствене заштите.
Члан 9
Управни одбор обавља послове утврђене Законом и статутом Завода.
Члан 10
Статутом се ближе уређују:
-унутрашња организација и рад;
-доношење општих аката;
-начин финансирања и стицања средстава за рад;
-начин рада органа Завода;
-начин избора представника запослених за члана управног одбора;
-начин изражавања ставова корисника о питањима која се односе на њихов
статус у Заводу;
-друга питања од значаја за рад Завода, у складу са Законом и овим актом.
Члан 11
Директор Завода бира се, у складу са Законом.
Члан 12
Даном уписа у судски регистар, Завод из члана 1 ове одлуке преузима
запослене, средства, права и обавезе досадашње Јавне установе Специјални Завод
за дјецу и омладину.
Члан 13
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о организовању Јавне
установе за смјештај дјеце и омладине ометене у развоју ("Службени лист СРЦГ",
број 22/91 и "Службени лист РЦГ", број 6/94).
Члан 14
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу Републике Црне Горе".
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