Ha основу члана 17. став 1. Закона о систему јавних служби ( Службени
гласник Републике Српске, број 68/07 ), чланова 34. и 54. Статута ЈУ „Центар за
социјални рад" Бања Лука и Одлуке о измјени и допуни Одлуке о организовању и
усклађивању пословања јавне установе „ Центар за социјални р а д " у Бањој Луци
бр. 07-013-321/09 од
14.05.2009.
, Управни одбор Центра, на 25. редовној
сједници одржаној дана 15.05.2009. године, донио je
О Д Л У К У
о измјени и допуни Статута ЈУ „Центар за социјални р а д " Бања Лука

Члан 1.
У Статуту Јавне установе „Центар за социјални рад" Бања Лука, број:
0102-530.4-1-31/07 од 20.12.2007. године, у члану 24. додаје се став 2. који гласи:
„ Предсједника, замјеника предсједника и чланове Управног одбора именује својом
одлуком Скупштина Града".
Члан 2.
Члан 27. став 1. мијења се и гласи:
„Управни одбор Јавне установе „ Центар за социјални р а д " Бања Лука састоји
се од пет (5) чланова, с тим да запослени у Јавној установи „Центар за социјални
рад"' Бања Лука, не могу бити чланови Управног одбора."

Члан 3.
Члан 28. став 2. у тачки 1. умјесто ријечи „посједује" треба да стоји ријеч
„имају".
У тачки 2. умјесто ријечи „посједује" треба да стоји ријеч „посједују".
У тачки 3. умјесто ријечи „ и м а " треба да стоји ријеч „имају".
Члан 4.
Члан 29. и 30. се бришу и постаје члан 29. који гласи:
„Чланови Управног одбора Установе не могу бити:

-

запосленици у органима државне управе, органима, службама и Установама
чији je оснмвач Влада PC,
запосленици административне службе Града,

-

запосленици јавних установа и предузећа чији je оснивач Град".

Остали чланови Статута помјерају се.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења a биће објављена на огласној
табли Центра.

Број: 0102-530.4-1-6/09
Бања Лука, 15.05.2009. године
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