Ha основу Одлуке о измјени Одлуке о организовању и усклађивању пословања Јавне
установе „Центар за социјални рад" Бања Лука број: 07-013-591/11 донесене од стране
Скупштине Града Бања Лука дана 12.09.2011. године и чланова 33. и 53. Статута Јавне
установе „Центар за социјални рад" Бања Лука, Управни одбор Јавне установе „Центар за
социјални рад" Бања Лука, на 15. редовној сједници одржаној дана 14.10.2011. године,
дониоje

ОДЛУКУ
о
измјени Статута Јавне установе „Центар за социјални рад" 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, члан 13. мијења се и гласи:
„ЈУ „Центар за социјални рад" Бања Лука je установа са јавним овлашћењима, која
проводи мјере из области социјалне заштите.
У циљу провођења мјера социјалне заштите, a од посебног друштвеног интереса, су
слиједећи послови:
- рјешава - у првом степену, о остваривању права утврђених законом,
- рјешава - у првом степену, о остваривању права из области дјечије заштите,
- рјешава - у првом степену, о остваривању права из области породичне заштите и
старатељства,
- пружа услуге социјалног рада - у поступку рјешавања о правима из области социјалне
заштите,
- врши исплату новчаних давања утврђених законом.
ЈУ „Центар за социјални рад" Бања Лука, у складу са Законом о класификацији
дјелатности у регистру пословних субјеката no дјелатностима у Републици Српској
(„Службени гласник P C " број 74/10) и Уредбом о класификацији дјелатности Републике
Српске („Службени гласник P C " број 119/10), обезбјеђује провођење мјера социјалне
заштите, што je одређено у области дјелатности социјалног рада без смјештаја, те означено
шифром 88., као и у гранама и разредима, на слиједећи начин:
Основна дјелатност установе
88

Дјелатност социјалног рада без смјештаја
Ова област обухвата различите услуге социјалне помоћи које се пружају
фиректно корисницима. Дјелатности у овој области, не обухватају услуге
смјештаја, осим привременог.

88.1

Дјелатности социјалног рада без смјештаја за старија лица и лица са
инвалидитетом.
Дјелатности социјалног рада без смјештаја за старија лица и лица са
инвалидитетом.

88.10
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Овај разред укључује:
- социјалне, савјетодавне, добротворне и сличне услуге - које се пружају старијим
лицима и лицима са инвалидитетом, у њиховим домовима или на другом мјесту, a проводе
их владине канцеларије или приватне организације, националне или локалне хуманитарне
организације и стручњаци - који пружају савјетодавне услуге:
- посјећивање старијих, болесних лица и лица са инвалидитетом,
- дјелатност дневне бриге - за старија лица и одрасла лица са инвалидитетом,
- дјелатност стручне рехабилитације и хабилитације под условом да je образовна компонента ограничена.

за лица са

инвалидитетом,

Овај разред искључује:
- финансирање и управљање програмима обавезног социјалног осигурања,
- дјелатности сличне онима које су описане у овом разреду, али обухватају
смјештај,
- дјелатности дневне бриге за дјецу са инвалидитетом.
Поред дјелатности из претходног става, које су од јавног интереса, ЈУ " Центар за
социјални рад" обавља и друге дјелатности - које немају карактер дјелатности од јавног
интереса, a у непосредној су вези са обављањем послова из основне дјелатности:

Остале дјелатности установе
88.9

Остале дјелатности социјалног рада, без смјештаја

88.99

Остале дјелатности социјалног рада без смјештаја, д.н.

Овај разред укључује:
- социјалне, савјетодавне и добротворне услуге, услуге које се односе на избјеглице
и прогнане, и сличне услуге које се пружају појединцима и породицама, у њиховим
домовима или на другом
мјесту, a спроводе их владине канцеларије или приватне
организације, организације за ублажавање посљедица великих несрећа, националне и
локалне хуманитарне организације и стручњаци - који пружају савјетодавне услуге:
- дјелатности социјалне помоћи, усмјеравање и савјетовање дјеце и омладине;
- дјелатности које се односе на усвајање дјеце и дјелатности спречавања
злостављања дјеце и осталих;
- услуге савјетовања о кућном буџету, услуге савјетовања у о

браку и породици,

услуге савјетовања о кредитима и дуговањима;
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- дЈелатности заЈеднице и сусЈедства,
- дјелатности помагања жртвама великих несрећа, избјеглицама и прогнаним,
имигрантима, итд., обухватајући привремени или дужи смјештај за њих,
- дјелатности стручне рехабилитације и хабилитације -

за незапослена лица, под

условом да je образовна компонента ограничена,
- утврђивање права на додјелу социјалне помоћи, накнаде за станарину или бонове
за исхрану,
- дневну помоћ за бескућнике и остале социјално угрожене групе,
- добротворне дјелатности као што су - прикупљање новчаних средстава и друге
помоћне дјелатности које се односе на социјални рад.
Овај разред искључује:
- финансирање и управљање програмима обавезног социјалног осигурања
- дјелатности сличне онима које су описане у овом разреду, али обухватају
смјештај,
49.39

Остали копнени превоз путника - д.н.

49.41

Друмски превоз робе

ЈУ "Центар за социјални рад"у Бањој Луци, обавља и стручне послове у
провођењу социјалне заштите и социјалног рада, породичне заштите и дјечије заштите и то:
- открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне заштите,
- предлаже и предузима мјере у рјешавању стања социјалних потреба грађана и прати
њихово извршење,
- организује и проводи одговарајуће облике социјалне заштите и дјечије заштите и
непосредно пружа услуге социјалне заштите и социјалног рада,
- развија и унапређује превентивне активности које
доприносе спрјечавању и
сузбијању социјалних проблема,
- пружа дијагностичке услуге, проводи одговарајући третман, савјетодавно-терапијске
услуге и стручну помоћ корисницима,
- ради на оснивању породичног савјетовалишта - у циљу пружања услуга породици и
појединцу,
- подстиче, организује и координира професионални и добровољни рад у области
социјалне заштите,
- ради на извршењу и праћењу провођења васпитних мјера према малољетницима,
- ради на избору и примјени васпитних препорука према малољетницима,
- води евиденцију и документацију о пруженим услугама и предузетим мјерама - у
оквиру своје дјелатности,

- ради на развоју партнерства међу различитим актерима у заједници који пружају
социјалне услуге,
- ради на развоју разноврсних модела збрињавања корисника у заједници и социјалних
услуга - у складу са потребама корисника,
- едукује се и врши едукацију - у складу са професионалним потребама,
- врши и друге послове утврђене законом и одлуком Скупштине Града.

Установа може, без уписа у регистар,
да обавља и друге дјелатности које служе
дјелатности уписаној у регистар, које се уобичајено обављају уз те дјелатности, у мањем
обиму или повремено, a у циљу остваривања функције за коју je основана".

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 0102-051.10-1-7/11
У Бања Луци, дана 15.10.2011. године
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