У складу са чланом 114. Закона о социјалној заштити („Сл.гласник РС“ број
24/2011) и чланом 23., 37 и 38. Статута Сигурне куће за жене и децу жртве
породичног насиља из Ниша, Управни одбор установе доноси

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ СТАТУТА УСТАНОВЕ „СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ
ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА“ ИЗ НИША

Члан 1.
У Статуту установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља из
Ниша, донетог 20.04.2011.године, члан 16. Статута мења се и гласи:
„ За директора установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља из
Ниша може бити именован држављанин Републике Србије који је стекао високо
образовање на студијама другог степена ( мастер академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен
у области правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и
социолошких наука, ондосно стручни назив дипломирани социјални радник и има
најмање пет година радног искуства у струци.“
Члан 2.
У члану 17. став 2. Статута мења се и гласи:
„Јавни конкурс расписује се 30 дана пре истека мандата раније именованог
директора.“
Члан 3.
У члану 17. Став 3. Статута мења се и гласи:
„Управни одбор установе, дужан је да у року од 15 дана од дана завршеног јавног
конкурса Скупштини Града Ниша достави утврђени предлог кандидата за избор
директора.“
Члан 4.
Измена и допуна Статута објављује са на огласној табли Установе по добијању
сагласности Скупштине Града Ниша.
Ова измена и допуна Статута ступа на снагу осам дана од дана објављивања на
огласној табли Установе.

Образложење
Правни основ за доношење измене и допуне Статута установе Сигурна кућа за
жене и децу жртве породичног насиља из Ниша је његово усклађивање са
одредбама Закона о социјалној заштити РС („Сл.гласник РС“ број 24/2011).
У чану 16. Статута промене се односе на услове за избор директора установе
Сигурна кућа.
У чалну 17. Став 2. Статута измене се односе на рок за расписивање јавног
конкурса за избор директора установе.
У члану 17. Став 3. Статута измена се односе на рок за доставу предлога
кандидата за избор директора Скупштини Града Ниша, од стране Управног одбора
установе.
Преглед чланова који се мењају
Члан 16.
За директора Установе може бити именовано лице које има високо образовање
струке: социјални радник, правник, психолог, педагог, дефектолог, економиста,
политиколог и социолог и пет година радног искуства.
Члан 17. Став 2.
Јавни конкурс расписује се 60 дана пре истека мандата директора.
Члан 17. Став 3.
Управни одбор, дужан је да у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса
Скупштини града достави утврђени предлог кандидата за избор директора.
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