
 

На основу члана 21. став 1. тачка 1) Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, 

бр. 42/91, 71/94, 79/2005-др. закон, 81/2005-испр.др.закона, 83/2005-испр. др. закона и 

83/2014-др. закон), члана 114. у вези са чланом 12. став 1. Закона о социјалној заштити 

(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2011 и 117/2022-одлука УС ), члана 1. Став 2.  Правилника о 

Листи стручних, академских и научних назива („Службени гласник РС“, бр. 53/17, 114/17, 

52/18, 21/19, 34/19, 6/20, 24/20, 152/20, 10/21 и 48/21) члана 30. став 1. тачка 1. Одлуке о 

оснивању Установе за пружање дневних услуга социјалне заштите “Ласта” Ковин 

(“Сл.лист општине Ковин”, бр. 11/2021) члана 48.став 1.тачка 1 Статута Установе за 

пружање дневних услуга социјалне заштите „ЛАСТА“ Ковин (Сл.лист општине Ковин „ 

број 8/2021) и члана 13.став 3.тачка 1.Пословника о раду Управног одбора Установе за 

пружање дневних услуга социјалне заштите „ЛАСТА“ Ковин број 5-18/2021 од 29.12.2021. 

године 

УПРАВНИ ОДБОР Установе, на седници одржаној дана 29.11.2022. године, 

доноси 

 

 ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ СТАТУТА 

УСТАНОВЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ДНЕВНИХ УСЛУГА  

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЛАСТА“ КОВИН 

 

Члан 1. 

 

У Статуту Установе за пружање дневних услуга социјалне заштите 

„ЛАСТА“ Ковин број 1-3/2021 од 23.06.2021. године  мења се  члан 6.став 1. тако 

да  гласи : 

 

                „Седиште Установе је у Ковину у улици Иве Лоле Рибара бр. 8.“  

 

Члан 2. 

Члан 39. мења се тако да гласи : 

„За директора Установе може бити именован држављанин Републике Србије, који 

је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске 

студије, специјалистичке 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 наука, области специјалне едукације и 

рехабилитације, социолошких наука, односно стручни назив дипломирани 

социјални радник и има најмање пет године радног искуства у струци. 

 

Члан 3. 

Члан 46.став 2. мења се тако да  гласи : 

 

„„За вршиоца дужности Установе може се именовати лице које испуњава услове из 

члана 39. овог Статута и за чије је именовање прибављена сагласност надлежног 

органа Аутономне Покрајине Војводине“ 



 

                                                         Члан 4. 

 

Одлука се доставља Скупштини оптине Ковин на давање сагласности у 

складу са законом. 

                                                        Члан 5. 

 

Измена Статута ступа на снагу даном прибављања сагласности од стране 

Скупштине општине Ковин. 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР 

УСТАНОВЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ДНЕВНИХ УСЛУГА 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЛАСТА“ КОВИН 

Број:   5- 373 /2022 од   29.11.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА  

       Катарина Ђукић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             Образложење 

 

Правни основ за доношење Одлуке о измени СтаутаУстанове садржан је у 

одредбама чланова   21. став 1. тачка 1) Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 

42/91, 71/94, 79/2005-др. закон, 81/2005-испр.др.закона, 83/2005-испр. др. закона и 

83/2014-др. закон), члана 114. у вези са чланом 12. став 1. Закона о социјалној заштити 

(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2011 и 117/2022-одлука УС ), члана 1. Став 2.  Правилника о 

Листи стручних, академских и научних назива („Службени гласник РС“, бр. 53/17, 114/17, 

52/18, 21/19, 34/19, 6/20, 24/20, 152/20, 10/21 и 48/21)  члана 30. став 1. тачка 1. Одлуке о 

оснивању Установе за пружање дневних услуга социјалне заштите “Ласта” Ковин 

(“Сл.лист општине Ковин”, бр. 11/2021) члана 48.став 1.тачка 1 Статута Установе за 

пружање дневних услуга социјалне заштите „ЛАСТА“ Ковин (Сл.лист општине Ковин „ 

број 8/2021) и члана 13.став 3.тачка 1.Пословника о раду Управног одбора Установе за 

пружање дневних услуга социјалне заштите „ЛАСТА“ Ковин број 5-18 /2021 од 

29.12.2021. године. 

Чланом 21. став 1. тачка 1. Закона о јавним службама прописано је да Управи 

одбор Установе доноси Статут. 

Чланом члана 114. у вези са чланом 12. став 1. Закона о социјалној заштити 

прописано је Установа социјалне заштите има статут, којим се ближе уређује делатност, 

управљање, пословање, услови за именовање и разрешење директора, као и друга питања 

од значаја за рад установе.Статут доноси управни одбор. 

На статут и акт о организацији и систематизацији послова установе социјалне 

заштите сагласност даје оснивач. 

Члан 1. Став 2.Правилника о Листи стручних, академских и научних назива 

утврђује  листу стручних, академских и научних назива која је саставни део овог 

правилника . 
Чланом  24. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Установе за пружање дневних услуга 

социјалне заштите “Ласта” Ковин прописано је  да  Оснивач - Скупштина општине Ковин, даје 

сагласност на Статут Установе. 

Чланом 48.став 1.тачка 1 Статута Установе за пружање дневних услуга социјалне 

заштите „ЛАСТА“ Ковин прописано је Управни одбор Установе доноси Статут Установе 

уз сагласност Скупштине општине Ковин. 

Чланом 13.став 3. тачка 1.Пословника о раду Управног одбора Установе за 

пружање дневних услуга социјалне заштите „ЛАСТА“ Ковин Управни одбор одлучује 

једногласно оодлуци о доношењу Статута и изменама и допунама Статута Установе; 

Разлог за доношење Одлуке о измени Стаута Установе „Ласта „ Ковин је у 

несагласности чланова са законом , те је потребнио извршити измену. 


