
                                                    

На основу члана 12. 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 63. Закона о јавним предузећима (''Сл. 

гласник РС'', број 15/2016) и члана 40. Статута општине Велико Градиште 

(''Службени гласник општине Велико Градиште'', бр. 2/2019),   

Скупштина општине Велико Градиште, на 15. седници одржаној дана 

08.04.2022. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И 

ГОЛУБАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

1. 

Даје се сагласност на Извештај о раду Центра за социјални рад 

општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину од 11.03.2022.г., који је 

усвојио Управни одбор ове установе.  

2. 

Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Велико 

Градиште''.             

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

           Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 40. став 1. 

тачка 9. Статута општине Велико Градиште (''Службени гласник општине Велико 

Градиште број 2/2019) којим је утврђено да Скупштина општине даје сагласност 

на програм рада јавних предузећа и других служби чији је оснивач.  

Управни одбор Центра за социјални рад је на својој седници усвојио 

Извештај о раду Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 

2021. годину, па се предлаже Скупштини општине да на исти да сагласност. 

Општинско веће је израдило предлог решења о давању сагласности и 

упутило са наведеним актима на даље поступање. 

Скупштина општине је на основу напред изнетог, донела решење као у 

диспозитиву. 
         Решење је потребно објавити у ''Службеном гласнику општине Велико Градиште''. 

Поука о правном средству: Решење је коначно у управном поступку. Против 

истог жалба није дозвољена, али је могуће тужбом покренути управни спор пред 

Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана пријема овог решења. 

          

Број: 551-14/2022-01-1 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СО 

 

Владимир Штрбац  с.р. 


