
                                                                                                         
               На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 129/07 и 83/2014 – др. закон , 101/2016 - др. Закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 124. став 

3. Закона о социјалној заштити ("Сл. гласник РС", бр. 24/2011 и 117/2022-одлука УС) и члана 40. Статута 

општине Велико Градиште („Службени гласник општине велико Градиште“ бр. 2/2019), на предлог 

Општинског већа општине Велико Градиште, Скупштина општине Велико Градиште на 21. седници 

одржаној дана 13.02.2023. године донела је: 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И ГОЛУБАЦ 
 

 Члан 1.   

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак дужности вршиоцу дужности директора Центра за социјални рад 

општина Велико Градиште и Голубац, Сузани Ђорђевић из Затоња 13.2.2023.г. због истека рока на 

који је именована. 

                   
        Члан 2. 

Решење ће се објавити у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“.   

 

О б р а з л о ж е њ е 
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', 

број 129/07 и 83/2014 – др. закон , 101/2016 - др. Закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), прописано је да 

Скупштина општине именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних 

предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са 

законом. 
Одредбом члана 40. Статута општине Велико Градиште прописано је да оснивач, Скупштина 

општине Велико Градиште, има право да именује и разрешава директоре, управне и надзорне одборе јавних 

предузећа, организација и служби чији је оснивач. 

Истој се овим решењем утврђује престанак мандата вршиоца дужности директора Центра за 

социјални рад општина Велико Градиште и Голубац, обзиром да ју је Скупштина општине Велико Градиште 

именовала на ову дужност до именовања директора ове установе, а најдуже на период од годину дана. 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у 

Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема овог решења. 
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