
                                                                               

               На основу члана 32. 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.  

Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“ бр. 24/2011 и 117/2022- одлука УС) и члана 

40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште бр. 2/19), а 

по прибављеном мишљењу Управног одбора центра за социјални рад општина Велико Градиште и 

Голубац, и дате сагласности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

бр.119-01-34/2023-09 од 2.2.2023.г., на предлог Општинског већа општине Велико Градиште, 

               Скупштина општине Велико Градиште на 21. седници одржаној дана 13.02.2023. године, 

донела је,  

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ 

  ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

  ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И ГОЛУБАЦ  

 

Члна 1. 

 

               СУЗАНА ЂОРЂЕВИЋ из Затоња, дипломирани правник ИМЕНУЈЕ СЕ на дужност, 

директора Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац. 

 

Члан 2. 

Именована ће ступити на дужност директора Центра наредног дана од дана добијања 

сагласности Скупштине општине Голубац. 

Мандат именованог директора Центра за социјални рад општина  Велико Градиште и 

Голубац траје четири (4) године. 

Члан 3. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Велико Градиште“.  

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

               Правни основ за доношење Решења – (у даљем тексту: Центар), садржан је у одредбама 

члана 32. 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 40. Статута 

општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште бр. 2/19) којима је 

утврђено да скупштина јединице локалне самоуправе, односно да Скупштина општине Велико 

Градиште 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 и члану 124. став 3. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', бр. 

24/11), којим је прописано да директора центра за социјални рад именује општина, на основу 

конкурса, а по прибављеном мишљењу Управног одбора Центра за социјални рад и сагласности 

министарства надлежног за социјална питања, на период од четири године.      

    На седници управног одбора Центра 23.12.2022.г. донета је Одлука бр. 781/2022 о расписивању 

конкурса за именовање директора Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац. 

Одлука и текст конкурса су донети  у складу са чл. 124.  Закона о социјалној заштити  (Сл. гласник 

РС бр. 24/11 и 117/2022- одлука УС) и чл. 20. и 21.  Статута Центра бр.  339/12.  Конкурс је 

04.01.2023.г. са прописаним условима за кандидате и роком пријаве од 15 дана објављен у 

публикацији ''Послови'' и дневном листу ''Вечерње новости''. На конкурс је приспела једна пријава у 

затвореној коверти и заведена у Центру под бројем 42/22. 

На седници Управног одбора Центра одржаној 24.01.2023.г. на којој су били присутни сви 

чланови, утврђено је пристигла једна пријава, коверта су отворена, утврђено је да је пријава 



благовремена и комплетна и да испуњава услове конкурса. Установљено је да кандидат Сузана 

Ђорђевић, дипл. правник има компллетну пријаву на конкурс и испуњава прописане услове 

конкурса. На основу оцене Управног одбора, који је ценио приложену документацију, а посебно  

Програм рада Центра за мандатни период 2023-2027.г. донета је Одлука о давању Мишљења за 

именовање директора Центра у којој се позитивно мишљење даје за кандидата Сузану Ђорђевић из 

Затоња.  

Сва потребна документација о конкурсу и персонална документација Сузане Ђорђевић 

достављени су оснивачима Центра за прибављање сагласности од надлежног министарства.  

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у скалду са чланом 124. 

став 8. Закона о социјалној заштити, доставило је сагласност бр.119-01-34/2023-09 од 2.2.2023.г. 

године да се за директора Центра именује Сузана Ђорђевић, дипл. правник из Затоња. 

Именована ће ступити на дужност директора Центра наредног дана од дана добијања 

сагласности Скупштине општине Голубац. 

             Из свега напред изнетог Скупштина општине Велико Градиште донела решење као у 

диспозитиву. 

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. 

 

 

Број: 551-3/2023-01-1 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

 

 

                      ПРЕДСЕДНИК СО 

                               Владимир Штрбац с.р. 

 

 


