


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

Републике Србије, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 81/2020-
одлука УС РС), члана 123. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 24/2011), члана 34. став 1. тачка 13. Статута општине Бечеј (''Службени лист општине 
Бечеј'', број 5/2019) и члана 34. Статута Центра за социјални рад Бечеј од 21.12.2011. године, 
Скупштина општине Бечеј је, на _____ седници одржаној дана ______.2021. године, донела 
 
 

РЕШЕЊЕ 
о констатовању престанка дужности и именовању члана Управног одбора Центра за 

социјални рад Бечеј 
 
 
I 

ДУШАНУ ДУМИЋУ, престаје дужност члана Управног одбора Центра за социјални рад 
Бечеј, због истека мандата на који је именован, даном доношења овог решења. 

 
II 

За члана Управног одбора Центра за социјални рад, представник оснивача, на мандатни 
период од четири године почев од дана доношења овог решења именују се: 

 
1. ДАЈАНА ДУЈАКОВИЋ. 

 
                                                                III 

 Ово решење се објавити у „Службеном листу општине Бечеј”. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Према одредбама члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити члaнoвe упрaвнoг 

oдбoрa цeнтрa зa сoциjaлни рaд имeнуje oснивaч, нa чeтири гoдинe, док према одредбама 
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 34. став 1. тачка 13. Статута 
општине Бечеј, скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни одбор 
установа чији је оснивач.  
 

Чланом 34. Статута Центра за социјални рад је регулисано да управни одбор именује 
оснивач, да управни одбор има пет чланова од којих су три члана представници оснивача, а 
два члана се именују из реда запослених, на период од чeтири године. 

 
Члан управног одбора Центра за социјални рад Бечеј, Душан Димић је именован на ову 

функцију дана 12.10.2016. године, решењем број I 022-189/2016 на мандатни период од четири 
године. Како му је мандат истекао, неопходно је да се решењем констатује престанак функције 
због истека мандата. Уместо њега за члана Управног одбора предложена је Дајана Дујаковић 
из Бечеја. 
 

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је на својој седници 
одржаној дана 18.03.2021. године, због истека мандата члана Управног одбора, на основу 
претходно обављених консултација и увида у приложену  документацију, предложила да се 
досадашњем члану Управног одбора констатује престанак дужности, те да се за новог члана 
Управног одбора – представник оснивача, именује Дајана Дујаковић.  
 

Скупштина општине Бечеј је прихватила предлог Комисије за кадровска, 
административна питања и радне односе и донела решење као у диспозитиву. 

 



УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду 
у Зрењанину у року од 60 дана од дана достављања овог решења. Тужба се предаје у два 
примерка.  
 
 
 
Република Србија       
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ              Игор Киш 
Број: I ________/2021 
Дана: ______.2021. године                                                        
Б Е Ч Е Ј 
 
 












