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ПРЕДЛОГ 

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама ("Службени гласник РС", број 
42/1991, 71/1994, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона 
и 83/2014 - др. закон), члана 34. став 1. тачка 13. Статута општине Бечеј ("Службени лист 
општине Бечеј", број 5/2019), члана 15. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Установе за 
спортску и културну активност омладине Бечеј "Ђорђе Предин – Баџа" са позитивним 
прописима ("Службени лист општине Бечеј", број 3/2014 и 14/2014), члана 24. став 2. и 
члана 27. Статута Установе за спорстку и културну активност омладине Бечеј "Ђорђе Предин 
– Баџа" (број 12-02/1998, 40-02/2002, 89-02/2003, 77-02/2005, 99-02/2006, 99-2/02/2006, 1-
2/01/2007, 171-09/2009, 106-02/2012 и 107-01/2013) и члана 17. Правилника о организацији 
и систематизацији послова Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј 
"Ђорђе Предин – Баџа" од 26.03.2018. године, Скупштина општине Бечеј је, на ___ седници 
одржаној дана _______.2021.године донела 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
o именовању директора Установе за спортску и  

културну активност омладине Бечеј "Ђорђе Предин – Баџа" 
 

  
I 

 Именује се ЧАБА АНДРУШКО, професор физичког васпитања дипломирани 
кинезитерапеут из Бечеја за  директора Установе за спортску и културну активност 
омладине Бечеј "Ђорђе Предин – Баџа", на период од четири године, почев од наредног 
дана од дана доношења овог решења. 
 

II 
 Даном именовања директора из тачке 1. овог решења, Чаби Андрушко, професору 
физичког васпитања дипломираном кинезитерапеуту из Бечеја, престаје функција вршиоца 
дужности директора Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј "Ђорђе 
Предин – Баџа", на коју је именован Решењем број I 02-178/2020 од 30.12.2020. године на 
период до именовања директора установе. 
  

III 
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Бечеј". 

 
 

Образложење 
 
 

Правни основ за доношење овог Решења налази се у одредбама члана 18. став 1. 
Закона о јавним службама, где је прописано да директора установе именује и разрешава 
оснивач. 
 Према одредбама члана 34. став 1. тачка 13. Статута општине Бечеј Скупштина 
општине у складу са законом, именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и 
директора установе, организације и службе, чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте у складу са законом. 
 Чланом 15. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Установе за спортску и културну 
активност омладине Бечеј "Ђорђе Предин – Баџа", прописано је да установом за спортску и 
културну активност руководи директор, да директора установе за спортску и културну 
активност именује и разрешава оснивач, те да мандат директора траје четири године. 
 У одредбама члана 24. став 2. Статута Установе за спортску и културну активност 
омладине Бечеј "Ђорђе Предин – Баџа", наведено је да директора именује и разрешава 
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оснивач на предлог Управног одбора, док је чланом 27. одређено да директор установе 
може бити лице које поред законом прописаних општих услова испуњава и услове да има 
високу стручну спрему и три године радног искуства након завршене школе. 
 Услови које треба да испуни кандидат за именовање директора ове установе 
прописани су и одредбама члана 17. Правилника о организацији и систематизацији послова 
Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин – Баџа“ од 
26.03.2018. године који је донет на основу законске обавезе прописне одредбама Закона о 
запосленима у јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 113/2017 и 95/2018) и у чијем 
члану 30. став 3. је прописано да у Правилник о организацији и систематизацији послова 
треба унети називе радног места из акта Владе, односно Уредбе о каталогу радних места у 
јавним службама и другим организацијама у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 81/2017, 
6/2018 и 43/2018), док је ставом 7. истог члана овог закона одређено да се стручна спрема, 
односно образовање у правилнику одређује навођењем врсте и нивоа, односно степена 
образовања потребног за обављање послова одређеног радног места при чему на истом 
радном месту, ако природа посла то дозвољава, може бити одређено највише два узастопна 
нивоа, односно степена образовања. 
 На основу члана 17. Правилника о организацији и систематизацији послова Установе 
за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин – Баџа" од 26.03.2018. 
године, директор установе треба да поседује: 

високу стручну спрему и то: 
- на основним академским студијама од најмање 240 ЕСПБ бодова, специјалистичким 

струковним студијама по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године или  

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
За врсту образовања, директор треба да има завршен: економски или правни 

факултет, или факултет из области спорта и физичке културе као и да поседује најмање три 
године радног искуства.  

Као посебни услови прописани су: познавање рада на рачунару и радне и 
организационе способности. 

Управни одбор Установе за спорстку и културну активност омладине Бечеј "Ђорђе 
Предин – Баџа" је дана 06.10.2021. године Скупштини општине доставио предлог за 
именовање директора, односно Одлуку о предлагању кандидата за именовање директора 
Установе за спорстку и културну активност омладине Бечеј "Ђорђе Предин – Баџа" коју је 
Управни одбор ове установе донео дана 06.10.2021. године и предложио Чабу Андрушко, 
професора физичког васпитања дипломираног кинезитерапеута из Бечеја за директора ове 
установе. Уз овај предлог за именовање доставио је и уредну и потпуну документацију којом 
се доказује испуњеност прописаних услова како из Статута ове установе тако и из 
Правилника о организацији и систематизацији послова и то: личну карту предложеног лица, 
биографију, дипломе о високом образовању и потврду о радном искуству. Управни одбор је 
уједно предложио да се досадашњем вршиоцу дужности директора, Чаби Андрушко, 
констатује престанак функције вршиоца дужности директора због именовања директора ове 
установе.  

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине 
Бечеј је на својој седници одржаној дана 08.10.2021. године, на основу предлога овлашћеног 
предлагача, претходно обављених консултација и увида у комплетну документацију, 
утврдила да предложени кандидат испуњава све предвиђене услове за именовање, сачинила 
је предлог решења о именовању директора Установе за спортску и културну активност 
омладине Бечеј "Ђорђе Предин – Баџа", те је предложила да се за директора именује Чаба 
Андрушко, као и да се истом констатује престанак функције вршиоцу дужности директора.  

Имајући у виду горе изнете чињенице и цитиране одредбе прописа, Скупштина 
општине Бечеј је прихватила предлог Комисије за кадровска, административна питања и 
радне односе и предлог Управног одбора Установе за спортску и културну активност 
омладине Бечеј "Ђорђе Предин – Баџа" и именовала Чабу Андрушко, професора физичког 
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васпитања дипломираног кинезитерапеута из Бечеја, за директора Установе за спортску и 
културну активност омладине Бечеј "Ђорђе Предин – Баџа", те констатовала престанак 
функције вршиоца дужности директора, Чаби Андрушко који је именован на период до 
именовања директора установе. 
 
  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети тужба 
Вишем суду у Зрењанину у року од 60 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје 
у два примерка. 
  

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНА БЕЧЕЈ                                                    
Број:I _____/2021                                                                            Игор Киш 
Дана: ________.2021. године 
Б Е Ч Е Ј 
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