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109. 

 

На основу члана 125. у вези са чланом 126. Закона о социјалној заштити (''Службени 

гласник РС'' број 24/2011), члана 46. у вези са чланом 20. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'' 129/2007, 83-2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. у вези 

са чланом 15. Статута општине Алибунар – прешишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'' 

број 22/2019), Иницијативе за разрешење директора Центра за социјални рад поднете од стране 

Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демогравију и равноправност полова број: 139- 

55-25/2020-01 од 19.02.2020. године, из разлога хитности, а ради остваривања нужних права из 

области социјалне заштите и ради спречавања настанка штете по кориснике, на предлог Центра за 

социјални рад ''1. март'' Алибунар, 

Општинско веће Општине Алибунар на седници од 06. јула 2020. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Пребирачевић Зорану, директору Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар престаје 

функција директора Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар, даном доношења овог 

Решења. 

2. Именује се Јована Максимовић, дипломирани правник из Владимировца за вршиоца 

дужности директора Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар, до именовања 

директора, а најдуже једну годину. 

3. Јована Максимовић ступа на дужност даном доношења овог Решења. 

4. Јована Максимовић има право да се врати на рад у Општинску управу Алибунар, на радно 

место са којег је ступила на функцију, по престанку функције на коју је именована, а током 

вршења функције вршиоца дужности директора Центра за социјални рад ''1. март'' 

Алибунар, мирују јој права и обавезе у Општинској управи Алибунар. 

5. Решење поднети Скупштини општине Алибунар ради верификације. 

6. Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова 

поднео је Иницијативу за разрешење директора Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар, број: 

139-55-25/2020-01 од 19.02.2020. године, из разлога што је инспекцијским надзором утврђена 

незаконитост и неправилност у раду Центра, чиме је директор као одговорно лице Центра, 

пропуштањем односно непредузимањем неопходних активности угрозио рад Центра, односно 

његово функционисање у складу са Законом. 

Зоран Пребирачевић поднео је председнику општине Алибунар захтев за исплату накнаде 

за неискоришћени годишњи одмор из разлога што је Уговор о раду, који је био сачињен ради 
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обављања послова директора Центра, истекао дана 30.06.2020. године. Из наведеног произилази 

да Зоран Пребирачевић више нема правног основа за рад у Центру. 

Обзиром на покренуту иницијативу, није могуће закључити нови уговор о раду, без 

сагласности надлежног органа, те је овим Центар остао без директора, па није могуће обављати 

послове и задатке и вршити законом прописану заштиту лица. 

Из разлога хитности и неодложности, а ради спречавања штетних последица које би 

настале због некогућности функционисања Центра, те обзиром на чињеницу да Скупштина 

општине Алибунар није конституисана, неопходно је именовати вршиоца дужности директора 

Центра. 

Из ових разлога донето је Решење као што гласи у диспозитиву. 

 

Број: 551-3/20-04 

Алибунар, 06. јули 2020. године 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА 

Милан Ћурувија, с.р. 
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109. Решење (престанак функције директора и именовање в.д. директора Центра за 
социјални рад ''1. март'' Алибунар) 
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ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Алибунар, 26310 Алибунар, Трг Слободе 4 
Тел. 013/641-031; Факс: 013/641-146; E-mail: uprava@alibunar,org.rs 

УРЕЂИВАЧКИ КОЛЕГИЈУМ:  Предраг Ковачев (уредник), Живанко Гојков, Данило Ћирић, Аница Бабић, 
Предраг Марковић, Зорица Бањаш, Душан Веља, Станислава Секулић, Вукоман Пајевић 

ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 

ред. 

бр. 
ПРЕДМЕТ 

стр. 


