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Број 6/2017

.

На основу члана 126. став 1. тачка 4. Закона о
социјалној заштити (,,Службени гласник РС“ број
24/11), члана 32. тачка 9. Закон о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС“ број 129/07),
члана 196. ст. 3. Закона о општем управном
поступку ( “Сл. лист СРЈ” бр. 33/97 и 31/01 и “Сл.
гласник РС” број: 30/10) и члана 40. тачка 10.
Статута општине Шид ( „Службени лист општине
Шид“ број 18/15-пречишћени текст), Скупштина
општине Шид на седници одржаној дана 28.
априла 2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ,,ШИД“ У
ШИДУ
I
Драгана Шинка, дипломирани социјални
радник из Шида, разрешава се
са функције
директора Јавне установе социјалне заштите
Центар за социјални рад ,,Шид“ у Шиду, због
онемогућавања остваривања права и услуга из
надлежности Центра за социјални рад.
II
Образложење
Правни основ за доношење Решења
садржан је у члану 126. став 1. тачка 4. Закона о
социјалној заштити (,,Службени гласник РС“ број
24/11), члану 32. тачка 9. Закон о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС“ број
129/07),члану 196. ст. 3. Закона о општем управном
поступку (“Сл. лист СРЈ” бр. 33/97 и 31/01 и “Сл.
гласник РС” број: 30/10) и члану 40. тачка 10.
Статута општине Шид (,,Службени лист општине
Шид“ број 18/15-пречишћени текст).
Чланом 126. став 1. тачка 4. Закона о
социјалној заштити прописано је да ће Оснивач
Центра за социјални рад разрешити директора
Центра за социјални рад пре истека мандата:

Шид
28. април 2017. година
ако на било који начин онемогућава
остваривање права и услуга из надлежности
Центра за социјални рад.
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи као и чланом 40. тачка 10. Статута
општине Шид је прописано да Скупштина
општине у складу са законом 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.
Чланом 196. ст. 3. Закона о општем
управном поступку (“Сл. лист СРЈ” бр. 33/97 и
31/01 и “Сл. гласник РС” број: 30/10) прописано је
да писмено решење садржи: увод, диспозитив (
изреку), образложење, упутство о правном
средству, назив органа са бројем и датумом
решења, потпис службеног лица и печат органа
Разлог за доношење Решења о разрешењу
директора Јавне установе социјалне заштите
Центар за социјални рад“Шид“ у Шиду је
чињеница да досадашњи директор поменуте
установе, Драгана Шинка, није спроводила планске
активности прописане у Програму рада установе
како за 2016. годину тако и за 2017.годину и то
да:
-Решава у првом степену о остваривању
права грађана утврђених Законом о социјалној
заштити између осталих и праву на помоћ у кући
и кућну негу.
Такође Одлуком о остваривању права у
области социјалне заштите ( “Сл лист општина
Срема“ број:33/09, 5/12 и „Сл. лист општине Шид“
број: 12/14, 19/15 и 16/16) за које се по закону стара
општина, прописано је да Центар између осталих
послова треба да обавља и право на помоћ у кући
и кућну негу.
Законом о социјалној заштити („Службени
Гласник РС“ број :24/11) у члану 126. ставу 1.
тачки 4.
је прописано: „Оснивач центра за
социјални рад разрешиће директора центра за
социјални рад пре истека мандата и :“ако на било
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који начин онемогућава остваривање права и
услуга
из надлежности Центра за социјални
рад.Исту одредбу садржи и члан 24. став 1. тачка 4.
Статута Центра за социјални рад „Шид“ у Шиду од
04.10.2011.године.
Имајући у виду
да именована
није
спроводила
услугу из делатности Центра за
социјални рад, право на помоћ у кући и кућну
негу, за којом се у пракси показало да је веома
изражена потреба, нити је обезбедила услове за
њено спровођење, јер није обезбедила лиценцу за
наведену услугу како за установу, тако и за лица
која би исту спроводила, Општинско веће је на
хитној седници, дана 26.04. 2017.године, утврдило
Предлог Решења о разрешењу Драгане Шинке са
функције директора поменуте установе и предлаже
се Скупштини да донесе Решење о разрешењу
именоване.
Битно је напоменути да
Скупштина
општине Шид на седници одржаној 21.04.2017.
године није дала сагласност на Програм рада
поменуте установе за 2017.годину.
Имајући у виду горе наведено предлаже се
Скупштини општине да усвоји решење како је дато
у предлогу.
III
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се поднети тужба
Управном суду Србије у року од тридесет дана од
дана достављања решења.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ,,Службеном листу општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-141/II-17

Датум: 28. Април 2017.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Велимир Ранисављевић

На основу члана 124. став 1. и став 8. и 125. став 2.
Закона о социјалној заштити (,,Службени гласник
РС“, број: 24/11), члана 194. тачка 1. и 196. став 3.
Закона о општем управном поступку (Сл. лист
СРЈ“, број: 33/97, 31/01 и „Сл. гласник РС“, број:
30/10), члана 32. тачка 9. Закон о локалној
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самоуправи (,,Службени гласник РС“, број:129/07)
и члана 40. тачка 10. Статута општине Шид (
„Службени лист општине Шид“, број 18/15пречишћени текст), а по претходно прибављеној
Сагласности Покрајинског секретаријата за
социјалну политику, демографију и равноправност
полова,
Решење
број:
022-403/2017
од
25.04.2017.године, Скупштина општине Шид на
седници одржаној дана 28. априла 2017.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ,,ШИД“ У ШИДУ
I
Именује се Дејан Логарушић, доктор
правних наука из Шида, Васе Стајића 7б/1, на
функцију вршиоца дужности директора Јавне
установе социјалне заштите Центар за социјални
рад ,,Шид“ у Шиду, најдуже до 1 (једне) године.
II
Образложење
Правни основ за доношење Решења
садржан је у члану 124. став 1. и 125. став 2. Закона
о социјалној заштити (,,Службени гласник РС“,
број: 24/11), члана 194. тачке 1. и 196. став 3.
Закона о општем управном поступку (Сл. лист
СРЈ“, број: 33/97, 31/01 и „Сл. гласник РС“, број:
30/10), члану 32. тачка 9. Закон о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС“, број: 129/07)
и члану 40. тачка 10. Статута општине Шид.
Чланом 124. став 1. Закона о социјалној заштити
прописано је да:
“За директора Центра за социјални рад
може бити именован држављанин Републике
Србије, који је стекао високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године и одговарајући академски, односно стручни
назив утврђен у области правних, економских,
психолошких, педагошких и андрагошких и
социолошких наука, односно стручни назив
дипломирани социјални радник и има најмање пет
година радног искуства у струци.
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Чланом 125. став 2. Закона о социјалној заштити је
прописано да се за вршиоца дужности директора
Центра за социјални рад може именовати лице које
испуњава услове из члана 124. став 1. овог закона и
за чије именовање је прибављена сагласност из
члана 124. става 8. овог закона.
У складу са ставом 8. поменутог члана Закона о
социјалној заштити прописано је да на именовање
директора Центра за социјални рад чије је седиште
на територији Аутономне покрајине сагласност
даје надлежни орган Аутономне покрајине.
Покрајински секретаријат за социјалну политику,
демографију и равноправност полова је донео
Решење број 022-403/2017 од 25.04.2017.године
којим се даје сагласност на именовање Дејана
Логарушића, доктора правних наука из Шида, Васе
Стајића 7б/1, на функцију вршиоца дужности
директора Јавне установе социјалне заштите
Центар за социјални рад ,,Шид“ у Шиду. У
образложењу наведеног Решења се наводи да лице
испуњава све услове за именовање за вршиоца
дужности директора Центра који су прописани
чланом 124. став 1. Закона о социјалној заштити.
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
је прописано да Скупштина општине у складу са
законом 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.
Чланом 194. тачка 1. Закона о општем управном
поступку утврђено је да када је у Закону или
другом пропису одређено да решење доноси један
орган уз претходну сагласност другог органа,
решење се доноси пошто је други орган дао
сагласност. Орган који доноси решење дужан је да
у свом решењу наведе акт којим је други орган дао
сагласност.
Чланом 196. ст. 3. Закона о општем
управном поступку (“Сл. лист СРЈ” бр. 33/97 и
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31/01 и “Сл. гласник РС” број: 30/10) прописано је
да писмено решење садржи: увод, диспозитив (
изреку), образложење, упутство о правном
средству, назив органа са бројем и датумом
решења, потпис службеног лица и печат органа.
Чланом 40. тачка 10. Статута општине Шид је
прописано да Скупштина општине у складу са
законом 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.
Општинско веће је на хитној седници,одржаној
дана 26.04.2017.године, утврдило Предлог Решења
о разрешењу Драгане Шинке са функције
директора и именовање вршиоца дужности
директора установе Дејана Логарушића, доктора
правних наука из Шида, Васе Стајића 7б/1.
Имајући у виду све горе изложено предлаже се
Скупштини општине да донесе решење како је
дато у предлогу.
III
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се поднети тужба
Управном суду Србије у року од тридесет дана од
дана достављања решења.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ,,Службеном листу општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-142/II-17

Датум: 28. април 2017
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Велимир Ранисављевић
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Службени лист општине Шид, излази по потреби,
Издавач Општинска управа општине Шид, Одељење за скупштинске и правно-стручне послове,
Карађорђева бр. 2 Шид.
Уредник Ромко Папуга, начелник општинске управе општине Шид, телефон: 022/712 – 544
www.sid.rs
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