
 
На основу члана  34 став 1 тачка 2 Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.лист РЦГ“, бр  42/03, 28/04, 75/05 и 13/06 и „Сл.лист ЦГ“, бр.88/09 
и 3/10, 38/12 и 10/14), члана 105 Закона о социјалној и дјечјој 
заштити(“Сл.лист РЦГ“, бр. 27/13) и члана 33 Статута општине Беране 
(„Сл.лист РЦГ – општински прописи“, бр. 21/04 и 34/06 и „Сл.лист ЦГ-
општински прописи“, бр. 6/11) Скупштина општине Беране на сједници 
одржаној  5. маја  2014. године, доноси 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о измјенама и допунама одлуке о оснивању Јавне установе 

Дневни центар  за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у 
развоју 

 
 

Члан 1 
У Одлуци о оснивању Јавне установе Дневни центар за дјецу и 
омладину са сметњама и тешкоћама у развоју (Сл.лист ЦГ-Општински 
прописи“ бр.36/11) ,члан 10 мијења се и гласи :  
„Предсједникa и чланове Управног одбора именује и разрјешава 
оснивач, на предлог надлежног радног тијела. 
Управни одбор има предсједника и четири члана одбора. 
Управни одбор чине три представника оснивача, један представник 
запослених и један представник корисника ,односно родитеља 
корисника 
Представник запослених и представник корисника бира се на начин 
прописан Статутом Јавне установе“. 

Члан 2 
Послије члана 10,додаје се нови члан 10а који гласи: 
„Предсједник и чланови Управног одбора могу бити разријешени прије 
истека мандата у случајевима прописаним Законом о социјалној и 
дјечјој заштити“ 
 

Члан 3 
Члан 16 Одлуке о оснивању Јавне установе Дневни центар за дјецу и 
омладину са сметњама и тешкоћама у развоју, се брише. 
 

Члан 4 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Сл.листу ЦГ општински прописи“. 
 

Скупштина општине Беране 
 

Број: 02-030-174                                                Предсједник Скупштине 
Беране, 6. 05. 2014.                                                   Горан Киковић                                                 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Правни основ 
 
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 105 Закону 
о социјалној и дјечјој заштити, којим је прописано да акт о оснивању 
Јавне установе чији је оснивач Општина доноси надлежни орган 
Општине, члану 45 Закона о локалној самоуправи који прописује да 
Скупштина доноси прописе и друге акте, а што је прописано чланом 33 
и 37 Статута општине Беране . 
 
 
Разлози за доношење Одлуке 
 
Разлози за доношење ове Одлуке су доношење новог Закона о 
социјалној и дјечјој заштити, из чега произилази усклађивање 
оснивачког акта за Законом, који прописује другачији начин именовања 
и састав Управног одбора, разлоге за разрјешење предсједника и 
чланова Управног одбора, (члан 107 и 108 Закона).  
 
Како је Статут ЈУ Дневног центра усклађен са Законом о социјалној и 
дјечјој заштити то неминовно изискује потребу и усаглашавања 
оснивачког акта са Законом. 
 
Измјене и допуне Одлуке о оснивању Јавне установе Дневни центар  
за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју су 
предложене с разлога што је Статут ЈУ Дневни центар усаглашен са 
законом па се указала потреба за усаглашавањем оснивачког акта са 
законом. 
 
На основу напријед изложеног предлажемо да се предлог Одлуке 
усвоји као  у тексту. 
 
 

 
Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности 

 
 


