
 

На основу члана 92 став 2 Закона о социјалној и дјечијој заштити (,,Сл. Лист ЦГ“ бр. 27/13, 01/15, 
42/15,47/15, 56/16, 66/16, 01/17, 31/17, 42/17 и 50/17) и члана 33 став 1, тачка 45 Статута Општине 
Беране (,,Сл.лист РЦГ- Општински прописи“ број 21/04, 34/06, и ,,Сл.лист ЦГ- Општински 
прописи“ бр 6/11) Скупштина Општине Беране на сједници одржаној 11. 07. 2018. донијела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Статута ЈУ,,Дневни центар за дјецу 
и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ Беране 

 

 

Члан 1  

Даје се Сагласност на Одлуку о измјенама и допунама Статута ЈУ,,Дневни центар за дјецу и 
омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ Беране број 2917, коју је Управни Одбор донио на 
сједници одржаној 21.02.2018. године. 

Члан 2  

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Црне Горе-Општински 
прописи. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ 

 

 
Број: 02-030-406      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Беране,16. 07. 2018.г.       Новица Обрадовић 
 
 

 

 

 



 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 92 став 2 Закона о социјалној и дјечијој 
заштити којим је предвиђено да Сагласност на Статут јавне установе даје оснивач. 

Чланом 33 став 1 тачка 45 Статута Општине Беране прописано је да Скупштина Општине даје 
сагласност на Статут јавних служби, на статусне промјене, повећање и смањење главнице, на план 
развоја и Програм рада и друга програмска акта јавних служби. 

Разлози за доношење ове Одлуке проистекли су из обавезе Јавне установе,, Дневни центар за дјецу 
и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ Беране да усагласи Статут, као основни општи 
акт, са Законом о социјалној и дјечијој заштити, у дијелу који се односи на број чланова и састав 
чланова Управног одбора. 

Предлажемо да Скупштина донесе Одлуку као у тексту предлога. 

 

 

 

Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности 

 

 


