ПРЕДЛОГ
На основу члана 32. а у вези члана 20. став 1. тачка 16. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 – др. Закон и 101/2016 - др. Закон ) и члана 41. став 1. тачка 42. а у
вези члана 15. став 1. тачка 16. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 –
пречишћен текст, 72/15, 156/16 и „Сл. лист општине Димитровград“ бр. 7/18), Скупштина општине
Димитровград, на седници одржаној дана __________2018. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРАВЉА ДИМИТРОВГРАД
ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Даје се сагласност на План рада Дома здравља Димитровград са финансијским планом за
2018. годину, донет од стране Управног одбора Установе бр. 01-54 од 19.01.2018. године.
Члан 2.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Димитровград.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења постоји у Закону о локаној самоуправи („Сл. гласник
РС“бр. 129/07, 83/2014 – др. Закон и 101/2016 - др. Закон) где законодавац овлашћује Општину,
односно Скупштину општине као орган општине да оснива установе у области примарне
здравствене заштите и да обезбеђује њихово функционисање (члан 20. став 1. тачка 16).
Статут општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15,
156/16 и „Сл. лист општине Димитровград“ бр. 7/18), у члану 41. став 1. тачки 42. овлашћује
Скупштину општине да даје сагласност на План рада корисника буџета.
Основни разлог јесте поштовање законских норми које обавезују Скупштину општине да даје
сагласност на Програме установа чији је оснивач, а у циљу нормалног и уобичајеног функционисања
Управног одбора а самим тим и установе.

Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом
у року од 30 дана од дана достављања решења.

Решење доставити:




Дому здравља Димитровград,
УО Дома здравља,
архиви.

Број: _____________________
У Димитровграду, дана ___________2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИK
Зоран Ђуров

