ПРЕДЛОГ
На основу члана 12. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“ бр 24/11), члана
32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр 129/07, 83/14 – др.
Закон и 101/2016) и члана 41. став 1. тачка 7. и 29. 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 ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
ПОСЛОВА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ ДИМИТРОВГРАД
Члан 1.
Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова Центра за
социјални рад за општину Димитровград, достављен од стране директора Установе бр. РО
110-28/2018 од 28.02.2018. године.
Члан 2.
Утврђују се послови и систематизација радних места под редним бројем од 1-7, с тим
што један извршилац се финансира из буџета општине Димитровград.
Члан 3.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Димитровград.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења постоји у члану 12. Закона о социјалној
заштити („Сл. гласник РС“ бр 24/11) где законодавац прописује да „На статут и акте о
организацији и систематизацији послова установе социјалне заштите сагласност даје
оснивач, т.ј. Скупштина општине.
Статута 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 7.
прописује да Скупштина општине „оснива службе, јавна предузећа, установе и организације,
утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом“.
Разлог доношења овог Решења јесте поштовање законских правних прописа а у циљу
функционисања 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:




Центру за социјални рад за општину Димитровград,
Архиви.

Број: ________________
У Димитровграду, __________2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров

