ПРЕДЛОГ
На основу члана 32. став 1. тачка 4. и 6. Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. Закон и 101/16-др. Закон) и члана 14. и 15. став 2. тачка 3.
Закона о јавном здрављу ("Сл. гласник РС", бр. 15/16) и члана 41. Статута општине
Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15, 156/16 и „Сл. лист
општине Димитровград“, бр. 7/18), Скупштине општине Димитровград, на седници одржаној
дана _________2018. године донела је:
ОДЛУКУ
о покретању поступка израде Локалног Плана јавног здравља општине Димитровград
за период 2018-2025 године
Члан 1.
Овом Одлуком се приступа изради Локалног Плана јавног здравља општине
Димитровград за период 2018-2025 годину (у даљем тексту План).
Члан 2.
Циљ израде Плана је доношење стратешког документа којим се унапређује
спровођење друштвене бриге за јавно здравље у свим областима деловања јавног здравља
на територији општине Димитровград.
Члан 3.
Задатак Плана је да прецизира и дефинише циљеве који ће садржати мере и
активности које ће допринети унапређењу друштвене бриге за јавно здравље и то у
областима:
-

Физичког, менталног и социјалног здравља становништва,
Промоције здравља и превенције болести,
Организације и функционисање здравственог система,
Животне средине и здравља становништва,
Радне околине и здравља становништва,
Поступања у кризним и ванредним ситуацијама.
Члан 4.

Планом ће бити обухваћена и питања сарадње, координације, организације и
усмеравање спровођења активности у обалстима јавног здравља кад се остварује
заједничким активностима надлежних организационих јединица локалне самоуправе и
носилаца и учесника у области јавног здравља, као и праћење рада здравствених служби и
здравља становништва на територији општине Димитровград, праћење стања животне
средине, а нарочито воде, ваздухе, земљишта, буке, вибрације, зрачења као и сва друга
питања од значаја за подизање квалитета јавног здравља на територији општине
Димитровград у складу са Законом и подзаконским актима.
Члан 5.
Носиоци израде Плана су Савет за здравље општине Димитровград и Одељење за
финансијске послове – Одсек за локалну пореску администрацију, пољопривреду и заштиту
животне средине.
Рок за израду Плана је 120 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. лист општине
Димитровград“.
Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке је постоји у члану 32. став 1. тачка 6. Закон о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. Закон и 101/16-др. Закон)
где законодавац овлашћује Скупштину општине да „доноси прописе и друге опште акте“, док
у тачки 4. прописује да Скупштина општине „доноси програме развоја општине и појединих
делатности“, као и чланови 14. и 15. Закона о јавном здрављу ("Сл. гласник РС", бр. 15/16)
којим је предвиђена надлежност локалне самоуправе за доношење мера о друштвеној бризи
за јавно здравље на локалном нивоу.
Разлог за доношење ове Одлуке од стране Скупштине општине као највишег
„законодавног органа“ у Општини јесте што законодавац у члану 15. став 2. тачка 3. Закона о
јавном здрављу ("Сл. гласник РС", бр. 15/16) прописује да Савет за здравље „доноси
предлог Плана јавног здравља на локалном нивоу који усваја Скупштина јединице локалне
самоуправе и прати његово спровођење кроз посебне програме из обаласти јавног здравља,
те сходно томе сматрамо да Скупштина општине као највиши орган Општине има
надлежност да донесе и Одлуку о покретању поступка израде Плана.

Број: ___________________
У Димитровграду, ___________2018. године
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