ПРЕДЛОГ
На основу члана 32. став 1. тачка 6. а у вези члана 20. став 1. тачка 4. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 15.
Закона о јавном здрављу („Сл. гласник РС“, бр. 15/16) и члана 41. Статута oпштине Димитровград
(„Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист општине
Димитровград”, бр. 7/18), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана _____2018.
године донела је
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА ПЕРИОД 2018 - 2025 ГОДИНЕ
Члан 1.
Усваја се План јавног здравља општине Димитровград за период 2018-2025, бр. 06110/2018-15 од 10.12.2018. године.

Члан 2.
О имплементацији Плана јавног здравља општине Димитровград који је саставни део овог
Решења стараће се Савет за здравље општине Димитровград.
Члан 3.
Савет за здравље ће поднети извештај о имплементацији Плана Скупштини општине
Димитровград, Министарству здравља преко Завода за здравље на годишњем нивоу.
Члан 4.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу општине
Димитровград.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења постоји у Закону о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), где законодавац прописује да
у члану 20. ставу 1. тачки 4. Општина преко својих органа, односно Скупштине општине, поред
осталог се стара о задовољавању потреба грађана у области здравствене и социјалне заштите.
Закон о јавном здрављу („Сл. гласник РС“, бр. 15/16) у члану 15 став 2. тачка 3. прописује да
Савет за здравље „доноси предлог Плана јавног здравља на локалном нивоу, који усваја
Скупштина локалне самоуправе и прати његово спровођење кроз посебне програме из области
јавног здравља“.
Основни разлог доношења овог Решења јесте усвајање Плана, поштовање позитивних
правних прописа, примена Плана са циљем унапређења здравља грађана на територији општине
Димитровград.
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,
Управном одбору,
Архиви.

Број: __________________
У Димитровграду, __________2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров

