
П Р Е Д Л О Г 
 

На основу члана 209. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, број 24/11), 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 и 101/16 – др закон и 47/18) и на основу члана 41. став 1. тачка 7. Статута 
општине Димитровград („Сл. лист града Наша“, бр. 28/14 - пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. 
лист општине Димитровград”, бр. 7/18), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној 
________2018. године, доноси 

 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

Члан 1. 

У Одлуци о социјалној заштити општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“ бр. 70/11 и 
27/13), члан 37. мења се и гласи: 

„члан 37 

Право на пружање помоћи у решавању стамбених потреба имају корисници новчане 
социјалне помоћи и друга лица у стању социјалне потребе, а иста се може признати као накнада за 
поправку куће или стана, давање на коришћење куће или стана у јавној својини Општине без 
накнаде или плаћање станарине.“ 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине 
Димитровград“. 

Образложење: 

Правни снов за доношење ове Одлуке о измени одлуке о социјалној заштити општине 
Димитровград („Сл. лист града Ниша“ бр. 70/11 и 27/13), постоји у члану 209. Закона о социјалној 
заштити („Сл. гласник РС“, број 24/11), где законодавац у ставу 1. прописује да из буџета јединице 
локалне самоуправе финансирају се поред осталог и услуге становања, у случају без накнаде, или 
плаћањем станарине од стране јединице локалне самоуправе. 

Основни разлог за ову измену јесте уређења имовинско правних односа, поштовање 
позитивне правне регулативе а све у циљу стварања правних предпоставки и услове за пружање 
помоћи, односно бесплатно становање наших најугроженијих суграђана. 

 
Број: _____________________ 
 
У Димитровграду, ______________ године 
     
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
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