
            П Р Е Д Л О Г  
 
 На основу члана 9. став 1. тачка 3. а у вези члана 11. став 1. и члан 13. став 1. Закона о 
црвеном крсту Србије („Сл. гласник РС“ бр. 107/2005)  и члана 41. Статута општине Димитровград 
(„Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 - пречишћен текст, 72/15 и 156/16), Скупштине општине 
Димитровград, на седници одржаној дана _________2017. године донела је: 
 
 

   РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА – ЈАВНА ОВЛАШЋЕЊА 

И БУЏЕТ ЦРВЕНОГ КРСТА ДИМИТРОВГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ,  
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 

 
Члан 1. 

 
 Даје се сагласност на Програм рада – јавна овлашћења и буџет Црвеног крста Димитровград 
за 2018. годину, са финансијским планом, донет од стране Управног одбора Црвеног крста 
Димитровград бр. 20/17 од 06.12.2017. године. 
 
 

Члан 2. 
 

 Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу општине Димитровград. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Правни основ за доношење овог Решења постоји у члану 9. став 1. тачка 3. Закона о црвеном 
крсту Србије („Сл. гласник РС“ бр. 107/2005) где законодавац прописује да Цевени крст Србије 
доноси план и спроводи програм припреме за деловање уз координацију са надлежним државним 
органима што подразумева и са јединицама локалне самоуправе, сходно члану 11. став 1. истог 
Закона где стоји да поред осталог „Црвени крст Србије сарађује са надлежним државним органима, 
организацијама територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе“. 
 У члану 13. став 1. се прописује да се средства обезбеђују у буџету Републике Србије, буџету 
аутономне покрајине и буџету јединице локалне самоуправе“. 
 У ставу 3. истог члана стоји да „средства се обезбеђују у складу са законом преко јединице 
локалне самоуправе а на основу њиховог годишњег програма рада са финансијским планом“. 
 Основни разлог јесте поштовање законских прописа т.ј. давање сагласности на Програм рада 
– јавна овлашћења и буџет Црвеног крста Димитровград за 2018. годину са финансијским планом за 
2018. годину, те у том смислу се доноси решење као у диспозитиву. 
  
 
Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом  
     у року од 30 дана од дана достављања решења. 

 
 

Решење доставити: 
 

 Црвеном крсту Димитровград, 
 Архиви. 

 
Број: __________________ 
У Димитровграду, ___________2017. године 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
                            ПРЕДСЕДНИК, 
                               Зоран Ђуров 


