ПРЕДЛОГ
На основу члана 124. Закона о социјалној заштити (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2011), члана 32.
став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр 129/07, 83/14 – др. Закон и
101/16 – др. Закон) и члана 41. став 1. тачка 30. Статута општине Димитровград („Сл. лист града
Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16) и Сагласности Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања бр: __________ од __________. године, Скупштина
општине Димитровград, на седници одржаној дана _______ 2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ ДИМИТРОВГРАДУ
Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ Анита Марков, дипломирани психолог, ул. Царибродских уметника бр. 6, из
Димитровграда, ЈМБГ 0212974738225, за директора Центра за социјални рад за општину
Димитровград на период од четири године, почев од дана доношења Решења односно од
_____________2017. године.
Члан 2.
Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Сл. листу града Ниша.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења постоји у члану 124. Закона о социјалној заштити
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/2011) где законодавац у ставу 2. прописује поступак и начин за именовање
директора Центра за социјални рад.
Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр 129/07 и 83/14) у члану 32. став 1. тачка 9.
даје овлашћење СО-е да „именује и разрешава Управни и Надзорни одбор, именује и разрешава
директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и дају сагласност на
њихове Статуте у складу са Законом“.
Статут општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст и 72/15)
такође у члану 41. став 1. тачка 30. прописује да „Скупштина општине именује и разрешава Управни
и Надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузеће, установа, организација и
служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове Статуте у складу са Законом.
Разлог за именовање директора Центра за социјални рад јесте истек мандата од једне
године вршиоцу дужности директора Центра за социјални рад, његово разрешење, поштовање
позитивних правних прописа, потреба именовања директора установе, а све у циљу нормалног и
уобичајеног рада установе социјалне заштите.
Ступање Решења на снагу наредног дана од дана објављивања јесте потреба да се у што
краћем року изврши упис директора у регистар Привредног суда у Нишу.
На основу напред наведеног донето је Решење као у диспозитиву.
Правна поука: Против овог Решења може се покренути управни спор у року од 30
дана од дана достављања Решења.
Решење доставити:
- Именованом директору,
- УО Центра за социјални рад,
- Архиви.
Број: _____________
У Димитровграду, _________2017. године
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