
На  основу  члана  13. Закона  о  јавним  службама (“Службени  гласник  РС”,  бр.

42/91,71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона и 83/14 - др.

закон), члана 113. Закона о социјалној заштити (“'Службени гласник РС”, број 24/11) и чл.

36. ст. 1. тач. 10. и 128. ст. 1. Статута града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”,

бр. 7/19, 18/19 и 29/19), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној  дана  -------------

2020. године, донео је

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Члан 1.

У  Одлуци о оснивању Центра за социјални рад града Зрењанина (“Међуопштински

службени  лист  Зрењанин”,  број  1/92,  “Службени  лист  општине  Зрењанин”,  број  1/98  и

“Службени лист града Зрењанина”, број 14/11),  у члану 2. став 4. мења се и гласи:

“Седиште Центра је у Зрењанину, у улици Др Славка Жупанског број 2.”

Члан 2.

           У члану 3. став 1. мења се и гласи:

          “Делатност Центра је:

- 88.99 - остала непоменута социјална заштита без смештаја.”

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у “Службеном листу

града Зрењанина”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ЗРЕЊАНИН
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Образложење

           Чланом 13. Закона о јавним службама (“'Службени гласник РС”, бр. 42/91,71/94, 79/05 

- др. закон, 81/05 - испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона и 83/14 - др. закон) утврђено је да

оснивач установе обезбеђује средства потребна за оснивање и почетак рада установе и 

доноси акт о оснивању  и  да  акт о оснивању треба да садржи назив оснивача; назив и 

седиште установе; делатност установе; износ средстава за оснивање и почетак рада установе 

и начин обезбеђивања средстава; права и обавезе оснивача, у погледу обављања делатности 

згог које је основана, међусобна права и обавезе установе и оснивача; одређивање органа 

управљања установе у оснивању и његова овлашћења; лице које ће до именовања директора 

установе обављати његове послове и вршити његова овлашћења и рок за доношење статута, 

именовање директора и органа управљања.

Чланом 113. став 1. Закона о социјалној заштити (“Службени гласник РС”, број 24/11),

регулисано  је  да  оснивач  установе  социјалне  заштите  обезбеђује  средства  потребна  за

оснивање и почетак рада установе и доноси акт о оснивању који мора да садржи прописане

елементе.

             Чланом 36. став 1. тачка  10. Статута града Зрењанина (“Службени лист града

Зрењанина”,  бр.  7/19,  18/19  и  29/19)  прописано  је  да  Скупштина  града,  између  осталог,

оснива установе, организације и службе у области социјалне заштите, а чланом 128. став 1.

Статута  регулисано  је  да  Скупштина  града  доноси  одлуке,  друге  опште  акте,  наредбе,

решења, закључке, препоруке и упутства.

              Одлуком Скупштине града Зрењанина број 06-95-2/19-I донетом 27. септембра 2019.

године, основан је Центар за пружање услуга социјалне заштите у граду Зрењанину - “Мост”

који  се,  између  осталих, бави  делатношћу  87.90  -  остали  облици  социјалне  заштите  са

смештајем  и  88.91  -  делатност  дневне  бриге  о  деци,  што  су  биле  делатности  Центра  за

социјални рад града Зрењанина, па је потребно ове делатности брисати у Одлуци о оснивању

Центра за социјални рад града Зрењанина.

                Такође, мењан је и назив улице у којој је седиште Центра за социјални рад града

Зрењанина, тако да уместо досадашњег назива улице Народног фронта треба да стоји назив

Др Славка Жупанског.

                 На основу наведеног, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Одлуку о

изменама Одлуке о оснивању Центра за социјални рад града Зрењанина, у датом тексту.

Обрадила:

Весна Алексин

                                                       СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА

                                                Милан Мркшић
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