
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) и члана 12 Правилника о поступку 
припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 16.12.2010. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о измени Одлуке о оснивању Центра за социјални 
рад  „Свети Сава“ у Нишу. 
 
 II Предлог одлуке о измени Одлуке о оснивању Центра за социјални рад  „Свети 
Сава“ у Нишу, доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у 
дневни ред седнице Скупштине Града. 
 
 III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Иван Николић, начелник Управе за дечију, социјалну и примарну 
здравствену заштиту. 
 
 
Број: 1282-17/2010-03 
Датум: 16.12.2010. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 
 
 



 
На основу члана 13. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91 и 
71/94), члана 4. и 6. Закона о класификацији делатности („Службени гласник РС“, број 
104/09) и члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008) 
 Скупштина Града Ниша, на седници од _________2010.године донoси 
 
 

О Д Л У К У 
о измени Одлуке о оснивању Центра за социјални рад  „Свети Сава “у Нишу 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о оснивању Центра за социјални рад  „Свети Сава“ у Нишу („Службени 
лист Града Ниша“, број 17/1998) у члану 3.став 2. речи „надлежне службе за платни 
промет и финансијски надзор“замењују се речима 
 „Министарства финансија- Управа за трезор филијала Ниш.“ 
 
                                                              Члан 2. 

У члану 4. став 2. мења се и гласи:   
 " Делатност центра за социјални рад је: 
 8899 – остала непоменута социјална заштита без смештаја.“ 
  
                                                             Члан 3. 

У члану 6. став 3. речи“уз сагласност Извршног одбора Скупштине града“ 
замењују  се речима “ уз сагласност Градоначелника града“.  
 
                                                             Члан 4. 

 
 Установа је у обавези да усагласи статут са овом Одлуком у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 5. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Града Ниша“. 
 
Број:___________ 
У Нишу,________2010.г. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 

        Председник 
          Проф.др Миле Илић 
 

 
  



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

 Ступањем на снагу Закона о класификацији делатности („Службени гласник РС“, 
број 104/09) и доношењем Уредбе о класификацији делатности („Службени гласник РС“, 
број 54/10) настала је обавеза усклађивања шифара делатности јединица 
разврставања са шифрама делатности по Уредби о класификацији делатности.  
 
 Ставом 2. члана 6 Закона о класификацији делатности предвиђено је да јединице 
разврставања које се региструју у посебним регистрима,  пријаву за регистрацију и 
пријаву за разврставање, заједно са актом о оснивању, подносе органу који води 
посебан регистар.  
 
 Из наведене одредбе произилази обавеза измене оснивачког акта односно 
Одлуке о оснивању Установе у смислу усклађивања шифара делатности у складу са 
новом Уредбом о класификацији делатности, а у сврху уписа у одговарајући посебан 
регистар.  
 
 Усаглашавање шифара делатности је извршено у складу са Упоредним 
прегледом претходне и нове класификације делатности, који је сачинио Републички 
завод за статистику  ради уједначене примене Уредбе о класификацији делатности, а 
којим су дате паралелне везе шифара делатности. 
           Измена у члану 3. Одлуке произилази из промене назива финансијске установе 
код које се води жиро рачун Центра, а измена  у члану 6. Одлуке произилази из члана 
54. став 1. алинеја 6. Статута града Ниша који предвиђа да Градоначелник даје  
сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у јавним 
службама које се финансирају из буџета Града и на број и структуру запослених и 
других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника 
буџета Града.    
 На основу изложеног, предлаже се доношење Одлуке о измени Одлуке о 
оснивању Центра за социјални рад  „Свети Сава“ у Нишу. 
 
      
У Нишу, _________ 2010. године       
 
 

Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту 
 
 
 
 

                Начелник 
 
             Иван Николић 
 
 
 
 



 
 
 

Чланови Одлуке који се мењају 
 

                                                             Члан 3. 
Центар за социјални рад је у Нишу је правно лице са својством установе. 
Центар за социјални рад има жиро рачун који се води код надлежне службе за платни 
промет и финансијски надзор 

 
Члан 4. 

 
Центар за социјални рад се оснива за обављање делатности социјалне заштите и 

обезбеђивање социјалне сигурности грађана  предвиђене законом и прописима града. 
Делатност центра за социјални рад је : 
85322-остали социјални рад у установама без смештаја. 
 
                                                    Члан 6. 
 
Директор представља Центар за социјални рад, организује и руководи радом и 

одговоран је за законитост и пословање Центра. 
Права,обавезе и одговорност директора уређују се Статутом. 
Директор доноси акт о систематизацији радних места Центра за социјални рад, уз 

сагласност Извршног одбора Скупштине града. 
 

 


