
        
 
 
 
 
    На основу члана 43 д Статута града Краљева („Службени лист града 

Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 78. Одлуке о социјалној заштити града 
Краљева („Службени лист лист града Краљева“, број 21/17),   

   Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. 
године, донела је 

 
 

ОДЛУКУ 
О OБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
                                                              Члан 1. 

 
    Овом одлуком образује се Савет за социјалну заштиту града Краљева, 

уређује се састав, надлежност, начин рада, права и обавезе председника и чланова 
Савета и друга питања од значаја за рад Савета, у складу са законом. 

 
  Члан 2. 

 
   Савет за социјалну заштиту образује се као међусекторско саветодавно тело 

Скупштине (у даљем тексту: Савет) за потребе унапређења социјалне заштите града 
Краљева. 

 
                                                             Члан 3. 

 
    Савет има председника и шест чланова.  
    Савет се образује у следећем саставу:  
   -  помоћник градоначелника за социјална питања,  
   - члан Градског већа, ресорно задужен за социјалну политику и бригу о 

породици и деци, 
  -  представник  Центра за социјални рад у Краљеву, 
  -  представник Центра локалних услуга Краљево, 
  -  представник Полицијске управе Краљево, 
  -  представник  Основног суда у Краљеву   
  -  представник Опште болнице „Студеница" у Краљеву.   
   
                                                            Члан 4. 
 
    Председника и чланове Савета именује Скупштина града Краљева посебним 

решењем на мандатни период од четири године. 
                                                     
 
                                                     



                                                           Члан 5. 
 
Надлежности Савета су да: 

- предлаже програм унапређења социјалне заштите који усваја Скупштина 
града,  

- подноси иницијативе и предлаже мере и активности у области унапређења 
социјалне политике,  

- иницира пројекте и програме за подстицај и развој постојећих и нових услуга 
социјалне заштите у складу са стратегијом коју доноси Влада Републике Србије и 
релевантним стратешким документима Града, 

- учествује у изради и евалуацији стратегије социјалне политике, као и 
годишњих акционих планова, 

-подстиче сарадњу свих социјалних установа са територије града и 
међусекторску сарадњу, 

-  доноси Пословник о раду Савета,  
- предузима и друге активности у циљу унапређења области деловања 

социјалне заштите на нивоу Града у складу са Пословником о раду Савета. 
 

Члан 6. 
 
Питања из надлежности Савета разматрају чланови Савета на седницама. 
Седницу Савета сазива председник Савета. 
Начин рада, права и дужности председника и чланова Савета регулишу се 

Правилником о раду Савета, који усваја Градско веће града Краљева. 
Члановима Савета припада накнада за рад у складу са одлуком коју доноси 

Скупштина града.   
 

Члан 7. 
 
  Стручне и административне послове за потребе Савета обавља Одељење за 

друштвене делатности Градске управе града Краљева. 
 

Члан 8. 
 

   Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“. 
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