
 

           П Р Е Д Л О Г  
         
 

На основу члана 146. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 
99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015), а у вези члана 6. Закона о јавним предузећима  („Сл. гласник 
РС“, бр. 15/2016), члана 20. Уговора о организовању ЈКП „Регионална депонија Пирот“ - Пирот, бр. 
189 од 07.05.2014. године и у вези члана 3. Анекса уговора о организацији ЈКП „Регионалана 
депонија Пирот“ - Пирот ради усклађивања са Законом о јавним предузећима бр. 436 од 27.11.2017. 
године, Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној ______2017. године донела је: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности  

на Одлуку о повећању основног капитала ЈКП „Регионална депонија Пирот“ - Пирот 
 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност на Одлуку о повећању основног капитала ЈКП „Регионална депонија 
Пирот“ – Пирот, донета од стране Надзорног одбора предузећа бр. СД 401 од 01.12.2017. 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 146. Закона о привредним 
друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015), где законодавац 
прописује да се оснивачки капитал повећава на основу Одлуке Скупштине, у овом случају Одлуке 
Скупштине општине Димитровград као једног од оснивача предузећа, сходно ставу 2. истог члана 
Закона. 

У члану 20. Уговора о организовању ЈКП „Регионална депонија Пирот“ – Пирот ради 
усклађивања са Законом о јавним предузећима бр. 189 од 07.05.2014. године, прописује у ставу 2. 
да „добит ЈП утврђује се и распоређује у складу са Законом, Уговором и Статутом, док у ставу 3. 
Стоји да „Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност 
оснивача“, т.ј. Скупштине општине Димитровград као једног од оснивача предузећа. 

 
 

Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом   
         у року од 30 дана од дана достављања решења. 
 
 Решење доставити: 

 ЈКП „Регионална депонија Пирот“ - Пирот, 
 НО предузећа, 
 Архиви. 

 
Број: _____________________ 
У Димитровграду, _______________2017. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 Зоран Ђуров 


