
 

           П Р Е Д Л О Г 
 
 

На основу члана 543. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 
99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015), код ЈП „Дирекција за изградњу и урбанизам општине 
Димитровград“ – Димитровград је окончан поступак ликвидације, те Скупштина општине 
Димитровград, на седници одржаној ______2017. године донела је 
 
 

О Д Л У К У 
O ЧУВАЊУ ПОСЛОВНИХ КЊИГА И ДОКУМЕНАТА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ 

ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД“ - ДИМИТРОВГРАД КОЈЕ ЈЕ ПРЕСТАЛО ЛИКВИДАЦИЈОМ  
 

Члан 1. 
 

ЈП „Дирекција за изградњу и урбанизам општине Димитровград“ – Димитровград, ул. 
Балканска 2, уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, МБ 
20886161; ПИБ 107866007, покренут је поступак ликвидације доношењем Решења Агенције за 
привредне регистре бр. БД 99433/2016 од 14.12.2016. године, и исти је окончан даном доношења 
Решења АПР-а т.ј. _______12.2017. године. 
 

Члан 2. 
Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон 

и 5/2015) у члану 543. став 4. предвиђа да се пословне књиге и документи, у овом случају ЈП 
„Дирекција за изградњу и урбанизам општине Димитровград“ – Димитровград које је престало 
ликвидацијом, чувају се у складу са прописима којим се уређује архивирање грађе, а да се име и 
адреса лица коме се пословне књиге и документи поверавају на чување региструје у складу са 
Законом о регистрацији, те Скупштина општине доноси Одлуку да се целокупна документација ЈП 
„Дирекција за изградњу и урбанизам општине Димитровград“ – Димитровград које је престало да 
постоји по спроведеном поступку ликвидације поверава на чување Димов Ивици из Димитровграда 
ЈМБГ 2701977733214, Балканска 11/14 , раднику Општинске управе Димитровград, распоређен на 
радном месту референт архиве и економат. 
 

Члан 3. 
Ова Одлика 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 ове Одлуке постоји у члана 543. Закона о привредним друштвима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон и 5/2015), где законодавац у ставу 4. 
прописује да „Пословне књиге и документи друштва које је брисано услед окончања ликвидације 
чува се у складу са прописима којима се уређује архивска грађа, а име и адреса лица коме су 
пословне књиге и документи поверени на чување региструје се у складу са Законом о регистрацији“. 

Разлог доношења јесте поштовање позитивних правних прописа, односно могућност 
заинтересованих лица да остваре право на увид у пословне књиге и документа брисаног предузећа, 
о свом трошку. 

 
 

 
Број: ______________________ 
У Димитровграду, ______2017. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 Зоран Ђуров 


