ПРЕДЛОГ
На основу члана 22. став 1.тачка 2. и става 3. истог члана Закона о јавним предузећима
(“Сл.гласник РС”, бр. 15/2016), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник
РС”, бр. 129/07, 83/14-др. Закон и 101/16-др. Закон) и члана 41. став 1. тачка 42. Статута општине
Димитровград (''Службени лист града Ниша'', бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16),
Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана ____.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ И ЦЕНОВНИКОМ УСЛУГА ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа „Комуналац“ Димитровграда за
2018. годину, са финансијским планом и ценовником услуга за 2018. годину донет од стране
Надзорног одбора предузећа бр. 2822-1/17 од 30.11.2017. године
Члан 2.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Димитровград.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења постоји у члану 22.став 1. тачка 2. Закона о јавним
предузећима (“Сл.гласник РС”, бр. 15/2016) где законодавац прописује да Надзорни одбор доноси
годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним
планом пословне стратегије и развоја, на који сагласност даје орган јединице локалне самоуправе,
односно СО-е, сходно ставу 3. истог члана.
Статут општине Димитровград (''Службени лист града Ниша'', бр. 28/14-пречишћен текст,
72/15 и 156/16) у члану 41. ставу 1. тачки 42. прописује да Скупштина општине даје сагласност на
програм рада кориснику буџета, односно предузећа чији је оснивач што је случај са ЈП „Комуналац“
Димитровград.
Основни разлог доношења овог Решења јесте поштовање императивних законских норми, а
све у циљу нормалног и уобичајеног рада 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:




ЈП „Комуналац“ у Димитровграду,
Надзорном одбору,
Архиви.

Број: _______________
У Димитровграду, ________2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров

