ПРЕДЛОГ
На основу члана 32. став 1. тачка 8. а у вези члана 7. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл.
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. Закон ), члана 5. став 3. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 4. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“, број 88/2011) и члана 41. ст.1. тач. 29. Статута општине Димитровград ("Сл.
Лист Града Ниша", бр. 28/14-пречишћен текст, 72/15 и 156/16), Скупштина општине Димитровград на
седници одржаној дана ______________ донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ О Д Л У К E
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ДИМИТРОВГРАД
Члан 1.
У члану 13. ст. 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Комуналац“ Димитровград број:
06-104/2016-I/7-4 од 10.10.2016. године објављена у Сл. листу града Ниша бр. 118/16,
иза алинеје 47. додајe се алинеја 48. којa гласи:
„ - 35.30 снабдевање паром и климатизација. “
Члан 2.
У свему осталом Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа ''Комуналац''Димитровград
број: 06-104/2016-I/7-4 од 10.10.2016. године објављена у Сл. листу града Ниша бр. 118/16 остаје
непромењана.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу града Ниша“.
Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке постоји у Закону о локалној самоуправи ("Сл. гласник
РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон) где законодавац у члану 32. став 1. тачка 8 овлашћује
Скупштину општине да „оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом
општине и врши надзор над њиховим радом“, док у члану 7. став 1. прописује да „јединице локалне
самоуправње за остваривање својих права и дужности и за задовољавање потреба локалног
становништва може основати предузећа, установе и друге организације које врше јавну службу, у
складу са законом и статутом“.
Одредбом чл. 5. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 15/2016) предвиђено је
између осталог да акт о оснивању јавног предузећа доноси скупштина јединице локалне самоуправе.
Одредбом, члана 4. Закона о комуналним делатностима(„Службени гласник РС“, број 88/2011),
предвиђено је да јединица локалне самоуправе у складу са законом обезбеђује организационе,
материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за
техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и
њихов развој.
Статут општине Димитровград („Сл. лист Града Ниша", бр. 28/14-пречишћен текст, 72/15 и
156/16) у чл. 41. ст.1. тач. 29. такође предвиђа да СО „оснива службе, јавна предузеће, установе и
организације утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом“.
Основни разлог за доношење ове Одлуке је уступање на коришћење парног котла којим се врши
производња и дистрибуција топлотне енергије.
На основу свега напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.
Број: ________________
У Димитровграду, _______2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК,

