ПРЕДЛОГ
На основу члана 7. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007,
83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 110. ст.1. Закона о спорту ("Сл. гласник РС", бр.
10/2016), члана 39. ст.1. и ст. 2. и чл. 40. ст.1. Закона о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010,
99/2011 - др. закон, 93/2012 и 84/2015), члана 4. и чл. 13. ст.1. Закона о јавним службама ("Сл. гласник
РС", бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014
- др. закон) и члана 41. ст.1. тач. 29. Статута општине Димитровград пречишћен текст ("Сл. лист града
Ниша", бр. 28/14, 72/15 и 156/16), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана ____
2017. године доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ „Спортско
туристички центар Цариброд“ Димитровград
Члан 1.
У члану 12. ст. 2. Одлуке о оснивању Установе за спорт и туризам „Спортско туристички ценатр
Цариброд“ Димитровград („Сл. лист града Ниша бр. 51/16) иза алинеје 9. додају се алинеја 10. и
алинеја 11. које гласе:

ЛЕД билборд на кп.бр. 1600/2, уписане у ЛН.бр. 3206 КО Димитровград,

терен за велики фудбал на кп.бр. 812 уписане у ЛН бр. 926 КО Димитровград, укупне
површине 16849 м2.
Члан 2.
У свему осталом Одлука о оснивању Установе за спорт и туризам „Спортско туристички ценатр
Цариброд“ Димитровград („Сл. лист града Ниша бр. 51/16) остаје непромењана.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Града Ниша“.
Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке постоји у одредбама члана 7. став 1. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон) којим је предвиђено да јединица
локалне самоуправе 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.
Одредбама члана 110. ст.1. Закона о спорту ("Сл. гласник РС", бр. 10/2016) предвиђено је да се
Установе у области спорта могу оснивати, у складу са законом којим се уређују јавне службе,као и да се
у буџету оснивача обезбеђују се средства за рад, у складу са законом.
Одрадбама члана 39. ст.1. и ст. 2. Закона о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010,
99/2011 - др. закон, 93/2012 и 84/2015) предвиђено је да јединица локалне самоуправе може основати
туристичку организацију или обављање тих послова поверити другом правном лицу, а да организација
може бити постојећа јавна служба или привредно друштво, односно правно лице које је основано за
обављање делатности у области туризма.Одредбама чл. 40. ст.1. истог закона предвиђено је да
Туристичка организација, уз сагласност оснивача, у циљу планирања, координације и управљања
туристичким активностима, може са другом туристичком организацијом, привредним друштвом, другим
правним лицем и предузетником који обавља делатност из области саобраћаја, туризма,
угоститељства, промета робе и услуга, културе, спорта, информисања, конгресних и сајамских
активности, основати организацију за оперативне, маркетиншке и промотивне послове.
Одредбама члана 4. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др.
закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон) предвиђено је да
Установу, предузеће и други облик организовања за обављање делатности односно послова могу
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основати: Република, аутономна покрајина, град, општина и друга правна и физичка лица. Одредбама
чл. 13. ст.1. истог закона предвиђено је да оснивач установе обезбеђује средства потребна за оснивање
и почетак рада установе и доноси акт о оснивању.
Одредбама члана 41. ст.1. тач. 29. Статута општине Димитровград пречишћен текст ("Сл. Лист
Града Ниша", бр. 28/14 и 72/15) предвиђено је да СО Димитровград 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 ЛЕД билборда у парку на
Тргу др Зорана Ђинђића и терена за велики фудбал Установи за спорт и туризам „Спортско туристички
ценатр Цариброд“ Димитровград.
На основу свега напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

Број: ________________
У Димитровграду, _________2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК
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