
              
          ПРЕДЛОГ  
     
 На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 
бр 129/07, 83/14 – др Закон и 101/2016 – др. Закон) и члана 41. став 1. тачка 47.  Статута 
општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр.28/14-пречишћени текст, 72/15 и 156/16), 
Скупштине општине Димитровград, на седници одржаној дана __2017. године донела је 
 
 

   РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „8 СЕПТЕМБАР“ У ДИМИТРОВГРАДУ 
ЗА РАДНУ 2016/2017 ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 

  Усваја се Извештај о раду Предшколске установе „8 септембар“ у Димитровграду за 
радну 2016/2017 годину бр. 01-461 од 17.08.2017. године, усвојен Одлуком Управног Одбора 
установе бр. 02-550 од 12.09.2017. године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу града Ниша. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Правни основ за доношење овог Решења постоји у члану 41. став 1. тачка 47. Статута 
Општине Димитровград Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14-пречишћени текст, 
72/15 и 156/16) где изричито стоји да СО-е „разматра и усваја годишњи извештај о раду 
јавних предузећа, установа и других јавних служби, чији је оснивач или већински власник 
Општина“. 
  
 
Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом 
      у року од 30 дана од дана достављања решења. 

 
 

Решење доставити: 
 

 Управном Одбору ПУ, 
 директору ПУ, 
 Архиви. 

 
 
Број: ____________ 
У Димитровграду, ________2017. године.  
 
     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД  
 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
                                                                                                 
 
           
              



         ПРЕДЛОГ   
           

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 
бр 129/07, 83/14 – др Закон и 101/2016 – др. Закон) и члана 41. став 1. тачка 42.  Статута 
општине Димитровград Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр.28/14-пречишћени текст, 
72/15 и 156/2016), Скупштине општине Димитровград, на седници одржаној дана 
______2017. године донела је 
 
 
 

   РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА   

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „8 СЕПТЕМБАР“ У ДИМИТРОВГРАДУ 
ЗА РАДНУ 2017/2018 ГОДИНУ 

 
 
 

Члан 1. 
 

  Даје се сагласност на Годишњи План рада Предшколске установе „8 септембар“ у 
Димитровграду за радну 2017/2018 годину бр. 01-463 од 17.08.2017. године, усвојен Одлуком 
Управног Одбора установе бр. 02-552 од 12.09.2017. године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу града Ниша. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Правни основ за доношење овог Решења постоји у члану 41. став 1. тачка 42. Статута 
Општине Димитровград Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр.28/14-пречишћени текст, 
72/15 и 156/2016) где изричито стоји да СО-е поред разматрања извештаја о раду „даје 
сагласност на програм рада корисника буџета“. 
  
Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом 
      у року од 30 дана од дана достављања решења. 

 
Решење доставити: 
 

 Управном Одбору ПУ, 
 директору ПУ, 
 Архиви. 

 
 
Брoj: _____________ 
У Димитровграду, ________2017. године.  
 
     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД  
 
 

   ПРЕДСЕДНИК, 
                                                                                                     


