П РЕ Е Д Л О Г
На основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима (“Сл.гласник РС”,
бр. 15/2016) , члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник
Републике Србије број 129/07, 83/2014-др. Закон и 101/16-др. закон) и члана 41. став 1. тачка
30. Статута Општине Димитровград („Службени лист Града Ниша – пречишћен текст бр.
28/14, 72/15 и 156/16), Скупштина Општине Димитровград, на седници одржаној дана
____2017. године донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ДИМИТРОВГРАД

Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статут Јавног предузећа
„Комуналац“ Димитровград, донета од стране Надзорног одбора предузећа бр. 2741-13/17
од 22.11.2017. године
Члан 2.
Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу
града Ниша.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења постоји у члану 69. Закона о јавним
предузећима (“Сл.гласник РС”, бр. 15/2016) где законодавац у ставу 1. тачки 1. прописује да
„Ради обезбеђивања заштите општег интереса у јавном предузећу Влада, односно надлежни
орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, даје сагласност на Статут“,
односно у овом случају на измене и допуне Статута.
Закон о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/07), у члану 32. став 1. тачка
9. овлашћује СО-е да поред именовања и разрешења НО Јавних предузећа, именовање
директор ЈП, даје и сагласност на Статут Јавних предузећа.
Статут општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 79/08, 74/09 и 10/13) у
члана 41. став 1. тачка 30., такође овлашћења СО-е да поред именовања и разрешења НО
именовање-разрешење директора ЈП, даје сагласност на Статуте ЈП.
Разлог доношења овог Решења јесте проширење делатности предузећа, односно
измене и допуне статута, те потреба да се да сагласност на промене од стране оснивача.
Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом
у року од 30 дана од дана достављања решења.





Решење доставити:
Јавном предузећу „Комуналац“ у Димитровграду,
НО предузећа,
Архиви.

Број: _______________
У Димитровграду, ___________2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров

