ПРЕДЛОГ
На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 14) Статута општине
Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19), Скупштина општине Димитровград, на
седници ___________. године донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПИРОТ
Члан 1.
Именује се члан Надзорног одбора Историјског архива Пирот, ВЕСНА НИКОЛОВ –
дипломирани археолог из Димитровграда, ул. Нишава 30, на период до истека мандата Надзорног
одбора.
Члан 2.
Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. листу општине
Димитровград“.
Образложење
Правни основ за именовање члана Управног одбора Историјског архива Пирот постоји у
члану 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи, који прописује да Скупштина општине
„именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте,
у складу са законом.“
Статут општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19) у чл. 40 ст. 1
тачка 14) прописује да Скупштина општине „именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор
и директоре установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте
у складу са законом.“
Како је Скупштина општине Димитровград саоснивач Историјског архива, с тога се као
основ за именовање члана Надзорног одбора Историјског архива Пирот примењују исте законске
одредбе које важе у случају именовања чланова надзорних одбора установа чији је оснивач.
Основни разлог доношења овог Решења јесте тај што се разрешењем предходног члана
Одбора јавила потреба да се употпуни упражњено место, а све у циљу нормалног и уобичајеног
рада Надзорног одбора Архива.
Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба Вишем суду у Пироту.

Решење доставити:




Именованом члану НО
Историјском архиву,
Архиви

Број: __________________
У Димитровграду, _______________- године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров

