ПРЕДЛОГ
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/14-др. Закон и 101/16-др. закон) и
члана 41. става 1. тачке 30. Статута општине Димитровград ("Сл. лист града Ниша", бр.
28/14 - пречишћен текст, 72/15, 156/16 и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 7/18)
Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана ________2018. године доноси:
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „8 СЕПТЕМБАР“ – ДИМИТРОВГРАД
-пречишћен текстЧлан 1.
Даје се сагласност на Статут Предшколске установе „8 септембар“ – Димитровград –
пречишћен текст-, донет од стране Управног одбора бр. 01-134 од 21.02.2018. године.
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу општине
Димитровград.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења постоји у члану 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/14-др. Закон и 101/16-др. Закон) где законодавац 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 града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст,
72/15, 156/16 и „Сл. лист општине Димитровград“ бр. 7/18) такође у члану 41. став 1. тачка
30. прописује да „Скупштина општине именује и разрешава управни и надзорни одбор,
именује и разрешава директоре јавних предузеће, установа, организација и служби чији је
оснивач и даје сагласност на њихове Статуте у складу са Законом.
Разлог за доношење овог Решења о давању сагласности јесте поступак усклађивања
са Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17), те на
основу тога доноси се решење као у диспозитиву.
Решење доставити:
- ПУ „8 септембар“,
- УО установе,
- Архиви.
Број: ________________
У Димитровграду, __________2018. године
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