
           П Р Е Д Л О Г  
 На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр 
129/07, 83/14 – др Закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018) и члана 41. став 1. тачка 30.  Статута 
општине Димитровград („Сл. лист града Наша“, бр. 28/14 - пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. 
лист општине Димитровград”, бр. 7/18), Скупштине општине Димитровград, на седници одржаној 
дана _______2018. године донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ПИРОТ“ ПИРОТ 
 
 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа „Регионална депонија Пирот“ 
Пирот, донет од стране Надзорног одбора предузећа, бр. СД 281 од 26.09.2018. године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу општине Димитровград. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Правни основ за доношење овог Решења постоји у члану 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр 129/07, 83/14 – др Закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), 
где законодавц прописује да Скупштина општине „именује и разрешава управни и надзорни одбор, 
именује и разрешава директоре јавних опредузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач 
и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом“. 

Статута општине Димитровград („Сл. лист града Наша“, бр. 28/14 - пречишћен текст, 72/15 и 
156/16 и “Сл. лист општине Димитровград”, бр. 7/18), у члану 41. став 1. тачка 30. такође прописује 
да Скупштина општине „именује и разрешава управни и надзорни одбор и директоре установа, 
организација и служби, као и надзорни одбор и директоре јавних предузећа, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, у складу са законом“. 

Основни разлог јесте поштовање позитивних правних прописа са циљем ефикаснијег 
функционисања предзећа. 
  
 
Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом  
      у року од 30 дана од дана достављања решења. 

 
 

Решење доставити: 
- НО предузећа, 
- Архиви. 

 
 
Број: __________________ 
У Димитровграду, _____________2018. године. година 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

       ПРЕДСЕДНИК 
                                       

                                                           Зоран Ђуров 


