
           П Р Е Д Л О Г 
На основу члана 22. став 1. тачка 9. и става 2. истог члана и члана 58. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласника РС“ бр. 15/2016), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 – др. Закон и 101/2016 и др. Закон ) и члана 41. 
("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 донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „КОМУНАЛАЦ“ ДИМИТРОВГРАД 

О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ 
 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити ЈП „Комуналац“ Димитровград, донета од 
стране Надзорног одбора предузећа Н.О. бр. 1527-11/18 од 27.06.2018. године. 
 

Члан 2. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
Правни основ за доношење овог Решења постоји у члану 22. став 1. тачка 9. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласника РС“ бр. 15/2016) где законодавац прописује да „Надзорни одбор доноси 
Одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка“, док у члану 58. такође прописује да 
јавно предузеће  део остварене добити уплаћује у буџет јединице локалне самоуправе, по завршном 
рачуну за предходну годину, у овом случају за 2017. годину. 

 Закону о локаној самоуправи („Сл. гласник РС“бр. 129/07, 83/2014 – др. Закон и 101/2016 и 
др. Закон) у члану 32. став 1. тачка 8. прописује да Скупштина општине „оснива службе, јавна 
предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим 
радом“. 

Статут општине Димитровград ("Сл. лист града Ниша", бр. 28/14 - пречишћен текст, 72/15, 
156/16 и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 7/18)  у члану  41. став 1. тачки 14. наводи да 
Скупштина општине „даје сагласност на одлуке Надзорног одбора јавних предузећа о дугорочном 
задуживању јавног предузећа“, односно у овом случају даје сагласност на расподелу добити. 

Основни разлог давања ове сагласности јесте поштовање позитивних правних прописа, те у 
том смислу се доноси Решење као у диспозитиву. 

 
 

Правна поука: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом  
     у року од 30 дана од дана достављања решења. 

 
Решење доставити: 
 

 ЈП „Комуналац“ Димитровград, 

 НО ЈП „Комуналац“ Димитровград, 

 архиви. 
 
 
Број: __________ 
У Димитровграду, ______2018. године.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 

  ПРЕДСЕДНИK 

 Зоран Ђуров  


