ПРЕДЛОГ
На основу члана 22. став 1. и став 2. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91,
71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона, 83/2014 - др. закон),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 129/07, 83/14-др.
Закон и 101/16 – др. Закон) и члана 41. став 1. тачка 30. Статута општине Димитровград („Сл. лист
града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16), Скупштина општине Димитровград, на
седници _________2018. године донела је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ „СПОРТСКО
ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ЦАРИБРОД“ ДИМИТРОВГРАД

Члан 1.
Разрешава се ЗОРАН ДИМИТРОВ из Димитровград, ул. Балканска бр. 6/16 дужности члана
Надзорног одбора Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“
Димитровград, из реда запослених, пре истека мандата због престанка основа по коме је именован.
Члан 2.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу општине Димитровград.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења постоји у члану 22. ст.1. и 2. Закона о јавним
службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005
- испр. др. закона и 83/2014 - др. закон), где законодавац прописује да „Надзорни одбор установе
именује и разрешава оснивач, да се број чланова и састав надзорног одбора као и његова права и
обавезе утврђују актом о оснивању, као и да се у надзорни одбор именују и чланови из реда
запослених у установи, а самим тим и разрешавају.
Закон о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 129/07, 83/14-др. Закон и 101/16 – др.
Закон) у чл. 32. ст. 1 тачка 9. 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 и
156/16), такође у чл. 41 ст. 1. тачка 30. 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.“
Основни разлог разрешења члана Надзорног одбора из реда запослених јесте то што је
запосленом престао радни однос у Установи закључно са 31.12.2017. године, и тиме и правни основ
по коме је именован.
Правна поука: Против овог Решења може се покренути управни спор пред Управним судом у року
од 30 дана од дана од достављања Решења.
Решење доставити:
- Именованим члановима,
- Установи за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград,
- Архиви.
Број: ___________________
У Димитровграду, ______2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров

