
 П Р Е Д Л О Г 

 На основу члана 23. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), 
тачке 1, 2 и 3  Одлуке о критеријумима и мерама за утврђивање висине накнаде за рад Надзорним 
одборима јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 102/2016) и члана 41. став 1. тачка 7. Статута 
општине Димитровград („Службени лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћени текст, 72/15 и 156/16), 
Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана _________2018. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
о измени Одлуке о висини накнаде за рад председника и чланове надзорног одбора 

јавних предузећа чији оснивач је Скупштина општине Димитровград 
 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о висини накнаде за рад председника и чланова надзорних одбора јавних предузећа 
чији је оснивач Скупштина општине Димитровград („Службени лист града Ниша“, бр. 103/13), члан 4. 
мења се и гласи: 

 
„Члан 4. 

 Висина накнаде за председника и за чланове надзорних одбора, обрачунава се и исплаћује у 
нето износу на месечном нивоу и то: 
 
 17.000,00 динара за председника и 
 15.000,00 динара за члана надзорног одбора.“ 
 

Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а објавиће се у „Службеном листу 
општине Димитровград“. 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 Правни основ за доношење ове Одлуке сарджан је у члану 23.став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), који предвиђа да председник и чланови надзорног 
одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору. 

Члана 41. став 1. тачка 7. Статута општине Димитровград („Службени лист града Ниша“, бр. 28/14 – 
пречишћени текст, 72/15 и 156/16) предвиђа да Скупштина општине доноси прописе и друге опште акте. 

 Разлог за доношење ове Одлуке јесте усаглашавање накнаде за рад у надзорним одборима 
јавних предузећа са законским одредбама и Одлуком Владе о критеријумима и мерама за утврђивање 
висине накнаде за рад Надзорним одборима јавних предузећа.Такође, доношењем новог Закона о 
јавним предузећима повећана је одговорност чланова Надзорних одбора. 
 
 Одлуку доставити: 

- Јавним предузећима, 
- Рачуноводству ОУ и 
- Архиви. 

 
 Бр. _______________ 
 У Димитровграду, _________2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

                                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК, 
 

                                                                                                                                        Зоран Ђуров 


