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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Свилајнац, 24. март година 2015. – Број 08

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и
83/14), члана 50. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/2012, 116/2013аутентично тумачење и 44/2014-др.закон), члана 72. Статута општине Свилајнац ("Службени
гласник општине Свилајнац", број 2/08 и 12/12) и решења Скупштине општине Свилајнац, о
давању сагласности на Програм пословања КЈП “Морава“ Свилајнац за 2015.годину („Службени
гласник општине Свилајнац“, број 13/14), по разматрању захтева КЈП “Морава“ Свилајнaц,
Општинско веће општине Свилајнац, на седници одржаној дана 24.03.2015.године, донело је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измену Програма пословања КЈП "Морава" Свилајнац за
2015.годину која је усвојена Одлуком Надзорног одбора КЈП "Морава“ Свилајнац 02 број 1006/3-15
од 23.03.2015.године.
Образложење
Надзорни одбор КЈП “Морава“ Свилајнац, донео је Одлуку 02 број 1006/3-15 од
23.03.2015.године, којом се усваја измена Програма пословања КЈП “Морава“ Свилајнац за
2015.годину, у делу 10.Цене и то тако да се цене производа и услуга повећавају за 10%.
У захтеву се истиче да је Програмом пословања у делу 10.Цене наведено да су цене под
контролом локалне самоуправе и примењују се када се за њих добије сагласност, да су цене и
даље испод економске исплативости, због чега локална самоуправа из буџета општине даје
субвенције за текућу ликвидност, да је у сагласности са Програмом пословања за 2015.годину за
01.04.2015.године предвиђено повећање цене комуналних услуга за 10% у односу на цене од
01.04.2015.године које су од тада важиле, као и да су и поред ових предвиђених повећања,
планиране цене испод нивоа цена основних комуналних услуга у суседним општинама.
На Програм пословања КЈП “Морава“ Свилајнац за 2015.годину, Скупштина општине
Свилајнац, као оснивач, дала је сагласност и истим решењем овластила је Општинско веће
општине Свилајнац да у току 2015.године може давати сагласност на измене и допуне истог
(„Службени гласник општине Свилајнац“, број 13/14).
Имајући у виду наведено, по разматрању измене Програма пословања КЈП "Морава"
Свилајнац за 2015.годину која је усвојена Одлуком Надзорног одбора КЈП "Морава“ Свилајнац 02
број 1006/3-15 од 23.03.2015.године, Општинско веће општине Свилајнац, на основу прописа из
увода, одлучило је као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-10/15-II-2, Дана:24.03.2015.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Предраг Милановић, с.р.
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САДРЖАЈ
Решење којим се даје сагласност на Измену Програма пословања КЈП "Морава"
Свилајнац за 2015.годину;
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