Република Србија
ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-242/2020-01
Датум: 21.10.2020. године
ЦРНА ТРАВА
На основу члана 3. став 7. Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) и
члана 40. тачка 12. Статута општине Црна Трава („Службени гласник града Лесковца“, број
8/2019), Скупштина општине Црна Трава на својој седници одржаној дана 21.10.2020. године
доноси
РЕШЕЊЕ
о давању претходне сагласности на Допуну Правилника о раду Јавног предузећа за комуналну
делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава
Даје се претходна сагласност на Допуну Правилника о раду Јавног предузећа за
комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава, број 184 од 09.10.2020.
године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 3. став 2. тачка 1. Закона о раду прописано је да се правилником о раду, у складу
са законом, уређују права, обавезе и одговорности из радног односа ако код послодавца није
основан синдикат или ниједан синдикат не испуњава услове репрезентативности или није
закључен споразум о удруживању у складу са овим законом. Како код ЈП „Вилин Луг“, као
послодавца, није основан синдикат, то је испуњен услов да за доношење правилника о раду.
Чланом 3. став 7. Закона о раду прописано је да се правилник о раду јавног предузећа и
друштва капитала чији је оснивач Република, аутономна покрајина или јединица локалне
самоуправе и друштва капитала чији је оснивач јавно предузеће, доноси уз претходну сагласност
оснивача.
Чланом 40. тачка 12. Статута општине Црна Трава прописано је да Скупштина општине Црна
Трава именује и разрешава надзорни одбор, директора и вршиоца дужности директора јавног
предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права
оснивача у складу са законом и оснивачким актом.
С обзиром да код ЈП „Вилин Луг“, као послодавца, није основан синдикат, то је испуњен
услов да за доношење правилника о раду. Предлог Правилника достављен је на сагласност
Скупштини општине Црна Трава, која у овом случају врши права оснивача, а с обзиром да је
предложени правилник сагласан актима вишег нивоа, то се овим решењем даје претходна
сагласност на исти.
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