
На основу члана 32.став 1.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 
број 129/07, 83/14-др. Закон и 101/16-15/16 ), члана 52.Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 15/16) и члана 37.ст.1.тачка10.Статута општине Дољевац (''Службени лист града Ниша'' 
број 69/08,89/10,14/12,32/12,70/12,57/13,9/14,26/15, 99/15 и 100/16),  

Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана  15.12.2017. године донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности  
директора Јавног предузећа за управљање путевима „Дољевац“ Дољевац 

 
1. Далибор Стаменковић, дипломирани економиста, именује се за вршиоца дужности директора ЈП за 

управљање путевима „Дољевац“ Дољевац,  до именовања директора по спроведеном јавном конкурсу, а 
најдуже до годину дана, почев од првог наредног дана од дана доношења овог Решења.  

2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу града Ниша“. 

О б р а з л о ж е њ е 

  Oдредбама члана 32.став 1. тачка 9.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 
број 129/07,83/14-др. Закон и 101/16-др.Закон) прописано je 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. 

Чланом  37. ст.1.тачка 10. Статута општине Дољевац (''Службени лист града Ниша'' број 
69/08,89/10,14/12,32/12,70/12,57/13,9/14,26/15, 99/15 и 100/16), прописано је да Скупштина општине у складу са 
законом, именује и разрешава надзорни одбор јавних предузећа и друштва капитала, именује и разрешава  
директоре јавних предузећа и друштва капитала, именује и разрешава  управни, надзорни и школски  одбор 
установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове Статуте у складу са Законом. 

Чланом 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 15/16) утврђено је 
да се вршилац дужности директора може именовати до именовања директора јавног предузећа по  спроведеном 
јавном конкурсу, као и да период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне 
године.  

Далибор Стаменковић, дипломирани економиста, испуњава услове за именовање вршиоца дужности 
директора утврђене чланом 25.Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“,број 15/16).  

У складу са наведеним, донето је решење као у диспозитиву.  
 

Број: 02-186 
У Дољевцу, дана 15.12.2017.године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
 

ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                               Дејан Смиљковић 


