СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КЛАДОВО
1 ГОДИНА XVII - БРОЈ 1
На основу члана 46. став 1. Закона о јавним
предузећима (,,Сл.гласник РС", бр. 15/2016),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл.гласник РС", бр. 129/2007,
83/2014-др.закон), члана 13. став 1. тачка 8.
статута општине Кладово (,,Сл. лист општине
Кладово", бр. 5/2008, 2/2010 и 4/2015), члана 3. и
5. Одлуке Владе Републике Србије о распуђтању
Скупштине општине Кладово и образовању
Привременог органа општине Кладово
(,,Сл.гласник РС", бр. 81/2018) и члана 12. и 29.
Пословника Привременог органа општине
Кладово (,,Сл.лист општине Кладово", бр.
8/2018), Привремени орган општине Кладово на
седници одржаној 03.О1.2019. године, донело је:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА
Ј АВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЈЕДИНСТВО"
КЛАДОВО
1
Саша Савић из Кладова, разрешава се
вршиоца дужности директора у Јавном
предузећу "Јединство" Кладово, закључно са
03.01.02019.године услед спроведеног јавног
конкурса од 09.11.2018.год. (,,Сл. гласник РС",
бр. 86/2018) и именовања Драгана Вујовића из
Кладова за директора у ЈП "Јединство" Кладово.
11
Решење ступа на снагу даном доношења и
коначно Је.
111
Решење објавити у "Службеном листу
општине Кладово" и на интернет страници
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општине Кладово.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о
разрешењу представљају одредбе члана 46. став
1. Закона о јавним предузећима којима је
прописано да мандат директора престаЈе истеком
периода на који је изабран, оставком или
разрешењем.
Тачком 3. Одлуке Владе Републике Србије о
распуштању Скупштине општине Кладово и
образовању Привременог органа општине
Кладово (,,Сл.гласник РС", бр.81/2018),
прописано је да Привремени орган обавља
текуће и неодложне послове из надлежности
Скупштине општине Кладово и извршних
органа општине утврђених законом и Статутом
општине, до конституисања Скупштине и избора
извршних органа општине након одржаних
избора у складу са законом.
Члан 13. став 1. тачка 8. Статута општине
Кладово предвиђа 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.
На основу наведеног донето је решење као у
диспозитиву.
Број: 023-2/2019-I
У Кладову, 03.01.2019. год.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Милисав Ратопекић
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним
предузећима (,,Сл. гласник РС" бр. 15/2016),
члана 3. и 5. Одлуке Владе Републике Србије о
03.01.2019. год.
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распуштању Скупштине општине Кладово и
образовању Привременог органа општине
Кладово (,,Сл. гласник РС"бр.81/2018), члана 12.
и 29. Пословника Привременог органа општине
Кладово (,,Сл.лист општине Кладово" бр.
8/2018), Привремени орган Општине Кладово на
седници одржаној 03.О 1.2019. године, донео је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ЈЕДИНСТВО" КЛАДОВО
1
Именује се Драган Вујовић, дипломирани
економиста у области финансијског, банкарског
и берзанског менаџмента из Кладова, за
директора Јавног предузећа "Јединство"
Кладово, на период од четири године.
11
Именовани је дужан да ступи на рад у року од
осам дана од дана објављивања овог решења о
именовању у "Службеном гласнику Републике
Србије".
111
Решење са образложењем објавити у
,,Службеном гласнику Републике Србије",
"Службеном листу Општине Кладово" и на
интернет страници Општине Кладово.
IV
Ово решење је коначно.
Образложење
Чланом 24. став 3. Закона о Јавним
предузећима прописано је да директора јавног
предузећа чији је оснивач јединица локалне
самоуправе именује орган одређен статутом
Јединице локалне самоуправе, на период од
четири године, на основу спроведеног Јавног
конкурса.
Тачком 3. Одлуке Владе Републике Србије о
распуштању Скупштине општине Кладово и
образовању Привременог органа општине
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Кладово (,,Сл. гласник РС" бр.81/2018)
прописано је да привремени органа обавља
текуће и неодложне послове из надлежности
Скупштине општине Кладово и извршних
органа општине утврђене законом и Статутом
општине, до конституисања Скупштине и избора
извршних органа општине након одржаних
избора у складу са законом.
Привремени органа општине Кладово, на
седници одржаној 02.11.2018. године, донела је
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор
директора јавног предузећа "Јединство" Кладово
чији је оснивач Општина Кладово и огласила
Јавни конкурс за именовање директора Јавног
Предузећа "Јединство" Кладово.
Јавни конкурс објављен је у "Службеном
гласнику РС" бр. 86/2018, дневном листу
"Данас" и на интернет страници Општине
Кладово.
Јавни конкурс је био отворен 30 дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Републике
Србије" .
Јавни конкурс спровела је Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа, коју је именовала Скупштина
Општине Кладово на седници одржаној
09.02.2018. године.
Комисија за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа је по истеку рока за
подношење приЈава, констатовала да су на
Јавном конкурсу за именовање директора Јавног
предузећа "Јединство" Кладово, благовремено
поднете четири пријаве. На основу увида у
доказе о испуњености прописаних услова за
именовање директора приложених уз приЈаву
кандидата, Комисија је на седници одржаној
14.12. 2018. године, а у складу са одредбом члана
40. став 1. Закона о јавним предузећима,
саставила списак кандидата међу којима се
спроводи изборни поступак за именовање
директора Јавног
предузећа "Јединство"
Кладово и то:
1. Драган Вујовић из Кладова, дипломирани
економиста у области финансијског, банкарског
и берзанског менаџмента
2.Јосип Јордачевић из Велике Врбице,
спецИЈалиста струковни економиста
3 .Ми л е Ђо р ђ е в и ћ и з К л а д у ш н и ц е ,
дипломирани економиста
4. Б р а н к о Мај к а н о в и ћ и з К л а д о в а ,
дипломирани инжењер индустриЈ ског
03.01.2019. год.
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менаџмента.
Јосип Јордачевић у току изборног поступка
.
.
.
ниЈе се одазвао позиву да учествуЈе у Једном делу
изборног поступка , то. јест на проверу знања
.
енглеског и румунског Језика, те се сматра да Је
кандидат одустао у току изборног поступка у
складу са чланом 40. став 7. Закона о јавним
предузећима.
Комисија за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа је, примењујући
мерила утврђена Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа и
Правилника о мерилима за именовање директора
јавног. предузећа, спровела изборни
поступак у
.
коме Је увидом у податке из приЈаве, поднету и
прибављену документацију и усменим
р а з г о в о р ом , и з в р ш и л а о ц е н у с т р у ч н е
оспособљености, знања и вештина кандидата.
На основу спроведеног изборног поступка, у
складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној
31. 12.2018. године, утврдила резултате за
кандидате и на основу члана 41. став 1. Закона о
јавним предузећима, саставила Ранг листу
кандидата за избор директора Јавног предузећа
"Јединство" Кладово на коју је уврстила
кандидата КОЈИ Је испунио прописане услове за
избор директора Јавног предузећа "Јединство"
Кладово.
На основу достављене Ранг листе кандидата
за избор директора Јавног предузећа "Јединство"
Кладово и Записника о спроведеном изборном
поступку за избор директора Јавног предузећа
"Јединство" Кладово, утврђен је предлог да се за
директора Јавног предузећа "Јединство"
Кладово, именује кандидат са Ранг листе, Драган
Вујовић, дипломирани економиста у области
финансијског, банкарског и берзанског
менаџмента из Кладова....................2,83,
на
период од четири године.
У складу са чланом 41. став 4. Закона о јавним
предузећима, решење о именовању директора је
коначно.
Одредбама
члана 42. Закона о јавним
предузећима, између осталог прописано је да се
акт. о. именовању
директора јавног предузећа
.
ЧИЈИ Је оснивач Јединица локалне самоуправње
са образложењем објављује у "Службеном
гласнику Републике Србије", у Службеном листу
Јединице локалне самоуправе и на интернет
страници органа надлежног за именовање
директора, као и да је сходно одредбама члана 43.
став 1. наведеног закона, именовани кандидат је
дужан да ступи на функцију у року од 8 дана од
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дана објављивања Решења у "Службеном
гласнику Републике Србије".
На основу наведеног Привремени орган
општине Кладово донео Је решење као у
диспозитиву.
Број: 023-1/2019-I
У Кладову, 03.01.2019. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Милисав Ратопекић

03.01.2019. год.
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