
                                                                                                                       
          

   На основ члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине 
Велико Градиште („Службени гласник општине велико Градиште“ бр. 2/19), Скупштина 
општине Велико Градиште на 12. седници одржаној дана 19.11.2021. године донела је: 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ 
 
 

Члан 1. 
              САША БРАНКОВИЋ из Кумана, дипл. инжењер прехрамбене технологије, 
ИМЕНУЈЕ СЕ на дужност, директора Јавне установе Спортски центар Велико Градиште из 
Великог Градишта.  
 

Члан 2. 
 Мандат директора почиње да тече од 02.01.2022. године. 
 
               

Члан 3. 
              Мандат именованог директора Јавне установе Спортски центар Велико Градиште из 
Великог Градишта траје четири (4) године.  
              Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и 
разрешењем. 
              Именовани директор може бити разрешен дужности и пре истека периода на који је 
изабран из разлога предвиђених законом и Статутом Јавне установе ’’Спортски центар Велико 
Градиште’’.  
 

Члан 4. 
              Са именованим директором Јавне установе ’’Спортски центар Велико Градиште’’ 
радни однос се заснива на одређено време. 
              Међусобна права и обавезе, између именованог директора Јавне установе ’’Спортски 
центар Велико Градиште’’ и Управног одбора Јавне установе ’’Спортски центар Велико 
Градиште’’, биће уређена Уговором о раду.   
 

Члан 5. 
               Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“.   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

               Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) прописано је 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.  

Одредбом члана 40. Статута општине Велико Градиште прописано је да оснивач, 
Скупштина општине Велико Градиште, има право да именује и разрешава директоре, управне и 
надзорне одборе јавних предузећа, организација и служби чији је оснивач.  



Чланом 40. Статута Јавне установе ''Спортски центар Велико Градиште“ прописано је да 
јавни конкурс расписује и спроводи Управни одбор, да се исти расписује најкасније 30 дана пре 
истека мандата директора, те да спровођење јавног конкурса започиње доношењем Одлуке о 
спровођењу јавног конкурса са текстом огласа о јавном конкурсу чији је он саставни део.  

Управни одбор Јавне установе ''Спортски центар Велико Градиште“ расписао је на 
седници одржаној дана 13.09.2021.г. конкурс за именовање директора. 

Исти је објављен у периодичном издању огласа организације надлежне за послове 
запошљавања- лист ''Послови'', на огласној табли општине Велико Градиште и Јавне установе 
''Спортски центар Велико Градиште“, као и на интернет страницама општине Велико Градиште 
и Јавне установе ''Спортски центар Велико Градиште“. Рок за пријављивање кандидата био је 
15 дана, а почео је тећи наредног дана од дана објављивања, тј. до 07.10.2021.г.  

По расписаном конкурсу пристигла је једна пријава. 
Пријаву је поднео Саша Бранковић из Кумана, дипл. инжењер прехрамбене технологије.  
Управни одбор је разматрао приспелу документацију и том приликом утврдио да је 

пријава Саше Бранковића потпуна, благовремена и из документације је утврђено да кандидат 
испуњава све прописане услове за директора и предлoжио Скупштини општине да истог 
именује за директора Јавне установе ''Спортски центар Велико Градиште“ Велико Градиште. 

На основу наведеног донета је одлука као у диспозитиву. 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети тужба 

Вишем суду у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема овог решења.  
 

 
Број: 020-26/2021-01-1 
 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 
 
 
 
 

                                                                                                 Председник скупштине: 
 

                                                                                                                Владимир Штрбац с.р.  
 

 


