
 
 

На основу чланова 24. ст. 3.Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 
и 88/19), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 129/07 и 83/2014 – др. Закон 101/16- др.закон и 47/18) и члана 40. ст. 1. тачка 10. Статута 
општине Велико Градиште(''Сл. Гласник општине Велико Градиште'', бр. 2/19 ),  

               Скупштина општине Велико Градиште на 6.седници одржаној дана 12.04.2021. године, 
донела је, 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

 ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ ИЗ 
ВЕЛИКОГ ГРАДИШТА 

 
 

Члна 1.               
ИМЕНУЈЕ СЕ ЉУБИЦА МИТИЋ, дипломирани правник из Пожежена за директора Јавног 

комуналног предузећа  „Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта. 
Именована је дужна да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења о 

именовању у "Службеном гласнику Републике Србије", а најраније првог дана мандата. 
Мандат директора траје 4 године, почев од 28.04.2021 године. 

 
Члан 2. 

               Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Велико Градиште“, „Службеном гласнику РС“ и интернет страници општине Велико Градиште.. 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 129/07 и 83/2014 – др. Закон101/16- др.закон и 47/18) прописано је да Скупштина општине 
именује и разрешава управне и надзорне одборе као и директоре јавних предузећа и установа чији је 
оснивач. 
 Чланом 40. ст. 1. тачка 10. Статута општине Велико Градиште (''Сл. Гласник општине Велико 
Градиште'', бр. 2/19)утврђено је право Скупштини општине да именује и разрешава управне и 
надзорне одборе и директоре јавних предузећа и установа чији је оснивач, као и да даје сагласност на 
њихове статуте у складу са Законом. 

Чланом 24. ст. 3.  Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/19), 
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.  

Скупштина општине Велико Градиште на 5. седници одржаној 01.03.2021. године донела је 
Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ из 
Великог Градишта.  

Конкурс је спровела Комисија за спровођење конкурса за именовање директора јавних 
предузећа чији је оснивач општина Велико Градиште. 

Оглас је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 19 од 05.03.2021. године, 
дневном листу „Објектив“ и инетернет страници Општине Велико Градиште. Оглас је трајао до 
06.04.2021. године. По расписаном конкурсу приспела је једна пријава. Пријаву је поднела Љубица 
Митић из Пожежена. Пријава је поднета 02.04.2021. године. Пријава је заведена под бројем 023-
10/2021-01-1. На седници одржаној 07.04.2021. године Комисијаза спровођење конкурса за 
именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Велико Градиште утврдила је да је 
пријава потпуна и благовремана. 

Комисија је на седници одржаној 08.04.2021. године извршила проверу и оцењивање стручне 
оспособљености, знања и вештине кандидата у складу са Уредбом о мерилима за именовање 



директора јавног предузећа ( „Сл. Гласник РС“, бр 65/2016 ). Након извршене провере и оцењивања 
Комисија је утврдила следећу ранг листу кандидата: 

 
Ред

ни број 
Име и презиме кандидата Просечна оцена 

1. Љубица Митић 2,6 
 
На основу наведеног  Скупштина општине донела је Решење какво је дато у диспозитиву. 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у 

Београду у року од 30 дана од дана пријема овог решења. 
 
Број: 020-15/2021-01-1 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 
 
 Председник скупштине: 
 
Владимир Штрбац, с.р. 
 
     


