
На основу члана 52. а у вези са чланом 25. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' бр. 15/2016 и 

88/2019), члана 40. Статута општине Велико Градиште (''Службени гласник општине Велико Градиште'' 

бр.2/2019), Скупштина општине Велико Градиште је на својој 19. седници одржаној дана 23.11.2022.године, 

донела 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА 

ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ (''СЛ.ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ'' БР.28/16) 

Члан 1. 

У Одлуци о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општина Велико 

Градиште (''Службени гласник општине Велико Градиште'' бр.28/2016) у члану 12. након става 2. додаје се став 

3. који гласи: 

''На постојање ситуације сукоба интереса се сходно примењују општа правна (законска) правила о изузећу 

службеног лица, спровођења поступка, доношења одлука.'' 

Након става 3. додаје се став 4. који гласи: 

''У случају констатованог сукоба интереса члана Комисије или постојања сумње на исти у току поступка, члан 

Комсије је дужан изузети се из даљег поступања обавештавајући о томе остале чланове Комисије и председника 

Скупштине општине, а њега у даљем току поступка замењује његов заменик.'' 

Члан 2. 

Након члана 25. додаје се члан 25а који гласи: 

''Записници о раду Комисије и ранг листа из члана 25. коју је утврдила Комисија се објављују на сајту Општине 

Велико Градиште у рубрици Конкурси.'' 

Члан 3. 

Након члана 33. додаје се нови члан 34. који гласи: 

''У случају потребе за именовањем вршиоца дужности директора јавног предузећа у складу с Законом, Комисија 

је дужна да изврши проверу испуњености законских услова за његово именовање и да своје мишљење достави 

Општинском већу''. 

Члан 4. 

Досадашњи члан 34. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач 

општина Велико Градиште постаје члан 35. 

У осталом, Одлука остаје непромењена. 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Велико 

Градиште''. 
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