
На основу члана 32 став 1 тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 40. Статута 

општине Велико Градиште (''Сл. гласник општине Велико Градиште'', бр. 2/2019), члана 24. Одлуке 

о оснивању Фонда „Властимир Павловић Царевац“ ( „Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр 

4/2015 ) и члана 43. Правила Фонда „Властимир Павловић Царевац“ („Сл. гласник општине Велико 

Градиште“, бр 4/2015),  

 Скупштина општине Велико Градиште на својој 21. седници одржаној дана 13.02.2023. 

године, донела је,  

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ФОНДА „ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“ 

 

Члан 1.  

Разрешава се Надзорни одбор Фонда „Властимир Павловић Царевац“ кога су чинили:  

Немања Митровић из Царевца, Председник НО,  

Јелена Гојак из Великог Градиште, члан,  

Драган Живковић из Триброда, члан. 

 

Члан 2. 

Именује се Надзорни одбор Фонда „Властимир Павловић Царевац“ у следећем саставу:  

            Солфина Јовановић из Царевца, Председник НО, 

 Гордана Јецић из Велико Градишта, члан, 

 Драган Миловановић из Велико Градишта, члан. 

 

Члан 3. 

            Мандат Надзорног одбора почиње да тече даном доношења решења, а траје 4 године. 

 

Члан 4. 

            Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Велико Градиште“. 

О    б    р   а     з    л    о    ж    е     њ    е 

 

 Чланом 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) прописано је да Скупштина општине именује и 

разрешава управне и надзорне одборе јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је 

оснивач.   

 Чланом 40. Статута општине Велико Градиште утврђено је право Скупштине да именује и 

разрешава управне и надзорне одборе јавних предузећа, установа, организација и служби чији је 

оснивач и да даје сагласност на њихове Статуте у складу са законом.  

 Чланом 24. Одлуке о оснивању Фонда „Властимир Павловић Царевац“ („Сл. гласник 

општине Велико Градиште“, бр 4/2015) прописано је да Надзорни одбор има председника и 2 члана, 

да председника и чланове НО именује и разрешава оснивач. Чланом 26. исте одлуке прописано је да 

мандат председника и чланова траје 4 године. 

 Правилима Фонда „Властимир Павловић Царевац“ („Сл. гласник општине Велико 

Градиште“, бр. 4/2015) прописано је да Надзорни одбор има председника и 2 члана, да председника 

и чланове НО именује и разрешава оснивач и да мандат председника и чланова траје 4 године.  

 На основу наведеног донето је решење 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: 644-3/2023-01-1 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

                             ПРЕДСЕДНИК СО 

                            Владимир Штрбац с.р. 

 

 


