На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/07)
члана 38. и члана 39.
Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“ број 119/2012) и члана 42. став 1. тачка 9. Статута
општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 16/2008 и 20/2013) Скупштина
општине Житиште на седници одржаној дана 7.3. 2015. године доноси следеће:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈКСП ,, ЕКОС “ ЖИТИШТЕ
I Разрешава се функције директора ЈКСП ,, Екос“ Житиште дипломирани економиста
Гордана Нинковић из Житишта.
II Мандат директора престаје дана 8. 3. 2015. године.
III Ово Решење је коначно.
IV Диспозитив решења објавити у ,,Службеном листу општине Житиште“ и интернет на
страници општине Житиште.
V Ово Решење са образложењем и поуком о правном средству доставити Нинковић Гордани
из Житишта.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине
Број: I-023-6/2015
Дана: 7.3.2015. године

Председник Скупштине општине Житиште
Зоран Касаловић с.р.

На основу члана 32 .став 1.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени лист РС“ број:
129/2007) члана 21. став 2. и 42. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима (,,Службени
гласник Републике Србије“ број 119/2012) и члана 42. став 1. тачка 9. Статута oпштине
Житиште („Службени лист oпштине Житиште“ број 16/2008 20 /2013),
Скупштина oпштине
Житиште, на седници одржаној дана 7.3.2015. године , доноси следеће:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКСП „ЕКОС“ ЖИТИШТЕ
I Јован Мандић, професор из Житишта,
ЈКСП ,,Екос“ Житиште.

именује се за вршиоца дужности директора

II Именовање се врши на мандатни период до 6 месеци, a именовани ступа на дужност
дана 9. 3. 2015. године.
III Решење објавити у ,,Службеном листу општине Житиште“.
Образложење
Именовање вршиоца дужности директора врши се услед разрешења досадашњег директора
ЈКСП ,,Екос“ Житиште, а пре истека мандата на који је именован, сходно члану 42. став 1. тачка
1. Закона о јавним предузећима, а који предвиђа да орган надлежан за именовање директора
јавног предузећа именује вршиоца дужности директора укoлико директору престане мандат због
истека рока на који је именован, због подношења оставке или у случају разешења пре истека
мандата. На основу свега наведеног решено је као у диспозитиву.
Поука о правном средству:
Чланом 31. став 4. Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник Републике Србије“ број
119/2012) предвиђено је да је решење о именовању директора коначно, те стога против истог није
дозвољена посебна жалба. Против овог решења може се поднети тужба надлежном Вишем суду .
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