Службени лист
општине Пожега
БРОЈ 1/2020, ПОЖЕГА, ОД 05.02.2020. ГОДИНЕ

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС'', број: 15/16 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС'', број 129/07 и 83/14) и члана 38. и 113. Статута општине
Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', број 1/19), Скупштина општине Пожега, на
седници одржаној 05.02.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
РАЗРЕШАВА СЕ Славко Добрић, дип.ецц., из Пожеге, дужности директора ЈП
''РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА“ Пожега.
II
Ово решење доставља се именованом, ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА“ и
архиви.
III
Решење објавити у „Службеном листу општине Пожега''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о разрешењу вршиоца дужности директора
ЈП ''Развојна агенција Пожега'' Пожега, садржана је у члану 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/07, 83/14-др.
Закон и 101/16- др. Закон) и члана 38. и 113. Статута општине Пожега (''Сл.лист
општине Пожега'', бр. 1/19), којим је утврђено да Скупштина општине именује и
разрешава 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.
Након доношења скупштинског решења о удаљењу именованог са рада и
његових захтева по том основу, проблема са депоновањем потписа у АПР-у, предлагач
је нашао да је у интересу ЈП и његовог даљег пословања као и извршавања обавеза
најцелисходније донети горе наведено решење.
На основу наведеног, а на предлог овлашћеног предлагача донето је решење
као у диспозитиву.
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На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС'', број: 15/16 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС'', број 129/07 и 83/14) и члана 38. и 113. Статута општине
Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', број 1/19), Скупштина општине Пожега, на
седници одржаној 05.02.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Иван Бећић, инг.индустријског менаџмента, из Пожеге, именује се за вршиоца
дужности директора ЈП ''РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА“ Пожега.
II
Ово решење доставља се именованом, ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА“ и
архиви.
III
Решење објавити у „Службеном листу општине Пожега''.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о именовању вршиоца дужности директора
ЈП ''Развојна агенција Пожега'' Пожега, садржана је у члану 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/07, 83/14-др.
Закон и 101/16- др. Закон) и члана 38. и 113. Статута општине Пожега (''Сл.лист
општине Пожега'', бр. 1/19), којим је утврђено да Скупштина општине именује и
разрешава 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.
Чланом 52. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике
Србије", број 15/016 и 88/2019) утврђено је да се вршилац дужности директора може
именовати до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу,
као и да период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи
од једне године.
На основу наведеног, а на предлог овлашћеног предлагача донето је решење
као у диспозитиву.
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи "Службени
гласник Републике Србије" број 129/07, 83/14-др. Закон и 101/16- др. Закон), члана 52.
Закона о јавним предузећима ( " Службени гласник Републике Србије", број 15/016 и
88/2019) и члана 38. и 113. Статута општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр.
2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), Скупштина општине Пожега на седници одржаној 05.02.2020.
године донела је следеће
РЕШЕЊЕ
I
РАЗРЕШАВА СЕ Микан Јанковић, дипл.инг.геологије, из Пожеге, вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа " Наш дом" Пожега.
II
Ово Решење објавиће се у "Службеном листу општине Пожега".
Образложење
Правни основ за доношење Решења о разрешењу вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа " Наш дом" Пожега, садржана је у члану 32. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи " Службени гласник Републике Србије" број 129/07,
83/14-др. Закон и 101/16- др. Закон) и члана 38. и 113. Статута општине Пожега
(''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/19), којим је утврђено да Скупштина општине
именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује је и разрешава директоре
јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност
на њихове статуте, у складу са Законом.
Чланом 52. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике
Србије", број 15/016 и 88/2019) утврђено је да се вршилац дужности директора може
именовати до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу,
као и да период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи
од једне године.
На основу наведеног, а на предлог овлашћеног предлагача донето је решење
као у диспозитиву.
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи "Службени
гласник Републике Србије" број 129/07, 83/14-др. Закон и 101/16- др. Закон), члана 52.
Закона о јавним предузећима ( " Службени гласник Републике Србије", број 15/016 и
88/2019) и члана 38. и 113. Статута општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр.
2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), Скупштина општине Пожега на седници одржаној 05.02.2020.
године донела је следеће
РЕШЕЊЕ
I
Душан Трфуновић, економиста, из Пожеге, именује се за вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа " Наш дом" Пожега.
II
Ово Решење објавиће се у "Службеном листу општине Пожега".
Образложење
Правни основ за доношење Решења о именовању вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа " Наш дом" Пожега, садржана је у члану 32. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи " Службени гласник Републике Србије" број 129/07,
83/14-др. Закон и 101/16- др. Закон) и члана 38. и 113. Статута општине Пожега
(''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/19), којим је утврђено да Скупштина општине
именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује је и разрешава директоре
јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност
на њихове статуте, у складу са Законом.
Чланом 52. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике
Србије", број 15/016 и 88/2019) утврђено је да се вршилац дужности директора може
именовати до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу,
као и да период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи
од једне године.
На основу наведеног, а на предлог овлашћеног предлагача донето је решење
као у диспозитиву.
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Решење о разрешењу директора ЈП ''Развојна агенција
Пожега'' Пожега
Решење о именовању в.д. директора ЈП ''Развојна агенција
Пожега'' Пожега
Решење о разрешењу в.д. директора ЈКП ''Наш дом'' Пожега
Решење о именовању в.д. директора ЈКП ''Наш дом'' Пожега
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Издавач: Скупштина општине Пожега
Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Пожега – Боривоје
Неоричић
Штампа: Општинска управа Пожега
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