
 На основу члана 47.Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр.15/2016), члана 32. тачка 9.Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'' број 129/07) и члана 37. ст.1.тачка 10. Статута општине Дољевац 
(''Службени лист града Ниша'' број 69/08,89/10,14/12,32/12,70/12,57/13,9/14,26/15, 99/15 и 
100/16),  

Скупштина општине Дољевац на седници одржаној дана  15.12.2017. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ  ВД ДИРЕКТОРА ЈП ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА 

„ДОЉЕВАЦ“ ДОЉЕВАЦ 
 

I   Дејану Радовановићу, дипломираном економисти,  престаје функција в.д. 
директора ЈП за управљање путевима „Дољевац“ Дољевац, због подношења оставке, закључно 
са 11.12.2017.године. 

II   Ово решење објавити у '' Службеном листу града Ниша''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Радовановић Дејан, дана 11.12.2017 године, поднео је Надзорном одбору ЈП за 

управљање путевима „Дољевац“ Дољевац, оставку у писаном облику,  на функцију  вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа за управљање путевима „Дољевац“ Дољевац. 

Након подношења оставке Радовановић Дејана,  на функцију вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа за управљање путевима „Дољевац“ Дољевац, Надзорни одбор ЈП 
за управљање путевима „Дољевац“ Дољевац, дана 13.11.2017.године, поднео је Скупштини 
општине Дољевац, предлог Одлуке о престанку функције в.д. директора ЈП за управљање 
путевима „Дољевац“ Дољевац. 

Чланом 46.став 1.Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 15/16), утврђено је да мандат директора престаје истеком периода на који је именован, 
оставком и разрешењем. 

Одредбама члана 47.Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр.15/2016), прописано је да се оставка  у писаној форми подноси органу надлежном 
за именовање директора јавног предузећа. 

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'' број 15/16)  прописано је да Скупштина општине именује и разрешава 
управни и 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 37. ст.1.тачка 10. Статута општине Дољевац (''Службени лист града Ниша'' број 
69/08,89/10,14/12,32/12,70/12,57/13,9/14,26/15, 99/15 и 100/16), прописнао је да Скупштина 
општине Дољевац, у складу са законом, именује и разрешава надзорни одбор јавних предузећа 
и друштва капитала, именује и разрешава  директоре јавних предузећа и друштва капитала, 
именује и разрешава  управни, надзорни и школски  одбор установа, организација и служби, 
чији је оснивач и даје сагласност на њихове Статуте у складу са Законом. 

Сходно наведном, донето је решење као у диспозитиву. 
 

Број: 02-185 
Датум: 15.12.2017.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
 

 
ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                         Дејан Смиљковић 
 


