
На основу члана 41 став 4, члана 42 ставови 1 и 2 и члана 52 Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), члана 32 став 1 тачка 9) Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/16 – др. закон), 

члана 24 став 1 тачка 9) Статута општине Бојник (“Сл. гласник града Лесковца“  11/08, 

23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15 и 1/16),  Скупштина општине Бојник на седници 

одржаној дана 22.08.2017. године донела је следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП „ЈЕДИНСТВО“ 

БОЈНИК 

 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Борисав Илић из Ђинђуше, дипл. инг. пољопривреде, за вршиоца 

дужности директора ЈКП „Јединство“ Бојник, до именовања директора јавног предузећа 

по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже до једне године. 

 

II 

 

 Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења директора. 

 

III 

  

 Решење ступа на снагу даном доношења, коначно је и биће објављено у 

„Службеном гласнику Републике Србије“,„Службеном гласнику града Лесковца“  и на 

интернет страници општине Бојник www.bojnik.rs. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама следећих 

прописа. 

Чланом 41 став 4 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) 

прописано је да је акт о именовању директора коначан. 

Чланом 42 ставови 1 и 2 истог Закона прописано је да се акт о именовању 

директора јавног предузећа чији је оснивач Република Србија објављује са 

образложењем у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на интернет страници 

органа надлежног за именовање директора, те да се акт о именовању директора јавног 

предузећа чији је оснивач аутономна покрајина илијединица локалне самоуправе, са 

образложењем, објављује и у гласилу аутономне покрајине, односно јединице локалне 

самоуправе. 

 Члан 52 истог закона садржи одредбе којима се регулише правни положај 

вршиоца дужности директора јавног предузећа и њиме је прописано да се вршилац 

дужности директора може именовати до именовања директора јавног предузећа по 

спроведеном јавном конкурсу. Период обављања функције вршиоца дужности 

директора не може бити дужи од једне године. Исто лице не може два пута бити 

именовано за вршиоца дужности директора. Вршилац дужности директора мора да 

испуњава услове за именовање директора јавног предузећа из члана 25 овог закона. 

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног 

предузећа. 

http://www.bojnik.rs/


Чланом 32 став 1 тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 

129/2007,  83/2014 – др. закон и 101/16 др. закон) и чланом 24 став 1 тачка 9) Статута 

општине Бојник (“Сл. гласник града Лесковца“  11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 

21/15 и 1/16) прописано је да скупштина општине у складу са законом именује и 

разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, 

установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихве статуте. 

 

Општинско веће општине Бојник је дало предлог да се за в.д. директора ЈКП 

„Јединство“ Бојник именује Борисав Илић из Ђинђуше, дипл. инг. пољопривреде и 

предлаже Скупштини општине Бојник да донесе Решење о именовању в.д. директора 

ЈКП „Јединство“ Бојник. 

 

Након расправе о овом предлогу овлашћеног предлагача, председник скупштине 

општине Бојник је предлог ставио на гласање. 

 

 Скупштина општине Бојник се о предлогу изјаснила јавним гласањем.  

 

  „За“ доношење овог Решењагласало је 16одборника, „против“ 4 одборника, 

„уздржаних“ није било. 

  

Стога је констатовано да је донето Решење о именовању в.д. директора ЈКП 

„Јединство“ Бојник, потребном већином у складу са Пословником СО Бојник. 

 

 

На основу свега напред наведеног, а у складу са одредбама Закона о јавним 

предузећима, Закона о локалној самоуправи и Статута општине Бојник, Скупштина 

општине Бојник одлучила је као у диспозитиву овог Решења. 

 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се покренути судски поступак 

подношењем тужбе Вишем суду у Лесковцу у року од 30 дана од дана достављања овог 

решења, у довољном броју примерака за суд и странке. 

 

Решење доставити: 

1. Борисаву Илићу из Ђинђуше 

2. ЈКП „Јединство“ Бојник – служби за персоналне послове 

3. Надзорном одбору ЈКП „Јединство“ Бојник 

4. архиви 
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