На основу члана 52. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС, број
15/16 и 88/19), члана 36. став 1. тачка 11. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) и члана 44. Статута
ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин (“Службени лист града Зрењанина”, број 29/16,
5/17 и 7/18), а на основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној _________2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈКП “ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО” ЗРЕЊАНИН
I
НЕМАЊИ МИЛИНКОВИЋУ, дипл. инг. грађевинарства, ПРЕСТАЈЕ
МАНДАТ вршиоца дужности директора ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин.
II
Ово Решење је коначно.
III
Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Образложење
Чланом 52. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС, број 15/16 и
88/19), регулисано је, између осталог, 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. Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења која има
директор јавног предузећа и мора да испуњава све услове за именовање директора
јавног предузећа.
Чланом 36. став 1. тачка 11. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) утврђено је да Скупштина града, именује и
разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач Град, а чланом
128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 44. Статута ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин (“Службени лист града
Зрењанина”, број 29/16, 5/17 и 7/18) прописано је, између осталог, да Скупштина града
Зрењанина, може до именовања директора Предузећа по спроведеном јавном конкурсу,
да именује вршиоца дужности директора на период који не може бити дужи од једне
године.
Комисија за персонална питања утврдила је предлог Решења о престанку
мандата директора ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин.
На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања овог Решења.
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