
На  основу члана  32.  став  1.  тачка  9.  Закона  о  локалној  самоуправи   („Службени  лист  РС“  број:
129/2007) члана  22. и 42.  став 3.  Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник Републике Србије“ број
119/2012)  и  члана 42. став 1. тачка 9. Статута oпштине Житиште („Службени листoпштине Житиште“ број
16/2008  20 /2013), Скупштина  oпштине Житиште, на седници одржаној дана 29. 9. 2015.  године, доноси
следеће:

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА ЈКСП  „ЕКОС“ ЖИТИШТЕ

I  Јован Мандић, професор из Житишта,  именује се за вршиоца дужности директора  ЈКСП,,Екос“ Житиште.
II  Именовање се врши на мандатни период до 6 месеци.
III Решење објавити у ,,Службеном листу општине Житиште“ , „Службеном гласнику Републике Србије“  и 
интернет страници општине Житиште . 

Образложење  
Група  одборника  предложила  је  доношење  решења  о  именовању   вршиоца  дужности  директора  Јована
Мандића на мандатни период до 6 месеци. У предлогу  је истакнуто да исти већ обавља функцију вршиоца
дужности директора те да исти испуњава све услове предвиђене чланом 22.  Закона о јавним предузећима
(,,Службени гласник Републике Србије“ број  119/2012) предвиђене за именовање директора јавног предузећа.  
            Именовање вршиоца дужности директора врши се  на наредни мандатни период до 6 месеци сходно
члану 42. став 3. Закона о јавним предузећима, а који  предвиђа да орган надлежан за именовање директора
јавног  предузећа  именује  вршиоца  дужности   у  оправданим  случајевима,  а  ради  спречавања  настанка
материјалне  штете  орган  надлежан  за  именовање  директора  јавног  предузећа те  да  може  одлучити   о
именовању вршиоца дужности директора на још један период од 6 месеци. 
           Констатовано је да је у ЈКСП „Екос“ Житиште  присутна тешка материјална и финансијска ситуација
која је затечена у мандату в.д. директора  ЈКСП ,,Екос“ Житиште  Јована  Мандић и  условила блокаду жиро-
рачуна предузећа због огромног дуга према  ЈП ,, Србијагасу“  у износу од око 28 милиона , као и постојање 11
милиона текућег дуга те да  је  наведено било проузроковало потпуни застој у раду овог јавног предузећа.
           Након потписивања споразума о репрограму дуга са ЈП ,,Србијагас“ створени су предуслови  за
несметан  рад  и  функционисање  предузећа,  али  уз  обавезу  поштовања  услова   из  споразума  и  редовног
измиривања предвиђених износа за уплату. 
           Због свега наведеног  и оправдане опасности застоја у функционисању предузећа,  а посебно у
управљању  предузећем  као  и  могућности  да  дође  до  новог  застоја  у  функционисању  и  материјалном
пословању у ЈКСП ,,Екос“ Житиште предлаже се именовање вршиоца  дужности директора. Како је предлогом
образложена  и  од  стране  Скупштине  општине   утврђена   оправданост  именовања  вршиоца  дужности
предлаже се доношење решења 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.  
         Решење са образложењем доставити именованом и ЈКСП ,, Екос“ Житиште.
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