
 
Република Србија                                                                               

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-143/2016-01 

Датум: 13.06.2016. године 

ЦРНА ТРАВА 

 

 

На основу члана 30. Став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/2007 и 54/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др. 

закон) и члана 28. став 1. тачка 9. Статута општине Црна Трава („Службени 

гласник града Лесковца“, број 17/2012) и чл. 70. Пословника Скупштине 

општине Црна Трава, број 06-103/2016-01 од 03.06.2016. године 

Скупштина општине Црна Трава на седници одржаној дана 

13.06.2016. године донела је следеће 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О утврђивању престанка функције вршиоца дужности директора Јавног 

предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ 

Црна Трава 
 

 

1) Утврђује се да је Владану Радисављевићу из Горњег Гара – општина 

Црна Трава престала функција вршиоца дужности директора Јавног 

предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ 

Црна Трава, због потврђивања одборничког мандата.     

 

2) Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

3) Диспозитив решења објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 

 

4) Решење са образложењем доставити Владану Радисављевићу и 

председнику Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну делатност 

и путну инфраструктуру „Вилин Луг“  Црнa Травa. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

        Решењем Скупштине општине Црна Трава бр. 06-86/2016-01 од 

12.04.2016.године, Владан Радисављевић из Горњег Гара – општина Црна 

Трава, именован је за ВД директора Јавног предузећа за комуналну делатност и 

путну инфраструктуру „Вилин Луг“  Црнa Травa са даном 12.04.2016. године до 

избора директора по конкурсу, а најдуже три месеца. 



 На изборима за одборнике Скупштине општине Црна Трава, који су 

одржани дана 24. априла 2016. године, Владан Радисављевић је изабран за 

одборника Скупштине општине Црна Трава. Дана 13.06.2016. године на 

седници Скупштине општине Црна Трава, именованом је потврђен мандат, о 

чему је донето Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини 

општине Црна Трава, број ___. 

Чланом 30. Став 3. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да 

потврђивањем одборничког мандата лицима које је именовала, односно 

поставила скупштина јединице локалне самоуправе, престаје функција на коју 

су именовани, односно постављени 

 С обзиром да је вршилац дужности директора Јавног предузећа за 

комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“, функција на коју 

именује Скупштина општина Црна Трава, то се констатује да је потврђивањем 

одборничког мандата Скупштине општине Црна Трава, Владану Радисављевићу 

престала функција вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну 

делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“  Црнa Травa. 

 На основу напред наведеног одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

          Против овог Решења може се покренути 

          управни спор пред Управним судом у Београду 

          у року од 30 дана од дана пријема овог решења 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                     Јоца Митић 

             _____________________ 

 

   

 

 

 

 


