
На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 24 став 3 Закона о јавним предузећима 
("Сл. гласник РС", број 15/16), члана  40 став 1 тачка 9 Статута општине Кула - пречишћен текст 
("Сл. лист општине Кула", број 7/13) и члана 45 Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП 
"Руском" Руски Крстур са законом о јавним предузећима – пречишћен текст („Сл. лист општине 
Кула“ бр. 39/16), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 17. јула 2018. године, донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању директора  

ЈКП "Руском" Руски Крстур 
 

1. 
Фејди Игор, дипл. инж. за предузетни менаџмент из Руског Крстура, именује се за 

директора ЈКП "Руском" Руски Крстур, на период од четири године. 
 

2. 
Именовани заснива радни однос на одређено време и дужан је да ступи на функцију у 

року од осам дана од дана објављивања овог решења у ''Службеном гласнику Републике Србије''.  
Ступањем на рад именованог престаје функција досадашњег вршиоца дужности директора 

ЈКП "Руском" Руски Крстур именованог Решењем Скупштине општине Кула број: 01-02-69/2017 од 
28. новембра 2017. године.  

3. 
Ово решење је коначно.  

4. 
Решење са образложењем објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'', 

''Службеном листу општине Кула'' и на интернет презентацији општине Кула www.kula.rs.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 32 став 1 тачка 9 Закона о 

локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), 
члану 24 став 3 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/16), члану 40 став 1 тачка 
9 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", број 7/13) и члану 45 Одлуке 
о усклађивању оснивачког акта ЈКП "Комуналац" Кула са законом о јавним предузећима – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Кула“ бр. 39/16), којима је прописано да Скупштина општине 
именује и разрешава директоре јавних предузећа чији је оснивач, на основу спроведеног јавног 
конкурса. 

Скупштина општине Кула је на седници одржаној 24. априла 2018. године донела Одлуку о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног комуналног предузећа "Руском" Руски 
Крстур („Сл. лист општине Кула“ бр. 6/18). Јавни конкурс је објављен у „Службеном гласнику 
Републике Србије“ бр. 34 од 04. маја 2018. године, дневном листу "Дневник" и на званичној 
интернет презентацији општине Кула и спроведен у складу са законом о јавним предузећима ("Сл. 
гласник РС", број 15/16) и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа ("Сл. 
гласник РС", број 65/16). Јавни конкурс је спровела Комисија за спровођење конкурса за избор 
директора јавних предузећа чији је оснивач општина Кула коју је именовала Скупштина општине 
Кула. Комисија је по истеку рока за подношење пријава констатовала да је на јавни конкурс 
поднета једна пријава и то: Фејди Игор, дипл. инж. за предузетни менаџмент из Руског Крстура, 
која је благовремена, разумљива и потпуна и по спроведеном поступку саставила Ранг листу и са 
Записником о спроведеном изборном поступку доставила је Општинском већу општине Кула. 
Општинско веће општине Кула је на основу достављене Ранг листе и Записника о спроведеном 
изборном поступку утврдило предлог решења о именовању Фејди Игора, дипл. инж. за 
предузетни менаџмент из Руског Крстура, првог кандидата са листе, за директора с обзиром да 
испуњава услове из јавног конкурса и да је успешно вршио функцију директора и в.д. директора 
ЈКП "Руском" Руски Крстур у претходном периоду и доставило га Скупштини општине Кула на 
усвајање. 

Сходно члану 41. став 4 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/16), 
предметно решење је коначно.                                                                              
 

Поука о правном средству: Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у Сомбору у 
року од 15 дана од дана достављања решења. 

 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Број: 01-02-44/2018        Татјана Квасни 
17. јул 2018. године 
К у л а 



На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 24 став 3 Закона о јавним предузећима 
("Сл. гласник РС", број 15/16), члана  40 став 1 тачка 9 Статута општине Кула - пречишћен текст 
("Сл. лист општине Кула", број 7/13) и члана 45 Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП 
"Комуналац" Кула са законом о јавним предузећима – пречишћен текст („Сл. лист општине Кула“ 
бр. 39/16), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 17. јула 2018. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању директора  
ЈКП "Комуналац" Кула 

 
1. 

Миљанић Дамјан, дипл. економиста из Куле, именује се за директора ЈКП "Комуналац" 
Кула, на период од четири године. 

2. 
Именовани заснива радни однос на одређено време и дужан је да ступи на функцију у 

року од осам дана од дана објављивања овог решења у ''Службеном гласнику Републике Србије''.  
Ступањем на рад именованог престаје функција досадашњег вршиоца дужности директора 

ЈКП "Комуналац" Кула именованог Решењем Скупштине општине Кула број: 01-02-68/2017 од 28. 
новембра 2017. године.  

3. 
Ово решење је коначно.  

4. 
Решење са образложењем објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'', 

''Службеном листу општине Кула'' и на интернет презентацији општине Кула www.kula.rs.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 32 став 1 тачка 9 Закона о 

локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), 
члану 24 став 3 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/16), члану 40 став 1 тачка 
9 Статута општине Кула - пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", број 7/13) и члану 45 Одлуке 
о усклађивању оснивачког акта ЈКП "Комуналац" Кула са законом о јавним предузећима – 
пречишћен текст („Сл. лист општине Кула“ бр. 39/16), којима је прописано да Скупштина општине 
именује и разрешава директоре јавних предузећа чији је оснивач, на основу спроведеног јавног 
конкурса. 

Скупштина општине Кула је на седници одржаној 24. априла 2018. године донела Одлуку о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног комуналног предузећа "Комуналац" Кула 
(„Сл. лист општине Кула“ бр. 6/18). Јавни конкурс је објављен у „Службеном гласнику Републике 
Србије“ бр. 34 од 04. маја 2018. године, дневном листу "Дневник" и на званичној интернет 
презентацији општине Кула и спроведен у складу са законом о јавним предузећима ("Сл. гласник 
РС", број 15/16) и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа ("Сл. гласник 
РС", број 65/16). Јавни конкурс је спровела Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
јавних предузећа чији је оснивач општина Кула коју је именовала Скупштина општине Кула. 
Комисија је по истеку рока за подношење пријава констатовала да је на јавни конкурс поднета 
једна пријава и то: Миљанић Дамјан, дипл. економиста, из Куле, која је благовремена, 
разумљива и потпуна и по спроведеном поступку саставила Ранг листу и са Записником о 
спроведеном изборном поступку доставила је Општинском већу општине Кула. Општинско веће 
општине Кула је на основу достављене Ранг листе и Записника о спроведеном изборном поступку 
утврдило предлог решења о именовању Миљанић Дамјана, дипл. економисте из Куле, првог 
кандидата са листе, за директора с обзиром да испуњава услове из јавног конкурса и да је 
успешно вршио функцију директора и в.д. директора ЈКП "Комуналац" Кула у претходном периоду 
и доставило га Скупштини општине Кула на усвајање. 

Сходно члану 41. став 4 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/16), 
предметно решење је коначно.                                                                              
 

Поука о правном средству: Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у Сомбору у 
року од 15 дана од дана достављања решења. 

 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
Број: 01-02-43/2018        Татјана Квасни 
17. јул 2018. године 
К у л а 

 


