
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – други закон и 101/2016 други закон), члана 52. 

Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016) и члана 

41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце“ број 7/08, 8/13, 

1/15, 9/15 и 1/16), Скупштина општине Блаце на седници одржаној дана 13.11.2017. године, 

донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЛАЦЕ“ БЛАЦЕ 

 

 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ ДЕЈАН СРЕДОЈЕВИЋ, дипломирани саобраћајни инжењер, из 

Крушевца, на функцију вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Блаце“, 

са седиштем у Блацу, на период до једне године. 

2. Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је. 
  

3. Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу 

општине Блаце“ и на званичној интернет страници општине Блаце. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 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. 

Одредбама члана 52. Закона о јавним предузећима прописано је да се вршилац 

дужности директора може именовати до именовања директора јавног предузећа по 

спроведеном јавном конкурсу (став 1.), те да период обављања функције вршиоца дужности 

не може бити дужи од једне године (став 2.) и да вршилац дужности има сва права, обавезе и 

овлашћења која има директор јавног предузећа (став 5.). 

Одредбама члана 41. став 1. тачка 11. Статута општине Блаце 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 њихове Статуте, у складу са законом. 

Општинско веће општине Блаце, као надлежни орган за поступање, на седници 

одржаној дана 13.11.2017. године усвојило је предлог број II-119-2093/17, о именовању 

Дејана Средојевића, дипломираног саобраћајног инжењера, из Крушевца, за вршиоца 

дужности директора јавног комуналног предузећа „Блаце“, са седиштем у Блацу, са следећим 

образложењем: 

Дејан Средојевић, дипл. саобраћајни инжењер, из Крушевца, рођен је 30.1.1973. 

године, у Крушевцу, где је завршио основну и средњу школу, а Саобраћајни факултет, смер 

Логистика, завршио је у Београду. 

Његово прво радно искуство започиње у компанији Delta MC, у Београду, која је део 

Delta Holdinga, као шеф овлашћеног сервиса за Фиат, Ланчиу и Хонда возила, такође и 

увозник за Србију Пирели гума и Шел уља. 

Од фебруара 2000. године до фебруара 2014. године ради у компанији Триглав 

осигурање Београд, која је део групе Триглав Словеније, која у Србији има удео на 5% 

тржишта. 

У исто време и на истим пословима ради и за Wiener и Uniqa osiguranje. 



 Од јануара до маја 2017. године био је члан борда директора Трајал корпорације, а од 

јуна 2017. године именован је за председника борда директора Трајал корпорације. 

 Обзиром на напред наведено, у складу са чланом 52. Закона о јавним предузећима, а у 

вези са чланом 25. наведеног закона („Службени гласник Републике Србије“ број 15/16), 

Општинско веће општине Блаце је предложило да се за вршиоца дужности директора Јавног 

комуналног предузећа „Блаце“, именује Дејан Средојевић, дипломирани саобраћајни 

инжењер, из Крушевца, на период до једне године, те је наведени предлог достављен 

Скупштини општине Блаце на даље одлучивање и надлежност. 

 На основу напред наведеног, Скупштина општине Блаце је на седници одржаној дана 

13.11.2017.године, разматрајући предлог Општинског већа општине Блаце, као овлашћеног 

предлагача и ценећи наводе у поднетом предлогу за именовање вршиоца дужности директора 

Јавног комуналног предузећа, позивајући се на правни основ за доношење решења о 

именовању вршиоца дужности директора, који је садржан у одредбама члана 52. Закона о 

јавним предузећима, а у вези са чланом 25. наведеног закона, након спроведене расправе, 

усвојила предлог за именовање вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа 

„Блаце“, са седиштем у Блацу, Дејана Средојевића, дипломираног саобраћајног инжењера, из 

Крушевца, већином гласова од укупног броја одборника - 18 одборника (од укупно 25 

одборника) и донела одлуку  као у диспозитиву решења. 

 

 Правна поука: против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана пријема решења. 

 

 Решење доставити: Дејану Средојевићу, из Крушевца, Јавном комуналном предузећу „ 

Блаце“, са седиштем у Блацу и архиви.  

 

 Број: I-119-2093/2017 

 У Блацу, дана 13.11.2017. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

      ПРЕДСЕДНИК 

                                                 Милош Васиљевић с.р. 


