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

гласник РС“ број 129/07, 83/14-др закон и 101/16-др. закон), члана 52.  Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16 и 88/19), члана 40. став 1. тачка12. 

Статута општине Босилеград („Службени гласник града Врања“, број 3/19),  Скупштина 

општине Босилеград, на седници одржаној 23. августа 2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА   

ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА „БОСИЛЕГРАД“  

 

 1. Именује се Рада Ђорђевић, дипломирани ветеринар, из Босилеграда  за вршиоца 

дужности директора Јавног предузећа ветеринарска амбуланта „Босилеград“, почев од 23. 

августа, до именовања директора Јавног предузећа ветеринарска амбуланта „Босилеград“, 

а нaјдуже до годину дана од дана именивања.  

 2. Вршилац дужности директора  Јавног предузећа ветеринарска амбуланта 

„Босилеград“ има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног предузећа. 

 3. Ово решење  ступа на снагу даном доношења, а објавиће се  у „Службеном 

гласнику Републике Србије“,  „Службеном  гласнику  града Врања “ и на званичној 

интернет страници општине Босилеград.  

Образложење 

 Чланом 52.  Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16 и 

88/19) прописано је, између осталог,  да се вршилац дужности директора јавног 

предузећана може именовати на  период који не  може бити дужи од једне године. Такође 

вршилац дужности има сва  права, обавезе и овлашћења која има директор јавног 

предузећа.  

 Члном 25. Закона о јавним предузећима прописани су услови које лице мора да 

испуњава да би било именовано за директора предузећа.  

 Чланом 40. став 1. тачка12.  Статута општине Босилеград („Службени гласник 

града Врања“, број 3/19) прописано је да Скупштина општине Босилеград, између осталог, 

именује и разрешава директора јавног предузећа чији је оснивач. 

 С обзиром на то да  22. августа 2021. године, Ради Ђорђевић престаје мандат 

директора Јавног предузећа ветеринарска амбуланта „Босилеград“, због истека периода на 

који је именована, па у циљу обезбеђења услова за несметано функционисање предузећа 

до спровођења јавног конкурса за ибор директора Јавног предузећа ветеринарска 

амбуланта „Босилеград“, неопходно је именовати вршиоца дужности директора.  

  На основу наведеног, а имајући у виду да Рада Ђорђевић, дипломирани ветеринар, 

из Босилеграда испуњава услове за вршиоца дужности директора Јавног предузећа 

ветеринарска амбуланта „Босилеград“, прописане законом, одлучено је као у диспозитиву 

овог решења.  

 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број: 06-188/2021 

У Босилеграду, дана 23.08.2021. године 

 

                                                               ПРЕДСЕДНИК, 

                            Славчо Владимиров 


