
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Таковска 2 
32300 Горњи Милановац 
 
 

-Лазар Николић, председник - 

 
 
Поштовани господине Николићу, 
 
На званичној интернет страници Јавног предузећа за изградњу општине Горњи Милановац1 
уочили смо нетачан податак о органу управљања и заступања тог јавног предузећа. Наиме, у 
рубрици ''О нама – Организациона шема'' јавно је доступан податак да је Божидар Вучетић 
директор поменутог јавног предузећа. Истовремено, поменуто предузеће нам је, на основу 
захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја, доставило одговор, који Вам 
достављамо у прилогу, да Божидар Вучетић обавља функцију директора наведеног предузећа 
на основу Решења о именовању директора Јавног предузећа за изградњу општине Горњи 
Милановац бр. 2-06-86/2013 од 20.09.2013. године. 
 
Даљом претрагом и упоређивањем одговора и поменутог решења, које нам је такође 
достављено у прилогу, уочили смо и неке противуречности. Као што смо већ навели, у 
поменутом одговору се истиче да Божидар Вучетић обавља функцију директора на основу 
Решења које је донето 20.09.2013. године. Међутим, у преамбули Решења, које Вам такође 
достављамо у прилогу, јасно је истакнуто да је седница Скупштине општине Горњи Милановац, 
на којој је оно донето, одржана 21.03.2013. године. Верујемо да је овај, другонаведени, датум 
правно релевантан за сагледавање проблема на који Вам овом иницијативом указујемо, будући 
да је у ставу 2. диспозитива поменутог решења изричито прописано да ''Именовани ступа на 
функцију даном именовања''. 
 
Разлика у наведеним датумима је, међутим, без утицаја на чињеницу да податак који је јавно 
доступан на званичној интернет страници јавног предузећа противуречи ставу I диспозитива 
Решења према коме се Божидар Вучетић именује ''за вршиоца дужности директора ....... на 
период не дужи од шест месеци''. Та формулација је у тренутку доношења Решења била потпуно 
у складу са одредбама чланова 21. и 42. Закона о јавним предузећима (''Сл. гласник РС'', бр. 
119/12, 116/13 - аутентично тумачење и 44/14 - др. закон) који је предвиђао да мандат вршиоца 
дужности може најдуже да траје шест месеци. 
 
У покушају да одгонетнемо шта је разлог наведеној противуречности размотрили смо и другу 
документацију коју нам је Јавно предузеће за изградњу општине Горњи Милановац доставило 
као прилоге уз поменути одговор.  
 
Захваљујући томе уочили смо да је ово јавно предузеће, дана 24. 09.2013. године (што је такође 
дан који не одговара датуму наведеном у одговору као дану када је Решење о именовању 
донето) са Божидаром Вучетићем закључило Уговор о раду бр. 2050/1. У име и за рачун јавног 
предузећа Уговор је потписао председник Надзорног одбора Срђан Милићевић док је друга 
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страна, упркос томе што је диспозитивом Решења прецизно наведено да се именује за вршиоца 
функције директора, Уговор потписала као ''директор Ј.П. за изградњу општине Г. Милановац''.  
Чланом 3. Уговора дефинисано је да ће Божидар Вучетић као запослени ''обављати послове 
директора Јавног предузећа за изградњу општине Горњи Милановац'' супротно изричитим 
законским одредбама, које су биле идентичне сада важећим одредбама Закона о јавним 
предузећима  ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), и према којима се именовање врши 
актима о именовању оснивача јавног предузећа. Штавише, чланом 5. Уговора било је 
предвиђено да запослени заснива радни однос ''на период од четири године''. Још једну 
особеност овог уговора, закљученог 24.09.2013. године, представља податак из његовог члана 6. 
према коме је ''запослени дужан да ступи на рад-послове 20.09.2013. године.''  
 
Иако уговор о раду не представља валидан правни основ за вршење функције директора, 
односно управљање и заступање јавног предузећа, важност овог уговора је продужена Анексом 
бр. 2299/17 од 18.09.2017. године. Према члану 1. Анекса ''запосленом се рок на који је засновао 
радни однос продужава до именовања директора или вршиоца дужности директора ....''. 
 
Убрзо након тога, тачније 05.02.2018. године исте уговорне стране закључују нови Уговор о раду 
бр. 266/18 чијим чланом 3. је дефинисано да се ''Радни однос са директором заснива на 
одређено време до именовања директора или вршиоца дужности директора ...''.  
 
На основу свега наведеног, као и имајући у виду одредбе чл. 24.-53. Закона о јавним 
предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) којима је детаљно регулисан 
поступак именовања директора и вршиоца дужности директора јавног предузећа (јавни 
конкурс и комисија), нарочито правно основ (акт оснивача о именовању и 
максимална дужина трајања мандата – 4 године за директора и 1 година за вршиоца 
функције) недвосмислено се може закључити да Јавно предузеће за изградњу општине 
Горњи Милановац, чији је оснивач општина Горњи Милановац, нема орган управљања 
и заступања који је именован у складу са законом.  
 
Због тога Вас позивамо да без одлагања, у складу са горе наведеним одредбама Закона о 
јавним предузећима, распишете јавни конкурс за избор директора наведеног 
предузећа и након спроведеног поступка именујете његовог директора или 
вршиоца дужности. 
 
Прилога: 3 

 
У  Београду, дана 08. фебруара 2023. године  

За организацију Транспарентност Србија  

Програмски директор 
Немања Ненадић 

 


