
 На основу чл. 25., 28. став 1. Закона о јавним предузећима ( ''Службени гласник 

РС'', бр. 119/2012), чл. 32. ст.1. т. 9.  Закона о локалној самоуправи ( ''Службени гласник 

РС'', бр. 129/2007) и чл. 37.ст.1. т.10. Статута   општине Дољевац (''Службени лист Грaда 

Ниша'', бр. 69/2008, 89/2010, 14/2012, 32/2012 и 70/2012),   

 Скупштина општине  Дољевац,  на седници одржаној  дана 28.06.2013. године, 

доноси 

ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ  КОНКУРСА  

ЗА  ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈП '' Дирекција за изградњу општине Дољевац'' 

 

Члан 1. 

 Расписује се  Јавни конкурс  за избор  кандидата за именовање директора Јавног 

предузећа  ''Дирекција за изградњу општине Дољевац''. 

 

Члан 2. 

 Конкурс у смислу ове Одлуке  чини скуп  активности  на припреми и објављивању  

јавног огласа,  прикупљању пријава, рангирању кандидата, као и доношење  одређених  

правних аката у складу са Законом. 

Члан 3. 

 На конкурс могу  учествовати сва заинтересована  лица која  испуњавају услове  из  

конкурса. 

Услови и критеријуми за спровођење  конкурса и  именовање директора Јавног 

предузећа ''Дирекција за  изградњу општине Дољевац'',  прописани су  Законом  о јавним  

предузећима ( ''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и Статутом јавног предузећа  број 16/13 

од 13.03.2013. године. 

Члан 4. 

Учесник на конкурс не може бити: 

1) Лице које је непосредно  ангажовано  на припреми и спровођењу  конкурса, 

2) Лице које је члан органа  управљања јавног предузећа  

3) Лице које је осуђивано  за кривично дело  против  правног саобраћаја  и 

службене дужности  

4) Лице коме је изречена мера  безбедности забране  обављања делатности  која је 

претежна делатност овог предузећа. 

 

Члан 5. 

 Оглас о Јавном конкурсу  за избор кандидата за именовање директора  објавиће се  

у ''Службеном гласнику РС''  и у најмање једним дневним новинама  које се дистрибуирају  

на целој територији  Републике Србије  у року од 8 дана  од дана доношења  ове одлуке, 

као и на  интернет страници  општине Дољевац,  са навођењем када је оглас  објављен у 

 '' Службеном гласнику РС''. 

 Оглас о јавном конкурсу садржи податке о јавном предузећу, радном месту, 

условима за именовање директора јавног предузећа, месту рада, стручној оспособљености, 

знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, рок 

у коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање обавештења о јавном 



конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе и податке о доказима који се прилажу уз 

пријаву. 

Рок за подношење пријава  на конкурс је 15 дана  од дана објављивања  Јавног 

конкурса у  ''Службеном гласнику  РС'',  апочиње да тече првог наредног дана од дана 

објављивања  у  ''Службеном гласнику  РС''. 

 

Члан 6. 

 Поступак спровођења конкурса  спроводи Комисија  за именовања образована 

решењем  Скупштине општине Дољевац. 

 У поступку  спровођења конкурса  комисија: 

- Саставља списак  кандидата који испуњавају  услове за инемовање директора, 

- Спроводи изборни поступак  у коме се оцењују стручне  оспособљености и  

испуњености услова  предвиђених конкурсом, свих кандидата и то  писменом провером, 

усменим разговором или на други одговарајући начин и  на основу документације поднете 

уз  пријаву, 

- Саставља ранг листу кандидата  и Листу за именовања  са највише  три  најбоље 

рангирана  кандидата доставља заједно  са  Записником  о изборном поступку  

Општинској управи општине  Дољевац. 

Комисија за именовања  независна је у својим  ставовима и одлукама . 

 

Члан 7. 

 На основу Листе  за именовања  и записника о изборном поступку, Општинска 

управа општине Дољевац, припрема  предлог  Решења о именовању и доставља га  

Скупштини општине Дољевац. 

Члан 8. 

 Скупштина општине Дољевац,  након разматрања достављене листе  кандидата  и 

предлога решења, одлучује о именовању директора  јавног предузећа,  доношењем 

решења  о именовању  предложеног кандидата, или неког другог кандидата  са листе у 

складу са Законом. 

 Решење о именовању директора  коначно је. 

 

Члан 9. 

 Решење о именовању доставља се лицу  које је именовано  и објављује се у 

''Службеном гласнику РС'' и ''Службеном листу Града Ниша''. 

 Решење са образложењем  објављује се и на  интернет страници  општине Дољевац,  

а по један примерак доставља и свим осталим кандидатима. 

 

Члан 10. 

 Кандидау који је учествовао  у изборном поступку  на његов захтев, комисија је 

дужна, да у року  од два дана од  дана пријема  захтева  омогући увид у документацију 

јавног конкурса, под надзором комисије. 

 

Члан 11. 

 Именовани кандидат  дужан је да ступи на рад  у року  од 8 дана од дана 

објављивања  решења у ''Службеном гласнику РС''. 



 Скупштина општине  Дољевац,  може продужити  рок  из става 1. овог члана  још 8 

дана из оправданих разлога. 

 Директор јавног  предузећа  заснива радни однос  на одређено време. 

 

Члан 12. 

 Ако именовано  лице не ступи на рад у року из ст.1. и 2.  чл. 11. Скупштина 

општине Дољевац,  може да именује неког другог  кандидата  са листе кандидата. 

 Ако нико од кандидата  са листе  за именовања  не ступи на рад у року који му је 

одређен, или ако  ни после  спроведеног јавног конкурса  Скупштини општине Дољевац 

не буде  предложен кандидат  за именовање зато што је  Комисија утврдила да ниједан од  

кандидата  не испуњава услове  из конкурса,  или ако Скупштина општине Дољевац,  не 

именује предложеног  или неког другог кандидата са  листе, спроводи се  нови јавни 

конкурс, на начин и по поступку прописаним законом. 

 

Члан 13. 

 Ову одлуку доставити  Комисији  за именовања  и Надзорном  одбору  јавног 

предузећа. 

Члан 14. 

 Ова одлука ступа на снагу  даном доношења а биће објављена ,  у ''Службеном 

листу Града Ниша''. 

 

 

 

Број: 02-75 

У Дољевцу, 28.06. 2013. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

     

  

 

ПРЕДСЕДНИК  

                                             Томислав Митровић  

 
  



 На основу чл. 25., 28. став 1. Закона о јавним предузећима ( ''Службени гласник 

РС'', бр. 119/2012), чл. 32. ст.1. т. 9.  Закона о локалној самоуправи ( ''Службени гласник 

РС'', бр. 129/2007) и чл. 37.ст.1. т.10. Статута   општине Дољевац (''Службени лист Грaда 

Ниша'', бр. 69/2008, 89/2010, 14/2012, 32/2012 и 70/2012),   

 Скупштина општине  Дољевац,  на седници одржаној  дана 28.06.2013. године, 

доноси 

 

ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ  КОНКУРСА  

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

Јавног комуналног предузећа ''Дољевац'' Дољевац 

 

Члан 1. 

 Расписује се  Јавни конкурс  за избор  кандидата за  именовање директора Јавног  

комуналног предузећа ''Дољевац'' Дољевац. 

 

Члан 2. 

 Конкурс у смислу ове Одлуке  чини скуп  активности  на припреми и објављивању  

јавног огласа,  прикупљању пријава, рангирању кандидата, као и доношење  одређених  

правних аката у складу са Законом. 

Члан 3. 

 На конкурс могу  учествовати сва заинтересована  лица која  испуњавају услове  из  

конкурса. 

Услови и критеријуми за спровођење  конкурса и  именовање директора Јавног 

комуналног предузећа „Дољевац'' Дољевац,  прописани су  Законом  о јавним  

предузећима ( ''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и Статутом јавног предузећа  број 16/13 

од 13.03.2013. године. 

Члан 4. 

Учесник на конкурс не може бити: 

1) Лице које је непосредно  ангажовано  на припреми и спровођењу  конкурса, 

2) Лице које је члан органа  управљања јавног предузећа  

3) Лице које је осуђивано  за кривично дело  против  правног саобраћаја  и службене 

дужности  

4) Лице коме је изречена мера  безбедности забране  обављања делатности  која је 

претежна делатност овог предузећа. 

  

Члан 5. 

 Оглас о Јавном конкурсу  за избор  кандидата за именовање директора  објавиће се  

у ''Службеном гласнику РС''  и у најмање једним дневним новинама  које се дистрибуирају  

на целој територији  Републике Србије  у року од 8 дана  од дана доношења  ове одлуке, 

као и на  интернет страници  општине Дољевац,  са навођењем када је оглас  објављен у 

 '' Службеном гласнику РС''. 

 Оглас о јавном конкурсу садржи податке о јавном предузећу, радном месту, 

условима за именовање директора јавног предузећа, месту рада, стручној оспособљености, 

знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, рок 

у коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање обавештења о јавном 



конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе и податке о доказима који се прилажу уз 

пријаву. 

Рок за подношење пријава  на конкурс је 15 дана  од дана објављивања  Јавног 

конкурса у  ''Службеном гласнику  РС'',  апочиње да тече првог наредног дана од дана 

објављивања  у  ''Службеном гласнику  РС''. 

 

Члан 6. 

 Поступак спровођења конкурса  спроводи Комисија  за именовања образована 

решењем  Скупштине општине Дољевац. 

 У поступку  спровођења конкурса  комисија: 

- Саставља списак  кандидата који испуњавају  услове за инемовање директора, 

- Спроводи изборни поступак  у коме се оцењују стручне  оспособљености и  

испуњености услова  предвиђених конкурсом, свих кандидата и то  писменом провером, 

усменим разговором или на други одговарајући начин и  на основу документације поднете 

уз  пријаву, 

- Саставља ранг листу кандидата  и Листу за именовања  са највише  три  најбоље 

рангирана  кандидата доставља заједно  са  Записником  о изборном поступку  

Општинској управи општине  Дољевац. 

Комисија за именовања  независна је у својим  ставовима и одлукама . 

 

Члан 7. 

 На основу Листе  за именовања  и записника о изборном поступку, Општинска 

управа општине Дољевац, припрема  предлог  Решења о именовању и доставља га  

Скупштини општине Дољевац. 

Члан 8. 

 Скупштина општине Дољевац,  након разматрања достављене листе  кандидата  и 

предлога решења, одлучује о именовању директора  јавног предузећа,  доношењем 

решења  о именовању  предложеног кандидата, или неког другог кандидата  са листе у 

складу са Законом. 

 Решење о именовању директора  коначно је. 

 

Члан 9. 

 Решење о именовању доставља се лицу  које је именовано  и објављује се у 

''Службеном гласнику РС'' и ''Службеном листу Града Ниша''. 

 Решење са образложењем  објављује се и на  интернет страници  општине Дољевац,  

а по један примерак доставља и свим осталим кандидатима. 

 

Члан 10. 

 Кандидау који је учествовао  у изборном поступку  на његов захтев, комисија је 

дужна, да у року  од два дана од  дана пријема  захтева  омогући увид у документацију 

јавног конкурса, под надзором комисије. 

 

Члан 11. 

 Именовани кандидат  дужан је да ступи на рад  у року  од 8 дана од дана 

објављивања  решења у ''Службеном гласнику РС''. 



 Скупштина општине  Дољевац,  може продужити  рок  из става 1. овог члана  још 8 

дана из оправданих разлога. 

 Директор јавног  предузећа  заснива радни однос  на одређено време. 

 

Члан 12. 

 Ако именовано  лице не ступи на рад у року из ст.1. и 2.  чл. 11. Скупштина 

општине Дољевац,  може да именује неког другог  кандидата  са листе кандидата. 

 Ако нико од кандидата  са листе  за именовања  не ступи на рад у року који му је 

одређен, или ако  ни после  спроведеног јавног конкурса  Скупштини општине Дољевац 

не буде  предложен кандидат  за именовање зато што је  Комисија утврдила да ниједан од  

кандидата  не испуњава услове  из конкурса,  или ако Скупштина општине Дољевац,  не 

именује предложеног  или неког другог кандидата са  листе, спроводи се  нови јавни 

конкурс, на начин и по поступку прописаним законом. 

 

Члан 13. 

 Ову одлуку доставити  Комисији  за именовања  и Надзорном  одбору  јавног 

предузећа. 

Члан 14. 

 Ова одлука ступа на снагу  даном доношења а биће објављена ,  у ''Службеном 

листу Града Ниша''. 

 

 

Број: 02-76 

У Дољевцу, 28.06.2013. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

 

 

        ПРЕДСЕДНИК  

                                             Томислав Митровић  

 
  



 На основу чл. 25., 28. став 1. Закона о јавним предузећима ( ''Службени гласник 

РС'', бр. 119/2012), чл. 32. ст.1. т. 9.  Закона о локалној самоуправи ( ''Службени гласник 

РС'', бр. 129/2007) и чл. 37.ст.1. т.10. Статута   општине Дољевац (''Службени лист Грaда 

Ниша'', бр. 69/2008, 89/2010, 14/2012, 32/2012 и 70/2012),   

 Скупштина општине  Дољевац,  на седници одржаној  дана 28.06.2013. године, 

доноси 
 

ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

Јавног предузећа за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ у Бојнику 

 

Члан 1. 

 Расписује се  Јавни конкурс  за избор  кандидата за  именовање директора Јавног предузећа 

за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ у Бојнику. 

 

Члан 2. 

 Конкурс у смислу ове Одлуке  чини скуп  активности  на припреми и објављивању  јавног 

огласа,  прикупљању пријава, рангирању кандидата, као и доношење  одређених  правних аката у 

складу са Законом. 

Члан 3. 

 На конкурс могу  учествовати сва заинтересована  лица која  испуњавају услове  из  

конкурса. 

Услови и критеријуми за спровођење  конкурса и  именовање директора Јавног предузећа 

за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ у Бојнику,   прописани су  Законом  о јавним  

предузећима ( ''Службени гласник РС'', бр. 119/12) и Статутом јавног предузећа  број 16/13 од 

13.03.2013. године. 

 

Члан 4. 

Учесник на конкурс не може бити: 

1) Лице које је непосредно  ангажовано  на припреми и спровођењу  конкурса, 

2) Лице које је члан органа  управљања јавног предузећа  

3) Лице које је осуђивано  за кривично дело  против  правног саобраћаја  и службене 

дужности  

4) Лице коме је изречена мера  безбедности забране  обављања делатности  која је 

претежна делатност овог предузећа. 

  

Члан 5. 

 Оглас о Јавном конкурсу  за избор кандидата за именовање директора  објавиће се  у 

''Службеном гласнику РС''  и у најмање једним дневним новинама  које се дистрибуирају  на целој 

територији  Републике Србије  у року од 8 дана  од усвајања истоветног предлога Одлуке од 

стране Скупштине општине Бојник, као суоснивача, обзиром да Одлука постаје пуноважна 

усвајањем истоветног предлога одлуке од стране обе Скупштине Општине, као и на  интернет 

страници  општине Дољевац и општине Бојник,  са навођењем када је оглас  објављен у  '' 

Службеном гласнику РС''. 

 Оглас о јавном конкурсу садржи податке о јавном предузећу, радном месту, условима за 

именовање директора јавног предузећа, месту рада, стручној оспособљености, знањима и 

вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, рок у коме се подносе 

пријаве, податке о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се 

пријаве подносе и податке о доказима који се прилажу уз пријаву. 



Рок за подношење пријава  на конкурс је 15 дана  од дана објављивања  Јавног конкурса у  

''Службеном гласнику  РС'',  апочиње да тече првог наредног дана од дана објављивања  у  

''Службеном гласнику  РС''. 

 

Члан 6. 

 Поступак спровођења конкурса  спроводи заједничка Комисија  за именовања образована 

решењем које у истоветном тексту  доносе    Скупштине општине Дољевац и Скупштина општине 

Бојник. 

 У поступку  спровођења конкурса  комисија: 

- Саставља списак  кандидата који испуњавају  услове за инемовање директора, 

- Спроводи изборни поступак  у коме се оцењују стручне  оспособљености и  

испуњености услова  предвиђених конкурсом, свих кандидата и то  писменом провером, усменим 

разговором или на други одговарајући начин и  на основу документације поднете уз  пријаву, 

- Саставља ранг листу кандидата  и Листу за именовања  са највише  три  најбоље 

рангирана  кандидата доставља заједно  са  Записником  о изборном поступку  Општинској управи 

општине  Бојник. 

Заједничка Комисија за именовања  независна је у својим  ставовима и одлукама . 

 

Члан 7. 

 На основу Листе  за именовања  и записника о изборном поступку, Општинска управа 

општине Бојник, припрема  предлог  Решења о именовању и доставља га  Скупштини општине 

Дољевац и Скупштини општине Бојник. 

 

Члан 8. 

 Скупштина општине Дољевац и Скупштина општине Бојник,  након разматрања 

достављене листе  кандидата  и предлога решења, одлучују о именовању директора  јавног 

предузећа,  доношењем решења  о именовању  предложеног кандидата, или неког другог 

кандидата  са листе, у истоветном тексту у складу са Законом. 

 Решење о именовању директора  коначно је. 

 

Члан 9. 

 Решење о именовању доставља се лицу  које је именовано  и објављује се у ''Службеном 

гласнику РС'' , ''Службеном листу Града Ниша'' и „Службеном гласнику Града Лесковца“ 

 Решење са образложењем  објављује се и на  интернет страници  општине Дољевац и 

општине Бојник,  а по један примерак доставља и свим осталим кандидатима. 

 

Члан 10. 

 Кандидау који је учествовао  у изборном поступку  на његов захтев, комисија је дужна, да 

у року  од два дана од  дана пријема  захтева  омогући увид у документацију јавног конкурса, под 

надзором заједничке комисије. 

 

Члан 11. 

 Именовани кандидат  дужан је да ступи на рад  у року  од 8 дана од дана објављивања  

решења у ''Службеном гласнику РС''. 

 Скупштина општине  Дољевац и Скупштина општине Бојник,  могу  продужити  рок  из 

става 1. овог члана  још 8 дана из оправданих разлога. 

 Директор јавног  предузећа  заснива радни однос  на одређено време. 

 

 

 

 



Члан 12. 

 Ако именовано  лице не ступи на рад у року из ст.1. и 2.  чл. 11. Скупштина општине 

Дољевац и Скупштина општине Бојник,  могу да именују неког другог  кандидата  са листе 

кандидата. 

 Ако нико од кандидата  са листе  за именовања  не ступи на рад у року који му је одређен, 

или ако  ни после  спроведеног јавног конкурса  Скупштини општине Дољевац и Скупштина 

општине Бојник не буде  предложен кандидат  за именовање зато што је  Заједничка Комисија 

утврдила да ниједан од  кандидата  не испуњава услове  из конкурса,  или ако Скупштина општине 

Дољевац и Скупштина општине Бојник,  не именују предложеног  или неког другог кандидата са  

листе, спроводи се  нови јавни конкурс, на начин и по поступку прописаним законом. 

 

Члан 13. 

 Ову одлуку доставити  Заједничкој Комисији  за именовања  и Надзорном  одбору  јавног 

предузећа. 

Члан 14. 

 Ова одлука ступа на снагу  усвајањем истоветног предлога Одлуке од стране Скупштине 

општине Бојник и  биће објављена ,  у ''Службеном листу Града Ниша'' и „Службеном гласнику 

Града Лесковца“. 

 

 

Број: 02-77 

У Дољевцу, 28.06.2013. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

        ПРЕДСЕДНИК  

 

                                             Томислав Митровић  

 

  


