
На основу члана 24.став 3. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС“, број 

15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самооуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/07 и 83/14-др.закон, 101/16, 47/18 и 111/21-др. закон),  члана 40. став 1 тачка 12) и 

члана 56. став 4. Статута општине Дољевац („Сл. лист Града Ниша“, број 127/18, 91/19 и 22/21), 

Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана  29. јула 2022. године, донела 

је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I  Далибор Стаменковић, дипломирани економиста из Орљана, именује се за 

директора Јавног комуналног предузећа „Дољевац“ Дољевац на период од 4 године. 

 

 II  Именовани кандидат дужан је да ступи  на рад у року од 8 (осам) дана од дана 

објављивања овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

III  Решење са образложењем  објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, 

„Службеном листу Града Ниша“, као и на интернет страници општине Дољевац. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана  24.став 3. Закона 

о јавним предузећима ( Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самооуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14-др.закон, 101/16,  

47/18 и 111/21-др. закон),  члана 40. став 1 тачка 12) и члана 56. став 4. Статута општине Дољевац 

(„Сл. лист Града Ниша“, број 127/18, 91/19 и 22/21),којима је прописано  да директора  јавног 

предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе,  именује орган одређен Статутом 

јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног јавног 

конкурса, као и да Комисија за прописе и административно мандатна питања предлаже 

именовање и разрешење  директора  јавних предузећа чији је оснивач Општина Дољевац. 

Скупштина општине Дољевац на седници одржаној дана 07. јуна 2022. године, донела је 

Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор  директора Јавног комуналног предузећа 

„Дољевац“ Дољевац, бр.02-139.  

Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа чији оснивач 

Скупштина општине Дољевац  објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 

67/22 дана 17.06.2022. године, у „Службеном листу града Ниша“, бр.52/22 дана 

15.06.2022.године,   у дневном листу „Информер“ дана 16.06.2022. године и на интернет 

страници општине Дољевац, са роком за подношење пријава од 30 дана од дана објављивања 

огласа у „Службеном гласнику Републике Србије“, који је истекао закључно са 

18.07.2022.године. 

Јавни конкурс спровела је Комисија  за спровођење  конкурса  за избор  директора  јавних 

предузећа чији је оснивач Скупштина општине Дољевац (у даљем тексту: Комисија), образована 

Решењем Скупштине општине Дољевац, број 02-101 од 23.07.2020.године и Решењем о измени 

Решења бр.02-147 од 07.06.2022.године. 

Комисија је по истеку рока за подношење пријава, констатовала да је на јавни конкурс 

за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Дољевац“ Дољевац, пристигла једна 

пријава, која је благовремена, потпуна и разумљива, и то пријава: Стаменковић Далибора, 

дипломирани економиста, из с.Орљане, општина Дољевац. 

Комисија је, примењујући мерила утврђена Уредбом о мерилима за именовање 

директора јавног предузећа („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2016), спровела 

изборни поступак у коме је увидом у податке из пријаве и поднету документацију и усменим 

разговором са кандидатом, извршила оцену стручне оспособљености, знања и вештине 

кандидата. 

Након  спроведеног изборног поступка,  на основу просечене оцене коју је остварио 

кандитат, Комисија је на основу члана 41. став 1. и 2. Закона о јавним предузећима саставила 

ранг листу са једним кандидатом за именовање директора  ЈКП „Дољевац“ Дољевац, број 02-



147/2022 од  28.07.2022.године, коју је са Записником о изборном поступку, доставила 

Скупштини општине Дољевац на даље поступање. 

Комисија за прописе и административно мандатна питања на седници одржаној дана 

28.07.2022. године, сходно члану 56. став 4. Статута општине Дољевац („Сл. лист Града Ниша“, 

број 127/18, 91/19 и 22/21), предлогом број 02-139/2022 од 28.07.2022. године, предложила је да 

се за директора ЈКП „Дољевац“ Дољевац именује Далибор Стаменковић, дипломирани 

економиста из Орљана, и предлог истог дана доставила Скупштини општине Дољевац на даљу 

надлежност и поступање. 

Решење о именовању директора коначно је сагласно одредби члана 41.став 4.Закона о 

јавним предузећима. 

На основу напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву Решења. 

 

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега се може 

покренути управни спор тужбом којa се подноси непосредно Управном суду у Београду у року 

од 30 дана од дана достављања овог решења. 

 

 

 

Број: 02-139 

У Дољевцу, 29.07.2022.године 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Дејан Смиљковић  

 

 

 


