
На основу члана 24. став 3. и члана 41. став 3. и 4.  Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр.15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр.129/2007, 83/2014-др.закон и 
101/2016-др.закон и 47/2018), и члана 41. Статута општине Куршумлија  („Службени лист општине 
Куршумлија“, број 6/2019),  Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној  дана 
10.11.2020. године,  донела је 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 о именовању директора Јавног предузећа 

 За уређивање грађевинског земљишта „ Куршумлија“ 
 
I Именује се Саша Стевановић, дипломирани инжењер машинства из Куршумлије, за 
директора Јавног предузећа  За уређивање грађевинског земљишта  „Куршумлија“, на период од 
четири године. 
 
II Именовани је дужан да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања овог 
решења у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
 
III Ово решење је коначно. 
 
IV Решење о именовању директора, са образложењем, објавити у „Службеном гласнику 
Републике Србије“, „Службеном листу општине Куршумлија“ и на интернет страници општине 
Куршумлија.  
 
 

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. и члана 
41. став 3. и 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, бр.15/2016 и 
88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, бр.129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон и 47/2018), и члана 41. Статута 
општине Куршумлија  („Службени лист општине Куршумлија“,  број 6/2019) којима је прописано да 
директора Јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује Скупштина 
општине на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса. 
 Скупштина општине Куршумлија, на седници одржаној дана 16.09.2020. године донела је 
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа За уређивање 
грађевинског земљишта „ Куршумлија“, број I-02-86/2020-17, којом је покренут поступак избора 
директора  Јавног предузећа За уређивање грађевинског земљишта „ Куршумлија“.  Текст  Огласа  
о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа За уређивање грађевинског земљишта     
„Куршумлија“ који је саставни део наведене Одлуке, објављен је у „Службеном гласнику 
Републике Србије“, број 118/2020 од 25.09.2020.године, „Службеном листу општине Куршумлија“, 
дневном листу „Српски телеграф“ и на званичној интернет презентацији општине Куршумлија. 
 Јавни конкурс за избор директора  Јавног предузећа За уређивање грађевинског земљишта 
„ Куршумлија“, у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16 и 
88/2019) и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник 
РС”, број 65/16), спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији  је оснивач општина Куршумлија (у даљем тексту Комисија),  коју је Скупштина 
општине Куршумлија  образовала Решењем на седници одржаној 16.09.2020. године („Службени 
лист општине Куршумлија”, број 53/20).   



 
 У року утврђеним јавним конкурсом за избор директора Јавног предузећа  За уређивање 
грађевинског земљишта „Куршумлија“ пријаву је поднео један кандидат, Саша Стевановић, 
дипломирани инжењер машинства.  Комисија  је утврдила да је пријава потпуна, благовремена и 
разумљива па је стога утврђен списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. У 
изборном поступку  Комисија је извршила проверу и оцењивање стручне оспособљености, знања 
и вештине кандидата, увидом у податке и усменом провером.  

На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним 
предузећима, Комисија је утврдила резултате за кандидата па  је на основу члана  41. став 1. 
Закона о јавним предузећима саставила ранг листу кандидата који су испунили мерила за избор 
директора са бројчано исказаном просечном оценом коју је кандидат добио на основу увида у 
податке и доказе из пријаве и на основу усмене провере. Записник о спроведеном изборном 
поступку и ранг листу кандидата који су испунили мерила за избор директора, Комисија је 
доставила Општинском већу општине Куршумлија ради припреме и утврђивања предлога решења 
о именовању директора Јавног предузећа  За уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија“.  
 Имајући у виду наведено, а сагласно члану 41. став 3. Закона о јавним предузећима, 
Скупштина општине је донела решење као у диспозитиву. 
 Ово Решење  је коначно,  сходно  одредби члана 41.став 4. Закона о јавним предузећима. 
 
 Упутство о правном средству: Против овог Решења се  може покренути управни спор у року 
од 30 дана од дана пријема решења. 
 
 

Број: I-02-93/2020-16 
Дана: 10.11.2020. године 
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                                                                                                       Дејан Ловић, инг.машинства,ср. 
 

 


