
   На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС“ број:15/2016), 
члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине  Прибој (,,Сл.лист општине Прибој“ број 12/08, ) 
и члана 42. Одлуке о усклађивању пословања  Јавног предузећа ''Топлана Прибој'' Прибој са 
Законом о јавним предузећима („Службени лист  општине Прибој“, бр. 11/2016) , Скупштина 
општине Прибој  на седници одржаној 25.09.2017. године, донела је следеће 
  

РЕШЕЊЕ 
О  ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ТОПЛАНА ПРИБОЈ '' ПРИБОЈ 
  
 

1. Зоран Ратковић, дипломирани машински инжењер, именује се за директора Јавног  
предузећа ''Топлана Прибој'' Прибој, на период од четири године. 

 
2. Именовани је дужан да ступи на функцију у року од 8 (осам) дана од дана 

објављивања овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
 
3. Ово решење је коначно. 
 
4. Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, 

„Службеном листу општине Прибој“ и  на интернет страници општине Прибој. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
        Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 24.став 3. Закона о јавним 
предузећима којим је прописано да директора јавног предузећа  чији је оснивач јединица 
локалне самоуправе именује орган одређен статутом локалне самоуправе, на период од 
четири године, а на основу спроведеног конкурса. Чланом 46. став 1. тачка 10. Статута 
општине Прибој, прописано је да Скупштине општине именује директоре јавних предузећа 
чији је оснивач. 

    Скупштина општине Прибој на седници одржаној  26.06.2017.године донела  је Одлуку о 
спровођењу  јавног конкурса за избор директора  јавних предузећа општине Прибој. 

         На истој седници донето је и решење о образовању  Комисије за спровођење конкурса  
за избор директора  јавних предузећа општине Прибој, чији је задатак  да спроведе изборни 
поступак за именовање директора јавних  предузећа општине Прибој, у складу са одредбама 
Закона о јавним предузећима.  

         Оглас о  јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа ''Топлана Прибој'' Прибој    
објављен  је у „Службеном гласнику РС“ бр.67/17, дана 07.07.2017.године и био је отворен  
30 дана од дана објављивања.Оглас је објављен  на интернет страници општине Прибој и у 
дневном листу „Данас“. 

   Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа је по истеку рока за 
подношење пријава, констатовала да су на јавни конкурс за избор директора Јавног  
предузећа ''Топлана Прибој'' Прибој, благовремено поднете четири пријаве.Комисија је 
констатовала да је кандидат Душан Радовић,дипл.маш.инж повукао пријаву на јавни конкурс 
дана 16.08.2017.године.  На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за 
именовање директора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на седници одржаној 
18.08.2017. године, а у складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима, 
саставила списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за именовање 
директора  Јавног  предузећа ''Топлана Прибој'' Прибој и то: 



 
 

1. Далибор Шљивић, дипломирани машински инжењер 
2. Срђан Ћирковић, дипломирани машински инжењер 

            3.   Зоран Ратковић, дипломирани машински инжењер 
 
 Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа , примењујући 
мерила утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа(„Сл. гласник 
РС“, број 65/2016), спровела је изборни поступак у коме је увидом у податке из пријаве, 
поднету и прибављену документацију и усменим разговором са кандидатима, извршила 
оцену стручне оспособљености, знања и вештина кандидата. 
 
 На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 40. став 3. Закона о 
јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној 14.09.2017. године, утврдила   и 
бројчано исказала резултат за сваког кандидата,израчунавњем просечне оцене и на основу 
члана 41. став 1. Закона о јавним  предузећима, саставила Ранг листу кандидата за избор 
директора Јавног  предузећа ''Топлана Прибој'' Прибој на коју је уврстила кандидате који су 
са најбољим резултатима испунили мерила   за избор директора  и то: 
 

1. Зоран Ратковић, дипл.маш.инж.                      просечна оцена                    14,00 
 

2. Далибор Шљивић, дипл.маш.инж.                  просечна оцена                    11,80 
 

3. Срђан Ћирковић, дипл.маш.инж.                     просечна оцена                   11,80 
 
 
 
 На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора  Јавног  предузећа 
''Топлана Прибој'' Прибој  и Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора  
Јавног  предузећа ''Топлана Прибој'' Прибој , Општинска управа  је   утврдила предлог 
решења  да се за директора  Јавног  предузећа ''Топлана Прибој'' Прибој , именује први 
кандидат са Ранг листе, Зоран Ратковић, дипломирани машински инжењер, на период од 
четири године. 
 
            Правна поука: Против овог решења  може се поднети тужба надлежном суду у року од 
30 дана од дана достављања решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 Број: 02 – 49  од  25.09.2017. године 

 
 
 

                                                                               ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                 Борис Мрдовић, дипл.правник 
 

 

 

 



  На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС“ број: 15/2016), 
члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине  Прибој (,,Сл.лист општине Прибој“ број 12/08, ) 
и члана 42. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Прибој 
са Законом о јавним предузећима („Службени лист  општине Прибој“, бр. 11/2016) , 
Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 25.09.2017. године, донела је следеће 
  

РЕШЕЊЕ 
О  ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА ''УСЛУГА '' ПРИБОЈ 
  
     1.  Жељко Јечмeница, дипломирани машински инжењер, именује се за директора Јавног 
комуналног  предузећа ''Услуга'' Прибој, на период од четири године. 

 
     2.  Именовани је дужан да ступи на функцију у року од 8 (осам) дана од дана објављивања 
овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 
      3. Ово решење је коначно. 

 
     4. Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, 
„Службеном листу општине Прибој“ и  на интернет страници општине Прибој. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
        Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 24.став 3. Закона о јавним 
предузећима којим је прописано да директора јавног предузећа  чији је оснивач јединица 
локалне самоуправе именује орган одређен статутом локалне самоуправе, на период од 
четири године, а на основу спроведеног конкурса. Чланом 46. став 1. тачка 10. Статута 
општине Прибој, прописано је да Скупштине општине именује директоре јавних предузећа 
чији је оснивач. 

    Скупштина општине Прибој на седници одржаној  26.06.2017.године донела  је Одлуку о 
спровођењу  јавног конкурса за избор директора  јавних предузећа општине Прибој. 

         На истој седници донето је и решење о образовању  Комисије за спровођење конкурса  
за избор директора  јавних предузећа општине Прибој чији је задатак  да спроведе изборни 
поступак за именовање директора јавних  предузећа општине Прибој, у складу са одредбама 
Закона о јавним предузећима.  

         Оглас о  јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног  предузећа ''Услуга'' 
Прибој  објављен  је у „Службеном гласнику РС“ бр.67/17, дана 07.07.2017.године и био је 
отворен  30 дана од дана објављивања.Оглас је објављен  на интернет страници општине 
Прибој и у дневном листу „Данас“. 

   Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа је по истеку рока за 
подношење пријава, констатовала да су на јавни конкурс за избор директора Јавног 
комуналног  предузећа ''Услуга'' Прибој, благовремено поднете две пријаве. На основу увида 
у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаву 
кандидата, Комисија је на седници одржаној 18.08.2017. године, а у складу са одредбом члана 
40. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила списак кандидата међу којима се спроводи 
изборни поступак за именовање директора  Јавног комуналног  предузећа ''Услуга'' Прибој   и 
то: 

1. Шукрија Ибрагић,дипломирани биолог 
2. Жељко Јечменица,дипломирани машински инжењер 



 
 Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа , примењујући 
мерила утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа(„Сл. гласник 
РС“, број 65/2016), спровела је изборни поступак у коме је увидом у податке из пријаве, 
поднету и прибављену документацију и усменим разговором са кандидатима, извршила 
оцену стручне оспособљености, знања и вештина кандидата. 
 
 На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 40. став 3. Закона о 
јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној 14.09.2017. године, утврдила   и 
бројчано исказала резултат за сваког кандидата, израчунавњем просечне оцене и на основу 
члана 41. став 1. Закона о јавним  предузећима, саставила Ранг листу кандидата за избор 
директора Јавног комуналног  предузећа ''Услуга'' Прибој  на коју је уврстила кандидате који 
су са најбољим резултатима испунили мерила   за избор  директора  и то: 
 
       1. Жељко Јечменица , дипл.маш.инж.                      просечна оцена                 14,00 
 
       2.  Шукрија  Ибрагић, дипл.биолог                          просечна оцена                 13,60 
 
 
 
 На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора Јавног комуналног  
предузећа ''Услуга'' Прибој  и Записника о спроведеном изборном поступку за избор 
директора Јавног комуналног  предузећа ''Услуга'' Прибој , Општинска управа  је   утврдила 
предлог решења  да се за директора  Јавног комуналног  предузећа ''Услуга'' Прибој  , именује 
први кандидат са Ранг листе, Жељко Јечменица, дипломирани  машински инжењер, на 
период од четири године. 
 
            Правна поука: Против овог решења  може се поднети тужба надлежном суду у року од 
30 дана од дана достављања решења. 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01Број: 02 – 50 од  25.09.2017. године 

 
 
 

                                                                               ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                 Борис Мрдовић, дипл.правник 
 

 

 

 

 

 

 

 



  На основу члана 24.  став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС“ број: 15/2016), 
члана 46. став1. тачка 10. Статута општине  Прибој (,,Сл.лист општине Прибој“ број 12/08, ) 
и члана 45. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за уређење  грађевинског 
земљишта и развој Прибој са Законом о јавним предузећима („Службени лист  општине 
Прибој“, бр. 11/2016),Скупштина општине Прибој на седници одржаној 25.09.2017. године, 
донела је следеће 

  

РЕШЕЊЕ 
О  ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И РАЗВОЈ 
ПРИБОЈ 

  
     1.  Здравко Пешут , дипломирани  економиста, именује се за директора Јавног предузећа за 
уређење  грађевинског земљишта и развој Прибој , на период од четири године. 

 
     2.  Именовани је дужан да ступи на функцију у року од 8 (осам) дана од дана објављивања 
овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 
      3. Ово решење је коначно. 

 
     4. Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, 
„Службеном листу општине Прибој“ и  на интернет страници општине Прибој. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

        Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 24.став 3. Закона о јавним 
предузећима којим је прописано да директора јавног предузећа  чији је оснивач јединица 
локалне самоуправе именује орган одређен статутом локалне самоуправе, на период од 
четири године, а на основу спроведеног конкурса. Чланом 46. став 1. тачка 10. Статута 
општине Прибој, прописано је да Скупштине општине именује директоре јавних предузећа 
чији је оснивач. 

    Скупштина општине Прибој на седници одржаној  26.06.2017.године донела  је Одлуку о 
спровођењу  јавног конкурса за избор директора  јавних предузећа општине Прибој. 

         На истој седници донето је и решење о образовању  Комисије за спровођење конкурса  
за избор директора  јавних предузећа општине Прибој чији је задатак  да спроведе изборни 
поступак за именовање директора јавних  предузећа општине Прибој, у складу са одредбама 
Закона о јавним предузећима.  

         Оглас о  јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа за уређење  
грађевинског земљишта и развој Прибој објављен  је у „Службеном гласнику РС“ бр.67/17, 
дана 07.07.2017.године и био је отворен  30 дана од дана објављивања.Оглас је објављен  на 
интернет страници општине Прибој и у дневном листу „Данас“. 

   Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа је по истеку рока за 
подношење пријава, констатовала да су на јавни  конкурс за избор  директора Јавног 
предузећа за уређење  грађевинског земљишта и развој Прибој, благовремено поднете две 
пријаве. На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање 
директора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на седници одржаној 18.08.2017. 
године, а у складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила 
списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за именовање директора  Јавног 
предузећа за уређење  грађевинског земљишта и развој Прибој  и то: 
 



        1.Вељко Бојовић, дипломирани просторни планер 
        2.Здравко Пешут, дипломирани економиста 
 
 
 Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа , примењујући 
мерила утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа(„Сл. гласник 
РС“, број 65/2016), спровела је изборни поступак у коме је увидом у податке из пријаве, 
поднету и прибављену документацију и усменим разговором са кандидатима, извршила 
оцену стручне оспособљености, знања и вештина кандидата. 
 
 На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 40. став 3. Закона о 
јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној 14.09.2017. године, утврдила   и 
бројчано исказала резултат за сваког кандидата,израчунавњем просечне оцене и на основу 
члана 41. став 1. Закона о јавним  предузећима, саставила Ранг листу кандидата за избор 
директора  Јавног предузећа за уређење  грађевинског земљишта и развој Прибој  на коју је 
уврстила кандидате који су са најбољим резултатима испунили мерила   за избор  директора  
и то: 
 
 
       1. Здравко Пешут , дипл.економиста                               просечна оцена                 13,00 
 
       2.  Вељко Бојовић, дипл.прост.планер                            просечна оцена                 11,00 
 
 
 
 На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора Јавног предузећа за 
уређење  грађевинског земљишта и развој Прибој и Записника о спроведеном изборном 
поступку за избор директора Јавног предузећа за уређење  грађевинског земљишта и развој 
Прибој , Општинска управа  је   утврдила предлог решења  да се за директора   Јавног 
предузећа за уређење  грађевинског земљишта и развој Прибој , именује први кандидат са 
Ранг листе, Здравко Пешут, дипломирани економиста , на период од четири године. 
 
            Правна поука: Против овог решења се може поднети тужба надлежном суду у року од 
30 дана од дана достављања решења. 
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