
На основу члана 32. тачке 9. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник Републике 

Србије“ број: 129/07), члана 21. става 2. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС“ број: 

119/12), члана 46. тачке 10. Статута општине  Прибој (,,Сл.лист општине Прибој“ број 12/08, 

) и члана 44. Одлуке о усклађивању пословања  Јавног предузећа Дирекција за изградњу  

Прибоја са Законом о јавним предузећима („Службени лист  општине Прибој“, бр. 2/2013) , 

Скупштина општине Прибој, на седници одржаној 17.10.2013. године, донела је следеће 

  

РЕШЕЊЕ 

О  ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИБОЈА'' 

  

          1. На основу спроведеног јавног конкурса, за директора Јавног предузећа '' Дирекција 

за изградњу Прибоја '', на период од четири године, именује се Здравко Пешут, дипломирани 

eкономиста  из  Прибоја. 

           2.  Доношењем овог решења престаје да важи Решење о именовању директора Јавног 

предузећа '' Дирекција за изградњу града Прибоја '', које је Скупштина општине Прибој, 

донела дана 19.07.2013. године,  број:  02- 41 . 

          3. Oво Решење је  коначно . 

          4. Решење 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 21.став 2. 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 Скупштина општине именује директоре јавних предузећа чији је 

оснивач. 

Скупштина општине Прибој  на седници одржаној  07.06.2013.године донела  је 

Одлуку о спровођењу  јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа '' Дирекција 

за изградњу Прибоја ''. 

На истој седници донето је и решење о образовању  Комисије за именовање 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 '' Дирекција за 

изградњу Прибоја '' објављен је  у „Службеном гласнику РС“ бр.55/13, дана 25.06.2013. 

године и био је отворен  15 дана од дана објављивања.Оглас је објављен  на интернет 

страници општине Прибој и у дневном листу „Данас“. 

Комисија за именовање директора  јавних предузећа општине Прибој  је по истеку 

рока за подношења пријава, на седници одржаној 16.07.2013. године, констатовала  да је један 

кандидат поднео пријаву на конкурс за директора јавног предузећа '' Дирекција за изградњу 

Прибоја '' и то Здравко Пешут, дипломирани економиста из Прибоја. Комисија је  

констатовала,  да је  пријава поднета благовремено, да је  разумљива и  да су уз пријаву 

достављени сви докази који су у конкурсу тражени. 

 



Комисија  је обавестила кандидата  о термину обављања усменог разговора у циљу 

провере и оцене стручне оспособљености, знања и вештина кандидата. Комисија је 

дефинисала пет општих питања која ће поставити кандидату који испуњава услове за 

именовање директора јавног предузећа, која садрже област познавања система локалне 

самоуправе, система функционисања јавних предузећа и провера знања из опште културе и  

10 посебних питања која се односе на  делатност јавног предузећа '' Дирекција за изградњу 

Прибоја '', обухватајући досадашњи рад и резултате рада кандидата, познавање делатности 

предузећа и проблематике рада и функционисања, визију развоја предузећа. 

На састанку одржаном дана 24.07.2013. године Комисија је обавила усмени разговор 

са Здравком Пешутом, кандидатом за директора јавног предузећа '' Дирекција за изградњу 

Прибоја ''. 

На  састанку одржаном 25.07.2013. године, Комисија је извршила   оцењивање   

одговора кандидата, по сваком одговору  од 1 до 5 бодова,  и  констатовала да је од 

максимално могућих 75 бодова,  кандидат за директора јавног предузећа '' Дирекција за 

изградњу Прибоја '' , Здравко Пешут  остварио укупан резултат од 68 бодова. 

 

У складу са својим овлашћењима прописаним чланом 31. став 1. Закона о јавним  

предузећима и чланом 49. Одлуке о усклађивању пословња  Јавног предузећа Дирекција за 

изградњу општине Прибоја са Законом о јавним предузећима , Комисија је утврдила Листу за 

именовање са  једним кандидатом,са бројчано исказаним и утврђеним резултатима  и исту, уз 

Записник о изборном поступку, доставила Општинској управи. 

 

У складу са   чланом 31. став 2. Закона о јавним  предузећима, Општинска управа је  

на основу Листе за именовање и Записника о изборном поступку,припремила предлог акта о 

именовању и доставила Скупштини општине Прибој као органу надлежном за именовање 

директора јавног предузећа. 

 

Сходно напред изнетом, Скупштина општине Прибој је у складу са  Законом и 

предлогом Општинске управе, одлучила је као у диспозитиву овог Решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

Број: 02 -90 од 17.10.2013. године 

 

 

 

                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                   Саша Василић,спец.инж.ел. 

 

 

 

 

 


