
  На основу члана  34. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

РС“, број 15/2016 i 88/19) и члана 40. став 1. тачка 11.  Статута општине Инђија 

(„Службени лист општине Инђија“, број 5/19), 

 Скупштина општине Инђија, на седници одржаној дана 09.10.2020.године, донела 

је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР 

ДИРЕКТОРА  ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ИНЂИЈА 

 

 

I 

 Образује се Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач општина Инђија (у даљем тексту: Комисија). 

 Комисија има пет чланова, од којих је један председник.  

Председник и чланови Комисије именују се  на период од три године: 

  

 

II 

 У састав Комисије из тачке I овог Решења именују се: 

 

1. Бранко Деспотовић –  за председника  

2. Никола Малић – за члана 

3. Богдан Чинку – за члана 

4. Драган Иброчић  – за члана 

5. Милана Вуковић – за члана. 

 

III 

 Задатак Комисије је да  прегледа све приспеле пријаве по Јавном конкурсу за 

избор директора јавног предузећа, да донесе закључак о одбацивању неблаговремених, 

неразумљивих пријава, као и пријава уз које нису приложени сви потребни докази, да 

састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак, да спроведе 

изборни поступак међу кандидатима који испуњавају услове – оцењивањем стручне 

оспособљености, знања и вештина  према мерилима за именовање директора јавног 

предузећа која прописује Влада Републике Србије, да утврди резултате кандидата према 

мерилима, да састави ранг листу са највише три кандидата која су са најбољим 

резултатом испунила мерила за избор директора,  да ранг листу и записник о 

спроведеном изборном поступку достави надлежном органу општине Инђија-

Општинској управи, ради припреме предлога акта о именовању првог кандидата са ранг 

листе.  

 

IV 

Чланови Комисије морају имати стечено високо образовање на основним 

студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким 

струковним студијама. 

Председник и чланови Комисије не могу бити народни посланици, посланици у 

скупштини аутономне покрајине, одборници у скупштинама јединица локалне 



самоуправе, као ни постављена лица у органима државне управе, органима аутономне 

покрајине или органима јединица локалне самоуправе. 

 

V 

За извршење задатка из тачке III овог Решења, Комисија има право на накнаду у 

износу од 5.000,00  динара по сваком спроведеном поступку за избор директора јавног 

предузећа, која се исплаћује након спроведеног поступка и достављања ранг листе 

Органу управе - Општинској управи.    

Чланови Комисије, чије је пребивалиште изван насељеног места Инђија, имају 

право и на накнаду путних трошкова за долазак и одлазак на седницу Комисије, у висини 

превозне карте у аутобуском саобраћају.   

 

VI 

             Административне  послове за потребе Комисије обавља Општинска управа 

општине Инђија. 

 

VII 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Инђија“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

 

 

Број:02-243/2020-I                                                                               Председник,  

Дана:09.10.2020.године          

Инђија                                                                                                  Ђорђе Димић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење овог Решења    садржан је у члану  34. став 2.  Закона 

о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 i 88/19) и члану 40.  став 1. 

тачка 11.  Статута општине Инђија  („Службени лист општине Инђија“, број 5/19). 

Чланом 34. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је   да Комисију за 

спровођење конкурса за избор  директора јавних предузећа  на  нивоу локалне 

самоуправе,  образује  онај орган који је Статутом јединице локалне самоуправе 

надлежан за именовање директора, a одредбом  члана  40. став 1. тачка 11. Статута 

општине Инђија, да Скупштина општине  именује и разрешава директоре јавних 

предузећа.   

Наведеним решењем образује се Комисија за спровођење конкурса за избор 

директора јавних предузећа чији је оснивач општина Инђија,  уређује се састав,  период  

на који се именује Комисија, надлежност и накнада за  рад  чланова Комисије  

Чланом  34.  став 1.  Закона о јавним предузећима Комисија за  спровођење 

конкурса за избор директора има пет чланова од којих је један председник.  

Како Законом о јавним предузећима није децидирано прописан период на који се 

именује Комисија јединице локалне самоуправе, то је   предложеним Решењем  

предвиђено да се председник и чланови Комисије именују на период од 3 године што је 

сходна примена  одредаба члана 32. став 2. Закона о јавним предузећима, којим је утврђен 

мандат Комисије коју образује Влада Републике Србије 

Надлежност Комисије прописана је у  чланом  37. став 4., чланом 40. и 41. Закона 

о јавним предузећима. 

Комисија у складу са чланом 37. став 4. Закона о јавним предузећима закључком 

одбацује неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни 

докази,  Комисија на основу члана  40. Закона о јавним предузећима   оцењује стручну 

оспосбљеност, знање и вештину кандидата међу којима се спроводи изборни поступак, 

утврђује резултат кандидата према мерилима за именовање директора јавног предузећа, 

која мерила прописује Влада Републике Србије.  

Чланом 41. прописана је надлежност Комисије да саставља ранг листу са највише 

три кандидата која су са најбољим резултатом испунила мерила за избор директора 

јавног предузећа, након чега ранг листу и записник о спроведеном изборном постуку 

Комисија доставља Општинској управи на даљу надлежност.  

Сагласно законом прописаном надлежности, нађено је да  састав Комисије мора 

бити образовaн,   компетентан и адекватан захтевима које намеће утврђена надлежност 

овог тела,  те су с тога   у тачки IV став 1. прописани услови   који  се односе   на  степен 

образовања чланова Комисије, а ставом 2. исте тачке  прописано је  да председник и 

чланови Комисије не могу бити:  народни посланици, посланици у скупштини аутономне 

покрајине, одборници у скупштинама јединица локалне самоуправе, као ни постављена 

лица у органима државне управе, органима аутономне покрајине или органима јединица  

локалне самоуправе, што је сагласно  члану 35.  Закона о јавим предузећима 

Tачком  V  наведеног  Решења прописана је накнада за извршени рад Комисије, 

као и право на накнаду путних трошкова, за чланове који испуњавају услов из наведене 

тачке. 

 Сагласно наведеном предлаже се доношење решења, како је дато у материјалу. 

 


