
,,На основу чланова 21. 25. 31. став 3. и 32. Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'', број 119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 42.став 1. тачка 9. Статута 

општине Житиште-пречишћен текст (''Службени лист општине Житиште'', број 34/2013), 

Скупштина општине Житиште на  седници одржаној дана 3.12.2014. године, доноси 

следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е  О  ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ  „РАЗВОЈ “  

ЖИТИШТЕ 

 

1.Именује се Филип  Нинковић из Житишта за директора Јавног предузећа за 

грађевинско земљиште и путеве „Развој“ Житиште на мандатни период од 4 године. 

2.Именовани је дужан да ступи на рад у року од 8 дана од дана објављивања 

Решења о именовању у ''Службеном гласнику РС''. 

3.Ово Решење је коначно. 

4.Решење објавити у ''Службеном гласнику РС'' и ''Службеном листу општине 

Житиште''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење решења садржан је у 31. став 3. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'', број 119/12) и члана 42.став1.тачка 9. Статута 

општине Житиште-пречишћен текст (''Службени лист општине Житиште'', број 34/2013). 

Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да орган који је надлежан за 

именовање, након разматрања достављене листе  и предлога акта, одлучује о именовању 

директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата или 

неког другог кандидата са листе, док је чланом 42.став 1 тачком 9. Статута општине 

Житиште прописано да Скупштина општине именује и разрешава управни и надзорни 

одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, 

чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са Законом. 

 На основу члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима и Решења о именовању 

Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач  општина Житиште 

Комисија за именовање општине Житиште спровела је јавни конкурс за избор директора 

од број I-023-5/2014 od  04.09.2014. године, објављен у ''Службеном гласнику РС'', број  

101/2014. 

 Јавним кункурсом у складу са чланом 22. Закона о јавним предузећима утврђено је 

да за директора може бити именовано лице које поред општих услова прописаних 

одредбама Закона о раду (''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05, 54/09 и 3/13) мора да 

испуњава и следеће посебне услове:да има најмање високо образовање на основним 

студијама у трајању од 4 године; да има најмање 3 године радног искуства ;да није 

осуђивано за кривично дело из области привреде, правног саобраћаја и службене 

дужности, да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је 

претежна  делатност јавног предузећа 

Уз пријаву са биографијом кандидати подносе  следећу документацију 

-    фотокопију личне карте, 



- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија ), 

- уверење о држављанству  Р. Србије  (оригинал или оверена копија ), 

- доказ о  општој  здравственој  способност (лекарско уверење- не старије од 1 године), 

- доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе односно  уверења ) 

- доказ о радном искуству (фотокопија радничке књижице  и потврда издата од стране 

послодавца - доказ да није осуђиван  за кривично дело против привреде, правног 

саобраћаја и службене дужности, те да му није изречена мера безбедности забране 

обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа ( потврда издата од  

Привредног суда и уверење издато од Полицијске управе). 

 Комисија за именовање општине Житиште је по истеку рока за подношење пријава, 

констатовала да је на јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора ЈКСП 

„Развој“ Житиште , благовремено поднето пет  пријава од којих су 2 закључком одбачене 

као непотпуне Изборни поступак је настављен за   3 кандидата чије пријаве су  оцењене   

као  потпуне. Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата утврђене у члану 3. 

став 1. Закона о јавним предузећима, Комисија је међу кандидатима са списка, спровела 

изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености кандидата на основу увида у 

поднету документацију и усменим разговорима на основу кога је оценила да ли и у којој 

мери кандидат поседује посебне вештине и способности за руковођењем ЈП „Развој “ 

Житиште, са оствртом на карактеристике личности, спремност за тимски  рад и лидерске 

вештине, као и поседовање стручног знања из делатности ЈП ,, Развој “ Житиште .Од 

кандидата који су испунили услове  прописане за именовање директора предузећа 

комисија  је дана  21.11. 2014.  сачинила листу кандидата који испуњавају услове 

предвиђене законом и конкурсом, а , дана   26. 11. 2014. године  након спроведеног 

поступка оцене документације и индивидуалног интервијуа  уврстила их у ранг листу 

.Комисија је утврдила листу за  именовање са 3 најбоље рангирана кандидата    и то 

Филип Нинковић, Јелена Травар-Миљевић и Јован Мандић са бројчано исказаним  и 

утврђеним резултатима  према мерилима прописаним за именовање доставила надлежном 

органу управе,  локалној самоуправи . На основу сачињене ранг листе кандидата,  и од 

стране Комисије  утврђене  листе кандидата  за именовање са бројчано исказаним и 

утврђеним резултатима, која је заједно са Записником о спроведеном изборном поступку 

достављена Општинској управи Општине Житиште, ради припреме предлога акта о 

именовању директора ЈП „Развој “ Житиште, Општинска управа Житиште је утврдила 

Предлог  да се за директора ЈП „Развој“Житиште  на период од 4 године именује Филип  

Нинковић.  

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Број: I-023-5/2014 -4 

Дана: 3. 12. 2014. године                  

 

 

                                                                                     Председаваући  Скупштине општине 

Житиште 

                                                                                                            Душан Кузман  с.р.                                                        


