
 

 

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

РС“, број 15/16), члана 32. став 1. тачка 9.  Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута града Лознице 

(„Службени лист града Лознице“, број 8/14 – пречишћен текст), Скупштина града 

Лознице на седници одржаној 14. јуна 2017. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавног предузећа за управљање, планирање и 

пројектовање ,,Лозница развој“ Лозница 
 

 

I 

  Никола Драгићевић, дипломирани економиста, из Лознице, именује се за 

директора Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање ,,Лозница развој“ 

Лозница на период од четири године. 

II 

  Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања 

овог решења у ,,Службеном гласнику Републике Србије. 

   

III 

  Ово решење је коначно. 

 

IV 

  Решење са образложењем објавити у ,,Службеном гласнику Републике Србије“, 

Службеном листу града Лознице“, као и на званичној интернет страници града 

Лознице. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

У складу са чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да  

директоре јавних предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује 

орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, 

на основу спроведеног јавног конкурса. 

 

Чланом 40. став 1. тачка 10. Статута града Лознице прописано је да 

Скупштина града, у складу са законом, именује директоре јавних предузећа чији је 

оснивач јединица локалне самоуправе. 

 

Одлуком начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је 

оснивач град Лозница (,,Службени лист града Лознице“, број 21/16), прописан је 

начин и поступак именовања, спровођења јавног конкурса за именовање директора 

јавних предузећа чији је оснивач град Лозница као и организација и рад Комисије 

за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији  је оснивач 

града Лозница. 

 

 Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за управљање, планирање 

и пројектовање ,,Лозница развој“ Лозница, објављен је у ,,Службеном гласнику 

Републике Србије“, број 33/17 од 7.4.2017. године, дневном листу ,,Новости“, као и 

на званичној интернет страници града Лознице. Рок за поднешење пријава био је 30 

дана од дана објављивања јавног конкурса у ,,Сл. гласнику Републике Србије“.  



  

 Јавни конкурс за избор директора јавног предузећа за управљање планирање, 

и пројектовање ,,Лозница развој“ Лозница, спровела је Комисија за спровођење 

јавног конкурса за избор директора јавних предузећа (у даљем тексту: Комисија), 

коју је именовала Скупштина града Лознице Решењем број 06-26/16-3-26 дана 7.9. 

2016. године. 

 

Комисија је на седници одржаној 12.5.2017. године констатовала да је на 

јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за управљање, планирање 

и пројектовање ,,Лозница развој“ Лозница, благовремено поднета једна пријава. Уз 

ову пријаву приложени су и сви потребни докази. Увидом у доказе о испуњености 

прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаву кандидата, 

Комисија је на истој седници, а у складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о 

јавним предузећима, донела Закључак о утврђивању списка кандидата за директора 

Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање ,,Лозница развој“ 

Лозница са именом кандидата чија је пријава на јавни конкурс, благовремена, 

потпуна и разумљива и са којим се има спровести изборни поступак за именовање 

директора Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање ,,Лозница 

развој“ Лозница: 

 

   - Никола Драгићевић, дипломирани економиста из Лознице. 

 

Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора је, примењујући 

мерила утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 

(,,Службени гласник РС“, број 65/16), спровела изборни поступак у коме је увидом 

у податке из пријаве, прибављену и поднету документацију и усменим разговором 

са кандидататом, 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 12.5.2017. године и 

22.5.2017. године утврдила резултат за кандидата и на основу члана 41. став 1. 

Закона о јавним предузећима саставила ранг листу кандидата који је са следећим 

резултатом испунио мерила за избор директора Јавног предузећа за управљање, 

планирање и пројектовање ,,Лозница развој“ Лозница: 

         

  -  Никола Драгићевић, дипломирани економиста, из Лознице, кога је Комисија 

оценила са просечном оценом 2,79. 

 На основу достављене ранг листе кандидата за избор директора Јавног 

предузећа за управљање планирање и пројектовање ,,Лозница развој“ Лозница  и 

Записника са комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора овог 

јавног предузећа, Градско веће града Лознице је утврдило Предлог Решења о 

именовању директора Јавног предузећа за управљање, планирање и пројектовање 

,,Лозница развој“ Лозница и предложило је Скупштини града Лознице да донесе 

Решење о именовању директора. 

 

 Упутство о правном леку: Против овог решења може се покренути управни 

спор у року од 30 дана од дана достављања решења. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 

 

Број: 06-20/17-11-19 

Датум: 14. јун 2017. године 

Л о з н и ц а                                                                           

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милена Манојловић Кнежевић, с.р. 


