
 

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 
број 15/16, 88/19), члана 40. и 84. Статута града Лозница (,,Службени лист града 
Лознице“, број 1/19 – пречишћен текст) и члана 3.до 5. Одлуке о начину и поступку 
именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Лозница (,,Службени лист 
града Лознице“, број 21/16), СкупштинаградаЛозниценаседници оджаној 12. новембра 
2020. године, донелаје: 

 

О Д Л У К У 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР  ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ „ТОПЛАНА – ЛОЗНИЦА“ ЛОЗНИЦА 

 

1. Покреће се поступак избора за именовање директораЈавног комуналног предузећа 
за производњу и дистрибуцију топлотне енергије ,,Топлана-Лозница“Лозница, 
улица Бањска бб, Лозница. 

 
2. Избор за именовање директора врши се спровођењем јавног конкурса. 

 
3. Поступак из тачке 1. ове одлуке спровешћеКомисија за спровођење јавног конкурса 

за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Лозница, у складу са 
Законом о јавним предузећима (,,Службени гласник РС“, број 15/16, 88/19), 
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа (,,Службени 
гласник РС“, број 65/16) и Одлуком о начину и поступку именовања директора 
јавних предузећа чији је оснивач град Лозница (,,Службени лист града Лознице“, 
број 21/16). 
 

4.  Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа за 
производњу и дистрибуцију топлотне енергије ,,Топлана-Лозница“ Лозницаje 
саставни део ове одлуке. 
 

5. Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа за 
производњу и дистрибуцију топлотне енергије ,,Топлана-Лозница“Лозница, 
Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији 
је оснивач град Лозница ће објавити у,,Службеном гласнику РС“, ,,Службеном 
листу града Лознице“, најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на 
целој територији Републике Србије и на интернет страници града Лознице у року 
од 8 дана од дана доношења ове одлуке. 
 

6. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења и биће објављена у 
,,Службеном листу града Лознице“. 
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