
 

 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07), члана 21. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 и 44/14) члана 40.став 1. тачка 10.  и 84. Статута града 

Лознице („Службени лист града Лознице“, број 19/08 и 6/13) и члана 42. Одлуке о 

усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу и 

дистрибуцију топлотне енергије ''Топлана – Лозница'' Лозница („Службени лист града 

Лознице“, број 5/13), након спроведеног  Огласа о јавном конкурсу за именовање 

директора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне 

енергије ''Топлана – Лозница'' Лозница („Службени гласник РС“, број 1/16), Скупштина 

града Лознице  3. марта 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Јавног комуналног предузећа за производњу и 

дистрибуцију топлотне енергије ''Топлана – Лозница'' Лозница 
 
 

1. Именује се Миодраг Дишић, дипл.ецц. из Лознице, за директора Јавног 
комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије 
''Топлана – Лозница'' Лозница, на период од четири године, а на основу 
спроведеног јавног конкурса. 

 
2. Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 
 

3. Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања 
овог Решења у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
 

4. Даном ступања на рад именованог на место директора Јавног комуналног 
предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије ''Топлана – Лозница'' 
Лозница, престаје да важи Решење о именовању вршиоца дужности  директора 
Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије  
''Топлана – Лозница'' Лозница, број 06-42/15-27-28 од 17. децембра 2015. године. 
 

5. Решење о именовању је коначно. 
 

6. Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном 
листу града Лознице“ и на интернет страници града Лознице. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
Скупштина града Лознице на седници одржаној 30. децембра 2015. године 

усвојила је Предлог Огласа о јавном конкурсу за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије ,,Топлана-
Лозница“ Лозница чији је оснивач град Лозница. 

Текст огласа о јавном конкурсу је објављен у„Службеном гласнику Републике 
Србије", бр. 1/16, „Службеном листу града Лознице“, бр. 13/15 дневном листу 



„Политика" и на званичној интернет страници града Лознице. 
 Поступак за избор кандидата спровела је Комисија за именовање директора 
јавних предузећа коју је именовала Скупштина града Лознице решењем број 06-28/13-
10-19 од 27. јуна 2013. године. Како се на конкурс пријавио само 1 кандидат, Комисија 
је донела Закључак о утврђивању списка кандидата за директора ЈКП,,Топлана-
Лозница“Лозница чији је оснивач град Лозница, од једног кандидата који испуњава 
прописане услове за именовање, и спровела изборни поступак. 
 У изборном поступку, Комисија је извршила проверу и оцењивање стручне 
оспособљености, знања и вештина кандидата чија је пријава благовремена и потпуна и 
то оценом приложене документације и Програма рада као и усменом провером. 
 Након наведене провере утврђена је коначна оцена за овог кандидата, а која 
представља збир просечних оцена добијених бодовањем усмене провере знања и 
вештина и приложене документације. 
 На основу утврђених резултата изборног поступка, Комисија је Ранг листу 
кандидата за избор директора ЈКП,,Топлана-Лозница“Лозница чији је оснивач град 
Лозница са Записником о спроведеном изборном поступку доставила Градској управи 
града Лознице, ради припреме предлога акта о именовању директора Јавног 
комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије ''Топлана – 
Лозница'' Лозница. 
 Градска управа града Лознице припремила је предлог акта о именовању 
Миодрага Дишића за директора Јавног комуналног предузећа за производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије ''Топлана – Лозница'' Лозница, јер је исти на основу 
броја бодова, након извршене провере, оцењен са високом оценом.  

Предлог Решења са Ранг листом кандидата за избор директора ЈКП,,Топлана-
Лозница“Лозница чији је оснивач град Лозница достављен је Градском већу града 
Лознице на даљи поступак и упућивање Скупштини града Лознице на одлучивање. 
 На основу напред наведеног донето је решење као у диспозитиву. 
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