
 

На основу члана 38. став 2. Закона  о јавним предузећима  ( „Службени 
гласник Републике Србије“ број 15/16 ) члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи ( Службени гласник РС број 129/07) члана 39. Статута 
општине Ариље ( Службени гласник општине Ариље број 6/08, 6/10 и 5/14 ), и 
члана 40. Статута Jавног комуналног предузећа „Зелен“ Ариље ( број 023-
3/2017 од27. 03. 2017. године) 

 
Скупштина општине Ариље на 15. седници одржаној _____ 2018. године, 

донела је 
 

 
О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕН“ АРИЉЕ 

 
 
 
I 

           Овом одлуком покреће се поступак за спровођење јавног конкурса за 
именовање директора Јавног комуналног предузећа „Зелен“ Ариље, чији је 
оснивач општина Ариље. 
 
 

II 
 

 Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа 
„Зелен“ Ариље, спроводи Комисија за именовање директора јавних предузећа 
општине Ариље, коју образује Скупштина општине Ариље. 
 

III 
 

 Комисија  за именовањa директора јавних предузећа општине Ариље 
саставља списак кандидата који испуњавају услове за именовање и међу њима 
спроводи изборни поступак, сачињава ранг листу кандидата са највише три 
најбоље рангирана кандидата, са бројчано исказаним и утврђеним 
резултатима, према мерилима прописаним за именовање и доставља 
Општинском већу општине Ариље заједно са записником о изборном поступку, 
на основу којих Општинско веће припрема предлог акта о именовању директора 
Јавног комуналног предузећа „Зелен“  Ариље и доставља га Скупштини 
општине Ариље на разматрање и одлучивање. 
 

IV 
 

 Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Ариље“. 
 
 

Образложење    
         Чланом 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( „Службени гласник 
Републике Србије“ број 15/16 ) прописано је да одлуку о спровођењу јавног 
конкурса за избор директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне 
самоуправе доноси орган јединице локалне самоуправе надлежан за 
именовање директора јавног предузећа, на предлог надлежног органа јединице 
локалне самоуправе. Чланом 40. Статута ЈКП „Зелен“ Ариље ( број 023-3/2017 



од27. 03. 2017. године) уређено је да Скупштина општине одлуку о спровођењу 
конкурса утврђује на предлог Општинског већа. 

   Чланом 31. и 34. Закона о јавним предузећима, прописано је да јавни 
конкурс  спроводи Комисија за именовања јединице локалне самоуправе, коју 
образује орган који је Статутом јединице локалне самоуправе  одређен као 
надлежан за именовање директора. 

               Чланом 40. и 41. Закона о јавним предузећима уређена је надлежност 
Комисије за именовањa директора јавних предузећа. 

  Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и чланом 39. 
Статута општине Ариље, прописано је 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. 

Полазећи од напред наведених законских овлашћења, Скупштина 
општине Ариље, донела је одлуку као у диспозитиву решења. 

 
Република Србија 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

01 број 112-   /18,  _____ 2018.године 
 
 

 
Председник Скупштине општине 

                                                                      Драгиша Терзић 
  

          
 


