
На основу члана 21. став 2. и члана 31. Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник РС“, број 119/12) и члана 41. став 1. тачка 10. Статута општине Владичин Хан 

(„Службени гласник Пчињског округа“ број 21/08 и 08/09 и „Службени гласник Града 

Врања“, број 11/2013), Скупштина општине Владичин Хан на седници одржаној дана 

06.12.2013. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О именовању директора Јавног предузећа  

за комунално уређење Владичин Хан 

 

            1. Драган Димитријевић, дипломирани економиста из Владичиног Хана, именује се 

за директорa Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан,  на период од четири 

године. 

 

2. Именовани из тачке 1. овог решења је дужан да ступи на рад у року од осам дана 

од дана објављивања овог решења у „Службеном гласнику РС“. 

 

3. Ово решење је коначно. 

 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику РС“, „Службеном гласнику Града 

Врања“ и на интернет страни Општине Владичин Хан. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Скупштина општине Владичин Хан на седници одржаној дана 12.10.2013. године у 

складу са чланом 28. став 1. Закона о јавним предузећима, донела је Одлуку о спровођењу 

јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа, чији је оснивач Општина 

Владичин Хан, као и текст огласа о јавном конкурсу који се саставни део наведене 

Одлуке. Текст конкурса је у складу са чланом 29. став 3. у законском року објављен у 

„Службеном гласнику РС“, број 91 од 18.10.2013. године и у дневним новинама „Данас“, 

као и на званичној интернет страници Општине Владичин Хан. 

 

Јавни конкурс за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Општина 

Владичин Хан, спровела је Комисија која је именована решењем Скупштине општине 

Владичин Хан број 06-96/26/2013-01 на седници одржаној дана 19.09.2013. године и 

решењем о измени решења број 06-106/4/2013-01 на седници одржаној дана 12.10.2013. 

године. 

 

Комисија је по истеку рока за подношење пријава константовала, да су поводом 

јавног конкурса за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа за 



комунално уређење Владичин Хан поднете три благовремене и потпуне пријаве уз које су 

приложени сви потребни докази. 

На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање 

директора приложених уз пријаву, Комисија је на седници одржаној 19.11.2013. године 

утврдила списак кандидата који испуњавају услове за именовање директора Јавног 

предузећа за комунално уређење Владичин Хан и то: 

1. Драган Димитријевић, дипломирани економиста из Владичиног Хан,  

2. Горан Илић, дипломирани економиста из Владичиног Хана, и 

3. Сања Марковић, дипломирани инжењер хемије из Владичиног Хана. 

 

Полазећи од обавеза Комисије утврђене чланом Закона о јавним предузећима. 

Комисија је спровела изборни поступак провером и оцењивањем стручне оспособљености 

и знање по поступку и на начин како је предвиђено Конкурсом и Пословником о раду 

Комисије од 15.11.2013. године. 

 

На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 31. Став 1. Закона о 

јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној 25.11.2013. године утврдила листу 

за именовање директора Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан, са 

бројчано исказаним и утврђеним резултатима према мерилима прописаним за именовање 

и заједно са записником о изборном поступку доставила Општинској управи Општине 

Владичин Хан ради припреме предлога акта о именовању директора Јавног предузећа за 

комунално уређење Владичин Хан. 

   

На основу достављене листе за именовање директора Јавног предузећа за 

комунално уређење Владичин Хан и записника о изборном поступку, утврђен је предлог 

да се за директора наведеног предузећа именује Драган Димитријевић дипломирани 

економиста из Владичиног Хана као као прворангирани кандидат са листе за именовање. 

 

 На основу напред наведеног донета је одлука као у диспозитиву овог решења. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВЛАДИЧИН ХАН 

БРОЈ: 06-127/38/2013-01  

 

 

 

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИЦА,                                                                                                                                                                                                                                        

               Данијела Поповић 


