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На основу чл. 30 и 41. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени Гласник 

РС'' број 15/2016), члана 26. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 25/16) и члана 

60. тачка 11. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина 

града Ужица, на седници одржаној _____ 2019. године, доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. ОЛИВЕР РИСТАНОВИЋ, дипломирани инжењер пољопривреде, из Ужица, 

именује се за директора Јавно комуналног предузећа ''Биоктош'' Ужице, на период 

од четири године. 

 

2. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'', ''Службеном 

листу града Ужица'' и на званичној интернет страници града Ужица www.uzice.rs.  

 

3. Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику Републике 

Србије'', а именовани кандидат је дужан да ступи на рад у року од осам дана од 

дана објављивања решења. 

 

Образложење 

Правни основ за доношење решења, садржан је у члану 30 и 41. став 3. Закона о 

јавним предузећима (''Службени Гласник РС'' број 15/2016), члану 26. Одлуке о начину и 

поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени 

лист града Ужица'' број 25/16) и члану 60. тачка 11. Статута града Ужица ('' Службени 

лист града Ужица'' број 4/19). 

Чланом 30. Закона о јавним предузећима је предвиђено да се директор јавног 

предузећа именује након спроведеног јавног конкурса.  

Чланом 41. став 3. Закона је предвиђено да надлежни орган јединице локалне 

самоуправе, припрема предлог акта о именовању првог кандидата са ранг листе и 

доставља га надлежном органу за именовање директора. 

Чланом 26. Одлуке прописано је да Градско веће припрема предлог акта о 

именовање првог кандидата са Ранг листе и доставља га Скупштини града ради усвајања. 

Чланом 60. тачка 11. Статута града Ужица прописано је да је Скупштина града 

надлежна за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице. 

На основу Закона о јавним предузећима, Скупштина града Ужица је донела 

Решење о именовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 2/17, 38/17 и 

11/19)  и Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавно комуналног 

предузећа ''Биоктош'' Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 4/19). 
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Комисија је спровела Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора 

Јавно комуналног предузећа ''Биоктош'' Ужице који је објављен у ''Службеном гласнику 

РС'' број 80/2019 од 08.11.2019.године, у ''Службеном листу града Ужица'' број 38/19 од 

11.11.2019. године, у дневном листу ''Политика новине и магазини'' од 14.11. 2019.године, 

и на званичном сајту града Ужица www.uzice.rs.  

Комисија је, по истеку рока за подношење пријава на конкурс, на седници 

одржаној 10. децембра 2019.године, констатовала да су на Јавни конкурс за избор 

кандидата за избор директора Јавно комуналног предузећа ''Биоктош'' Ужице, 

благовремено поднете три пријаве и то: Влада Ристановића, Оливера Ристановића и 

Мирјане Радивојчевић. Пријава кандидата Влада Ристановића је одбачена Закључком као 

непотпуна. На истој седници Комисија је извршила оцењивање достављених доказа у 

погледу стручне спреме и радног искуства, и одредила списак кандидата међу којима ће се 

спроводити изборни поступак а који су поднели благовремене, потпуне и разумљиве 

пријаве. Изборни поступак са кандидатима Оливером Ристановићем и Мирјаном 

Радивојчевић, заказан је за 20.12.2019.године.  

Кандидат Мирјана Радивојчевић је 20.12.2019. године повукла своју кандидатуру  

за директора, па је Комисија на седници одржаној 21.12.2019.године, извршила 

оцењивање и рангирање само једног кандидата Оливера Ристановића. 

Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата, Комисија је спровела 

изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености кандидата усменим разговором 

на основу кога је ценила посебне вештине и способности за руковођење Јавно 

комуналним предузећем, поседовање стручног знања из области делатности Предузећа и 

знања из области локалне самоуправе и система јавних и комуналних предузећа, на 

основу 15 питања која су кандидату постављени. 

Комисија је прибавила и оцене стручних лица које се односе на знања и вештине 

кандидата у складу са Уредбом о мерилима за именовање директора јавних предузећа 

(''Службени гласник РС'' број 65/2016). 

Ранг листу са бројчано исказаним резултатом и Записник о изборном поступку, 

Комисија је доставила Градском већу ради припреме Предлога акта о именовању 

директора Јавно комуналног предузећа ''Биоктош'' Ужице. 

На основу достављене Ранг листе и Записника, на седници Градског већа, одржаној 

23.12.2019.године, утврђен је Предлог да се за директора Јавно комуналног предузећа 

''Биоктош'' Ужице именује Оливер Ристановић, дипломирани инг. пољопривреде, из 

Ужица, на период од четири године, као једини рангирани кандидат.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  

Ово Решење је коначно.  

Против овог решења може се покренути управни спор код Управног суда у 

Београду, у року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 

 

Решење доставити: 

1. Оливеру Ристановићу, Ужице Димитрија Туцовића број 42 В/19 

2. Владу Ристановићу, Ужице, Вујића брдо број 1  

3. Архиви 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  Бранислав Митровић 

________________________ 
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