
Република Србија 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 

I број 119-16/17 

Датум: ______ 2017.године 

Ужице, Димитрија Туцовића број 52 

 

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

РС'' број 129/2007 и 83/2014-други закон), чл. 24. став 3 и 41. став 3. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016), члана 67. тачка 11. Статута града Ужица 

(''Службени лист града Ужица'' број 25/17-пречишћен текст) и 26. Одлуке о начину и поступку 

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

Ужица'' број 25/16) Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____ 2017. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. НИКОЛА МАКСИМОВИЋ, дипл. инг. машинства, из Ужица, именује се за директора 

Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице, на период од четири године. 

 

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

листу града Ужица'' и на званичној интернет страници града Ужица www.graduzice.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 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007 и 83/2014-други закон),члану 24. 

став 3. и 41. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/2016), члану 

67. став 1. тачка 11. Статута града Ужица ('' Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен 

текст) и члану 26. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је 

оснивач град Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 25/16)  

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина 

јединице локалне самоуправе 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. 

Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да директора јавног 

предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом 

јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на основу 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 јавног предузећа. 

Чланом 67. став 1. тачка 11. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града 

именује и разрешава директоре и надзорне одборе јавних предузећа чији је оснивач, у складу са 

законом. 

Чланом 26. Одлуке о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је 

оснивач град Ужице, прописано је да Градско веће припрема предлог акта о именовање првог 

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

  Скупштина града Ужица је на основу Закона о јавним предузећима донела Одлуку о 

спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице 

(''Службени лист града Ужица'' број 13/17). 



Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач 

град Ужице именована решењем Скупштине града Ужица (''Службени лист грда Ужица'' број 

2/17) спровела је Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа 

''Ужице развој'' Ужице који је објављен у ''Службеном гласнику РС'' број 30/2017 од 

31.03.2017.године, у дневном листу ''Вечерње новости'' 01.04.2017.године и на званичном сајту 

града Ужица. 

Рок за подношење пријава био је 03. мај 2017.године. 

Комисија је, по истеку рока за подношење пријава на конкурс, на седници одржаној 10. 

маја 2017.године, констатовала да су на Јавни конкурс за избор кандидата за именовање 

директора Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице, благовремено поднете три пријаве. Пријаве 

су поднели: Никола Максимовић, дипл.инг.машинства, из Ужица, Славенко Миликић, дипл. 

Економиста, из Ужица и Ратко Спаић, магистар техничких наука, из Љубљане. Пријава Николе 

Максимовића је благовремена, разумљива и потпуна.  

На седници одржаној 20.09.2017.године, Комисија је у складу са чланом 37. ст. 4 и 5. 

Закона о јавним предузећима и чл. 12. и 13. Одлуке о начину и поступку именовања директора 

јавних предузећа чији је оснивач Град Ужице, донела Закључке о одбацивању пријава Ратка 

Спаића и Славенка Миликића, као непотпуних, обзиром да ниједан кандидат уз приложену 

документацију, није приложио оверену изјаву да није члан органа политичке странке односно да 

му је одређено мировање у странци, што је конкурсом било предвиђено као доказ који се 

прилаже уз пријаву.  

Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата, Комисија је 02.10.2017.године, 

спровела изборни поступак са кандидатом Николом Максимовићем у коме је оцењивала 

стручну оспособљеност, знања и вештине кандидата у складу са Уредбом о мерилима за 

именовање директора јавног предузећа (''Службени гласник РС'' број 65/2016) и Одлуком о 

начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице. 

По спроведеном изборном поступку, Комисија је, на седници одржаној 02.10.2017. 

године, утврдила резултат за кандидата и уврстила кандидата на Ранг листу, као јединог 

кандидата који поднео потпуну пријаву на конкурс. 

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

је доставила Градском већу ради припреме Предлога акта о именовању директора Јавног 

предузећа ''Ужице развој'' Ужице. 

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

04.10.2017.године, утврђен је Предлог решења о именовању Николе Максимовића, као јединог 

рангираног кандидата, за директора Јавног предузећа ''Ужице развој'' Ужице. 

 

Поука о правном средству:  

Ово Решење је коначно и против њега се не може изјавити жалба.  

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

Крагујевцу – Кнеза Михајла 2/II, 34000 Крагујевац, у року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

         Бранислав Митровић 

        ________________________ 

Решење доставити: 

 

1. Николи Максимовићу, Војводе Бојовића 22, 31000 Ужице, Република Србија  

2. Ратку Спаићу, Трновски пристан 8, 1106 Љубљана, Словенија 

3. Славенку Миликићу, Николе Пашића 46, 31000 Ужице, Република Србија 

4. Јавном предузећу ''Ужице развој'' Ужице, Вуколе Дабића 1-3, 31000 Ужице 

5. Архиви 

 


