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

(„Службени гласник РС“, бр.129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18), члана 

24. став 3. и члана 30. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), 

члана 13. став 1. тачка 9.  Статута општине Жабари („Службени  гласник општине 

Жабари“, бр.7/08, 3/13, 4/14, 7/14, 10/15 и 6/17), на предлог Општинског већа општине 

Жабари,  Скупштина општине Жабари на седници одржаној дана 12.03.2019.  године, 

донела је  

 

     Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању  директора 

Јавног комуналног предузећа Комуналац  Жабари      

                                             

 

1. Именује  се Живорад Настић, дипломирани економиста из Александровца,  на  

функцију  директора Јавног  комуналног предузећа  Комуналац  Жабари, на 

период од четири године. 

2. Именовани из става 1. диспозитива овог решења заснива радни однос на 

одређено време и исти је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана 

објављивања овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

3. Именованом престаје функција в.д. директора Јавног комуналног предузећа 

Комуналац Жабари закључно са 11.03.2019. године. 

4. Ово решење је коначно. 

5. Ово решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије“, „Службеном  гласнику општине Жабари“ и на званичној интернет 

страници општине Жабари www.zabari.org.rs. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима, 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. 

            На основу члана 30. истог закона, директор јавног предузећа именује се након 

спроведеног јавног конкурса. 

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

Скупштина општине, у складу са Законом именује и разрешава директоре јавних 

предузећа, док је   чланом 13. став 1. тачка 9.  Статута општине Жабари прописано да 

Скупштина општине Жабари, између осталог, именује и разрешава директоре јавних 

предузећа. 

 Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа 

Комуналац  Жабари објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 103/18 

од 26.12.2018. године, у дневном листу „Данас“, број 7760 од 28.12.2018. године као и на 

сајту општине Жабари дана 27.12.2018. године, а на основу Одлуке Скупштине општине 

Жабари о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног  комуналног 

http://www.zabari.org.rs/
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предузећа  Комуналац  Жабари, чији је оснивач општина Жабари, број 020-103/2018-01 од 

18.12.2018. године („Службени  гласник општине Жабари“, бр.13/18). 

 Рок за подношење пријава на оглас о јавном конкурсу трајао је 30 дана од дана 

објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 Јавним конкурсом у складу са чланом 25. став 1. Закона о јавним предузећима,  

предвиђено је да за директора јавног предузећа може бити именовано лице које испуњава 

следеће услове:  

1) да је пунолетно и пословно способно; 

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним 

студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева 

високо образовање из тачке 2) овог члана; 

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са 

пословима јавног предузећа; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у 

вршењу функције у органу политичке странке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују 

кривична дела, и то: 

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 

(3) обавезно лечење наркомана; 

(4) обавезно лечење алкохоличара; 

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 

  

 Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавног предузећа, образована 

решењем Скупштине општине Жабари, број 020-102/2018-01 од 18.12.2018. године 

(„Службени  гласник општине Жабари“, бр. 13/18) по истеку рока за подношење пријава 

на конкурс који је истекао 25.01.2019. године, приступила је отварању пристиглих пријава 

и констатовала је да је пристигла једна пријава од кандидата Настић Живорада из 

Александровца и то примљена дана 25.01.2019. године у 10,00 часова – у законском року, 

те да су уз исту приложени сви потребни докази. 

По извршеном прегледу приложене докуменатације, Комисија је констатовала да 

кандидат Живорад Настић испуњава услове за именовање директора ЈКП Комуналац 

Жабари па је у складу са чланом 10. став 3. Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за 

именовање директора Јавног комуналног предузећа Комуналац Жабари истом кандидату 

заказала усмени разговор за 07.02.2019. године, о чему је кандидат обавештен. 

По обављеном разговору ради оцењивања стручне оспособљености кандидата, којом 

приликом је кандидат Живорад Настић образложио и свој предлог програма развоја и 

повећања добити ЈКП Комуналац Жабари за период 2019-2023. годину, Комисија је 

Општинској управи општине Жабари доставила ранг листу кандидата који су испунили 

мерила прописана за именовање директора ЈКП Комуналац Жабари и то: 

1. Живорад (Крста) Настић, дипломирани економиста из Александровца. 
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На основу достављене ранг листе кандидата и записника о изборном поступку за избор 

кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа Комуналац  

Жабари, Општинска управа општине Жабари је припремила предлог акта о именовању 

првог кандидата са ранг листе и упутила га Општинском већу општине Жабари које је 

усвојило предлог Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа 

Комуналац Жабари и предложило да Скупштина општине Жабари донесе Решење о 

именовању директора Јавног комуналног предузећа Комуналац Жабари. 

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа Комуналац Жабари је 

коначно.  

 Против овог решења може се тужбом покренути управни спор пред надлежним 

управним судом у року од 30 дана од дана пријема решења. 

 

   

Број: 020-17/2019-01                                                                                                    

Датум: 12.03.2019. године 

Жабари                                                                               
 

 

           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

                                                          

                                                                                                               Председник СО Жабари 

                                                                                                                             

    Дејан Адамовић,  с.р. 


