
На основу члана 24 став 3, члана 30 и члана 41 Закона о јавним предузећима (“Сл. 

гласник РС“, бр. 15/16), члана 32 став 1 тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“,, бр. 129/07, 83/14-др. Закон и 101/16), члан 24 став 1 тачка 9) Статута 

општине Бојник („Сл. гласник града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 

21/15, 1/16 и 27/17), Скупштина општине Бојник, на седници одржаној дана 30.03.2018. 

године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 

„БРЕСТОВАЦ – БОЈНИК-ДОЉЕВАЦ“ У БОЈНИКУ 

 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Срђан Стојановић, дипл. технолог, из Границе, општина Бојник, 

за директора ЈП за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ у Бојнику, на период 

од четири године, почев од 10.04.2018. године. 

 

II 

 Решење о именовању директора коначно је. 

 

III 

 Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном 

гласнику града Лесковца“ и на интернет страници општине Бојник www.bojnik.rs. 

  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама следећих 

прописа. 

 Чланом 24 став 3 Закона о јавним предузећима (“Сл. гласник РС“, бр. 15/16) 

прописано је да директора јавног предузећа чији је основач јединица окалне 

самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, не период 

од 4 (четири) године, на основу спроведеног јавног конкурса. Чланом 30 истог закона 

прописано је да се директор јавног предузећа именује након спроведеног јавног 

конкурса. Чланом 41 истог закона прописано је Комисија за спровођење јавног 

конкурса за избор директора саставља ранг листу са највише три кандидаата која су са 

најбољим резултатом испунила мерила за избор директора јавног предузећа. Ранг листу 

и записник о спроведеном изборном поступку Комисија доставља надлежном органу 

једнинице локалне самоуправе. Надлежни орган јединице локалне самоуправе 

припрема предлог акта о именовању првог кандидата са ранг листе и доставља га, ради 

усвајања органу јединице локалне самоуправе надлежном за именовање директора 

јавног предузећа. Акт о именовању директора је коначан. 

 Чланом 32 став 1 тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,, бр. 

129/07, 83/14-др. Закон и 101/16) и чланом 24 став 1 тачка 9) Статута општине Бојник 

(„Сл. гласник града Лесковца“, бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 21/15, 1/16 и 



27/17)прописано је скупштина општине у складу са законом именује и разрешава 

управни и надзорни одбор, именује и резрешава директоре јавних предузећа, установа, 

организација и служби, чији је осниваћ и даје сагласност на њихове статуте. 

 Директору ЈП за водоснабдевање „Брестовац – Бојник – Дољевац“ у Бојнику 

четворогодишњимандат истиче дана 09.04.2018. године па су као суосниваћи јавног 

предузећа Скупштина општине Бојник и Скупштина општине Дољевац донеле су, у 

истоветном тексту, Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП за 

водоснабдевање „Брестовац – Бојник – Дољевац“ у Бојнику, чији је саставни део Оглас 

о јавном конкурсу за избор директора ЈП за водоснабдевање „Брестовац – Бојник – 

Дољевац“у Бојнику, и образовала Комисију за спровођење конкурса за избор директора 

ЈП за водоснабдевање „Брестовац – Бојник – Дољевац“ у Бојнику.  

 Оглас о јавном конкурсу за избор директора ЈП за водоснабдевање „Брестовац – 

Бојник – Дољевац“у Бојнику је објављен у „Сл. гласнику РС“, бр. 114 од 20.12.20187. 

године, „Сл. гласнику града Лесковца“, бр. 27/17 од 27.12.2017. године, на званичној 

интернет страници општине Бојник. 

 Комисија за спровођење конкурса за избор директора ЈП за водоснабдевање 

„Брестовац – Бојник – Дољевац“ у Бојнику је, по истеку рока за подношење пријава, 

констатовала да је на јавни конкурс за избор директора ЈП за водоснабдевање 

„Брестовац – Бојник – Дољевац“ у Бојнику пријаву поднео један кандидат, Срђан 

Стојановић, дипл. технолог, из с. Граница, општина Бојник.  

 Комисија наводи на је увидом у документацију утврдила да је пријава потпуна и 

благовремена. 

 Комисија је одржала укупно три седнице, те је на основу једне пристигле 

пријаве извршила поступак провере знања и оцењивање у складу са Законом о јавним 

предузећима и Уредбом Владе.  

По окончању поступка избора Комисија је на својој последњој седници одржаној 

дана 30.01.2018. године формирала Ранг листу кандидата за именовање директора ЈП за 

водоснабдевање „Брестовац – Бојник – Дољевац“ у Бојнику. 

 Напред наведена Листа садржи једног кандидата, и то: 1. Срђан Стојановић, 

дипл. технолог, из с. Граница, општина Бојник – 12 поена. 

 Напред наведено Раднг листу и Записнике са својих седница комисија је 

доставила СО Бојник и СО Дољевац. 

 На основу достављене ранг листе и записника о спроведеномм изборном 

поступку, утврђен је предлог решења да сеза директора ЈП за водоснабдевање 

„Брестовац – Бојник – Дољевац“ у Бојнику именује Срђан Стојановић, дипл. технолог, 

из с. Граница, општина Бојник, који испуњава законске услове за именовање директора 

јавног предузећа и који је по оцени Комисије оцењен са 12 поена. 

 

 Општинско веће општине Бојник је дало предлог за доношење Решења 

именовању директора ЈП за водоснабдевање „Брестовац – Бојник – Дољевац“ у 

Бојнику, те да се за директора ЈП за водоснабдевање „Брестовац – Бојник – Дољевац“ у 

Бојнику именује СрђанСтојановић дипл. технолог, из с. Граница, општина Бојник. 

 



Након расправе о овом предлогу, председник скупштине општине Бојник је 

предлог ставио на гласање. 

 

 Скупштина општине Бојник се о предлогу изјаснила јавним гласањем.  

 

  „За“ доношење овог Решења, гласало је 17 одборника, „против“ није било, 

„уздржаних“ није било. 

 

 Стога је констатовано да је донето Решење о именовању директора ЈП за 

водоснабдевање „Брестовац – Бојник – Дољевац“ у Бојнику, потребном већином у 

складу са Пословником СО Бојник.  

 

На основу свега напред наведеног а у складу са одредбама Закона о јавним 

предузећима, Закона о локалној самоуправи и Статута општине Бојник, Скупштина 

општине Бојник, одлучила је као у диспозитиву овог решења.  

Поука о правном леку:Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у 

Лесковцу у року од 60 дана од дана пријема овог решења, у довољном броју примерака 

за суд и странке. 

 

 

Решење доставити: 

1. Срђану Стојановићу из Границе 

2. ЈП за водоснабдевање „Бреставац – Бојник – Дољевац“ у Бојнику 

3. Надзорном одбору ЈП за водоснабдевање „Бреставац – Бојник – Дољевац“ у 

Бојнику 

4. Скупштини општине Дољевац 

5. Рачуноводственој служби општине Бојник 

6. архиви 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БОЈНИК 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

02 Број: 06-8-16/18 

Д а т у м:30.03.2018. године 

Трг слободе 2 

Б о ј н и к 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ       

БОЈНИК                                     

     Дејан Стојановић         
 

 

 


