
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/2016-др. Закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), 24. став 3. члана 30. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019 ),  члана 30. став 1. алинеја 13. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 6/2019- Пречишћен текст)  и члана 14. став 1. тачка 5 
.Одлуке о промени  оснивачког Јавног  комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром и 
топлом водом „Топлана“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима („Сл. лист општине 
Књажевац“ бр. 23/2016 и 3/2018), Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној 29.09.2022. године, 

донела је  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Јавног  комуналног предузећа за производњу и  

снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац  

 
 

 1. Именује се Небојша Цветковић, дипл. инжењер машинства из Књажевца, за директора Јавног  

комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац, по 
спроведеном јавном конкурсу, на период од 4 године.  

 
 2. Именовани је дужан да ступи на функцију у року од осам дана, од дана објављивања овог 
Решења у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
 
 3. Ово Решење је коначно. 
 
 4. Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“  „Службеном 
листу општине Књажевац“  и на интернет страници општине Књажевац  www.knjazevac.ls.gov 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), 

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, док је чланом 30.  истог Закона прописано да се директор јавног предузећа именује након 
спроведеног јавног конкурса. 

Чланом  30. став 1. алинеја 13. Статута општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 
6/2019), између осталог је прописано да Скупштина општине именује и разрешава директора јавног 
предузећа чији је оснивач на начин и по поступку утврђеним законом. 

 Чланом 14. став 1. тачка 5 .Одлуке о промени  оснивачког   Јавног  комуналног предузећа за 
производњу и снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 
23/2016 и 3/2018), је такође прописано да Скупштина општине именује директора на основу спроведеног 
јавног конкурса. 
  Скупштина општине Књажевац је на седници одржаној 30.06.2022. године, донела Одлуку о 
спровођењу Јавног конкурса за именовање директора Јавног  комуналног предузећа за производњу и 
снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број  
23/2022) и текст Јавног конкурса, који је саставни део ове  Одлуке.  

Јавни конкурс објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 77/2022 од 08.07.2022. 
године, у дневном листу „Српски телеграф“ од 06.07.2022. године, „Службеном листу општине Књажевац“ 

бр. 23/2022  од 30.06.2022. године и на интернет страници општине Књажевац.  
Рок за пријаву је трајао 30 дана и почео је да тече од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“ 
 Поступак за именовање директора је спровела Комисија за избор  директора јавних и јавних 
комуналних предузећа чији је оснивач општина Књажевац, коју је именовала Скупштина општине 
Књажевац ( у даљем тексту: Комисија).  

Комисија је по истеку рока за подношење пријава, на седници одржаној 22.08.2022. године,   
констатовала да је на Јавни конкурс  поднета једна пријава, да је пријаву је поднео кандидат Небојша 
Цветковић, дипломирани инжењер машинства из Књажевца, ул. 9-те бригаде бр. 21/31, која је  
благовремена, уредна  и потпуна.  

Комисија је у складу са Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Сл. 
Гласник РС“ бр. 65 /2016) спровела изборни поступак у коме је увидом у податке из пријаве и  доказе 
поднете уз пријаву и усменим разговором, као и провером знања рада на рачунару и страног језика од 
стране стручних лица,  извршила оцену стручне способности, знања и вештине кандидата. 

На основу спроведеног изборног поступка у складу са чланом 40. ств 3. Закона о јавним 
предузећима, Комисија је на седници одржаној 30.08.2022. године, утврдила резултате за кандидата према 
мерилима за именовање директора.  

На основу члана 41. став 1. Закона о јавним предузећима, Комисија је  саставила Ранг листу 
кандидата који испуњава услове за именовање директора овог Јавног  комуналног предузећа, а то је  

http://www.knjazevac.rs/
http://www.knjazevac.rs/


Небојша Цветковић, дипломирани инжењер машинства из Књажевца. 
Након завршеног рада, Комисија је Ранг листу кандидата са записницима  доставила Општинској 

управи ради припреме Нацрта акта о именовању директора овог Јавног предузећа. 
 Општинско веће је утврдило Предлог решења о именовању, директора Јавног  комуналног 

предузећа за производњу и снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац и предложило  
Скупштини општине доношење Решења као у Предлогу. 

На основу свега напред наведеног Скупштина општине Књажевац, донела је Решење као у 
диспозитиву. 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења може се покренути спор пред Управним судом 

подношењем Тужбе у року од 30 дана, од дана достављања. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ  
 
 
 
Број: 023 -  29/2022-01                                                                          ПРЕДСЕДНИК СО,  

29.09.2022. године                                                                              Марко Стојановић, с.р.  
К њ а ж е в а ц  

 


