
          

  

 

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Србије“, број 15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 

101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 12. Статута 

Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 30/2018), Скупштина 

општине Пландиште, на седници одржаној дана 15.07.2022. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОЛЕТ“ 

ПЛАНДИШТЕ  

 

 

I 

 

МИРОСЛАВ ПЕТРОВИЋ, мастер менаџер из Пландишта, именује се за 

директора Јавног предузећа „Полет“ Пландиште, на период од 4 (четири) године. 

 

II 

 

  Именовани је дужан да ступи на рад у року од 8 (осам) дана од дана објављивања 

овог Решења у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

III 

 

  Ово Решење је коначно. 

 

IV 

 

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

Општине Пландиште“, као и на интернет страници Општине Пландиште www.plandiste-

opstina.rs . 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Србије“, број 15/2016 и 88/2019) прописано је да директоре јавних предузећа чији је 

оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне 

самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса. 
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Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 

111/2021 – др. закон) и чланом 40. став 1. тачка 12. Статута Општине Пландиште 

(„Службени лист Општине Пландиште“, број 16/2018), прописано је да Скупштина 

општине, у складу са законом, именује директоре јавних предузећа чији је оснивач. 

Скупштина општине Пландиште на седници одржаној 20.05.2022. године, донела 

је Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Полет“ 

Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, број 11/2022) и расписала Јавни 

конкурс за избор директора Јавног предузећа „Полет“ Пландиште број 111-1/2022-I.  

Јавни конкурс објављен је у „Службеном листу Општине Пландиште“, број 11 од 

20.05.2022. године, „Службеном гласнику Републике Србије“, број 62 од 27.05.2022. 

године, дневном листу „Дневник“ дана 24.05.2022. године, као и на интернет страници 

Општине Пландиште www.plandiste-opstina.rs . 

Јавни конкурс је био отворен 30 дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

Јавни конкурс спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор директора, 

коју је именовала Скупштина општине Пландиште својим Решењем број 02-117/2020-I 

од 18.12.2020. године. 

Комисија за спровођење конкурса за избор директора је по истеку рока за 

подношење пријава, на седници одржаној дана 06.07.2022. године констатовала да је на 

јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа „Полет“ Пландиште, 

приспела једна пријава дана 24.06.2022. године поднета од стране кандидата Мирослава 

Петровића из Пландишта. Комисија је утврдила да је пристигла пријава благовремена, 

разумљива и потпуна.  

Након прегледа приспеле пријаве и доказа о испуњености прописаних услова за 

именовање директора приложених уз пријаву кандидата Комисија је у складу са чланом 

40. став 1. Закона о јавним предузећима саставила списак са једним кандидатом, 

Мирославом Петровићем, који испуњава услове за учешће у изборном поступку.  

Комисија је примењујући Уредбу о мерилима за именовање директора јавног 

предузећа („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2016) спровела изборни 

поступак у коме је извршила оцену стручне оспособљености, знања и вештина кандидата 

са списка кандидата, и то увидом у поднету документацију и усменим разговором 

обављеним дана 13.07.2022. године. 

Након спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 40. став 3 . Закона о 

јавним предузећима, Комисија је утврдила резултат за кандидата, те је на основу члана 

41. став 1. Закона о јавним предузећима саставила Ранг листу кандидата за избор 

директора Јавног предузећа „Полет“ Пландиште на коју је уврстила кандидата 

Мирослава Петровића, мастер менаџер из Пландишта, ул. Првомајска бр. 24, који је 

испунио прописане услове за избор директора Јавног предузећа „Полет“ Пландиште и 

доставила Записник о изборном поступку и Ранг листу кандидата за избор директора ЈП 

„Полет“ Пландиште број: 06-108/2022-I од 13.07.2022. године са једним кандидатом, 

Мирославом Петровићем, мастер менаџер из Пландишта, ул. Првомајска бр. 24, 

Општинском већу Општине Пландиште. 
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На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора ЈП „Полет“ 

Пландиште и Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора ЈП 

„Полет“ Пландиште, Општинско веће Општине Пландиште је на седници одржаној 

14.07.2022. године утврдило Предлог Решења о именовању директора Јавног предузећа 

„Полет“ Пландиште и упутило га Скупштини општине Пландиште на разматрање и 

усвајање. 

На основу предлога Општинског већа Општине Пландиште, Скупштина општине 

Пландиште донела је решење као у диспозитиву. 

Ово Решење је коначно сагласно одредби члана 41. став 4. Закона о јавним 

предузећима.  

 Чланом 42. став 1. и  2. Закона о јавним предузећима прописано је да се акт о 

именовању директора јавног предузећа чији је оснивач Република Србија, са 

образложењем објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на интернет 

страници органа надлежног за именовање директора, а акт о именовању директора јавног 

предузећа чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са 

образложењем, објављује се и у гласилу аутономне покрајине, односно јединице локалне 

самоуправе. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  

Против овог Решења може се поднети тужба Вишем суду у Панчеву у року од 30 

дана од дана достављања овог Решења. 

 

            РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:  

            1. Мирославу Петровићу, Пландиште, ул. Првомајска бр. 24, 

            2. Јавном предузећу „Полет“  Пландиште, 

            3. „Службеном гласнику Републике Србије“ и 

            4.  А р х и в и. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: 02-22/2022-I 

Дана: 15.07.2022. године 

П Л А Н Д И Ш Т Е 

     

 

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                Горан Доневски, дипл. економиста с.р. 

 

 

 

 


