
                  На основу члана 21. став 2,  члана 31. став 3.  Закона о јавним предузећима  

("Службени гласник РС", број 119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 30,  став 1, тачка 10. Статута 

општине Књажевац ( "Службени лист општине Књажевац“, број 4/09), Скупштина општине 
Књажевац, на седници одржаној дана 20.09.2013. године, донела је  

 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора  Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Књажевац 
                            

                                                    

 
   

                 1. Тричковић Љубодраг, дипломирани машински инжењер из Трговишта  
именује се за директора  Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Књажевац, на период од 

4 године.  

 
      2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана 

објављивања овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.  
.                      

     3. Ово решење је коначно.  
 

     4. Диспозитив овог решења обавити у „Службеном гласнику Републике Србије“ и 

„Службеном листу општине Књажевац“ 
 

     5. Ово решење са образложењем доставити Тричковић Љубодрагу и објавити на 
интернет страници општине Књажевац www.knjazevac.rs 

                                                                                                   

 
 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ  

 
 

 
Број: 023-79/2013-01                                                                            ПРЕДСЕДНИК СО,  

20.09.2013 године                                                                                Драган Манчић, с.р. 
К њ а ж е в а ц  

 

                                                             
                                                                                    

               
 

http://www.knjazevac.rs/


О б р а з л о ж е њ е 

 Скупштина општине Књажевац је на седници одржаној 01.07.2013. године, Одлуком о 

спровођењу Јавног конкурса за именовање директора Јавног Комуналног предузећа „Топлана“ 

Књажевац („Службени лист општине Књажевац“, број 16/2013) покренула поступак за 

спровођење јавног конкурса за именовање директора напред наведеног  предузећа и образовала 

Комисију за  именовање директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач 

општина (у даљем тексту: Комисија) и утврдила текст Јавног конкурса за именовање директора. 

Текст Јавног конкурса објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 59/2013, од 

05. јула 2013 године  у дневном листу „Данас“ од 08. јула 2013 године и на интернет страници 

општине Књажевац. Конкурс је био отворен 15 дана до 20.јула.2013.године. Комисија је по 

истеку рока за подношење пријава, на седници од 26. јула. 2013. године констатовала да је на 

Јавни конкурс за избор кандидата за директора Јавног комуналног предузећа „Топлана“ 

Књажевац поднета једна благовремена и потпуна пријава. На истој седници Комисија је постигла 

сагласност да је ради провере стручне оспособљености кандидата потребно обавити и усмени 

разговор са кандидатом. На седници Комисије одржаној 31. јула 2013 године са кандидатом је 

обављен усмени разговор те је Комисија записником бр. 023-60-1/2013-01 од 31. јула 2013 

године констатовала да кандидат испуњава све услове предвиђене конкурсом у погледу стручне 

спреме, радног искуства и да поседује потребну стручност, знања и вештине потребне за 

обављање послова директора ЈКП „Топлана“ Књажевац.  На основу увида у приложену 

документацију, на седници од 31. јула. 2013. године Комисија је  спровела поступак и утврдила 

да кандидат за директора, Тричковић Љубодраг испуњава услове за именовање. Такође је, на 

истој седници,  сачинила Ранг листу кандидата за именовање директора Јавног комуналног 

предузећа „Топлана“ Књажевац. 

 Ранг листу кандидата са Записницима Комисија је дописом бр. 023-83/2013-01 од 01. 

августа 2013. године, доставила  Општинској управи општине Књажевац, ради припреме 

предлога акта о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Књажевац. 

 Општинска управа општине Књажевац сачинила је  предлог акта о именовању директора 

Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Књажевац а на основу документације достављене од 

стране Комисије и доставила га Скупштини општине Књажевац. 

 

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 

 


