На основу члана 21. став 2. и члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима («Службени
гласник РС», бр. 119/12 и 44/14-др.закон), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о
локалној самоупави («Службени гласник РС», бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и члана 33. став 1.
тачка 9. Статута Града Суботице («Службени лист Општине Суботица», бр. 26/08 и 27/08-исправка
и «Службени лист Града Суботице», бр. 46/11 и 15/13)
Скупштина града Суботице, на 5. ванредној седници одржаној дана 28. марта 2015. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора
Јавног комуналног предузећа «Суботицагас» Суботица
I
Именује се Драган Божиновић, дипломирани економиста, за директора Јавног комуналног
предузећа «Суботицагас» Суботица, на основу спроведеног јавног конкурса, на период од четири
године, почев од дана ступања на рад именованог.
II
Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
овог решења у «Службеном гласнику Републике Србије».
III
Ово решење објавити у «Службеном гласнику Републике Србије», «Службеном листу
Града Суботице» и на интернет страници Града Суботице.
Образложење
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 21. став 2. и члану 31. став 3. Закона
о јавним предузећима и члану 33. став 1. тачка 9. Статута Града Суботице.
Чланом 21. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да директора јавног
предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом локалне
самоуправе, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да орган који је надлежан за
именовање, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о именовању директора
јавног предузећа доношењем решења о именовању предложеног кандидата или неког другог
кандидата са листе, док је чланом 33. став 1. тачка 9. Статута Града Суботице прописано да
Скупштина Града у складу са законом, између осталог именује и разрешава директоре јавних
предузећа чији је оснивач.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања коју је Скупштина Града именовала на
седници одржаној дана 16. јуна 2014.године. Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора, Скупштина града је донела на седници одржаној 29. августа 2014.год, а оглас о јавном
конкурсу је објављен на интернет страници Града Суботице и у листу «Данас» дана 5. септембра
2014.год., а у «Службеном гласнику Републике Србије» дана 11. септембра 2014.год. Рок за
подношење пријава је био 11. октобар 2014.год.
Комисија је по истеку рока за подношење пријава констатовала да су на јавни конкурс за
именовање директора благовремено поднете шест пријава од којих је једна одбачена, јер уз њу
нису приложени сви потребни докази. На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова
за именовање директора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је саставила списак
кандидата који испуњавају услове за именовање директора и међу њима спровела изборни
поступак.
У изборном поступку је оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештина, како
увидом у приложена документа, тако и усменим разговором са кандидатима, утврдила резултат
кандидата према мерилима прописаним Правилником о мерилима за именовање директора јавних

предузећа чији је оснивач Град Суботица («Службени лист Града Суботице», бр. 35/14) и уврстила
их на Ранг листу.
На основу Ранг листе кандидата, Комисија је утврдила Листу кандидата за именовање са
бројчано исказаним и утврђеним резултатима, које је заједно са Записником о изборном поступку
доставила Секретаријату надлежном за комуналне послове, ради припреме предлога акта о
именовању директора.
На основу достављене листе кандидата за именовање директора Јавног комуналног
предузећа «Суботицагас» Суботица и записника о изборном поступку, утврђен је предлог да се за
директора на период од четири године именује Драган Божиновић, дипломирани економиста, као
најбоље рангирани кандидат.
На основу наведеног донето је Решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега није допуштена
жалба, али се може поднети тужба Вишем суду у Суботици у року од 60 дана од дана достављања
решења.
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