
На основу члана 32. тачка 9. а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др.закон и 101/16 – др. 
закон), члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/16), члана 25. тачка 9. Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине, 
број 8/17 – пречишћен текст) и члана 26. Одлуке о начину и поступку избора и 
именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Јагодина („Службени 
гласник града Јагодине“, број 12/17 и 18/17 )  по спроведеном јавном конкурсу за 
именовање директора ЈП „Стандрад“ Јагодина, Скупштина града Јагодине на 15-ој 
седници одржаној 15.01.2018. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЈП „СТАНДАРД“ ЈАГОДИНА 
 

I 
 
 ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Лукић, мастер васпитач из Јагодине за директора ЈП 
„Стандард“ Јагодина, на период од четири године. 
 

II 
 

Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања 
решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
 

III 
 
 Решење о именовању директора коначно је. 
 

IV 
 
 Решење о именовању са образложењем објавити у „Службеном гласнику 
Републике Србије“, „Службеном гласнику града Јагодине“ и на интернет страници 
града Јагодине и исто доставити именованом лицу као кандидату који је учествовао у 
поступку јавног конкурса. 
 
     О б р а з л о ж е њ е 
 
 Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 32. 
тачка 9. а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07, 83/14 – др.закон и 101/16 – др. закон), члана 24. став 3. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), члана 25. тачка 9. 
Статута града Јагодине („Службени гласник града Јагодине, број 8/17 – пречишћен 
текст) и члана 26. Одлуке о начину и поступку избора и именовања директора јавних 
предузећа чији је оснивач град Јагодина („Службени гласник града Јагодине“, број 
12/17 и 18/17 ). 
 
 На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима, Скупштина града 
Јагодине донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора 
јавних предузећа и образовању комисија за спровођење конкурса ( „Службени 



гласник града Јагодине“ број 12/17, 18/17 и 21/17 ) и оглас јавног конкурса број 020-
185/2017-01 од 25.10.2017. године. 

Оглас  јавног конкурса објављен је у „Службеном гласнику РС“, број 95 од 
25.10.2017. године, у дневном листу „Информер“ од 01.11.2017 године, недељнику 
„Нови пут“ од 01.11.2017. године  и на интернет страници града Јагодине. 
 Огласом о јавном конкурсу, између осталог, утврђени су услови за именовање 
директора, докази који се достављају уз пријаву, стручна оспособљеност, знања и 
вештине које се оцењују у изборном поступку и начин њихове провере. 
 Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Стандард“  Јагодина 
спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор директора ЈП „Стандард“  
Јагодина, образована Одлуком Скупштине града Јагодине о спровођењу јавног 
конкурса за именовање директора јавних предузећа и образовању комисија за 
спровођење конкурса („Службени гласник града Јагодине“ број 12/17 и 18/17). 
 Комисија за спровођење конкурса за избор директора ЈП „Стандард“  Јагодина 
је по истеку рока за подношење пријава констатовала да је пријава Драгана Лукића, 
од три пријаве колико их је укупно приспело на јавни конкурс, једина била потпуна, 
благовремена и разумљива. 
 Након увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање 
директора приложених уз пријаву кандидата и спроведеног изборног поступка, 
примењујући мерила утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 
предузећа („Службени гласник РС“, број 65/15) и Одлуком о начину и поступку избора 
и именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Јагодина („Службени 
гласник града Јагодине“ број 12/17 и 18/17), Комисија је саставила ранг листу 
кандидата, са само једним кандидатом, Драганом Лукићем, мастер васпитачем из 
Јагодине, који испуњава мерила за избор директора ЈП „Стандард“ Јагодина. 
 Записнике о спроведеном изборном поступку са ранг листом кандидата, 
Комисија је доставила Градској управи за скупштинске и нормативне послове града 
Јагодине, која је припремила нацрт Решења о именовању директора Јавног 
предузећа „Стандард“ Јагодина и исти доставила Градском већу, ради утврђивања 
предлога Решења и достављања Скупштини града на усвајање. 
 Сходно члану 41. став 3. Закона о јавним предузећима, утврђен је предлог 
Решења о именовању Драгана Лукића из Јагодине за директора ЈП „Стандард“ 
Јагодина и достављен Скупштини града на одлучивање. 
 Имајући у виду наведено, Скупштина града Јагодине донела је Решење као у 
диспозитиву. 
 Решење о именовању директора, коначно је, сагласно одредби члана 41. став 
4. Закона о јавним предузећима. 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је коначно и против истог се може 
поднети тужба надлежном суду ( Виши суд у Јагодини) у року од 60 дана од пријема 
овог Решења. 
 
БРОЈ:020-1/18-01 
СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНА     
 
ПРЕДСЕДНИК, 
Драган Марковић, с.р. 
 


