
 На основу члана 32. став 1. тачка 9. 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 37. став 1. тачка 9. 

Статута општине Босилеград („Службени гласник Пчињског округа“, број 16/08  и 20/09 и 

„Службени гласник града Врања“, број 45/13),  Скупштина општине Босилеград, на 

седници одржаној 22. августа 2017. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА „ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД“  

 1. Именује се Страшко Апостолов, струковни инжењер машинстав, из с. 

Рајчиловци, Босилеград за директора Јавног предузећа „Грађевинско земљиште и путеве 

општине Босилеград“,  на мандатни период од четири године.  

 2. Именовани директор  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  гласнику  града Врања “ и на интернет страници општине Босилеград.  

Образложење 

 Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима 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.  

 Статутом општине Босилеград, чланом 37. став 1. тачка 9. прописано је да 

Скупштина општине именује директоре јавних предузећа чији је оснивач у складу са 

законом.  

 Скупштина општине Босилеград, на седници одржаној 27. априла 2017. године, 

донела је Одлуку  о спровођењу  јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа 

„Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“ и огласила Јавни конкурс, број 

06-129/2017. Јавни конкурс објављен је у „Службеном гласнику РС“ број 43/17, 

“Службеном гласнику града Врања“ број 10/17, публикацији „Послови“ број 726,  листу 

„Братство“ број 23 и на интернет страници општине Босилеград.  

 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 

јавних предузећа, чији је оснивач општина Босилеград, коју је именовала Скупштина 

општине Босилеград на седници одржаној 27. априла 2017. године.  

 Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа је по истеку 

рока за подношење пријава, констатовала да је на Јавном конкурсу за именовање 



директора Јавног предузећа „Грађевинско земљиште и путеве општине  Босилеград“, 

благовремено поднета једна пријава.  

 На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање 

директора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на седници одржаној 15.08.2017. 

године, а у складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила 

Списак кандидата, са само једним кандидатом  Страшком Апостоловим, који испуњава 

услове за учешће у изборном поступку  

 Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа је, 

примењујући мерила утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 

предузећа, спровела изборни поступак у коме је увидом у податке из пријаве, поднету и 

прибављену документацију и усменим разговором, извршила оцену стручне 

оспособљености, знања и вештина овог кандидата.  

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

јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној 15.08.2017. године, утврдила 

резултате за кандидате и на основу члана 41. став 1. Закона о јавним предузећима, 

саставила Ранг листу кандидата за избор директора Јавног предузећа „Грађевинско 

земљиште и путеве општине  Босилеград“  са само једним кандидатом  Страшком  

Апостоловим, струковни инжењер машинства, из с. Рајчиловци, Босилеград, који 

испуњава мерила за избор директора овог предузећа. 

 На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора Јавног предузећа и 

Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног предузећа 

„Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“, утврђен је предлог да се за 

директора Јавног предузећа „Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград“ 

именује једини кандидат са Ранг листе, Страшко Апостолов, струковни инжењер 

машинства, из с. Рајчиловци, Босилеград, на период од четири године.  

 

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против истог се може поднети 

тужба надлежном суду (Виши суд у Врању) у року од 60 дана од дана пријема овог 

решења.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број: 06-189/2017 

У Босилеграду, дана 22.08.2017. године 

 

 

                                                               ПРЕДСЕДНИК, 

                            Славчо Владимиров 

 

 

 


