
 На основу члана 21. став 2. члана 22. став 2.  члана  30. и 31. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/2012),  члана 37. 
став 1. тачка 9.  Статута општине Босилеград („Службени гласник Пчињског 
округа“, број 16/2008 и 20/2009), члана 44. Статута Јавног предузећа за 
комуналије и услуге „Услуга“, Скупштина општине Босилеград, на седници 
одржаној дана  12.09.2013. године,  донела је 
 
 
 

РЕШЕЊЕ 

О  ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛИЈЕ И 

УСЛУГЕ „УСЛУГА“ БОСИЛЕГРАД 

 
I 

 

  ПРЕДРАГ ТРАЈКОВ, дипл. инж. грађевине, именује се за директора   
Јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга“ Босилеград, на период од 
четири године.  
 
 

II 

 

Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је. 
 
 

III 

 

 Решење објавити  у „Службеном гласнику Републике Србије“, 
„Службеном гласнику града Врања“  и на интернет страници Скупштине 
општине Босилеград.  
 
 
 

Образложење 

Одредбама члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“ број 119/2012) члана 37. став 1. тачка 9. Статута 
општине Босилеград („Службени гласник Пчињског округа“, број 16/2008 и 
20/2009), члана 44. Статута Јавног предузећа за комуналије и услуге 
„Услуга“ Босилеград, прописано је  да директора јавног предузећа чији је 
оснивач јединица локалне самоуправе именује Скупштина општине, на 
период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.  

Јавни конкурс је спроведен у складу са цитираним Законом. 
Скупштина општине Босилеград је на седници одржаној дана 

25.04.2013. године именовала Комисију за именовања  директора јавних 
предузећа општине Босилеград, а на седници одржаној 16. 03.2013. године 
донела одлуку о спровођењу јавног конкурса.  



Текст јавног конкурса био је објављен у “Службеном гласнику 
Републике Србије”, дневним новинама „Политика“ и на интернет сајту 
Скупштине општине Босилеград.  

Конкурс је био отворен 15. дана, од 22.06.2013. године  до 07.07.2013. 
године. 

На конкурс се пријавио један кандидат.  
Комисија за именовања директора је на седници одржаној 17.07.2013. 

године размотрила пријаву и спровела изборни поступак у виду усменог 
разговора. Податке о кандидату, заједно са записником о изборном поступку 
Комисија за именовања је доставила Општинској управи.  

Општинска управа је утврдила предлог Решења и доставила га 
Скупштини општине на разматрање и усвајање. 

 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:  
 
1. Предраг Трајков, ул. Радничка бб   Босилеград, 
2. Јавно предузеће за комуналије и услуге „Услуга“ и 
3. Архиви 
 
 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број: 06-213/2013 
У Босилеграду, дана 12.09.2013. године 

 
                                              

            ПРЕДСЕДНИК, 
                    Саша Миланов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


