
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС,
број 15/16 и 88/19), одредаба Уредбе о мерилима за именовање директора јавног
предузећа (“Службени гласник РС, број 65/16), члана 36. став 1. тачка 11. и члана 128.
став 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-
пречишћени текст), члана 44. Статута ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин (“Службени
лист града Зрењанина”, број 29/16, 5/17 и 7/18) и члана 11. Одлуке о спровођењу Јавног
конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа “Чистоћа и зеленило”
Зрењанин, (''Службени лист града Зрењанина'', број 14/22), а на основу предлога
Комисије за персонална питања, Скупштина града Зрењанина на седници одржаној
___________2022. године, донела је

Р ЕШ ЕЊ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП “ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО” ЗРЕЊАНИН

I

НЕМАЊА МИЛИНКОВИЋ, дипл. инг. грађевинарства, ИМЕНУЈЕ СЕ за
директора ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин, на период од четири године, на основу
спроведеног јавног конкурса.

II

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

III

Ово Решење је коначно.

IV

Решење о именовању директора Предузећа, са образложењем, објавити у
“Службеном гласнику Републике Србије” и “Службеном листу града Зрењанина”.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС,
број 15/16 и 88/19), регулисано 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.

Чланом 36. став 1. тачка 11. Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) утврђено је да Скупштина града, именује и
разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач Град, а чланом
128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте,
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.

Чланом 44. Статута ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин (“Службени лист града
Зрењанина”, број 29/16, 5/17 и 7/18) прописано је, између осталог, да директора
Предузећа именује и разрешава оснивач а на основу спроведеног јавног конкурса, у
складу са Законом о јавним предузећима. Директор се именује на период од четири
године и по истеку мандата може бити поново именован. Истим чланом утврђено је које
услове мора да испуњава директор Предузећа.



2

Јавни конкурс за избор директора ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин, расписан
је Одлуком Скупштине града Зрењанина број 06-76-94/22-I, дана 15.06.2022. године
(“Службени лист града Зрењанина”, број 14/22). Комисија за спровођење конкурса за
избор директора, по истеку рока за подношење пријава, констатовала је да је на Јавни
конкурс за избор директора ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин поднета једна пријава,
која је благовремена и разумљива, и уз коју су приложени сви потребни докази
предвиђени конкурсом. Након што је Комисија утврдила да кандидат Немања
Милинковић испуњава услове конкурса, спроведен је изборни поступак и Комисија је
оценила стручну оспособљеност, знање и вештине кандидата, према Уредби о
мерилима за именовање директора јавног предузећа (“Службени гласник РС”, број
65/16). Дана 15.08.2022. године, Комисија је обавила усмену проверу стручне
оспособљености, знања и вештина кандидата, разговором са кандидатом, по областима
дефинисаним у Одлуци Скупштине града, број 06-76-94/22-I, од 15.06.2022. године. На
седници одржаној дана 22.08.2022. године Комисија је дала мишљење и оцену
кандидата за директора ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин и оценила је кандидата
оценом “задовољава”.

Чланом 41. Закона о предузећима предвиђено је да Комисија саставља ранг листу
са највише три кандидата која су са најбољим резултатом испунила мерила за
именовање директора јавног предузећа. Комисија није могла да утврди листу кандидата,
јер се на конкурс јавио само један кандидат. Комисија је Записник о спроведеном
изборном поступку доставила Скупштини града Зрењанина - Комисији за персонална
питања, ради припреме предлога акта о именовању директора Предузећа.

Комисија за персонална питања утврдила је предлог Решења о именовању
директора ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин, на период од четири године.

На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града
Зрењанина донела је решење као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од

дана достављања овог Решења.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Немањи Милинковићу, Зрењанин,
2. ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин,
3. “Службеном гласнику Републике Србије”,
4. А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:
Дана:
З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Чедомир Јањић

ПРЕДЛАГАЧ:
Комисија за персонална питања
Кристина Ћиришан, председник


