
  

На основу члана 31.  став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени 

гласник Републике Србије'' бројј 119/12), члана 37. став 3. Одлуке о промени 

оснивачког акта  Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 3/2013), члана 32. тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике Србије број 129/2007) и 

члана 33. тачка 11) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 

12/2008 и 6/2013), 

 Скупштина општине Уб, 20. септембра 2013. године, доноси  

 

Решење 

о именовању директора  

Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб 

 

  

1. Именује се Звонко Минић, из Уба, Улица ЈНА 105, досадашњи 

вршилац дужности директора Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и 

изградњу'' Уб, на период од четири године, за директора Јавног предузећа 

''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб, у даљем тексту именовани.  

2. Именовани је дужан ступити на рад у року од осам дана од дана 

објављивања овог решења у ''Службеном гласнику Републике Србије''. 

3. Именовани заснива раднио однос на одређено време. 

4. Зарада именованог има се утврдити уговором о раду у складу са чланом 

32. ств 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа ''Дирекција за 

уређење и изградњу'' Уб (''Службени гласник ошштине Уб'' број 3/2013). 

5. Ово решење је коначно. 

6. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'', 

''Службеном гласнику општине Уб'' и интернет страници органа општине Уб. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Скупштина општине Уб донела је 28. јуна 2013. године Одлуку о јавном 

конкурсу за именовање директора Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и 

изградњу'' Уб, Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб и Јавног предузећа за 

производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност и 

заштиту животне средине ''Енерго-Уб'' Уб, и исту објавила у ''Службеном 

гласнику општине Уб'' број 10/2013.  

 На основу напред наведене одлуке, Општинска управа општине Уб у 

складу са чланом 35. став 3. и 4. Одлуке о промени оснивачког акта  Јавног 

предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб објавила је оглас о јавном 

конкурсу у ''Службеном гласнику Републике Србије'' и дневним новинама 

''Курир''. 

 Комисија за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач 

Скупштина општине Уб, у складу са чланом 30. и 31. став 1. Закона о јавним 

предузећима, чланом 36. и 37. став 1. Одлуке о промени оснивачког акта  Јавног 



предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб и одредбама Огласа о јавном 

конкурсу за именовање директора Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и 

изградњу'' Уб, спровела је изборни поступак, утврдила и доставила 9. септембра 

2013. године, под бројем 023-14/13-01, листу за именовање директора, са два 

кандитата: 

 1. Звонко Минић, ЈНА 105, 14210 Уб – Оцена програма рада: 6 (шест), 

оцена усмене одбране програма рада 4 (четири); 

 2. Гордана Марковић, Краља Петра Првог Ослободиоца 47, 14210 Уб - 

Оцена програма рада: 5 (пет), оцена усмене одбране програма рада 3 (три). 

 

 Општинска управа општине Уб, на основу члана 31. став 2. Закона о 

јавним предузећима и члана 37. став 2. Одлуке  о промени оснивачког акта  

Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб доставила је, 10. 

септембра 2013. године, под бројем 023-14-1/13-01, Скупштини општине Уб 

предлог да се Звонко Минић, ЈНА 105, 14210 Уб, именује за директора Јавног 

предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб. 

 

 Скупштина општине Уб прихвата предлог и именује, на начин наведен у 

диспозитиву решења, Звонка Минића, из Уба, Улица ЈНА 150 за директора 

Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб.  

 

 Законом о јавним предузећима у члану 33. став 1. и 3. утврђено је да 

именовани кандидат ступа на рад у року од од осам дана од дана објављивања 

овог решења у ''Службеном гласнику Републике Србије'' и да директор јавног 

предузећа заснива радни однос на одређено време. 

 Зараду именованог утврдиће Надзорни одбор предузећа уговором о раду, 

а у складу са чланом 32. ств 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 

предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб. 

 Закон о јавним предузећима у члану 31. став 4. утврђује да је решење о 

именовању директора коначно, а у члану 32. став 1. 2. уређено је објављивање 

решења о именовању директора у ''Службеном гласнику Републике Србије'', 

''Службеном гласнику опшштине Уб'' и интернет страници органа општине Уб. 

 

 На основу напред наведеног решено је као у диспозитиву. 

 

 

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 023-18/2013-01 Драган Јелић, с.р. 



 

На основу члана 31.  став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени 

гласник Републике Србије'' бројј 119/12), члана 37. став 3. Одлуке о промени 

оснивачког акта Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб (''Службени гласник 

општине Уб'' број 3/2013 и 6/2013), члана 32. тачка 9) Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике Србије број 129/2007) и члана 33. 

тачка 11) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 

6/2013), 

 Скупштина општине Уб, 20. септембра 2013. године, доноси  

 

Решење 

о именовању директора  

Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб 

 

  

1. Именује се Зоран Ситарица, из Уба, Улица Војводе Мишића 20, 

досадашњи вршилац дужности директора Комуналног јавног предузећа 

''Ђунис'' Уб, на период од четири године, за директора Комуналног јавног 

предузећа ''Ђунис'' Уб, у даљем тексту именовани.  

2. Именовани је дужан ступити на рад у року од осам дана од дана 

објављивања овог решења у ''Службеном гласнику Републике Србије''. 

3. Именовани заснива раднио однос на одређено време. 

4. Зарада именованог има се утврдити уговором о раду у складу са чланом 

32. ств 2. Одлуке о промени оснивачког акта Комуналног јавног предузећа 

''Ђунис'' Уб (''Службени гласник ошштине Уб'' број 3/2013 и 6/2013). 

5. Ово решење је коначно. 

6. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'', 

''Службеном гласнику општине Уб'' и интернет страници органа општине Уб. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Скупштина општине Уб донела је 28. јуна 2013. године Одлуку о јавном 

конкурсу за именовање директора Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и 

изградњу'' Уб, Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб и Јавног предузећа за 

производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност и 

заштиту животне средине ''Енерго-Уб'' Уб, и исту објавила у ''Службеном 

гласнику општине Уб'' број 10/2013.  

 На основу напред наведене одлуке, Општинска управа општине Уб у 

складу са чланом 35. став 3. и 4. Одлуке о промени оснивачког акта Комуналног 

јавног предузећа ''Ђунис'' Уб објавила је оглас о јавном конкурсу у ''Службеном 

гласнику Републике Србије'' и дневним новинама ''Курир''. 

 Комисија за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач 

Скупштина општине Уб, у складу са чланом 30. и 31. став 1. Закона о јавним 

предузећима, чланом 36. и 37. став 1. Одлуке о промени оснивачког акта  

Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб и одредбама Огласа о јавном 



конкурсу за именовање директора Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб, 

спровела је изборни поступак, утврдила и доставила 9. септембра 2013. године, 

под бројем 023-14/13-01, листу за именовање директора, са једним кандидатом: 

 1. Зоран Ситарица, Војводе Мишића 20, 14210 Уб – Оцена програма рада: 

6 (шест), оцена усмен одбране програма рада: 4 (четири). 

 

 Општинска управа општине Уб, на основу члана 31. став 2. Закона о 

јавним предузећима и члана 37. став 2. Одлуке  о промени оснивачког акта  

Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб доставила је, 10. септембра 2013. 

године, под бројем 023-14-2/13-01, Скупштини општине Уб предлог да се Зоран 

Ситарица, Војводе Мишића 20, 14210 Уб, именује за директора Комуналног 

јавног предузећа ''Ђунис'' Уб. 

 

 Скупштина општине Уб прихвата предлог и именује, на начин наведен у 

диспозитиву решења, Зоран Ситарица, Војводе Мишића 20, 14210 Уб за 

директора Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб.  

 

 Законом о јавним предузећима у члану 33. став 1. и 3. утврђено је да 

именовани кандидат ступа на рад у року од од осам дана од дана објављивања 

овог решења у ''Службеном гласнику Републике Србије'' и да директор јавног 

предузећа заснива радни однос на одређено време. 

 Зараду именованог утврдиће Надзорни одбор предузећа уговором о раду, 

а у складу са чланом 32. ств 2. Одлуке о промени оснивачког акта Комуналног 

јавног предузећа ''Ђунис'' Уб. 

 Закон о јавним предузећима у члану 31. став 4. утврђује да је решење о 

именовању директора коначно, а у члану 32. став 1. 2. уређено је објављивање 

решења о именовању директора у ''Службеном гласнику Републике Србије'', 

''Службеном гласнику опшштине Уб'' и интернет страници органа општине Уб. 

 

 На основу напред наведеног решено је као у диспозитиву. 

 

 

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 023-19/2013-01 Драган Јелић, с.р. 
 



 

На основу члана 31.  став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени 
гласник Републике Србије'' број 119/12), члана 37. став 3. Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне 
енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне средине ‘‘Енерго-Уб’’ Уб 
(''Службени гласник општине Уб'' број 3/2013 и 6/2013), члана 32. тачка 9) 
Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Србије број 
129/2007) и члана 33. тачка 11) Статута општине Уб (“Службени гласник оп-
штине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 
 Скупштина општине Уб, 20. септембра 2013. године, доноси  

 
Решење 

о именовању директора  
Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, 
енергетску ефикасност и заштиту животне средине ‘‘Енерго-Уб’’ Уб 

 
  

1. Именује се Љиљана Ристовић, из Уба, Улица Радничка 16, досадашњи 
вршилац дужности директора Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне средине ‘‘Енерго-
Уб’’ Уб, на период од четири године, за директора Јавног предузећа за 
производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност и 
заштиту животне средине ‘‘Енерго-Уб’’ Уб, у даљем тексту именована.  

2. Именована је дужна ступити на рад у року од осам дана од дана 
објављивања овог решења у ''Службеном гласнику Републике Србије''. 

3. Именована заснива раднио однос на одређено време. 
4. Зарада именоване има се утврдити уговором о раду у складу са чланом 

32. ств 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне 
средине ‘‘Енерго-Уб’’ Уб (''Службени гласник ошштине Уб'' број 3/2013 и 
6/2013). 

5. Ово решење је коначно. 
6. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'', 

''Службеном гласнику општине Уб'' и интернет страници органа општине Уб. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Скупштина општине Уб донела је 28. јуна 2013. године Одлуку о јавном 
конкурсу за именовање директора Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и 
изградњу'' Уб, Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб и Јавног предузећа за 
производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност и 
заштиту животне средине ‘‘Енерго-Уб’’ Уб, и исту објавила у ''Службеном 
гласнику општине Уб'' број 10/2013.  
 На основу напред наведене одлуке, Општинска управа општине Уб у 
складу са чланом 35. став 3. и 4. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 
предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску 
ефикасност и заштиту животне средине ‘‘Енерго-Уб’’ Уб објавила је оглас о 



јавном конкурсу у ''Службеном гласнику Републике Србије'' и дневним 
новинама ''Курир''. 
 Комисија за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач 
Скупштина општине Уб, у складу са чланом 30. и 31. став 1. Закона о јавним 
предузећима, чланом 36. и 37. став 1. Одлуке о промени оснивачког акта  Јавног 
предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску 
ефикасност и заштиту животне средине ‘‘Енерго-Уб’’ Уб и одредбама Огласа о 
јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа за производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне 
средине ‘‘Енерго-Уб’’ Уб, спровела је изборни поступак, утврдила и доставила 
9. септембра 2013. године, под бројем 023-14/13-01, листу за именовање 
директора, са једним кандидатом: 
 1. Љиљана Ристовић, Улица Радничка 16, 14210 Уб – Оцена програма 
рада: 6 (шест), оцена усмен одбране програма рада: 4 (четири). 
 
 Општинска управа општине Уб, на основу члана 31. став 2. Закона о 
јавним предузећима и члана 37. став 2. Одлуке  о промени оснивачког акта  
Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску 
ефикасност и заштиту животне средине ‘‘Енерго-Уб’’ Уб доставила је, 10. 
септембра 2013. године, под бројем 023-14-3/13-01, Скупштини општине Уб 
предлог да се Љиљана Ристовић, Улица Радничка 16, 14210 Уб, именује за 
директора Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, 
енергетску ефикасност и заштиту животне средине ‘‘Енерго-Уб’’ Уб. 
 
 Скупштина општине Уб прихвата предлог и именује, на начин наведен у 
диспозитиву решења, Љиљана Ристовић, Улица Радничка 16, 14210 Уб за 
директора Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, 
енергетску ефикасност и заштиту животне средине ‘‘Енерго-Уб’’ Уб.  
 
 Законом о јавним предузећима у члану 33. став 1. и 3. утврђено је да 
именовани кандидат ступа на рад у року од од осам дана од дана објављивања 
овог решења у ''Службеном гласнику Републике Србије'' и да директор јавног 
предузећа заснива радни однос на одређено време. 
 Зараду именоване утврдиће Надзорни одбор предузећа уговором о раду, а 
у складу са чланом 32. ств 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 
предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску 
ефикасност и заштиту животне средине ‘‘Енерго-Уб’’ Уб. 
 Закон о јавним предузећима у члану 31. став 4. утврђује да је решење о 
именовању директора коначно, а у члану 32. став 1. 2. уређено је објављивање 
решења о именовању директора у ''Службеном гласнику Републике Србије'', 
''Службеном гласнику опшштине Уб'' и интернет страници органа општине Уб. 
 
 На основу напред наведеног решено је као у диспозитиву. 
 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 023-20/2013-01 Драган Јелић, с.р. 

 


