
           П Р Е Д Л О Г   
 На основу члана 34. и 35. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр 15/2016) и члана 41. 
став 1. тачка 40.  Статута oпштине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 - пречишћен текст, 
72/15 и 156/16), Скупштина општина  Димитровград, на седници одржаној дана __________2017. године 
донела је: 
 

   РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЕТИРИ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ  

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

Члан 1. 
 Именујe се председник и четири члана Комисије за именовање директора Јавних предузећа чији 
је оснивач Скупштина општина Димитровград  (у даљем тексту: Комисија) на период од 3 године у 
саставу: 
 

1. ЗОРАН СВИЛЕНКОВ – председник, адвокат, Димитровград, ул. 8 септембар бр. 18а, 
2. ВОJИН ИСТАТКОВ – члан, дипломирани правник, Димитровград, ул. Висок бр. 8, 
3. ЦЕНКО ЋИРОВ – члан, професор, Димитровград, ул. Ћирило и Методије бр. 20, 
4. НАТАША КАМЕНОВ - члан, дипломирани правник, Димитровград, ул. Балканска бр. 14/3, 
5. ЗОРИЦА СОКОЛОВ – члан, дипломирани правник, Димитровград, Белеш. 

 
За секретара Комисије именује се ПРЕДРАГ ЗАРКОВ – правник. 

  
 

Члан 2. 
 Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу града Ниша. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е  

  
Правни основ за доношење овог Решења постоји у члану 34. Закона о јавним предузећима („Сл. 

гласник РС“ бр 15/2016) где законодавац у ставу 1 прописује да „Комисија јединице локалне самоуправе 
има пет чланова, од којих је један председник“, док у ставу 2. стоји да „Комисију из става 1. овог члана 
образује орган који је Статутом јединице локалне самоуправе одређен као надлежан за именовање 
директора“, односно Скупштине општине. 

У члану 35. законодавац прецизира која лица не могу бити чланови Комисије, т.ј. наводи да 
„Председник и чланови Комисије не могу бити народни посланици, посланици у Скупштини аутономне 
покрајине, одборници у Скупштини јединице локалне самоуправе, као ни постављена лица у органима 
државне управе, органима аутономне покрајине и органима јединице локалне самоуправе“. 
 Статут општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 - пречишћен текст, 72/15 и 
156/16) у члану 41. ставу 1. тачки 40. овлашћује Скупштину општини да „оснива стална и повремена 
радна тела за разматрање питања од интереса за локалну самоуправу“. 
 Основни разлог за именовање нових чланова Комисије јесте усаглашавање са новим Законом о 
јавним  предузећима, те у том смислу се доноси решење као у диспозитиву.  
 
 
Правна поука : Против овог Решења може се покренути управни спор пред Управним судом 
                 у року од 30 дана од дана достављења решења. 
 
Решење доставити: 

 Именованим, 
 Архиви. 

 
Бр. ________________ 
У Димитровграду, ______2017. године.  
 
     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД  
                                    

                             ПРЕДСЕДНИК, 
                                                                                                 


