
СКУПШТИНА ГРАДА ПИРОТА

На основу члана 24.  став 3.  и члана 30. Закона о јавним предузећима (,,Службени
гласник РС'', бр. 15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 25. став 1. тачка 12. Статута града Пирота (,,Сл.
лист града Ниша'' бр. 20/19), Скупштина града Пирота, на седници одржаној дана 28.09.2022.
године донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавног предузећа 

за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот

I

Именује  се  Славиша  Свиларов,  дипломирани  економиста из  Пирота, за
директора Јавног предузећа за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот,
на период од четири године.

II

Именовани директор дужан је 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  објавити  у  ,,Службеном  гласнику  Републике
Србије“,  ,,Службеном  листу  града  Ниша“  и  на  званичној  интернет  страници  града
Пирота.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина  града  Пирота  је  на  седници  одржаној   15.07.2022.године,  у  складу  са
чланом  38.  став  2.  Закона  о  јавним  предузећима,  донела  Одлуку  о  спровођењу  јавног
конкурса за именовање директора јавних предузећа, чији је оснивач град Пирот, као и текст
огласа о јавном конкурсу који је саставни део наведене Одлуке. 

Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа ,,Водовод и канализација” Пирот,
је  у  складу  са  чланом  36.  став  2.  и  чланом  37.  Закона  о  јавним  предузећима  објављен
у ,,Службеном гласнику Републике Србије'', број 72/2021, у ,,Службеном листу града Ниша”
бр. 74/2021, у дневном листу ,,Данас'', као и на званичној интернет страници града Пирота. 

Јавни  конкурс  спровела  је  Комисија  која  је  именована  Решењем Скупштине  града
Пирота I бр. 06/48-2021 од 25.06.2021. године.
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Комисија  је  по  истеку рока  за  подношење пријава  утврдила,  да  је  поводом јавног
конкурса  за  избор  директора  Јавног  предузећа  за  планирање  и  уређивање  грађевинског
земљишта Пирот, поднета једна благовремена и потпуна пријава, уз коју су приложени сви
потребни докази и то:

1.Славиша Свиларов, дипломирани економиста из  Пирота

Изборни  поступак  Комисија  је  спровела  сагласно  одредбама  Закона  о  јавним
предузећима и сагласно мерилима прописаним Уредбом о мерилима за именовање директора
јавног предузећа ( ,,Службени гласник РС”, бр. 65/2016).

На  основу  спроведеног  изборног  поступка  Комисија  је  на  седници  одржаној
20.09.2022. године, на основу члана 41. став 1. Закона о јавним предузећима, сачинила ранг
листу са бројчано исказаним и утврђеним резултатом.

Наведену ранг листу и Записник о изборном поступку, Комисија је на основу члана 41.
став 2. Закона о јавним предузећима и члана 6. став 3. Одлуке о спровођењу Конкурса за
избор директора јавних предузећа,  доставила Градском већу града Пирота ради припреме
предлога  акта  о  именовању  директора  Јавног  предузећа  за  планирање  и  уређивање
грађевинског земљишта Пирот.

На основу достављене ранг  листе  и  Записника о  спроведеном изборном поступку,
Градско веће града Пирота, на седници одржаној 26.09.2022. године, предложило је да се за
директора  Јавног  предузећа за  планирање  и  уређивање  грађевинског  земљишта  Пирот
именује  кандидат са ранг листе,  Славиша Свиларов, дипломирани економиста из Пирота.

На основу напред наведеног донето је решење како гласи у диспозитиву.

Сагласно одредби члана члана 41.  став 4.  Закона о јавним предузећима,  решење о
именовању директора је коначно.
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