
 
На основу члана 30. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник 

Републике Србије'', бр. 15/2016 и 89/2019) и члана 40.   тачка 12. Статута 
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр. 5/2019), 
 Скупштина општине Темерин на 12.  седници одржаној 27.05.2021. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН 
 

I 
 ЖЕЉКО ЏАКУЛА,   мастер економиста    именује се за   директора Јавног 
комуналног предузећа ''Темерин'' Темерин  на период од четири године. 
 

II 
 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 Ово Решење објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Србије''  и у 
''Службеном листу општине Темерин'', као и на званичној интернет презентацији 
Скупштине општине Темерин www.temerin.rs. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 Чланом 30. Закона о јавним предузећима одређено је да се директор 
јавног предузећа именује након спроведеног јавног конкурса. 
 Одлуком о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа ''Темерин'' Темерин (''Службени лист општине Темерин'', 
бр.5/2021) расписан је Јавни конкурс за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа ''Темерин'' Темерин који је објављен у ''Службеном 
гласнику Републике Србије'' број 30 дана 26.03.2021. године и у дневним 
листовима ''Дневник'' и ''Мађар Со''. Јавни конкурс је објављен и у ''Службеном 
листу општине Темерин'' као и на званичној интернет презентацији општине 
Темерин www.temerin.rs. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је био 
26.04.2021. године.   
 Комисија за именовања директора Јавног комуналног предузећа 
''Темерин'' Темерин је у складу са законом спровела изборни поступак и 
утврдила да се на јавни конкурс пријавило једно лице и то Жељко Џакула, 
мастер економиста из Сремске Каменице, који је своју пријаву поднео дана 
21.04.2021.године и уз њу приложио и следећа акта:  радна биографија, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење, 
оверену фотокопије дипломе Економског факултета у Суботици-дипломирани 
економиста, оверену фотокопије дипломе Економског факултета у Суботици- 
мастер економиста, потврду из АПР као овлашћено лице за заступање-
директор ДП за производњу чарапа Вукица Митровић”  БД 31753/2015 од 
17.04.2015г, потврду ЈКП”Пут” да је у радном односу на радном месту 
помоћника директора на финансијским и правним пословима и радном месту 
директора ЈКП ''Пут'' Нови Сад -  3 године и 2 месеца број 1200/9385 од 
15.10.2020 г, Потврду ЈКП”Темерин” да је у радном односу на радном месту 
вршилац  дужности директора ЈКП ''Темерин'' Темерин - 6 месеци и 5 дана број 
1370/21 од 20.04.2021. г, Изјаву да познаје област корпоративног управљања, 
фотокопију радне књижице, Изјаву да није члан органа политичке странке,  
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            2. 
уверење МУП да није осуђиван, број 05.17-235-26524/21 од 14.04.2021.г, 
уверење МУП да није осуђиван у смислу члана 25. Закона о јавним 
предузећима број 05.17.1-28547/21-1 од 20.04.2021г, потврду Привредног суда 
да није осуђиван за привредне преступе број Пк.сл.377/2021 од 16.04.2021.г,  
потврду Привредног суда да му није изречена мера забране вршења 
делатности, дужности и послова број Пк.сл.377/2021 од 16.04.2021.г,  
уверење Основног суда број 3104/2021 од 06.04.2021 г, да није покренут 
кривични поступак и истрага, фотокопију личне карте. 
 
 На основу поднете документације Комисија је утврдила да је пријава 
наведеног лица благовремена, разумљива и потпуна, те након тога спровела 
поступак усмене провере знања из области: јавно комунално предузеће, 
програм пословања јавног предузећа, посебан програм јавног предузећа, 
корпоративно управљање и унапређење рада и развоја јавног предузећа, 
познавања енглеског језика и познавања рада на рачунару. По спроведеном 
поступку оцене за знање из области  јавно комунално предузеће, програм 
пословања јавног предузећа, посебан програм јавног предузећа, корпоративно 
управљање и унапређење рада и развоја јавног предузећа, познавања 
енглеског језика и познавања рада на рачунару на основу приложене 
документације за избор директора јавног предузећа, Жељка Џакуле  а у складу 
са чланом 41. Закона о јавним предузећима и Уредбе о мерилима за 
именовање директора јавног предузећа ( ''Службени гласник РС број 65/2016), 
Комисија је сачинила Ранг листу кандидата за директора Јавног комуналног 
предузећа ''Темерин'' Темерин и то: 1. Жељко Џакула, мастер економиста, 
просечна оцена 2,40 коју је доставила   Скупштини општини Темерин ради 
именовања директора наведеног јавног комуналног предузећа.    
 Обзиром да је поступак за  избор директора Јавног комуналног предузећа 
спроведен према одредбама Закона о јавним предузећима Одбор за избор и 
именовање је предлажио Скупштини општине Темерин доношење Решења о 
именовању Жељка Џакуле, мастер економисте из Сремске Каменице за 
директора Јавног комуналног предузећа ''Темерин'' Темерин. 
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