
 

 На основу  члана  41.  Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 
15/2016), члана 13. Одлуке о начину  спровођења изборног поступка  и поступка именовања  
директора јавних предузећа  чији је оснивач град Краљево („Сл. лист  града Краљева“ број  
30/16)  и става  3. Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса  за избор 
директора јавних предузећа чији је оснивач град  Краљево  („Сл. лист  града Краљева“ број  
4/17),  
 Комисија за спровођење конкурса  за избор директора јавних предузећа  чији је 
оснивач град Краљево, на седници одржаној дана 09.06.2017. године, након спроведеног 
изборног поступка саставила је и  доставља вам: 
 

 

РАНГ ЛИСТУ СА НАЈБОЉЕ РАНГИРАНИМ КАНДИДАТИМА 
 

                                                                         I     
Јавно предузеће за уређивање  грађевинског  земљишта  “Краљево” из Краљева 
 

1. Александар Несторовић,дипл.инж. арх. ………са просечном оценом  3,00 

2. Радован Марковић, дипл.инж.грађ. …………… са  просечном оценом  2,00 

                                                    

                                                                        II 
Ранг листу са најбоље рангираним кандидатима објавити  на званичној  интернет  страници 
града Краљева и на званичној интернет страници Комисије за спровођење конкурса  за избор 
директора јавних предузећа  чији је оснивач град Краљево. 
 

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  КОНКУРСА  ЗА ИЗБОР  ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ  
ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ  ОСНИВАЧ ГРАД КРАЉЕВО 

Број: 06-52-15-2/17; Дана:09.06.2017. године 
                               

 

                                                                                                 
Председник Комисије 
                                                                                          
Марија  Копитовић,дипл.правник 

  

 

                                                                
Чланови Комисије 
 

  

Данијела Мајсторовић,дипл.правник 

 

 

Верица Радовановић,дипл.правник 

 

 

Радоица Кочовић,професор 

 



 

Милош  Зиндовић,дипл.економиста  

   

             

 На основу  члана  41.  Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 
15/2016), члана 13. Одлуке о начину  спровођења изборног поступка  и поступка именовања  
директора јавних предузећа  чији је оснивач град Краљево („Сл. лист  града Краљева“ број  
30/16)  и става  3. Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса  за избор 
директора јавних предузећа чији је оснивач град  Краљево  („Сл. лист  града Краљева“ број  
4/17), 
 Комисија за спровођење конкурса  за избор директора јавних предузећа  чији је 
оснивач град Краљево, на седници одржаној дана 09.06.2017. године, након спроведеног 
изборног поступка саставила је и  доставља вам: 
 

 

РАНГ ЛИСТУ СА НАЈБОЉЕ РАНГИРАНИМ КАНДИДАТИМА 
 

   I     
Јавно енергетско предузеће  “Топлана” из  Краљева 

 

1. Драган Арсенијевић, дипл.инж.маш. ............... са просечном оценом 3,00 

2. Вукоје Стојановић, дипл.инж.маш.................... са просечном оценом 2,00 

 

II 
Ранг листу са најбоље рангираним кандидатима објавити  на званичној  интернет  страници 
града Краљева и на званичној интернет страници Комисије за спровођење конкурса  за избор 
директора јавних предузећа  чији је оснивач град Краљево. 
 

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  КОНКУРСА  ЗА ИЗБОР  ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ  
ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ  ОСНИВАЧ ГРАД КРАЉЕВО 

Број: 06-52-15-2/17; Дана:09.06.2017. године 
                               

 

                                                                                                 
Председник Комисије 
                                                                                          
Марија  Копитовић,дипл.правник 

  

 

                                                                
Чланови Комисије 
 

  

Данијела Мајсторовић,дипл.правник 

 

 

Верица Радовановић,дипл.правник 

 



 

Радоица Кочовић,професор 

 

 

Милош  Зиндовић,дипл.економиста  

   

  

 

 

 

 


