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УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

 

Питање: Који су услови за именовање директора јавног предузећа? 

 

Одговор: Директора именује оснивач јавног предузећа, дакле Влада испред Републике 

Србије, односно орган одређен статутом аутономне покрајине или јединице локалне 

самоуправе. Именовање директора врши се на четири године. Директор се именује на 

основу спроведеног јавног конкурса. 

Према одредби члана 25. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 

број 15/16) за директора јавног предузећа може бити именовано лице које испуњава 

следеће услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно; 

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од 

најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама или специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева 

високо образовање из тачке 2); 

4) да има најмање трии године радног искуства на пословима који су повезани 

на пословима јавног предузећа; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 

7) да није члан органа политичке странке, односно да  му је одређено и 

мировање у вршењу функције у органу политичке странке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују 

кривична дела, и то: 

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

(2) обавезно психијатријско  лечење на слободи; 

(3) обавезно лечење наркомана; 

(4) обавезно лечење алкохоличара; 

(5) забрана вршења позива, делатности ии дужности. 

Услови за именовање директора морају бити испуњени кумулативно. Статутом или 

оснивачким актом јавног предузећа могу бити одређени и други услови које лице мора да 

испуни да би било именовано за директора овог предузећа. Сагласно одредби члана 25. 

став 3. Закона о јавним предузећима, директор јавног предузећа се сматра функционером 

који обавља јавну функцију. 

Наведени услови за именовање директора односе ссе на сва јавна предузећа, независно 

од тога ко их је основао (Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне 

самоуправе).  

 

 


