На основу члана 194. став 2. Пословника Народне скупштине
(„Службени гласник РС“, број 20/12 – пречишћени текст),
Народнa скупштинa Републике Србије, на Седмој седници Другог
редовног заседања у 2013. години, одржаној 26. децембра 2013. године, донела
је

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ
ОДРЕДБИ ЧЛАНА 22. СТАВ 1. ТАЧКА 1) И ЧЛАНА 29. СТАВ
5. ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА („СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ БРОЈ 119/12)

Одредба члана 22. став 1. тачка 1) Закона о јавним предузећима
гласи:
„- За директора јавног предузећа чији је оснивач Република
Србија или аутономна покрајина, именује се лице које испуњава следеће
услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;“

Одредба члана 29. став 5. Закона о јавним предузећима гласи:
„- оглас о јавном конкурсу садржи податке о јавном предузећу,
радном месту, условима за именовање директора јавног предузећа, месту
рада, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у
изборном поступку и начину њихове провере, року коме се подносе пријаве,
податке о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на
коју се пријаве подносе, и податке о доказима који се прилажу уз пријаву;“
Овим одредбама је прописано да оглас о јавном конкурсу
садржи, између осталог, услове за именовање директора јавног предузећа и
податке о доказима који се прилажу уз пријаву. Да би кандидат био именован
за директора јавног предузећа, потребно је да испуњава све услове који су
прописани Законом о јавним предузећима, Уредбом о мерилима за именовање
директора јавног предузећа, чији је оснивач Република Србија („Службени
гласник РС“, број 102/13), као и актима Комисије за именовање Владе.
У том смислу, терет доказивања о испуњености свих услова
пада на подносиоца пријаве по јавном конкурсу за именовање директора, што
значи да је кандидат дужан да достави, како доказе о испуњености услова из
члана 22. Закона о јавним предузећима, тако и друге доказе тражене огласом о
јавном конкурсу.

-2Ово аутентично тумачење објавити у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
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