
Скупштина општине Врњачка Бања на ____ седници, одржаној ___2017.године, на основу 
чл.32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07, 83/2014 – др. закон и 101/16-
др.закон), чл.24. а у вези са чл. 28. Закона о јавним агенцијама (''Сл.гласник РС'', бр.18/05, 81/05-
исправка),  чл.19. Одлуке о оснивању Општинске стамбене Агенције (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.22/12 и 27/16) и чл.36. тачка 9а Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.23/16-пречишћен текст), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Општинске стамбене Агенције  
 
 1. Именује се Бранислав Бежановић, дипл.економиста за директора Општинске стамбене 
Агенције Врњачка Бања, на период од 5 година. 
 2. Ово решење је коначно. 
 3. Решење објавити у ''Сл.листу општине Врњачка Бања''.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Правни  основ  за  доношење  овог  решења  садржан  је  у чл.32. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи, којом је прописана надлежност Скупштине општине у погледу именовања директора јавних 
предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач, која надлежност је садржана и у чл.36. тачка 
9б. Статута општине. Одредбом чл. 24. Закона о јавним агенцијама (''Сл.гласник РС'', бр.18/05, 81/05-
исправка), прописано је да директора именује оснивач после спроведеног јавног конкурса, а чл. 28. истог 
закона  да оснивач именује директора са листе кандидата које му је поднео управни одбор, као и чл.19. 
Одлуке о оснивању Општинске стамбене Агенције (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.22/12 и 27/16), 
који предвиђа да директора именује Скупштина општине после спроведеног јавног конкурса у складу са 
законом. 

Управни одбор Општинске стамбене Агенције је на основу чл.24. став 2. Закона о јавним 
агенцијама  спровео јавни конкурс за именовање директора Општинске стамбене Агенције, тако што је 
исти сагласно чл.25. овог закона објављен у ''Сл.гласнику РС'', бр.56/17 од 7.6.2017.године и у дневном 
листу ''Српски телеграф''. 

Управни одбор Општинске стамбене Агенције  сачинио је Листу кандидата који је изборном 
поступку на Јавном конкурсу за именовање директора постигао захтевани резултат,  актом бр.350-
1156/17 од 6.7.2017.године. Овим актом је обухваћен изборни поступак и утврђено да је у  року  од 15 
дана од дана објављивања у ''Сл.гласнику РС'', који рок је као најкраћи прописан чл.25.став 2. Закона о 
јавним агенцијама и садржан у јавном конкурсу, пристигла пријава Бранислава Бежановића, 
дипл.економисте из Врњачке Бање, уз констатцију да пријављени кандидат испуњава све законске, 
опште и посебне услове за именовање у овом изборном поступку. Према мерилима одређеним чл.20. 
Одлуке о оснивању Општинске стамбене Агенције овај кандидат увршћен на Листу кандидата са 14 
поена. 
 На  основу  достављане  Листе  кандидата, Скупштина  општине  Врњачка Бања  је  за директора 
Општинске стамбене агенције именовала  Бранислава Бежановића, дипл.економисту из Врњачке Бање, 
на период од 5 година, што је у складу са чл.21.став 3. Закона о јавним Агенцијама и чл.16. Одлуке о 
оснивању Општинске стамбене Агенције (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.22/12 и 27/16). 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ : 

Против  овог  решења    може  се поднети тужба Вишем суду у Краљеву   у року од 60 дана од 
дана пријема решења. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

                Број: 020-161/17  од ____.2017.године 
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