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4557

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Слу
жбени гласник РС”, број 15/16) и члана 43. став 2. Закона о Вла
ди („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу вршиоца дужности директора
Акционарског друштва „Електромрежа Србије”
Београд
I
Разрешава се Јелена Матејић дужности вршиоца дужности
директора Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Бео
град.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-12044/2017
У Београду, 5. децембра 2017. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 24. став 1, а у вези са чланом 53. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и чла
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС
и 44/14),
Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора Акционарског друштва
„Електромрежа Србије” Београд
I
Именује се Јелена Матејић за директора Акционарског дру
штва „Електромрежа Србије” Београд.
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6. децембар 2017.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
О б р а з л ож е њ е
Одредбама Закона о јавним предуз ећима („Службени гласник
РС”, број 15/16), прописано је, између осталог: да се директор јав
ног предуз ећа именује након спроведеног јавног конкурса (члан
30); да јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса
за избор директора (члан 31. став 1); да одлуку о спровођењу јав
ног конкурса за избор директора јавног предузећа чији је оснивач
Република Србија доноси Влада, на предлог министарства надле
жног за послове привреде (члан 36. став 1); да министарство до
ставља Влади оглас о јавном конкурсу (члан 36. став 2); да се оглас
о јавном конкурсу објављује у „Службеном гласнику Републике
Србије” и у најмање једним дневним новинама које се дистрибу
ирају на целој територији Републике Србије, као и на интернет
страници министарства, као и да рок за објављивање огласа о јав
ном конкурсу у „Службеном гласнику Републике Србије” не може
бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке о спровођењу
јавног конкурса за избор директора јавног предузећа (члан 37).
Влада је донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за из
бор директора Акцион
 арског друштва „Електромрежа Србије” Бе
оград 05 број 111-1745/2017 од 3. марта 2017. године.
Поступајући по наведеној одлуци Влада је, 10. марта 2017.
године, у дневном листу „Вечерње новости” и у „Службеном гла
снику Републике Србије”, број 21/17 објавила јавни конкурс за
именовање директора Акционарског друштва „Електромрежа Ср
бије” Беог рад (у даљем тексту: Конкурс).
Конкурс је објављен и на интернет страници Министарства
привреде.
Комисија за спровођење конкурса за избор директора у саста
ву: чланови Комисије Ненад Ђорђевић и Бруно Ђуран, именовани
Решењем Владе 24 број 119-11783/2016 од 7. децембра 2016. годи
не, члан Комисије Ивана Јаначковић именована Одлуком Народне
скупштине Републике Србије – Одбора за привреду, регион
 ални
развој, трговину, туризам и енергетику 10 број 02-3229/16 од 21.
децембра 2016. године и члан комисије Милун Тривунац, пред
седник Скупштине Акционарског друштва „Електромрежа Срби
је” именован Решењем Владе 24 број 119-3662/2017 од 20. априла
2017. године, прегледала је приспеле пријаве учесника конкурса и
саставила списак кандидата који испуњавају услове за именовање
и међу којима се спроводи изборни поступак и на основу тога, о
почетку изборног поступка обавештени су следећи кандидати:
1. Милорад Бацковић, број пријаве: 19 број 111-3481/2017 од
12. априла 2017. године;
2. Комлен Лаловић, број пријаве: 19 број 111-3480/2017 од
12. априла 2017. године;
3. Небојша Лапчевић, број пријаве: 19 број 111-3478/2017 од
12. априла 2017. године;
4. Јелена Матејић, број пријаве: 19 број 111-3484/2017 од 12.
априла 2017. године;
5. Милош Миланковић, број пријаве: 19 број 111-3483/2017
од 12. априла 2017. године;
6. Ненад Тркуља, број пријаве: 19 број 111-3479/2017 од 12.
априла 2017. године;
7. Рајко Гверић, број пријаве: 19 број 111-3477/2017 од 12.
априла 2017. године;
8. Милан Давидовић, број пријаве: 19 број 111-3476/2017 од
12. априла 2017. године;
9. Владимир Ђорђевић, број пријаве: 19 број 111-3482/2017
од 12. априла 2017. године.
Након тога приступило се спровођењу првог дела изборног
поступка, провере вештина аналитичког резоновања и логичког
закључивања, вештине руковођења и организационих способно
сти, писменом провером путем стандардизованих тестова, који је
одржан 26. октобра 2017. године.
Затим, приступило се спровођењу другог дела изборног по
ступка, усменој провери кандидата. Пре почетка разговора са кан
дидатима, Комисија је утврдила да ће кандидатима поставити пи
тања која се односе на познавање једне или више области из које
 арско друштво,
је делатност за чије је обављање основано акцион
односно познавање других делатности које обавља акцион
 арско

друштво, познавање прописа којима се уређује правни положај
јавних предузећа и привредних друштава, прописа којима се уре
ђују услови и начин обављања делатности од општег интереса,
познавање области корпоративног управљања, познавање општих
прописа о раду, као и посебне области знања. Комисија за спрово
ђење конкурса за избор директора је утврдила да ће вештину ко
муникације и мотивацију за рад проверавати усмено и одредила
критеријуме према којима ће постављати питања и оцењивати од
говоре кандидата, оценама од 1 до 3.
После обављених тестирања, разговора и вештине комуни
кације и мотивације за рад са кандидатима, Комисија за спрово
ђење конкурса за избор директора је окончала изборни поступак
и на основу постигнутих резултата донела Одлуку 19 Број: 0611378/2017 од 27. новембра 2017. године о утврђивању ранг листе
кандидата који су испунили мерила прописана за именовање ди
ректора, на коју је уврстила:
1) Јелену Матејић, просечна оцена 2,54;
2) Небојшу Лапчевића, просечна оцена 2,38;
3) Милоша Миланковића, просечна оцена 2,37.
Одлука о утврђивању ранг листе кандидата који су испунили
мерила прописана за именовање, у поступку именовања директо
ра Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Беог рад, доста
вљена је Министарству привреде, ради припреме предлога акта за
именовање директора.
Према члану 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС и 44/14), Влада решењем одлучује о постављењи
ма, именовањима и разрешењима, у управним стварима и у дру
гим питањима од појединачног значаја.
Имајући у виду да је кандидат Јелена Матејић најбоље ранги
ран са просечном оценом 2,54 решено је као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Ово решење коначно је у
управном поступку и не може се побијати жалбом, али се против
њега може покренути управни спор пред Управним судом у року
од 30 дана од дана његовог пријема.
Решење доставити:
Милораду Бацковићу,
Комлену Лаловићу,
Небојши Лапчевићу,
Јелени Матејић,
Милошу Миланковићу,
Ненаду Тркуљи,
Рајку Гверићу,
Милану Давидовићу,
Владимиру Ђорђевићу и
Архиви.
24 број 119-12014/2017
У Београду, 5. децембра 2017. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

