БРОЈ 11/20, КОСЈЕРИЋ, 28. децембар 2020. ГОДИНЕ

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019) и члана 40. став
1. тачка 12. Статута општине Косјерић („Службени лист општине
Косјерић, број 3/2019), Скупштина општине Косјерић, на седници
одржаној дана 24. децембра 2020. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
1. Разрешава се Миодраг Марковић дипл. инг. грађевинарства из Косјерића функције вршиоца дужности директора КЈП
“Елан” Косјерић, на коју је именован решењем број 023-20/2020,
дана 14. 10. 2020. године.
2. Решење је коначно.

3. Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''.

У Косјерићу, 24. децембра 2020. године
Број 023-30/2020
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана пријема писменог отправка решења.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с. р.

3. Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се у ''Службеном листу општине Косјерић''.
У Косјерићу, 24. децембра 2020. године
Број 023-32 /2020
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана пријема писменог отправка решења.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.

На основу члана 41. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/2016 88/2019), члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07,83/2014-др закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и
члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине Косјерић („Службени
лист општине Косјерић“, број 3/2019), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној дана 24.12.2020. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
1.

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019) и члана 40. став
1. тачка 12. Статута општине Косјерић („Службени лист општине
Косјерић, број 3/2019), Скупштина општине Косјерић, на седници
одржаној дана 24. децембра 2020. године, донела је

2.
3.

Данило Јовић, специјалиста струковни инжењер саобраћаја из Косјерића, ул. Хајдук Вељкова бр. 6 именује се за
директора ЈКП „Градска топлана“ Косјерић на период од 4
године.
Ово решење је коначно.
Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике
Србије“, „Службеном листу општине Косјерић“ и на званичној интернет страници Општине Косјерић,
www.kosjeric.rs.

РЕШЕЊЕ

Образложење

1. Разрешава се Зоран Урошевић дипл. Економиста из
Косјерића функције вршиоца дужности директора ЈКП Градска
топлана Косјерић, на коју је именован решењем број 02321/2020, дана 14. 10. 2020. године.
2. Решење је коначно.

Одредбама члана 41. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016, прописано је да орган који је надлежан за именовање, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о именовању директора
јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата са листе, док је чланом 40. став 1. тачка 12. Статута Општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић“, број
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стручној спреми у обиму од 240 ЕСПБ бодова и то оверену фотокопију дипломе о завршеним основним струковним студијама
првог степена oбима 180 ЕСПБ бодова број дипломе
00461/041/2012 од 26.02.2013. године, Ов. бр. 2171/2020 од 22
10.2020. године и оверену фотокопију дипломе о завршеним специјалистичким струковним студијама другог степена обима 60
ЕСПБ бодова, број дипломе 00125/020/2013 издата 11.03.2014.
године Ов. бр. 2170/2020 од 22.10.2020 –дипломе стечене на Високој инжењерској школи струковних студија „Техникум Таурунум“ Београд Земун, оригинал потврду о радном ангажовању у
Општинској управи општине Косјерић и општини Косјерић број
112-56/ од 15.10.2020. године као доказ да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање и као доказ да испуњава услов од најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа, фотокопију извода из Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и општинском јавном правобранилаштву општине Косјерић, са описом послова Шефа кабинета, као доказ о испуњености следећих
услова: да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа, да познаје
област корпоративног управљања и да има радно искуство у организовању рада и вођења послова, оверену фотокопију решења Председника општине Косјерић о распоређивању на радно
место шефа кабинета број 121-10-5/2017 од 24.10.2017. године,
Ов. бр. 2164/2020 од 22.10.2020. године и оверену фотокопију
решења Председника општине Косјерић о распоређивању на
радно место шефа кабинета број 121-2/2018 од 19.02 2018. године ов. бр. 2165/2020 од 22.10.2020. године као доказ да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани
са пословима јавног предузећа и да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова, оригинал уверења МУП-а ПУ
Ужице број 05.21.1.2-235-6-3369/2020 од 15.10. 2020. године као
доказ о испуњености услова да није осуђиван, оригинал уверења
Основног суда у Пожеги број Ку-708/20 од 15. 10.2020. године
као доказ да се против кандидата на води истрага нити кривични
поступак, потписану изјаву да кандидат није члан органа политичке партије.
Другу пријаву на конкурс поднела је дана 18.11.2020.
године кандидат Бранка Јевтић Марковић из Косјерића – село
Косјерић. Пријава је благовремена.
Кандидат Бранка Јевтић Марковић уз пријаву је приложила биографију и следећу документацију:
- оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
од 2002.2017. године Ов. бр. 2322/2020 од 18.11.2020. године,
оригинал уверења о држављанству од 02.11.2020. године, уверење о здравственом стању број 282 од 04.11.2020. године са непотисаном изјавом да кандидат није лечен од душевних болести,
падавице, алкохолизма, као и других болести.... а представљала
би опасност на раду за кандидата и околину, оверену фотокопију
дипломе као доказ о стеченој спреми обима 240 ЕСПБ број дипломе 321/1 од 0504.2007. године, Ов. бр. 2323/2020 од 18. 11.
2020 године, оригинал уверења МУП-а ПУ Ужице број 05.21.1.2235-6-3711/2020 од 10.11.2020. године као доказ о испуњености
услова да није осуђиван-а, оригинал уверења Основног суда у
Пожеги број Ку-774/20 од 17. 11. 2020. године као доказ да се
против кандидата не води истрага нити кривични поступак, фотокопију радне књижице (неоверена) као доказ о радном стажу са
захтеваном стручном спремом, оригинал уверења Републичког
фонда за пензијско и инвалидско осигурање Филијала Ужице од
09.11.2020. године као доказ о подацима осигурања (пријава одјава), оригинал уверења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Филијала Ужице од 09.11.2020 године као до-

9/08) одређено да Скупштина именује директора јавног предузећа чији је оснивач.
Скупштина општине Косјерић на седници одржаној дана 14.10.2020. године донела је Одлуку о спровођењу јавног
конкурса за избор директора ЈКП „Градска топлана“ Косјерић из
Косјерића број 023-17/2020 и објавила Оглас о јавном конкурсу
за именовање директора ЈКП „Градска топлана“ Косјерић у дневним новинама „Политика“ дана 17.10.2020. године и у „Службеном гласнику РС“, број 126/2020 дана 23.10.2020. године на период од четири године. Конкурс је био отворен до 23.11.2020. године.
Скупштина општине Косјерић решењем број 02314/2020 од 14.10.2020. године формирала је Комисију за избор
директора ЈКП „Градска топлана“ Косјерић (у даљем тексту Комисија).
У поступку спровођења изборног поступка Комисија је
утврдила следеће:
- да право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, осим општих услова прописаних одредбама Закона
о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), испуњавају и следеће посебне 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, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима
за које се захтева високо образовање из претходне тачке;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима
који су повезани са 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 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 и дужности
-да су по завршеном конкурсу поднете две пријаве и то:
Прва дана 10.11.2020. године од стране кандидата Данила Јовића специјалисте струковног инжењера саобраћаја, из
Косјерића, ул. Хајдук Вељкова бр. 6. Пријава на конкурс је благовремена. Уз пријаву на конкурс и биографију доставио је следећу документацију:
Оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
од 14.10.2020. године, Ов. бр. 2169/2020 од 22.10.2020. године,
оверену фотокопију уверења о држављанству од 14.10.2020. године Ов. бр. 2168/2020 од 22.10.2020 године, уверење о здравственом стању број 91 од 19.10.2020. године, доказ о стеченој
2
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РЕШЕЊЕ

каз о стажу осигурања, зарадама, накнадама зарада, основицама осигурања, уговореним и другим накнадама и висинама уплаћених доприноса остварених од 01.01.1970 године и оригинал
потврду Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Филијала Ужице од 09.11.2020. године да нема унетих података о пензијском стажу и стажу осигурања до 31.12.1961. године.
Комисија је на седници дана 04.12.2020. године констатовала да кандидат Бранка Јевтић Марковић није приложила документацију којом доказује испуњеност услова из тачке 3. подтачке 4, 5, 6 и 7. конкурса односно да има три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа, да познаје област корпоративног управљања, да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова, да није члан
органа политичке странке односно да јој је одређено мировање
у вршењу функције у органу политичке странке. Испитујући чињенице у погледу испуњености услова из конкурса комисија је
једногласно стала на становиште да је пријава кандидата Бранке Јевтић Марковић непотпуна и као таква је закључком одбачена.
Имајући у виду да је само један кандидат поднео пријаву која је благовремена и потпуна и који испуњава све услове из
конкурса Комисија за избор директора ЈКП „Градска топлана“ Косјерић, након спроведеног изборног поступка доставила је општинском Већу општине Косјерић листу за именовање директора ЈКП „Градска топлана“ Косјерић са именом кандидата Данила
Јовића као јединог кандидата и Записник о спроведеном изборном поступку, а сходно члану 41. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019) и члану 17. Измена и допуна статута ЈКП „Градска топлана“ бр. 01-123/16 од
31.10.2016. године.
На основу Листе за именовање и записника о спроведеном изборном поступку, као и увида у достављену пријаву на
јавни конкурс, надлежна управа је припремила предлог акта о
именовању Данила Јовића специјалисте струковног инжењера
саобраћаја из Косјерића ул. Хајдук Вељкова бр. 6 за директора
ЈКП “Градска топлана” Косјерић из Косјерића, као јединог кандидата који испуњава услове прописане јавним конкурсом.
На основу напред изнетог одлучено је као у диспозитиву решења.
Ово решење је коначно у управном поступку.

1.
2.
3.

Славољуб Вујадиновић, дипломирани економиста из
Косјерића, ул. Карађорђева бр. 62 именује се за директора КЈП “Елан” Косјерић на период од 4 године.
Ово решење је коначно.
Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике
Србије“, Службеном листу општине Косјерић и на званичној интернет страници Општине Косјерић, www.kosjeric.rs.
Образложење

Одредбама члана 41. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС” бр. 15/2016, прописано је да орган који је надлежан за именовање, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о именовању директора
јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног кандидата са листе, док је чланом 40. став 1. тачка 12. Статута Општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“ број
9/08) одређено да Скупштина именује директора јавног предузећа чији је оснивач.
Скупштина општине Косјерић на седници одржаној дана 14.10.2020. године донела је Одлуку о спровођењу јавног
конкурса за избор директора комуналног јавног предузећа “Елан”
Косјерић број 023-16/2020 и објавила Оглас о јавном конкурсу за
именовање директора КЈП “Елан” Косјерић у дневним новинама
„Политика“ дана 17.10.2020. године и у „Службеном гласнику РС“
број 126/2020 дана 23.10.2020. године на период од четири године. Конкурс је био отворен до 23.11.2020. године.
Скупштина општине Косјерић решењем број 02315/2020 од 14.10.2020. године формирала је Комисију за избор
директора КЈП “Елан” Косјерић (у даљем тексту Комисија).
У поступку спровођења изборног поступка Комисија је
утврдила следеће:
- да право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, осим општих услова прописаних одредбама Закона
о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), испуњавају и следеће посебне 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, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3)
да има најмање пет година радног искуства на пословима
за које се захтева високо образовање из претходне тачке;
4)
да има најмање три године радног искуства на пословима
који су повезани са 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 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:

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року
од 30 од дана пријема писменог отправка решења.
Број 023-31/2020
У Косјерићу, 24.12.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Татјана Коковић, с.р.

На основу члана 41 Закона о јавним предузећима
(„Службени глaсник РС“, број 15/2016 88/2019), члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени глaсник РС“,
број 129/07, 83/2014-др закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и
члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине Косјерић („Службени
лист општине Косјерић“, број 3/2019), Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној дана 24.12.2020. године, донела је:
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Број 11/20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

28. децембар 2020. године

бр. 2262/2020 од 05.11.2020 године и оверену фотокопију Уверења Основног суда у Пожеги број Ку 745/20 од 2.11.2020. године
као доказ да се против њега не води истрага нитити кривични поступак Ов. бр 2263/2020 од 5.11.2020. године.
Комисија је констатовала да кандидат Славољуб Вујадиновић испуњава услове из конкурса.
Комисија за избор директора КЈП „Елан“ Косјерић, након спроведеног изборног поступка доставила је општинском Већу општине Косјерић листу за именовање директора КЈП „Елан“
Косјерић са именом кандидата Славољуба Вујадиновића као јединог кандидата и Записник о спроведеном изборном поступку, а
сходно члану 41. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС” број 15/2016 и 88/2019) и члану 50. став 2. Одлуке о измени и допуни одлуке о оснивању КЈП „Елан“.
На основу Листе за именовање и записника о спроведеном изборном поступку, као и увида у достављену пријаву на
јавни конкурс, надлежна управа је припремила предлог акта о
именовању Славољуба Вујадиновића, дипломираног економисте
из Косјерића за директора КЈП „Елан“ Косјерић из Косјерића, као
јединог кандидата који испуњава услове прописане јавним конкурсом.
На основу напред изнетог одлучено је као у диспозитиву решења.
Ово решење је коначно у управном поступку.

(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 и дужности
- да су по завршеном конкурсу дана 10.11.2020. године
поднете две благовремене и потпуне пријаве, од чега једна кандидата Данила Јовића специјалисте струковног инжењера саобраћаја, из Косјерића, ул. Хајдук Вељкова бр. 6 и друга кандидата Славољуба Вујадиновића дипломираног економисте из из
Косјерића, ул. Карађорђева бр. 62.
- кандидат Данило Јовић је дана 10.12.2020. године
поднеском повукао пријаву по конкурсу.
- кандидат Славољуб Вујадиновић уз пријаву, доставио
је: оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених од
26.10.2020. године, Ов. бр. 2164/2020 од 5.11.2020. године, оверену фотокопију уверења о држављанству од 26.10.2020. године
Ов. бр. 2165/2020 од 5.11.2020. године, оверену фотокопију уверења о здравственом стању број 615 од 27.10.2020. године Ов.
бр. 2266/2020 од 5.11.2020. године, оверену фотокопију дипломе
о завршеној стручној спреми бр. 1671/14 - издата од Универзитета у Београду о високој школској спреми стеченој на Економском
факултету ов. бр. 2261/2020 од 5.11.2020. године, допис Историјског архива Ужице бр. 03-1140/2 од 3.11.2020. године са пропратним актима, односно фотокопијама решења о распоређивању на радно место Ов. бр. 2275/2020 од 5.11.2020. године (као
доказ о испуњености услова из тачке 3. подтачке 3,5 и 6. конкурса) - шеф службе књиговодства, руководилац пословне јединице, руководилац одељења комерцијале и трговине., извод из регистра привредних друштава Ов. бр. 2260/2020 од 5.11.2020. године, као доказа да је предузеће „Повлен“ брисано из Регистра
привредних друштва, потврду о радном ангажовању у општини
Косјерић бр. 112-60/2020 од 10.11.2020. године као доказ о испуњености услова из тачке 3. подтачке 4, 5 и 6. конкурса, оверену
фотокопију уверења МУП-а ПУ Ужице број 05.21.1.2-235-63539/2020 од 5.11.2020. године, као доказ да није осуђиван Ов.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року
од 30 од дана пријема писменог отправка решења.
Број 023-33/2020
У Косјерићу, 24.12.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Татјана Коковић, с.р.
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