
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

        Број 11.                                      29.  јун  2017.  године                                                                   Година 34.    

 

1. 

 

 На основу члана 32. тачка 9.  Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 

и 83/14 - др. закон), члана 49. тачка 7. Закона о 

јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16)  
и члана 52. тачка 11.  Статута општине Лучани 

(„Сл. гласник бр. 4/14), 

 Скупштина општине Лучани на седници 
одржаној 16.06.2017. године донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 1. РАЗРЕШАВА СЕ Миломир Бешевић, 

правник за унутрашње послове, из Горачића, 

дужности директора  ЈКП „Комуналац Лучани“ 
Лучани, са 16.06.2017. године. 

 

 2. Ово Решење објавити у „Службеном  
гласнику општине Лучани“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  На усмени предлог одборника 
Душка Милутиновића питање разрешења 

директора ЈКП „Комуналац Лучани“ Лучани 

Миломира Бешевића стављено је на дневни ред 
Скупштине општине Лучани. Именовани 

одборник је у руци имао писмено за које тврди да 

је првостепена пресуда Вишег суда у Чачку којом 
је поништено решење Скупштине општине 

Лучани број 06-100-13-2/2015-I од 27.11.2015. 

године, као незаконито, а којим је по спроведеном 

конкурсу за директора ЈКП „Комуналац Лучани“ 
Лучани именован Миломир Бешевић, правник за 

унутрашње послове, из Горачића. Предлагач је 

као разлоге за смену директора Комуналног 
предузећа истакао да је комунална хигијена равна 

нули, наводећи пример свадбе своје ћерке. 

Такође, стање канализационе и водоводне мреже 
доста је лоше, јер се уграђују неодговарајуће 

цеви, а он има искуства око материјала за ове 

намене и поновио да сви знају да је именовани 

директор незаконито постављен. 
  На изнете наводе присутни 

директор Миломир Бешевић је на седници 

Скупштине оспорио наводе предлагача и изјавио 
да је лично наложио склањање контејнера када је 

одборник Душко Милутиновић обављао свадбу 

своје ћерке. Што се тиче његовог избора за 

директора сматра да је регуларно постављен по 
спроведеном конкурсу, након чега је извршено 

бодовање по коме је он имао више бодова од 

противкандидата Обрада Стевановића. Такође, у 
вези са квалитетом цеви које се уграђују навео је 

да се за све јавне набавке спроводи законска 

процедура и да је набавку добио „Хидрокомерц“, 

а када је исти одборник правио ћерци свадбу 
лично је наложио преко Аца Илића да се склони 

предметни контејнер 

 Имајући у виду наведено Скупштина 

општине Лучани је донела решење, као у 

диспозитиву. 
 Поука о правном средству: Против овог 

Решења жалба није допуштена, али се може 

водити управни спор. 
 

 Скупштина општине Лучани 
 

У Лучанима, дана 16.06.2017. године,  

број 06-26-4-1/2017-I 
 

           Председник 

              Зорица Милошевић, с.р. 

2. 

 

 На основу члана 32. тачка 9.  Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 
и 83/14 - др. закон), члана 52. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16)  и члана 

52. тачка 11.  Статута општине Лучани („Сл. 
гласник бр. 4/14), 

 Скупштина општине Лучани на седници 

одржаној 16.06.2017. године донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

 1. Именује се Обрад Стевановић, 

дипломирани инг. металургије, из Чачка, за 
вршиоца дужности директора  ЈКП „Комуналац 

Лучани“ Лучани, почев од 16.06.2017. године. 

 2. Именовани са Надзорним одбором ЈКП 

„Комуналац Лучани“ Лучани закључује уговор о 
раду на одређено време до шест месеци, у складу 

са тачком 1. овог решења. 

 3. Ово Решење објавити у „Службеном  
гласнику општине Лучани“. 
 

 

 

 

Скупштина општине Лучани 
 

У Лучанима, дана 16.06.2017. године,  
број 06-26-4-2/2017-I 

       

     Председник 

                           Зорица Милошевић, с.р 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  11/2017   2 

 

 

  
 

 

 
 

 

    

 

С  А  Д  Р  Ж  А  Ј 

                  Страна 

 

 

 

 

 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
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Издаје и штампа: Скупштина општине Лучани, одговорни уредник Милијанка Пантелић, шеф Одељења  за 

скупштинске и нормативне послове Општинске управе општине Лучани, телефон 032/515 0613 

 


