ОПШТИНСКИ
ГОДИНА XXII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
28.06.2013.

На основу члана 28. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр.119/2012), члана 12., 38. и 116.
Статута општине Осечина („Општински службени гласник“
бр. 7/08), Скупштина општине Осечина, на предлог
Општинске управе Осечина, на седници одржаној дана
28.06.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈКП „ОСЕЧИНА“ У
ОСЕЧИНИ

Члан 1.
РАСПИСУЈЕ СЕ конкурс за именовање директора
Јавног комуналног предузећа „Осечина“ у Осечине (у
даљем тексту: ЈКП).

Члан 2.
Конкурс у смислу ове Одлуке чини скуп активности на
припреми и објављивању огласа, прикупљању пријава и
рангирању кандидата као и доношење одговарајућих правних аката у складу са Законом.
Члан 3.
На конкурсу могу учествовати сва заинтересована
лица која испуњавају услове конкурса.
Учесник на конкурсу је свако физичко лице које поднесе пријаву на конкурс.
Сви учесници, истовремено, добијају све информације
везане за конкурс и прописују им се исти услови и рокови.

Члан 4.
Учесник на конкурсу не може бити лице:
1) које је непосредно ангажовано на припреми и
спровођењу конкурса;
2) које је члан органа управе јавног предузећа;
3) које је осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
4) коме је изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа (36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција
воде);

Члан 5.
Услови за учешће на конкурсу се утврђују у огласу јавног конкурса и сматрају се саставним делом ове Одлуке.

Члан 6.
Комплетна документација и информације везане за
конкурс су доступне јавности.

Члан 7.
Општи и посебни услови и критеријуми за именовање
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директора ЈКП прописани су Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) и Статутом Јавног
комуналног предузећа „Осечина“ Осечине.

Члан 8.
Општинска управа Осечина ће оглас о јавном конкурсу за именовање директора објавити у „Службеном гласнику РС “ и у једним дневним новинама које се дистрибуирају
на целој територији Републике Србије, у року од осам дана
од дана доношења ове Одлуке, као и на интернет страници општине Осечина уз навођење датума када је оглас о
јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од
дана објављивања огласа о јавном конкурсу у „Службеном
гласнику РС “.

Члан 9.
Поступак спровођења конкурса и утврђивање предлога кандидата за именовање директора ЈКП спроводи
Комисија за именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Осечина“ у Осечини, образована решењем
Скупштине општине Осечина бр. 060-35/2013 (у даљем
тексту: Комисија), у складу са Законом о јавним предузећима и Статутом ЈКП.
Комисија је независна у својим одлукама и ставовима.

Члан 10.
Комисија спроводи конкурс тако што саставља списак
кандидата који испуњавају услове за именовање и међу
њима спроводи изборни поступак.
У изборном поступку се оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештине, утврђује резултат кандидата према мерилима прописаним за именовање директора
ЈКП.
Изборни поступак може да се спроведе у више делова, усменим разговором са кандидатима или на други
одговарајући начин.
Кандидате који су испунили мерила прописана за именовање директора, Комисија увршћује на ранг листу.
Ранг листу из претходног става и записник о изборном
поступку, Комисија без одлагања доставља Општинској
управи Осечина.
Члан 11.
Општинска управа Осечина, на основу листе за именовање и записника о изборном поступку, припрема предлог акта о именовању и доставља га Скупштини општине
Осечина.

Члан 12.
Скупштина општине Осечина, након разматрања
достављене листе и предлога акта из члана 11. ове одлуке, одлучује о именовању директора ЈКП, доношењем
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решења о именовању предложеног кандидата или
неког другог кандидата са листе из члана 10.став 4. ове
одлуке.
Решење о именовању директора је коначно.

Члан 13.
Решење о именовању директора ЈКП са образложењем
доставља се лицу које је именовано, свим кандидатима
који су учествовали у поступку јавног конкурса и објављује
на интернет страници општине Осечина.

Члан 14.
На захтев кандидата који је учествовао у изборном
поступку Комисија је дужна да, у року од два дана од дана
пријема захтева омогући увид у документацију јавног конкурса, под надзором Комисије.

Члан 15.
Именовани кандидат је дужан да ступи на рад у року од
осам дана од дана објављивања решења о именовању.
Рок из става 1. овог члана Скупштина општине Осечина
из оправданих разлога може продужити за још осам дана.

Члан 16.
Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је
одређен, Скупштина општине Осечина може да именује
неког другог кандидата са ранг листе кандидата.
Ако ни један од кандидата са листе за именовање не
ступи на рад у року који му је одређен, или ако ни после
спроведеног јавног конкурса Скупштини општине не буде
предложен кандидат за именовање због тога што је
Комисија утврдила да ниједан кандидат који је учествовао
у изборном поступку не испуњава услове за именовање
или ако Скупштина општине не именује предложеног нити
другог кандидата са листе, спроводи се нови јавни конкурс
на начин и по поступку прописаним Законом о јавним предузећима.
Члан 17.
Ову одлуку доставити Комисији и Надзорном одбору
ЈКП.
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а исту
објавити у „Општинском службеном гласнику“.
Скупштина општине Осечина
Бр. 060-35/2013

Председник Скупштине
Златија Миличић,с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА на основу чл.29.
Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' број
119/12), члана 32. став 1.тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' 129/07), члана 38. став
1.тачка 9. Статута општине Осечина (''Општински службени гласник'' број 7/08) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈКП „Осечина“ у Осечини
БР. 060-35/2013 ОД 28.06.2013.године, о б ј а в љ у ј е
Оглас о јавном конкурсу
за именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Осечина'' у Осечини

Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно комунално предузеће ''Осечина'' у Осечини и скраћеним
пословним именом: ЈКП „Осечина'' у Осечини (у даљем
тексту: ЈКП).
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Седиште јавног комуналног предузећа је у Осечини,
Пере Јовановића Комирићанца бр.33.
Матични број – 07305290, претежна делатност 3600 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
Оснивач предузећа: општина Осечина
Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног комуналног предузећа ''Осечина'' у
Осечини
Место рада: Осечина
Право учешћа на конкурсу има кандидат који, поред
услова прописаних Законом о раду (''Службени гласник
РС'' бр.24/05,61/05,54/09 и 32/13), испуњава и следеће
посебне услове:
-да има високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године;
-да има 5 година радног искуства на руководећим
пословима;
-да има радно искуство у комуналним делатностима
минимум пет година.
Уз пријаву са биографијом кандидат подноси (у оригиналу или овереној копији):
-извод из матичне књиге рођених;
-доказ о стручној спреми;
-доказ о радном искуству;
-доказ да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности, као и да
му није изречена мера безбедности забране обављањаделатности која је претежна делатност ЈКП (36.00 сакупљање, пречишћавање и дистибуција воде) и
-програм који намерава да оствари у циљу развоја ЈКП
и повећања добити.
У изборном поступку, усменим разговором пред
Комисијом, проверава се поседовање стручне оспособљености, знања и вештина неопходних за успешно обављање
функције директора.
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се
у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у
''Службеном гласнику Републике Србије'' Комисији за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Осечина'“
у Осечини, на адресу Карађорђева 78. или преко писарнице Општинске управе општине Осечина.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора је Милан Урошевић,
тел.014/451-158.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази Комисија ће одбацити.

Председник Скупштине
Златија Миличић,с.р.

На основу члана 66. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/2012),члана 12., 38. и
116. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“ број 7/08), Скупштина општине Осечина, на седници
одржаној дана 28.06.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ОСЕЧИНА“ У ОСЕЧИНИ

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Управног одбора
Јавног комуналног предузећа „Осечина“ у Осечини и то:
1. ВУЈАДИН МИЛИЧИЋ, ЈМБГ 2411957771812, правник
из Осечине, дужности председника,
2. ЗЛАТОМИР ТАДИЋ, ЈМБГ 2608974771816, пољопривредник из Лопатња, дужности члана,
3. ЖЕЉКО АНДРИЋ, ЈМБГ 1408966771812, дипл. инг.
пољопривреде из Осечине, дужности члана,
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4.СЛАВКО ЖИВАНОВИЋ, ЈМБГ 2512961771828,
дипл.инг. машинства из Осечине, дужности члана и
5.ГОРАН СПАСОЈЕВИЋ, ЈМБГ 0705975771818,
дипл.инг. производног менаџмента, из Осечине, дужности
члана.

II
Решење доставити разрешеним лицима, Јавном
комуналном предузећу „Осечина“ из Осечина, а један примерак задржати за архиву.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а исто
објавити у „Општинском службеном гласнику“ и регистровати у складу са Законом.
Скупштина општине Осечина
Бр. 060-35/2013

Председник Скупштине
Златија Миличић,с.р.

На основу члана 66. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), члана 34. Статута
Јавног комуналног предузећа „Осечина“ у Осечини и члана
12., 38. и 116. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“ број 7/08), Скупштина општине Осечина, на
седници одржаној дана 28.06.2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ОСЕЧИНА“
У ОСЕЧИНИ

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Осечина“, и то:

1.Радомир Иконић, ЈМБГ 1411948771814, дипл.
инг.пољопривреде, из Осечине, дужности председника,
2.Ранка Карајовић, ЈМБГ 2901962776811, домаћица из
Драгијевице, дужности члана,
3.Младен Андрић, ЈМБГ1608984770024, аутомеханичар
из Осечине, дужности члана.
II
Решење доставити разрешеним лицима, ЈКП „Осечина“
у Осечини, а један примерак задржати за архиву.

III
Решење ступа на снагу даном доношења, а исто објавити у „Општинском службеном гласнику“ и регистровати у
складу са Законом.
Скупштина општине Осечина
Бр. 060-35/2013

Председник Скупштине
Златија Миличић,с.р.

На основу члана 12. и 66. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 119/12), члана 34. Статута
Јавног комуналног предузећа „Осечина“ у Осечини и члана
12, 38. и 116. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“ број 7/08) Скупштина општине Осечина, на
седници одржаној дана 28.06.2013. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ОСЕЧИНА“ У ОСЕЧИНИ

ИМЕНУЈЕ СЕ, на мандатни период од четири године,
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Осечина“, и
то:
1.ДРАГАН ЧВОРИЋ, (ЈМБГ 2907962771818), дипл.економиста из Осечине, за председника,
2.ЖЕЉКО
АНДРИЋ,
(ЈМБГ
1408966771812),
дипл.инг.прехрамбене технологије из Осечине, за члана и
3.ГОРАН СПАСОЈЕВИЋ, (ЈМБГ 0705975771818),
дипл.инг. менаџмента из Осечине, као представник запослених, за члана.

II
Решење доставити именованим
лицима, JКП „
Осечина“ у Осечини, а један примерак задржати за архиву.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а исто објавити у „Општинском службеном гласнику“ и регистровати у
складу са Законом.
Скупштина општине Осечина
Бр. 060-35/2013

Председник Скупштине
Златија Миличић,с.р.

На основу члана 26. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/2012), члана 39.
Статута Јавног комуналног предузећа „Осечина“ и члана
12., 38. и 116. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“ број 7/08), Скупштина општине Осечина, на
седници одржаној дана 28.06.2013. донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ОСЕЧИНА“
У ОСЕЧИНИ

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за именовање директора
Јавног комуналног предузећа „Осечина“ ( у даљем тексту:
Комисија), у саставу:
1.БРАНИСЛАВ ПОПОВИЋ, дипл.економиста из
Осечине, за председика
2. ДАНЕ КРСМАНОВИЋ, дипл.правник из Осечине, за
члана,
3. ЗОРАН ЖИВАНОВИЋ, дипломирани менаџер из
Осечине, за члана,
4. НИКОЛА ТОМИЋ, дипл. економиста из Царине, за
члана и
5. СВЕТЛАНА НИНИЋ, дипл. економиста из Осечине,
представник Сталне конференције градова и општина, за
члана,
не.

II
Комисија из става 1. именује се на период од три годи-

III
Задаци Комисије утврђени су Законом о јавним предузећима, оснивачким актом и Статутом ЈКП Осечина.

28. VI 2013.

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

IV
Стручне и администативне послове за потребе
Комисије обавља Општинска управа општине Осечина.

V
Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто
објавити у „Општинском службеног гласнику“.
Скупштина општине Осечина
Бр. 060-35/2013

Председник Скупштине
Златија Миличић,с.р.

На основу члана 12., 38. и 116. Статута општине
Осечина („Општински службени гласник“, бр. 7/08),
Скупштина општине Осечина, на седници одржаној дана
28.06.2013. године, донела је

број VII

ЗАКЉУЧАК

стр. 4

ПОДРЖАВА СЕ иницијатива Управног одбора
Адвокатске коморе Шабац изнета у Закључку број
450/2013-10 од 25.04.2013.године.
Закључак Управног одбора Адвокатске коморе Шабац
број 450/2013-10 од 25.04.2013.године, чини саставни део
овог Закључка.
Овај закључак објавити у „Општинском службеном гласнику“ и доставити: Управном одбору АК Шабац,
Министарству правде РС, Одбору за правосуђе Народне
скупштине РС и архиви СО Осечина.
Скупштина општине Осечина
Бр. 060-35/2013

Председник Скупштине
Златија Миличић,с.р.
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