
           

          

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 21.07.2021. године, на 

основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС“, бр. 

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 24. став 3. Закона о јавним 

предузећима (,,Сл.гласник РС“, бр.15/16, 88/19), члана 37. став 1. тачка 9. Статута 

општине Кнић (,,Сл.гласник општине Кнић“, бр.01/2019.), донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић 

 

1. Именује се Милош Старчевић, дипломирани машински инжењер 

из Крагујевца, Ул.Милована Глишића број 4, 34000 Крагујевац, за директора Јавног 

комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић, на мандатни период од 4 године. 

2. Именовани директор је дужан да ступи на функцију најкасније у 

року од 8 дана од дана објављивања Решења о именовању у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

3.     Решење ступа на снагу даном доношења. 

4. Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику 

Републике Србије“, „Службеном гласнику општине Кнић“ и интернет страници 

општине Кнић. 

5. Решење доставити Милошу Старчевићу из Крагујевца, 

именованом директору ЈКП „Комуналац“ Кнић и Надзорном одбору ЈКП „Комуналац“ 

Кнић.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

    Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 32. став 

1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Србије“, бр. 

129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон и 47/18), члана 24. став 3. Закона о јавним 

предузећима (,,Службени гласник Републике Србије“, број 15/16, 88/19), члана 37. став 

1. тачка 9. Статута општине Кнић (,,Службени гласник општине Кнић“, бр.1/2019) 

којима је прописано да директора Јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне 

самоуправе, односно општина Кнић именује Скупштина општине Кнић на период од 4 

године, на основу спроведеног јавног конкурса. 

 Скупштина општине Кнић, на седници одржаној 20.04.2021. године, донела је 

Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног 

предузећа „Комуналац“ Кнић чији је оснивач Скупштина општине Кнић, број 119-

609/21-01. Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног 

предузећа „Комуналац“ Кнић, објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“, 

број 44/21, „Службеном гласнику општине Кнић“, број 9/21 и на интернет страници 

општине Кнић, дана 20.04.2021. године, дневним новинама ,,Политика“ од 26.04.2021. 

године.  

 Огласом о јавном конкурсу (у даљем тексту: јавни конкурс) утврђени су услови 

за избор директора и докази који се достављају уз пријаву, као и да ће се стручна 

оспособљеност, знање и вештине кандидата оцењивати у изборном поступку увидом у 

доказе који су приложени уз пријаву и усменим разговором са кандидатима који 

испуњавају услове утврђене конкурсом, односно на други одговарајући начин сходно 

потребама рада Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић, у складу са законом 



којим се уређује правни положај јавних предузећа, Уредбом о мерилима за именовање 

директора Јавног предузећа („Службени гласник Републике Србије“, број 65/16) и 

Правилником о начину и поступку избора и именовања директора Јавног комуналног 

предузећа „Комуналац“ Кнић чији је оснивач Скупштина општине Кнић, број 119-722-

3/21-01. 

 У року утврђеним јавним конкурсом, за именовање директора ЈКП „Комуналац“ 

Кнић приспела је једна пријава. Након отварања пријаве Комисија за спровођење 

конкурса за избор директора ЈКП „Комуналац“ Кнић чији је оснивач Скупштина 

општине Кнић (у даљем тексту: Комисија) утврдила је да је пристигла пријава 

благовремена, потпуна и разумљива.  

 У изборном поступку дана 08.06.2021. године, Комисија је извршила проверу и 

оцењивање стручне оспособљености кандидата увидом у податке и усменом провером.   

 Након спроведеног изборног поступка у коме је кандидат оцењиван на основу 

Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник 

Републике Србије“, број 65/16) и Правилника о начину и поступку избора и именовања 

директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић чији је оснивач Скупштина 

општине Кнић, број 119-722-3/21-01, Комисија је саставила ранг листу кандидата са 

једним кандидатом који је испунио мерило за избор директора ЈКП „Комуналац“ Кнић, 

на основу бројчано исказаних резултата са просечном оценом стручне оспособљености 

коју је кандидат добио на основу увида у податке и доказе из пријаве и просечне оцене 

Комисије добијене након усмене провере кандидата Милоша Старчевића а која износи 

2,70. 

 Записнике о изборном поступку и ранг листу Комисија је доставила сходно 

члану 41. Закона о јавним предузећима, Општинском већу на даље поступање. 

 Решење о именовању директора коначно је сагласно одредби члана 41. став 4. 

Закона о јавним предузећима. 

 

Имајући у виду наведено а сагласно члану 41. став 3. Закона о јавним 

предузећима, Скупштина општине Кнић је донела решење као у диспозитиву. 

 

 Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против истог се може 

поднети тужба надлежном суду у року од 60 дана од дана пријема овог Решења. 

   

 

 

Број: 119-984/2021-01             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

У Книћу: 21.07.2021. године                       Светлана Анђелић с.р.            

                                                                     

                       


