СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2017.

Број: 15.

Кнић, 15.09.2017.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 11. 09. 2017. године, на основу члана
38. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'',број 15/16), члана 56. став 1. и 2. Одлуке о
усклађености пословања јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима
(„Службени гласник општине Кнић, број 17/16 и 4/17) и члана 35. став 1 тачка 10. Статута општине Кнић
(''Службени гласник РС'',број 95/08 и ''Службени гласник општине Кнић'',број 3/16), донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''КОМУНАЛАЦ'' КНИЋ
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за спровођење поступка за избор директора Јавног комуналног предузећа
''Комуналац'' Кнић у Книћу, на период од 4 године.
Члан 2.
Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке спровешће се на основу огласа чији текст је саставни део ове
Одлуке а којим су наведени услови за именовање директора утврђени Законом о јавним предузећима и
оснивачким актом предузећа.
Члан 3.
Текст огласа за избор директора Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић, биће објављен у
''Службеном гласнику Републике Србије'', „ Службеном гласнику општине Кнић“, у дневним новинама које се
дистрибуирају на целој територији Републике Србије , као и на званичном сајту општине Кнић, у року од 8
дана од дана доношења ове Одлуке.
Члан 4.
Поступак по јавном конкурсу из члана 1. ове Одлуке спровешће Комисија за спровођење јавног конкурса
за избор директора Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић, коју именује Скупштина општине Кнић, у
складу са Законом о јавним предузећима и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа
(''Службени гласник РС'',број 65/16).
Члан 5.
Пријаве на јавни конкурс са документацијом и доказима подносе се у запечаћеној коверти,
препорученом пошиљком преко поште или лично преко писарнице Општинске управе општине Кнић,
Комисији за избор директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић.
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Члан 6.
По спроведеном изборном поступку Комисија за избор директора саставиће ранг листу са највише три
најбоље рангирана кандидата и исту са записником о спроведеном изборном поступку доставити Општинском
већу општине Кнић, у циљу припреме предлога акта о именовању директора који ће бити достављен
Скупштини општине на одлучивање у складу са законом.
Акт о именовању директора од стране Скупштине општине Кнић коначан је.
Члан 7.
Акт о именовању директора са образложењем објављује се у ''Службеном гласнику општине Кнић'' и на
званичном сајту општине Кнић.
Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да поднесе захтев за увид у конкурсну
документацију.
Комисија је дужна да у року од 2 дана од дана пријема захтева кандидату из става 2. овог члана
омогући увид у конкурсну документацију, у присуству члана Комисије.
На достављање акта о именовању директора примењују се одредбе закона којим се уређује општи
управни поступак.
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Члан 8.
Именовани кандидат је дужан да ступи на функцију у року од 8 дана од дана објављивања Решења о
именовању у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
Рок из става 1. овог члана из нарочито оправданих разлога може се продужити за још 8 дана.
Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време.
Члан 9.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
Број: 119-1497/17-01
У Книћу, 11. 09. 2017. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Бранко Јовановић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 11. 09. 2017. године, на основу члана
32. став 1. тачка 20. а у вези тачке 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14др.закон и 101/16-др.закон), члана 34. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/16), члана
55. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним
предузећима (Службени гласник општине Кнић, број 17/16 и 4/17) члана 35. став 1. тачка 31. а у вези тачке 10.
Статута општине Кнић (''Службени гласник РС'', број 95/08 и ''Службени гласник општине Кнић'',број 3/16), и
члана 147. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић (''Службени гласник РС'', број 95/08), донела је
РЕШЕЊЕ
О именовању Комисије за избор директора Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић
I Именује се Комисија за избор директора Јавног комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић чији је
оснивач Скупштина општине Кнић, у саставу:
1.Љубомир Сремчевић, дипломирани машински инжењер, из Гунцата, председник.
2. Дејан Павловић, шумарски техничар-специјалиста за ловство, из Груже, члан.
3. Зорица Поскурица, дипломирани правник, из Кнића, члан.
4. Биљана Симовић, економиста, из Грабовца, члан.
5. Милош Милошковић, металостругар, из Жуња, члан.
II За секретара Комисије именује се Радмила Чоловић, дипломирани правник из Крагујевца.
III Комисија се именује на период од 3 године.
IV Комисија ће користити печат Скупштине општине Кнић.
V Чланови Комисије и секретар имају право на накнаду за рад у висини и на начин утврђен Одлуком о
начину обављања функција изабраних и постављених лица, платама, накнадама и другим примањима изабраних
и постављених лица (''Сл.гласник општине Кнић'',бр.5/12, 5/1/12, 3/13, 9/15, 19/15, 10/16 и 1/17) за рад Комисија
које образују органи општине.
VI Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
Број: 119-1498/17-01
У Книћу, 11. 09. 2017. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Бранко Јовановић, с.р.
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