
 

 
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 

 

ГОДИНА IX - БРОЈ 4 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ  

11 .  август  2014 .  године  
Б е с п л а т а н 
п р и м е р а к 

 

 

-  С л у ж б е н и  г л а с н и к  О п ш т и н е  П е т р о в а ц  н а  М л а в и  -  
 

 

 

1. 
 На основу члана 46. Закона о локалним изборима 
("Службени гласник РС" бр. 129/07, 34/10 и 54/11) и члана 29. 
и 30. Статута општине Петровац на Млави ("Службени 
гласник општине Петровац на Млави", бр. 2/13-пречишћени 
текст, 5/08 и 9/12), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на  седници 
одржаној 08.08.2014. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА  

 
I 

 
 Дијани Павловић из Старчева, одборнику Скупштине 
општине Петровац на Млави, 08.08.2014. године престао је 
мандат одборника, подношењем оставке. 
 

II 
 
 Решење oбјавити у "Службеном гласнику општине 
Петровац на Млави". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-138/2014-02 
Датум: 08.08.2014. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 

2. 
 На основу члана 56. Закона о локалним изборима, 
("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10 и 54/11),  
 Верификациони одбор Скупштине општине 
Петровац на Млави на основу извештаја Општинске изборне 
комисије подноси Скупштини општине Петровац на Млави, 
следећи: 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

 Верификациони одбор Скупштине општине 
Петровац на Млави на основу Извештаја Општинске изборне 
комисије од 06.08.2014. године и издатог уверења о избору 
одборника Скупштине општине констатује да нема разлога за 
оспоравање мандата 
 1. Синиши Максимовићу, поштару из Рановца, 
собзиром да су подаци из уверења о избору одборника 
истоветни са подацима из Извештаја Општинске изборне 
Комисије. 
 Предлажемо да се изврши верификација мандата. 
 

ВЕРИФИКАЦИОНИ ОДБОР  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 
Број: 020-139/2014-02 
Дана: 08.08.2014. године 
Петровац на Млави 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  
ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА  

Жељко Марјановић, с.р. 
 

ЧЛАНОВИ: 
1. Марија Срејић 

2. Нада Арсић 
 
 
 

3. 
 На основу члана 56. Закона о локалним изборима 
("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10 и 54/11), члана 8. 
Пословника Скупштине општине Петровац на Млави 
("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 5/12, 
4/13 и 2/14) и Извештаја Верификационе комисије,  
 Скупштина општине Петровац на Млави на седници 
одржаној 08.08.2014.  године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 
I 
 

 ПОТВРЂУЈE СЕ додељени мандат одборнику 
Скупштине општине Петровац на Млави, и то: 
 1. Синиши Максимовићу из Рановца. 
 

II 
 

Решење објавити у "Службеном гласнику општине 
Петровац на Млави". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-140/2014-02 
Датум: 08.08.2014. године  
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 

4. 
 На основу члана 20. Став 1. тачка 3. а у вези члана 
32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
бр. 129/07), члана 43. Закона о буџетском систему 
("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13 и 108/13) и члана 20. Статута општине 
Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац 
на Млави", бр. 2/13-пречишћен текст, 5/08 и 9/12),  
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 08.08.2014. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

 У  Одлуци о буџету општине Петровац на Млави за 
2014. годину бр. 020-282/13-02 од 24.12.2013. године, врше 
се повећања и смањења укупног прихода и расхода   

 
Члан 2. 
  

ПРИХОДИ: 
 
У билансном делу буџета у делу прихода врше се следеће 
измене: 
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Повећати позиције које постоје у Одлуци о буџету за 
2014. Годину 
 
Облик прихода 741530 - Накнада за коришћење простора и 
грађевинског земљишта  
износ од .......................................................          3.000.000,00 
замењује се износом од ............................            7.000.000,00   
          
Смањити  позиције које постоје у Одлуци о буџету за 
2014. Годину 
       
Облик прихода 711140 - Порез на приходе од непокретности  
износ од .......................................................          7.300.000,00 
замењује се износом од ...........................            3.300.000,00 
        
РАСХОДИ: 
 
У делу буџета распоред расхода по корисницима и 
ближим наменама врше се следеће измене повећања 
расхода: 
 
Позиција 37 Новчане казне и пенали по решењу судова 
износ од..............................................................    1.500.000,00 
замењује се износом од .................................      7.500.000,00 
 
Раздео 3 Глава 3.12 Спортски савез 
износ од..............................................................   38.674.400,00 
замењује се износом од .................................     48.674.400,00 
 
Раздео 3 Глава 3.14 Дирекција за изградњу и развој  
износ од..............................................................   14.760.650,00 
замењује се износом од .................................     17.760.650,00 
 
Позиција 208 Санација од елементарних непогода 
износ од..............................................................  11.000.000,00 
замењује се износом од .................................    20.000.000,00 
 
Позиција 211 Отплата главнице за финансијски лизинг 
износ од...........................................................      2.400.000,00 
замењује се износом од .................................     5.400.000,00   
 
У делу буџета распоред расхода по корисницима и 
ближим наменама врше се следеће измене смањења 
расхода  
 
Позиција 33 Специјализоване услуге  
износ од......................................................            4.460.000,00 
замењује се износом од ...........................            2.460.000,00     
 
Позиција 39 Машине и опрема 
износ од..............................................................     5.900.000,00 
замењује се износом од .................................       2.900.000,00   
 
Позиција 64 Капитални трасфери осталим нивоима власти 
износ од..............................................................    10.000.000,00 
замењује се износом од .................................        5.000.000,00  
 
Глава 3.13 функц.клас 090 Социјална заштита 
износ од..............................................................    21.000.000,00 
замењује се износом од .................................      11.000.000,00 
 
Глава 3.15 функц.клас 640    Улична расвета     
износ од..............................................................    14.650.000,00 
замењује се износом од .................................        9.650.000,00        
 
Глава 3.15 функц.клас 451    Друмски саобраћај     
износ од..............................................................   145.845.000,00 
замењује се износом од .................................     139.845.000,00    
 

Члан 3. 
 
 Сагласно овим изменама врше се одговарајуће 
измене у општем распореду прихода и расхода, по 
расподелама у основним наменама. 
 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
доношења а објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Петровац на Млави". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ  
 

Број: 020-141/2014-02 
Датум: 08.08.2014. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 

5. 
 На основу члана 28. став 1. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр.119/12) и члана 20. 
Статута општине Петровац на Млави ("Службени гласник 
општине Петровац на Млави", бр. 2/13-пречишћени текст, 
5/08 и 9/12), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 08.08.2014. године, донела је 

 
ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ 
ДИРЕКТОРА KЈП "ИЗВОР" ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 
Члан 1. 

  
 Овом Одлуком расписује се и спроводи јавни конкурс 
за именовање директора Комуналног јавног предузећа 
"Извор" Петровац на Млави. 
 

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. 
 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. 
  
 Услови за учешће на конкурсу су минимални захтеви 
који се постављају учеснику. 
 Утврђени услови за учешће су објављени у огласу 
јавног конкурса и сматрају се саставним делом ове Одлуке. 
 Услови за учешће на конкурсу не могу имати 
дискриминаторски карактер у било ком смислу. 
 Општи и посебни услови и критеријуми за 
именовање директора Комуналног јавног предузећа "Извор" 
Петровац на Млави прописани су у Закону о јавним 
предузећима (''Сл. гласник РС'', бр. 119/12) и Статуту 
Комуналног јавног предузећа "Извор" Петровац на Млави бр. 
1668/3. 

Члан 5. 
  
 Рок за достављање пријава на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања истог у ''Службеном гласнику Републике 
Србије''. 

Члан 6. 
  
 Јавни конкурс за избор кандидата за именовање 
директора Комуналног јавног предузећа "Извор" Петровац на 
Млави спроводи Комисија за именовање директора 
Комуналног јавног предузећа "Извор" Петровац на Млави. 
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Члан 7. 
  
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у ''Службеном гласнику општине Петровац на 
Млави''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 
Број: 020-142/2014-02 
Датум: 08.08.2014. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 

6. 
 На основу члана 26. став 2. и 3. Закона о јавним 
предузећима (''Сл. гласник РС'', бр. 119/12), члана 32. Закона 
о локалној самоуптави (''Службени гласник РС'', бр.129/07) и 
члана 20. Статута општине Петровац на Млави ("Службени 
гласник општине Петровац на Млави", бр. 2/13-пречишћени 
текст, 5/08 и 9/12), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 08.08.2014. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА KЈП 

"ИЗВОР" ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 
I 

  
 Образује се Комисија за именовање директора 
Комуналног јавног предузећа "Извор" Петровац на Млави (у 
даљем тексту: Комисија). 

II 
 
 Комисија има председника и четири члана.  
 У Комисију се именују представници оснивача, један 
члан на предлог Сталне конференције градова и општина и 
за свако појединачно именовање један члан из Надзорног 
одбора јавног предузећа чији се директор именује. 
 

III 
 
 За председника и чланове Комисије на мандатни 
период од три године именују се и то: 
1. Иван Миленковић, дипл. економиста, испред Сталне 
конференције градова и општина, за председника; 
2.  Иван Станисављевић, спец. струк. студија геодезије, за 
члана; 
3. Миодраг Радишић, приватни предузетник, за члана; 
4. Милош Животић, дипл. правник, за члана; 
5. Милан Живковић, правник, за члана. 
 

IV 
  
 За секретара Комисије именује се Милица Марковић, 
дипл. правник из Петровца на Млави. 
 

V 
 

Комисија из става I овог решења спроводи оглас о 
јавном конкурсу за именовање директора, а посебно: 
- прима и разматра поднете пријаве са конкурсном 
документацијом; 
- закључком одбацује неблаговремене, неразумљиве и 
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази; 
- утврђује да ниједан кандидат који је учествовао у изборном 
поступку не испуњава услове за именовање; 
- саставља списак кандидата који испуњавају услове за 
именовање и међу њима спроводи изборни поступак, 
- утврђује резултат кандидата према мерилима прописаним 
за именовање директора, оцењивањем у изборном поступку 
стручне оспособљености, знања и вештина, писменом 
провером, усменим разговором или на други одговарајући 
начин; 

- уколико у изборном поступку спроводи писмену проверу, 
приликом те провере обавештава кандидате о месту, дану и 
времену када ће се обавити усмени разговор са 
кандидатима; 
- саставља ранг листу кандидата који су испунили мерила са 
највише три најбоље рангирана кандидата са бројчано 
утврђеним и исказаним резултатима; 
- доставља ранг листу и записник о изборном поступку 
Општинској управи општине Петровац на Млави. 
- одлучује о даљем току поступка уколико именовани 
кандидат не ступи на рад у року који је одредила Скупштина 
општине Петровац на Млави, као ни сви наредни именовани 
кандидати са листе за именовање. 
 

VI 
  
 Стручне и административно – техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Општинска управа општине 
Петровац на Млави. 

VII 
  
 Комисија ће користити печат Скупштине општине 
Петровац на Млави. 

VIII 
  
 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Петровац на 
Млави ''. 

IX 
  
 Решење доставити: Именованим, Општинској управи 
и архиви Скупштине општине. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 
Број: 020-143/2014-02 
Датум: 08.08.2014. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 

7. 
 На основу члана 29. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'',119/12), члана 32. став 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'',129/07) и члана 20. Статута општине Петровац на Млави 
("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 2/13-
пречишћени текст, 5/08 и 9/12), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 08.08.2014. године, донела је 
 

O  Г  Л  А  С 
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

KЈП "ИЗВОР" ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 
1. Подаци о јавном предузећу: 
 Предузеће послује под пословним именом: 
Комунално јавно предузећe "Извор" Петровац на Млави.  
 Седиште предузећа је у Петровцу на Млави, улица 
Бате Булића бб 12300 Петровац на Млави. 
 
ПИБ: 101585231 
Матични број: 07160658 
Претежна шифра делатности је 3600 - Скупљање, 
пречишћавање и дистрибуција воде. 
 
2. Јавни конкурс се спроводи за радно место: 
 Директор Комуналног јавног предузећа "Извор" 
Петровац на Млави, чији је оснивач општина Петровац на 
Млави. 
 
3. Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати 
који осим општих услова прописаних Законом о раду 
(''Службени гласник РС'', бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 
75/14), испуњавају и следеће посебне услове: 
 -да је пунолетан и пословно способан; 
 -да је држављанин Републике Србије; 
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 -да има најмање вишу школску спрему правног или 
економског смера, финансијске или техничке струке; 
 -да има најмање 4 године радног искуства у струци 
или на пословима за које је основано предузеће и најмање 6 
година на руководећим положајима. Под руководећим 
положајем подразумева се место директора, финсијског 
директора, комерцијалног директора или техничког директора 
 -да је стручњак у области из које је делатност од 
општег интереса за чије је обављање основано ово јавно 
предузеће; 
 -да поседује стручне, организационе и друге 
способности неопходне за успешно организовање и 
обављање функције; 
 -да није члан органа политичке странке, односно да 
није одређено мировање у вршењу функције у органу 
политичке странке; 
 - да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
против привреде, правног саобраћаја и службене дужности 
које га чини неподобним за обављање послова директора; 
 -да му није изречена мера безбедности забрана 
обављања делатности која је претежна делатност јавног 
предузећа. 
 
4. Мандат и место рада: 
 Директор се именује на мандатни период од 4 
године и заснива радни однос на одређено време. Место 
рада је у Петровцу на Млави на адреси јавног предузећа. 
 
5. У изборном поступку, усменим разговором пред Комисијом, 
проверава се код свих кандидата који испуњавају услове: 
стручна оспособљеност за обављање функције, поседовање 
знања из области које су од значаја за обављање функције 
директора овог јавног предузећа и поседовање стручних, 
организационих способности и вештина неопходних за 
успешно обављање функције директора. 
 
6. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се у 
року од 15 дана од дана објављивања овог Огласа о јавном 
конкурсу у ''Службеном гласнику Републике Србије''. 
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће се 
узимати у разматрање тј. биће закључком Комисије 
одбачене. 
 
7. Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу 
за именовање  директора су: 
-Иван Миленковић, дипл. економиста, председник комисије, 
моб.тел. 064/8679819 
-Mилица Марковић, дипл. правник, секретар Комисије, 
моб.тел. 062/8691389 
 
8. Пријаве на конкурс се подносе Комисији за именовања 
директора јавних предузећа чији је оснивач општина 
Петровац на Млави, а на адресу: 

Општинска управа општине Петровац на Млави  
-за Комисију за именовања- 

ул.Српских владара број 165  12300 Петровац на Млави  
или преко писарнице Општинске управе општине Петровац 
на Млави. 
 
9. Уз пријаву кандидати подносе: 
 -радну биографију уз посебан осврт на функције које 
је кандидат до сада обављао и постигнуте резултате на 
њима, као и сопствени концепт – програм развоја и повећања 
добити Комуналног јавног предузећа "Извор" Петровац на 
Млави, у наредном периоду 
 -извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); 
 -уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија); 
 -доказ о општој здравстеној способности (лекарску 
потврду – уверење); 
 -доказ о стручној спреми; 
 -доказ о радном искуству; 
 -радна књижица; 

 -доказ да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова директора; 
 -писана изјава, оверена од стране Општинске 
управе, да лице које конкурише није члан органа политичке 
странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке. 
 Оглас о јавном конкурсу објавити у ''Службеном 
гласнику РС'', најмање једним дневним новинама које се 
дистрибуирају на територији целе Републике и на интернет 
презентацији општине Петровац на Млави, стим  што се мора 
навести када је оглас  о јавном конкурсу објављен у 
''Службеном гласнику РС''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-144/2014-02 
Датум: 08.08.2014. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 

8. 
 На основу члана 28. став 1. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр.119/12) и члана 20. 
Статута општине Петровац на Млави ("Службени гласник 
општине Петровац на Млави", бр. 2/13-пречишћени текст, 
5/08 и 9/12), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 08.08.2014. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛКОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПАРКИНГ 

СЕРВИС" ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Члан 1. 
  
 Овом Одлуком расписује се и спроводи јавни конкурс 
за именовање директора Jавног комуналног предузећа 
"Паркинг сервис" Петровац на Млави. 
 

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. 
 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. 
  
 Услови за учешће на конкурсу су минимални захтеви 
који се постављају учеснику. 
 Утврђени услови за учешће су објављени у огласу 
јавног конкурса и сматрају се саставним делом ове Одлуке. 
 Услови за учешће на конкурсу не могу имати 
дискриминаторски карактер у било ком смислу. 
 Општи и посебни услови и критеријуми за 
именовање директора Jавног комуналног предузећа "Паркинг 
сервис" Петровац на Млави прописани су у Закону о јавним 
предузећима (''Сл. гласник РС'', бр. 119/12) и Статуту Jавног 
комуналног предузећа "Паркинг сервис" Петровац на Млави 
бр. 470. 
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Члан 5. 
  
 Рок за достављање пријава на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања истог у ''Службеном гласнику Републике 
Србије''. 

Члан 6. 
  
 Јавни конкурс за избор кандидата за именовање 
директора Jавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" 
Петровац на Млави спроводи Комисија за именовање 
директора Jавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" 
Петровац на Млави. 

Члан 7. 
  
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у ''Службеном гласнику општине Петровац на 
Млави''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-145/2014-02 
Датум: 08.08.2014. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 

9. 
 На основу члана 26. став 2. и 3. Закона о јавним 
предузећима (''Сл. гласник РС'', бр. 119/12), члана 32. Закона 
о локалној самоуптави (''Службени гласник РС'', бр.129/07) и 
члана 20. Статута општине Петровац на Млави ("Службени 
гласник општине Петровац на Млави", бр. 2/13-пречишћени 
текст, 5/08 и 9/12), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 08.08.2014. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛКОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПАРКИНГ СЕРВИС" 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 
I 

  
 Образује се Комисија за именовање директора 
Jавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Петровац на 
Млави (у даљем тексту: Комисија). 
 

II 
 
 Комисија има председника и четири члана.  
 У Комисију се именују представници оснивача, један 
члан на предлог Сталне конференције градова и општина и 
за свако појединачно именовање један члан из Надзорног 
одбора јавног предузећа чији се директор именује. 
 

III 
 
 За председника и чланове Комисије на мандатни 
период од три године именују се и то: 
 1. Иван Миленковић, дипл. економиста, испред 
Сталне конференције градова и општина, за председника; 
 2.  Иван Станисављевић, спец. струк. студија 
геодезије, за члана; 
 3. Миодраг Радишић, приватни предузетник, за 
члана; 
 4. Милош Животић, дипл. правник, за члана; 
 5. Радованче Станојловић, економиста, за члана. 
  

IV 
  
 За секретара Комисије именује се Милица Марковић, 
дипл. правник из Петровца на Млави. 
 

V 
 

Комисија из става I овог решења спроводи оглас о 
јавном конкурсу за именовање директора,а посебно: 
- прима и разматра поднете пријаве са конкурсном 
документацијом; 
- закључком одбацује неблаговремене, неразумљиве и 
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази; 
- утврђује да ниједан кандидат који је учествовао у изборном 
поступку не испуњава услове за именовање; 
-саставља списак кандидата који испуњавају услове за 
именовање и међу њима спроводи изборни поступак, 
- утврђује резултат кандидата према мерилима прописаним 
за именовање директора, оцењивањем у изборном поступку 
стручне оспособљености, знања и вештина, писменом 
провером, усменим разговором или на други одговарајући 
начин; 
- уколико у изборном поступку спроводи писмену проверу, 
приликом те провере обавештава кандидате о месту, дану и 
времену када ће се обавити усмени разговор са 
кандидатима; 
-саставља ранг листу кандидата који су испунили мерила са 
највише три најбоље рангирана кандидата са бројчано 
утврђеним и исказаним резултатима, 
-доставља ранг листу и записник о изборном поступку 
Општинској управи општине Петровац на Млави. 
- одлучује о даљем току поступка уколико именовани 
кандидат не ступи на рад у року који је одредила Скупштина 
општине Петровац на Млави, као ни сви наредни именовани 
кандидати са листе за именовање. 
 

VI 
  

 Стручне и административно – техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Општинска управа општине 
Петровац на Млави. 

VII 
  
 Комисија ће користити печат Скупштине општине 
Петровац на Млави. 

VIII 
  
 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Петровац на 
Млави ''. 

IX 
  

 Решење доставити: Именованим, Општинској управи 
и архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-146/2014-02 
Датум: 08.08.2014. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 

10. 
 На основу члана 29. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'',119/12), члана 32. став 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'',129/07) и члана 20. Статута општине Петровац на Млави 
("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 2/13-
пречишћени текст, 5/08 и 9/12), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 08.08.2014. године, донела је 
 

О  Г  Л  А  С 
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛКОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПАРКИНГ СЕРВИС"  
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 

1.Подаци о јавном предузећу: 
 Предузеће послује под пословним именом: Jавно 
комунално предузећe "Паркинг сервис" Петровац на Млави. 
 Седиште предузећа је у Петровцу на Млави, улица 
Вељка Дугошевића 23   12300 Петровац на Млави. 
 ПИБ: 104562397 
 Матични број: 20172223 
 Претежна шифра делатности је 5221 - Услуге 
делатности у копненом саобраћају. 
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2.Јавни конкурс се спроводи за радно место: 
 Директор Jавног комуналног предузећа "Паркинг 
сервис" Петровац на Млави, чији је оснивач општина 
Петровац на Млави. 
 
3.Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати 
који осим општих услова прописаних Законом о раду 
(''Службени гласник РС'', бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 
75/14), испуњавају и следеће посебне услове: 
 -да је пунолетан и пословно способан; 
 -да је држављанин Републике Србије; 
 -да има најмање завршен VI степен стручне спреме; 
 -да има најмање 3 године радног искуства у струци 
или на пословима за које је основано предузеће и најмање 
једну годину на руководећим положајима;  
 -да је стручњак у области из које је делатност од 
општег интереса за чије је обављање основано ово јавно 
предузеће; 
 -да поседује стручне, организационе и друге 
способности неопходне за успешно организовање и 
обављање функције; 
 -да није члан органа политичке странке, односно да 
ну је одређено мировање у вршењу функције у органу 
политичке странке; 
 - да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
против привреде, правног саобраћаја и службене дужности 
које га чини неподобним за обављање послова директора; 
 -да му није изречена мера безбедности забрана 
обављања делатности која је претежна делатност јавног 
предузећа. 
 
4. Мандат и место рада: 
 Директор се именује на мандатни период од 4 
године и заснива радни однос на одређено време. Место 
рада је у Петровцу на Млави на адреси јавног предузећа. 
 
5. У изборном поступку, усменим разговором пред Комисијом, 
проверава се код свих кандидата који испуњавају услове: 
стручна оспособљеност за обављање функције, поседовање 
знања из области које су од значаја за обављање функције 
директора овог јавног предузећа и поседовање стручних, 
организационих способности и вештина неопходних за 
успешно обављање функције директора. 
 
6. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се у 
року од 15 дана од дана објављивања овог Огласа о јавном 
конкурсу у ''Службеном гласнику Републике Србије''. 
 Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве неће се 
узимати у разматрање тј. биће закључком Комисије 
одбачене. 
 
7. Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу 
за именовање  директора су: 
 -Иван Миленковић, дипл. економиста, председник 
комисије, моб.тел. 064/8679819 
 -Mилица Марковић, дипл. правник, секретар 
Комисије, моб.тел. 062/8691389 
 
8. Пријаве на конкурс се подносе Комисији за именовања 
директора јавних предузећа чији је оснивач општина 
Петровац на Млави, а на адресу: 

Општинска управа општине Петровац на Млави  
-за Комисију за именовања- 

ул.Српских владара број 165  12300 Петровац на Млави  
или преко писарнице Општинске управе општине Петровац 
на Млави. 
9. Уз пријаву кандидати подносе: 
 -радну биографију уз посебан осврт  на функције које 
је кандидат до сада обављао и постигнуте резултате на 
њима, као и сопствени концепт – програм развоја и повећања 
добити Jавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" 
Петровац на Млави, у наредном периоду 
 -извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); 

 -уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија); 
 -доказ о општој здравстеној способности (лекарску 
потврду – уверење); 
 -доказ о стручној спреми; 
 -доказ о радном искуству; 
 -радна књижица; 
 -доказ да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова директора; 
 -писана изјава, оверена од стране Општинске 
управе, да лице које конкурише није члан органа политичке 
странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке. 
 Оглас о јавном конкурсу објавити у ''Службеном 
гласнику РС'', најмање једним дневним новинама које се 
дистрибуирају на територији целе Републике и на интернет 
презентацији општине Петровац на Млави, стим  што се мора 
навести када је оглас  о јавном конкурсу објављен у 
''Службеном гласнику РС''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-147/2014-02 
Датум: 08.08.2014. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 

11. 
 На основу члана 28. став 1. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр.119/12) и члана 20. 
Статута општине Петровац на Млави ("Службени гласник 
општине Петровац на Млави", бр. 2/13-пречишћени текст, 
5/08 и 9/12), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 08.08.2014. године, донела је 

 
ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ РАДИО ДИФУЗНОГ И ТВ ПРЕДУЗЕЋА 

"ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ" 
 

Члан 1. 
  
 Овом Одлуком расписује се и спроводи јавни конкурс 
за именовање директора Jавног радио дифузног и ТВ 
предузећа "Петровац на Млави". 
 

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. 
 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. 
  
 Услови за учешће на конкурсу су минимални захтеви 
који се постављају учеснику. 
 Утврђени услови за учешће су објављени у огласу 
јавног конкурса и сматрају се саставним делом ове Одлуке. 
 Услови за учешће на конкурсу не могу имати 
дискриминаторски карактер у било ком смислу. 
 Општи и посебни услови и критеријуми за 
именовање директора Jавног радио дифузног и ТВ 
предузећа "Петровац на Млави" прописани су у Закону о 
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јавним предузећима (''Сл. гласник РС'', бр. 119/12) и Статуту 
Jавног радио дифузног и ТВ предузећа "Петровац на Млави" 
бр. 120/149. 

Члан 5. 
  
 Рок за достављање пријава на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања истог у ''Службеном гласнику Републике 
Србије''. 

Члан 6. 
  
 Јавни конкурс за избор кандидата за именовање 
директора Jавног радио дифузног и ТВ предузећа "Петровац 
на Млави" спроводи Комисија за именовање директора 
Jавног радио дифузног и ТВ предузећа "Петровац на Млави". 

 
Члан 7. 

  
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у ''Службеном гласнику општине Петровац на 
Млави''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-148/2014-02 
Датум: 08.08.2014. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 

12. 
 На основу члана 26. став 2. и 3. Закона о јавним 
предузећима (''Сл. гласник РС'', бр. 119/12), члана 32. Закона 
о локалној самоуптави (''Службени гласник РС'', бр.129/07) и 
члана 20. Статута општине Петровац на Млави ("Службени 
гласник општине Петровац на Млави", бр. 2/13-пречишћени 
текст, 5/08 и 9/12), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 08.08.2014. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ РАДИО ДИФУЗНОГ И ТВ ПРЕДУЗЕЋА "ПЕТРОВАЦ 
НА МЛАВИ" 

 
I 

  
 Образује се Комисија за именовање директора 
Jавног радио дифузног и ТВ предузећа "Петровац на Млави" 
(у даљем тексту: Комисија). 

II 
 
 Комисија има председника и четири члана.  
 У Комисију се именују представници оснивача, један 
члан на предлог Сталне конференције градова и општина и 
за свако појединачно именовање један члан из Надзорног 
одбора јавног предузећа чији се директор именује. 
 

III 
 
 За председника и чланове Комисије на мандатни 
период од три године именују се и то: 
 1. Иван Миленковић, дипл. економиста, испред 
Сталне конференције градова и општина, за председника; 
 2.  Иван Станисављевић, спец. струк. студија 
геодезије, за члана; 
 3. Миодраг Радишић, приватни предузетник, за 
члана; 
 4. Милош Животић, дипл. правник, за члана; 
 5. Спиридон Пацикас, дипл. економиста, за члана. 
 

IV 
  
 За секретара Комисије именује се Милица Марковић, 
дипл. правник из Петровца на Млави. 
 
 
 

V 
 
Комисија из става I овог решења спроводи оглас о 

јавном конкурсу за именовање директора, а посебно: 
- прима и разматра поднете пријаве са конкурсном 
документацијом; 
- закључком одбацује неблаговремене, неразумљиве и 
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази; 
- утврђује да ниједан кандидат који је учествовао у изборном 
поступку не испуњава услове за именовање; 
-саставља списак кандидата који испуњавају услове за 
именовање и међу њима спроводи изборни поступак, 
- утврђује резултат кандидата према мерилима прописаним 
за именовање директора, оцењивањем у изборном поступку 
стручне оспособљености, знања и вештина, писменом 
провером, усменим разговором или на други одговарајући 
начин; 
- уколико у изборном поступку спроводи писмену проверу, 
приликом те провере обавештава кандидате о месту, дану и 
времену када ће се обавити усмени разговор са 
кандидатима; 
-саставља ранг листу кандидата који су испунили мерила са 
највише три најбоље рангирана кандидата са бројчано 
утврђеним и исказаним резултатима, 
-доставља ранг листу и записник о изборном поступку 
Општинској управи општине Петровац на Млави. 
- одлучује о даљем току поступка уколико именовани 
кандидат не ступи на рад у року који је одредила Скупштина 
општине Петровац на Млави, као ни сви наредни именовани 
кандидати са листе за именовање. 
 

VI 
  
 Стручне и административно – техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Општинска управа општине 
Петровац на Млави. 

VII 
  
 Комисија ће користити печат Скупштине општине 
Петровац на Млави. 

VIII 
  
 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Петровац на 
Млави ''. 

IX 
  
 Решење доставити: Именованим, Општинској управи 
и архиви Скупштине општине. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 
Број: 020-149/2014-02 
Датум: 08.08.2014. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 

13. 
 На основу члана 29. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'',119/12), члана 32. став 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'',129/07) и члана 20. Статута општине Петровац на Млави 
("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 2/13-
пречишћени текст, 5/08 и 9/12), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 08.08.2014. године, донела је 
 

О  Г  Л  А  С 
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ РАДИО ДИФУЗНОГ И ТВ ПРЕДУЗЕЋА "ПЕТРОВАЦ 
НА МЛАВИ" 

 
1. Подаци о јавном предузећу: 
 Предузеће послује под пословним именом: Jавно 
радио дифузно и ТВ предузећe "Петровац на Млави". 
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 Седиште предузећа је у Петровцу на Млави, улица 
Бате Булића бб  12300 Петровац на Млави. 
 ПИБ: 102508057 
 Матични број: 07631383 
 Претежна шифра делатности је  
 6010 - Емитовање радио програма 
 6020 - Производња и емитовање телевизијског 
програма. 
 
2. Јавни конкурс се спроводи за радно место: 
 Директор Jавног радио дифузног и ТВ предузећe 
"Петровац на Млави", чији је оснивач општина Петровац на 
Млави. 
 
3. Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати 
који осим општих услова прописаних Законом о раду 
(''Службени гласник РС'', бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 
75/14), испуњавају и следеће посебне услове: 
 -да је пунолетан и пословно способан; 
 -да је држављанин Републике Србије; 
 -да има најмање VII степен стручне спреме 
друштвеног смера; 
 -да има најмање 3 године радног искуства у струци 
или на пословима за које је основано предузеће и најмање 
једну годину на руководећим положајима;  
 -да је стручњак у области из које је делатност од 
општег интереса за чије је обављање основано ово јавно 
предузеће; 
 -да поседује стручне, организационе и друге 
способности неопходне за успешно организовање и 
обављање функције; 
 -да није члан органа политичке странке, односно да 
ну је одређено мировање у вршењу функције у органу 
политичке странке; 
 - да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
против привреде, правног саобраћаја и службене дужности 
које га чини неподобним за обављање послова директора; 
 -да му није изречена мера безбедности забрана 
обављања делатности која је претежна делатност јавног 
предузећа. 
 
4. Мандат и место рада: 
 Директор се именује на мандатни период од 4 
године и заснива радни однос на одређено време. Место 
рада је у Петровцу на Млави на адреси јавног предузећа. 
 
5. У изборном поступку, усменим разговором пред Комисијом, 
проверава се код свих кандидата који испуњавају услове: 
стручна оспособљеност за обављање функције, поседовање 
знања из области које су од значаја за обављање функције 
директора овог јавног предузећа и поседовање стручних, 
организационих способности и вештина неопходних за 
успешно обављање функције директора. 
 
6. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се у 
року од 15 дана од дана објављивања овог Огласа о јавном 
конкурсу у ''Службеном гласнику Републике Србије''. 
 Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве неће се 
узимати у разматрање тј. биће закључком Комисије 
одбачене. 
 
7. Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу 
за именовање  директора су: 
 -Иван Миленковић, дипл. економиста, председник 
комисије, моб.тел. 064/8679819 
 -Mилица Марковић, дипл. правник, секретар 
Комисије, моб.тел. 062/8691389 
 
8. Пријаве на конкурс се подносе Комисији за именовања 
директора јавних предузећа чији је оснивач општина 
Петровац на Млави, а на адресу: 

Општинска управа општине Петровац на Млави  
-за Комисију за именовања- 

ул.Српских владара број 165  12300 Петровац на Млави  

или преко писарнице Општинске управе општине Петровац 
на Млави. 
 
9. Уз пријаву кандидати подносе: 
 -радну биографију уз посебан осврт  на функције које 
је кандидат до сада обављао и постигнуте резултате на 
њима, као и сопствени концепт – програм развоја и повећања 
добити Jавног радио дифузног и ТВ предузећe "Петровац на 
Млави", у наредном периоду 
 -извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); 
 -уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија); 
 -доказ о општој здравстеној способности (лекарску 
потврду – уверење); 
 -доказ о стручној спреми; 
 -доказ о радном искуству; 
 -радна књижица; 
 -доказ да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова директора; 
 -писана изјава, оверена од стране Општинске 
управе, да лице које конкурише није члан органа политичке 
странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке. 
 Оглас о јавном конкурсу објавити у ''Службеном 
гласнику РС'', најмање једним дневним новинама које се 
дистрибуирају на територији целе Републике и на интернет 
презентацији општине Петровац на Млави, стим  што се мора 
навести када је оглас  о јавном конкурсу објављен у 
''Службеном гласнику РС''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-150/2014-02 
Датум: 08.08.2014. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 

14. 
 На основу члана 28. став 1. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'', бр.119/12) и члана 20. 
Статута општине Петровац на Млави ("Службени гласник 
општине Петровац на Млави", бр. 2/13-пречишћени текст, 
5/08 и 9/12), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 08.08.2014. године, донела је 

 
ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ" 
 

Члан 1. 
  
 Овом Одлуком расписује се и спроводи јавни конкурс 
за именовање директора Jавног предузећа "Дирекција за 
изградњу и развој општине Петровац на Млави". 
 

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. 
 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. 
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Члан 4. 

  
 Услови за учешће на конкурсу су минимални захтеви 
који се постављају учеснику. 
 Утврђени услови за учешће су објављени у огласу 
јавног конкурса и сматрају се саставним делом ове Одлуке. 
 Услови за учешће на конкурсу не могу имати 
дискриминаторски карактер у било ком смислу. 
 Општи и посебни услови и критеријуми за 
именовање директора Jавног предузећа "Дирекција за 
изградњу и развој општине Петровац на Млави" прописани су 
у Закону о јавним предузећима (''Сл. гласник РС'', бр. 119/12) 
и Статуту Jавног предузећа "Дирекција за изградњу и развој 
општине Петровац на Млави" бр. 574. 
 

Члан 5. 
  
 Рок за достављање пријава на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања истог у ''Службеном гласнику Републике 
Србије''. 

Члан 6. 
  
 Јавни конкурс за избор кандидата за именовање 
директора Jавног предузећа "Дирекција за изградњу и развој 
општине Петровац на Млави" спроводи Комисија за 
именовање директора Jавног предузећа "Дирекција за 
изградњу и развој општине Петровац на Млави". 
 

Члан 7. 
  
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у ''Службеном гласнику општине Петровац на 
Млави''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-151/2014-02 
Датум: 08.08.2014. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 

15. 
 На основу члана 26. став 2. и 3. Закона о јавним 
предузећима (''Сл. гласник РС'', бр. 119/12), члана 32. Закона 
о локалној самоуптави (''Службени гласник РС'', бр.129/07) и 
члана 20. Статута општине Петровац на Млави ("Службени 
гласник општине Петровац на Млави", бр. 2/13-пречишћени 
текст, 5/08 и 9/12), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 08.08.2014. године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И 

РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ" 
 
I 

  
 Образује се Комисија за именовање директора 
Jавног предузећа "Дирекција за изградњу и развој општине 
Петровац на Млави" (у даљем тексту: Комисија). 
 

II 
 
 Комисија има председника и четири члана.  
 У Комисију се именују представници оснивача, један 
члан на предлог Сталне конференције градова и општина и 
за свако појединачно именовање један члан из Надзорног 
одбора јавног предузећа чији се директор именује. 
 

III 
 
 За председника и чланове Комисије на мандатни 
период од три године именују се и то: 

 1. Иван Миленковић, дипл. економиста, испред 
Сталне конференције градова и општина, за председника; 
 2.  Иван Станисављевић, спец. струк. студија 
геодезије, за члана; 
 3. Миодраг Радишић, приватни предузетник, за 
члана; 
 4. Милош Животић, дипл. правник, за члана; 
 5. Милан Поповић, дипл. архитекта, за члана. 
 

IV 
  
 За секретара Комисије именује се Милица Марковић, 
дипл. правник из Петровца на Млави. 
 

V 
 
Комисија из става I овог решења спроводи оглас о 

јавном конкурсу за именовање директора,а посебно: 
- прима и разматра поднете пријаве са конкурсном 
документацијом; 
- закључком одбацује неблаговремене, неразумљиве и 
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази; 
- утврђује да ниједан кандидат који је учествовао у изборном 
поступку не испуњава услове за именовање; 
-саставља списак кандидата који испуњавају услове за 
именовање и међу њима спроводи изборни поступак, 
- утврђује резултат кандидата према мерилима прописаним 
за именовање директора, оцењивањем у изборном поступку 
стручне оспособљености, знања и вештина, писменом 
провером, усменим разговором или на други одговарајући 
начин; 
- уколико у изборном поступку спроводи писмену проверу, 
приликом те провере обавештава кандидате о месту, дану и 
времену када ће се обавити усмени разговор са 
кандидатима; 
-саставља ранг листу кандидата који су испунили мерила са 
највише три најбоље рангирана кандидата са бројчано 
утврђеним и исказаним резултатима, 
-доставља ранг листу и записник о изборном поступку 
Општинској управи општине Петровац на Млави. 
- одлучује о даљем току поступка уколико именовани 
кандидат не ступи на рад у року који је одредила Скупштина 
општине Петровац на Млави, као ни сви наредни именовани 
кандидати са листе за именовање. 
 

VI 
  
 Стручне и административно – техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Општинска управа општине 
Петровац на Млави. 

VII 
  
 Комисија ће користити печат Скупштине општине 
Петровац на Млави. 
 

VIII 
  
 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Петровац на 
Млави ''. 

IX 
  
 Решење доставити: Именованим, Општинској управи 
и архиви Скупштине општине. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-152/2014-02 
Датум: 08.08.2014. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 
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16. 
 На основу члана 29. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник РС'',119/12), члана 32. став 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'',129/07) и члана 20. Статута општине Петровац на Млави 
("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 2/13-
пречишћени текст, 5/08 и 9/12), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 08.08.2014. године, донела је 

 
О  Г  Л  А  С 

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И 

РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ" 
 
1. Подаци о јавном предузећу: 
 Предузеће послује под пословним именом: Jавно 
предузећe "Дирекција за изградњу и развој општине 
Петровац на Млави".  
 Седиште предузећа је у Петровцу на Млави, улица 
Бате Булића бб  12300 Петровац на Млави. 
 ПИБ: 101587532 
 Матични број: 17116029 
 Претежна шифра делатности је 42.11 - Изградња 
путева и аутопутева 
 
2. Јавни конкурс се спроводи за радно место: 
 Директор Jавног предузећа "Дирекција за изградњу и 
развој општине Петровац на Млави", чији је оснивач општина 
Петровац на Млави. 
 
3. Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати 
који осим општих услова прописаних Законом о раду 
(''Службени гласник РС'', бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 
75/14), испуњавају и следеће посебне услове: 
 -да је пунолетан и пословно способан; 
 -да је држављанин Републике Србије; 
 -да има високу стручну спрему VII степен и најмање 
3 године радног искуства у струци или на пословима за које је 
основано предузеће и најмање једну годину на руководећим 
положајима или вишу школску спрему правног или 
економског смера и најмање 5 година на руководећем 
радном месту; 
 -да је стручњак у области из које је делатност од 
општег интереса за чије је обављање основано ово јавно 
предузеће; 
 -да поседује стручне, организационе и друге 
способности неопходне за успешно организовање и 
обављање функције; 
 -да није члан органа политичке странке, односно да 
ну је одређено мировање у вршењу функције у органу 
политичке странке; 
 - да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
против привреде, правног саобраћаја и службене дужности 
које га чини неподобним за обављање послова директора; 
 -да му није изречена мера безбедности забрана 
обављања делатности која је претежна делатност јавног 
предузећа. 
 
4. Мандат и место рада: 
 Директор се именује на мандатни период од 4 
године и заснива радни однос на одређено време. Место 
рада је у Петровцу на Млави на адреси јавног предузећа. 
5. У изборном поступку, усменим разговором пред Комисијом, 
проверава се код свих кандидата који испуњавају услове: 

стручна оспособљеност за обављање функције, поседовање 
знања из области које су од значаја за обављање функције 
директора овог јавног предузећа и поседовање стручних, 
организационих способности и вештина неопходних за 
успешно обављање функције директора. 
 
6. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се у 
року од 15 дана од дана објављивања овог Огласа о јавном 
конкурсу у ''Службеном гласнику Републике Србије''. 
 Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве неће се 
узимати у разматрање тј. биће закључком Комисије 
одбачене. 
 
7. Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу 
за именовање  директора су: 
 -Иван Миленковић, дипл. економиста, председник 
комисије, моб.тел. 064/8679819 
 -Mилица Марковић, дипл. правник, секретар 
Комисије, моб.тел. 062/8691389 
 
8. Пријаве на конкурс се подносе Комисији за именовања 
директора јавних предузећа чији је оснивач општина 
Петровац на Млави, а на адресу: 

Општинска управа општине Петровац на Млави  
-за Комисију за именовања- 

ул.Српских владара број 165  12300 Петровац на Млави  
или преко писарнице Општинске управе општине Петровац 
на Млави. 
 
9. Уз пријаву кандидати подносе: 
 -радну биографију уз посебан осврт  на функције које 
је кандидат до сада обављао и постигнуте резултате на 
њима, као и сопствени концепт – програм развоја и повећања 
добити Jавног предузећа "Дирекција за изградњу и развој 
општине Петровац на Млави", у наредном периоду 
 -извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); 
 -уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија); 
 -доказ о општој здравстеној способности (лекарску 
потврду – уверење); 
 -доказ о стручној спреми; 
 -доказ о радном искуству; 
 -радна књижица; 
 -доказ да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова директора;  
 -писана изјава, оверена од стране Општинске 
управе, да лице које конкурише није члан органа политичке 
странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке. 
 Оглас о јавном конкурсу објавити у ''Службеном 
гласнику РС'', најмање једним дневним новинама које се 
дистрибуирају на територији целе Републике и на интернет 
презентацији општине Петровац на Млави, стим  што се мора 
навести када је оглас  о јавном конкурсу објављен у 
''Службеном гласнику РС''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
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