На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самoуправи („Сл. гласник РС“ бр.
129/07 и 83/14), члана 21. став 2. и члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл.
гласник РС“ бр. 119/12, 116/13 и 44/14), члана 52. тачка 11. Статута општине Лучани („Сл.
гласник општине Лучани“ број 4/14), члана 19. став 1. Одлуке о подели ЈП „Дирекција за
изградњу и комуналну делатност“ Лучани и оснивању Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу“ Лучани и Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Лучани („Сл. гласник
општине Лучани“ број 12/12, 15/12, 2/13 и 17/13),
Скупштина општине Лучани на седници одржаној 27.11.2015. године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
1. ИМЕНУЈЕ СЕ Миломир Бешевић, правник за унутрашње послове из Горачића,
за директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац Лучани“ Лучани, на период од
четири године.
2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
овог Решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.
3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном
гласнику општине Лучани“, а са образложењем и на интернет страници општине Лучани.
Образложење
Чланом 32. тачка 9. Закона о локалној самoуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и
83/14) и чланом 52. тачка 11. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“
број 4/14) прописано је да Скупштина општине Лучани именује и разрешава директоре
јавних предузећа чији је оснивач.
Чланом 21. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/12,
116/13 и 44/14) прописано је да директора предузећа чији је оснивач јединица локалне
самоуправе именује орган одређен статутом локалне самоуправе, на период од четири
године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да орган који је
надлежан за именовање, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о
именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног
кандидата или неког другог кандидата са листе.
На основу Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних
предузећа („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 21/15) Скупштина општине Лучани је
расписала јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа
„Комуналац Лучани“ Лучани.
Јавни конкурс за именовање директора ЈКП „Комуналац Лучани“ Лучани спровела
је Комисија за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац Лучани“
Лучани, именована Решењем Скупштине општине Лучани („Сл. гласник општине
Лучани“ број 21/15), а исти је сагласно члану 29. став 3. Закона о јавним предузећима
објављен у „Службеном гласнику РС“ број 78/2015 од 11.09.2015. године, дневном листу
„Данас“ од 15.09.2015. године, као и на интернет страници општине Лучани.
Комисија је по истеку рока за подношење пријава на седници од 12.10.2015. године
констатовала да су на јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа
„Комуналац Лучани“ Лучани благовремено поднете две пријаве које су разумљиве и
потпуне и то:

- Обрада Стевановића из Чачка
- Миломира Бешевића из Горачића
На седници од 15.10.2015. године Комисија ја спровела изборни поступак провером
и оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештина кандидата по поступку и на
начин како је то прописано Одлуком о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора јавних предузећа.
По основу спроведеног изборног поступка, Комисија је на седници од 20.10.2015.
године формирала ранг листу са бројчано исказаним и утврђеним резултатима ( Миломир
Бешевић – укупно 24,9 бодова и Обрад Стевановић – укупно 19 бодова) и заједно са
записницима о изборном поступку доставила Општинској управи општине Лучани, ради
припреме предлога акта о именовању директора ЈКП „Комуналац Лучани“ Лучани.
На основу достављене листе за именовање директора и записника о изборном
поступку утврђен је предлог да се за директора наведеног Јавног предузећа именује
Миломир Бешевић, правник за унутрашње послове из Горачића, који је Скупштина
општине Лучани усвојила и донела решење како гласи у диспозитиву.
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