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CKYTIIIITIIHA TPAAA IIAqKA

Ha ourony ,ilaHa 46. 3aroHa o :rorarnoj caMoyrrpaBra (<Cn.ruacHr4K PC> 6p.
12912007,8312014 - Ap. 3aKoH, 10112016 - Ap. 3aKoH u 4712018) v qrraHa l2l. Craryarpa1a
9a.rra (,,Cn. nracr rpala l{aqKa" 6p.312008,812013,22/2013,1,512015,2612016 v lll20l8),

fpagcro aehe rpa4a r{auxa, Ha ceAHrrrlra o4pxanoj 10. jyra 2018. roArrHe, yrBpArano
je

TIPEAJIOT PEIIIEIbA
o I,IMEHOBATbI/ AI4PEKTOPA JABHOT KOMyHAJIHOI IIPEAy3EhA 3A

OAPX{ABAIbE qI4CTOhE I,I IIIIJAIIA,,KOMyHAJIAU* qATIAK

ra flpeAnaxe Cxynrurraur xa AoHece

PEIIIEIbE
o T4MEHOBAIby AT4PEKTOPA JABHOI KOMyHAJTHOT IIpEAy3EhA 34

OAPXABAIb E TII4CTO hE I4 TII4JAUA,,KOMYHAJIAq" IIATIAK

y reKcry xoju je AocraBJbeH o46opnraquMa 3a ceAHr4rly Cryurmuue.

I4ssecrzrall Ha ceAHr,rqu Crynmrune je Irlrop Kpunorauuh, [peAceAHr,rr Kouracuje :a
cnponolerre KoHKypca :a us6op Ardperropa j annzx upegyseha.

IIPEACETH



Ha ourony qnaHa 24. crian 3. 3aroHa o jannran upe4ysehznaa (,,C1. rJracHrrK PC" 6p.
15/2016) v ,tlrala 63. cran l. Ta.rxa 11. C:raryratpa1ra rlaqxa (,,Cr. macr rpaAa r{aura" 6p.
3 12008, 8 I 20 13, 22 I 20 13, I 5 I 201 5, 26 I 20 I 6 u I I I 20 I 8)

Crytmruna rpa1a Haur<a, Ha ceAur,rqra o4pNauoj
4onenaje

2018. roAr4He,

PEIIIEIbE
o I,IMEHOBAIby AIIPEKTOPA JABHOI KOMyHAJIHOT

IIPEAy3EhA 3A OAPXABABE qI,ICTOhE II fII,IJAIIA,,KOMyHAJIAII66
qATIAK

1. Irluenyje ce llerap lorranonuhr 4orrop rexHr{rrK}rx HayKa u: r{auxa,3a Ar,rpeKTopa
JaeHor KoMyHirnuor rrpeAy3eha sa oApxaBarre qzcrohe u rrujaqa ,,KoMyHaraq"
r{a.rar, Ha [epr4oA oA qerr,rpr4 roAlrHe.

IrlrnrenoeaHra je 4yNar, Aa cryrrr Ha pa[, y poKy oA 8 (ocaur) AaHa oA AaHa
o6janrsunarra oBor pemerba y ,,Clyx6eHoM rJracuzxy Peuy6nurce Cp6uje".

Oeo peruerre je xouauno.

4. Perueme ca o6pasroxelr,eM o6jaerzru y ,,Cryx6eHoM rJracnnry Peny6nure Cp6uje,
,,Cryx6enoM nr4cry rpaAa r{aqra" r4 Ha r4HTepHer crpaHr.rq[ rpaAa rlaqra.

O6pa:.uoxerre

3axononl o janumrra upe4ysehrzMa, sJraHoM 24. clas 3. rporr4caHo je aa Ar4peKTopa
jannor npe4y:eha uaju je ocHltBaq jegunwla JroKiLrHe caMoyrpaBe vrvrenyje opraH o4pefeu
craryroM je4Iannqe noKiIJIHe caMoylpaBe, Ha nepr4oA oA qerr4pr.r roAr4He, Ha ocHoBy
cnpoBeAeHor j annor KoHrypca.

Craryrou rpaAa r{aura, qraHoM 63. crae 1. raqxa 11. upouucano je 4a Cryuununa
fpaAa zNaeuyje Ar,rpeKTope janurzx upe4y:eha tujw je ocHr{Barr y cKnary ca 3aKoHoM.

Cxynruruna tpal;a rlauxa, Ha ceAHr4rlra o4pxauoj 15. u 16. vaja 2018. roAr.rHe,

AoHena je Ogr).Ky o cuponolerry jannor KoHKypca sa zs6op Azpexropa januor KoM).HzrnHor
npe4yseha 3a oApxaBalbe qlacrohe u rujaqa,,Kovrynalaq" r{auar, tvjuje ocnranau rpa4
rlaqaK vI otnacv,Jra Jaeun KoHKypc 3a r4MeHoBarbe rrzpeKropa Jannor KoMyHirnnor npe4yseha
3a oAp)KaBarre .rucrohe u nwjarya,,Korvryna;rau" r{aqax (,,C,nyx6enLr lrvrcr rpaAa rla.rxa" 6poj
8ll20t8).

JasHa KoHKypc o6janren je y ,,CnyN6enorra rnacHr.rKy PC" 6p. 3912018, AHeBHoM
nllcry H.{H CpncKr.r renerpa$ ra Ha r4HrepHer crpaHr.rqrr rpaAa Ya.rxa.

JaeHLI KoHKypc je 6r.ro orBopeH 30 aana oA AaHa o6janmznarra y ,,Clyx6enour
rnacHr,rry Peny6nure Cp6uj e"

Jarrnu KoHKypc crpoBena je Kouracuja 3a crrpoBofeme Konrypca :a u:6op Ar,rpeKTopa
jaeHux npe4yseha, Kojy je zlrenonala Cxynurr.rHa rpaAa r{a-rxa (,,Cnyx6enb rwrcr rpara
9a.rxa" 6poj 1912016 w l9l20l7).

Kolrucuja 3a cnpoBolerre ronrypca sa ras6op ru{peKropa jannux upe4yseha je no
I4creKy poKa 3a norHolrrerre npujaea, KoHcraroBaila la cy Ha Jannou KoHKypcy 3a
LIMeHoBalLe AI4peKTopa Jannor KoMyHirnHor npe4y:eha 3a oApxaBarbe .*rcrohe t tujaga

2.

J.



,,Kolrynaraq" r{a.raK, noAHere 2 rrpnjane il la cy ucre 6raroBpeMeHe. Ha ocnony yBilLa y
AOKa3e O r{ClyEeHOCTr{ npoIII.dCaIJI.dx yCnOBa 3a r,rMeHoBar}e Ar4peKTOpa [p]rnoxeHl,Ix y3

rpujany KaHAr,rAara, Konrucuja je na cegHurlr4 oApxaHoj 28. jyna 2018. roAr,rue, a y crnaAy ca
o4pe46ou qJraHa 40. cras 1.3arona o januurvr upe4y:ehuMa, cacraBlrJra cnprcaK Ka:o4ln4ara

uely rcojraua ce c[poBogra u:6opHr4 nocryrraK 3a r4MeHoBarre Ar{pexTopa Jannor KoMyHirnHof
npe4y:eha 3a oApxaBarre qucrohe u uujaqa,,Kolryua,raq" 9a.{ar n ro:

1. llerap ,{ouaHonuh, 4oxrop rexHr4qKr4x Hayra
2. Munoje Bojunonr,rh, AoKrop Berepr4Hapcre MeAr4rIr4He

Korvrucuja :a cnponoferr,e KoHKypca :a u:6op Ar4perropa jannux npe4yseha je,
npurraerryjyhra uepuna yrnpfeua Ype46onr o Mepr{nrrMa 3a r,rMeHoBarbe Ar4peKropa jaeuor
upe4yseha, crpoBeJra u:6opnu rocrynaK y KoMe je yeugou y rroAarKe n: npujane, roAHery
AoKyMeHTarIujy u ycueHrrM pa3roBopoM, rr3Bprrrurna orleHy crpyrrHe ocnoco6reHocrr4, 3Harba

14 BeIIITI,IHa KaHAr4AaTa.

Ha ocHony crpoBeAeHor ra:6opuor [ocrylKa, y crnaAy ca qraHoM 40. cras 3. 3axoHa o
januun npe4ysehuua, Kouracuja je Ha ceAHlrura o4pNauoj 9. jyrn 2018. rolr,rHe, yrBpAr.rna
pe3ynrare 3a KaHArrAare r4 Ha ocHoBy qJraHa 41. c;rae 1. 3arona o jannuu npe4y:ehuua,
cacraBr4Jra Paur ;rncry KaHArrAara za uz6op Ar{peKTopa Jannor KoMyHil,rruor upe4y:eha aa

oApxaBall,e .rucrohe u uujaqa ,,Korrayna;raq" r{auax, na rojy je ynpcruna KaHArrAare r<oju cy
rrcnyHrrnr4 rrponucaHe ycnoBe :a n:6op Ar.rpeKTopa JasHor KoMyHalrHor rrpeAy3eha sa
oApxaBarbe .rucrohe u nuj aga,,Kolryna:raq" r{auaK.

Ha ocHoBy .4ocraBJtseHe Panr Jrr4cre KaHIr4Aara 3a u:6op Ar,rpeKTopa Jaenor
KoMyHtMHor npe4y:eha 3a oApxaBarbe qracrohe u rrujarya,,Kouyuaraq" r{auax u 3anucuuxa
o c[poBeAenorra ra:6opHoM rrocrynKy 3a ras6op Ar.rpeKropa JaeHor KoMyHanHor npe4y:eha sa
oApxaBame .{I4crohe u rrujaga,,Kouyua,raq" rla{aK, y cxnaAy ca qJraHoM 41. crae 3. 3arona
o janulErra npe4ysehuua, yreplen je npernor Aa ce 3a ArrpeKropa Jaenor KoMyHanHor
upe4y:eha 3a oApxaBarLe qrrcrohe u nujaqa ,,Kouyuanau" r{aqaK, rarrenyje rrpBrr KaHAr4Iar
ca Paur Jlr{cre, Ilerap flonanonnh, 4oxrop rexHr4qKrax HayKa u3 r{avra, Ha nepnoA oA
qeTr4pu roAr4He.

CKyIIIIITI4HA f PAAA r{Ar{KA
Bpoj:_

IIPEACEAHI4K
Cryumruue rpala 9aqKa

llrop Tpu$ynonuh



HaocuonyqraHa4l.Cr.T.w2.3arouaojanurarunpe,4ysehuua(,'cr'TJIaOHIIK
PC" 6poj t512076)'

Koruu.rcuja sa cuponolerbe KoHKy pca za tz6op Allpexl:lii:::^ npe4y:eha

rpaAa gaulca, ou ."Arrrrt, oapNalloj 9 ' iyru 20 1 8 ' roArHe' cacraBl4Jra J e

PAH| JII4CTY

KAHAI4AATA 3A I43BOP AI4PEKTOPA

JABHofKoMyHAJIHofIIPEAy3EhA3AoAPxABAIbEqI4CTOEEI4
II4JAIIA,,KOMyHAJIAII" qATIAK

I

KaHArAarr sa ua6op AllpeKropa JaaHor KOMyHaJIHOT upe4yseha sa

oApxaBarbe'Iucrohe u nuiaua,,Kouynalau'o 9auaK cy :

l.fletap,{orr,rauonrrh,AoKTopTexHI{tIKlIxHayKau3tlauKa,ca[poceqHoM
oqenorrl3,00.

2.MrruojeBojrarronuh,AoKTopBeTepI{HapcKeMeAI{II}lHepI3l{auxa,ca
lpoceqHoM Oqenorvr 2,56'

il

Panr nncra ce ,4ocraBJba I-paAcxou nehy rpa4a rla'rKa'

CKYIIruTI,IHA TPAAA I{AI{KA

- Kouracuja sa cuporolelbe KoHKypca

sa us6op Allperropa jannrax upe4yseha

BPoj: 06-1 58/1 8-I

9. jYl 2018. I'oALIHe

K KOHKypca

nx upeAyseha
nh
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З А П И С Н И К 

О СПРОВЕДЕНОМ ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ 

  једанаеста седница  Комисије за спровођење конкурса 

за избор директора јавних предузећа, одржана 9. јула 2018. године, 

  у канцеларији секретара Скупштине града Чачка  

 

 

 

 

Седница  Комисије  почела је у  9  сати и 10 минута. 

 

Седницу је отворио и њеним радом руководио Игор Кривокапић,  

председник Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа. 

 

 Седници Комисије присуствују Игор Кривокапић, председник Комисије, 

Драган Шулубурић, Матија Братуљевић, Славко Мајсторовић и Зоран Грујучић, 

чланови Комисије. 

 

 Председавајући је констатовао да седници присуствују сви чланови 

Комисије и да Комисија може да ради и пуноважно одлучује. 

 

Седници је, у току пете тачке дневног реда, присуствовао Милоје 

Војиновић, кандидат по конкурсу за именовање директора ЈКП „Моравац“ 

Мрчајевци, а у току шесте тачке дневног реда, присуствовали су Милоје 

Војиновић и Петар Домановић, кандидати по конкурсу за именовање директора 

ЈКП „Комуналац“ Чачак. 

 

Председник Комисије је, затим, питао чланове да ли имају примедби на 

записник са десете седнице Комисије, одржане 28. јуна 2018. године, који им је 

достављен ради усвајања. 

 

 Пошто није било примедби, Комисија је, на предлог председника 

Комисије је, са 4 гласа за, донела следећи  

 

З а к љ у ч а к 

 

Усваја се записник са десете седнице Комисије за спровођење конкурса 

за избор директора јавних предузећа, одржане 28. јуна 2018. године, без 

примедаба. 

 

 Председавајући је обавестио чланове Комисије да им је предлог дневног 

реда достављен уз позив за седницу, па је питао да ли има предлога за измену 

или допуну предложеног дневног реда. 

 

Пошто није било предлога за измену или допуну дневног реда, Комисија 

је, једногласно утврдила следећи 

 

 

 



2. 

 

Д н е в н и   р е д 

 

1. Разматрање конкурсне документације кандидата за именовање 

директора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 

 

2. Разматрање конкурсне документације кандидата за именовање 

директора ЈКП „Комуналац“ Чачак 

 

3.  Утврђивање питања за усмену проверу стручне оспособљености,     

     знања и вештина кандидата по конкурсу за именовање директора ЈКП     

     „Моравац“ Мрчајевци  

 

4.  Утврђивање питања за усмену проверу стручне оспособљености,     

     знања и вештина кандидата по конкурсу за именовање директора ЈКП     

     „Комуналац“ Чачак  

 

5.  Усмена провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата     

     по конкурсу за именовање директора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци  

 

6.  Усмена провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата     

     по конкурсу за именовање директора ЈКП „Комуналац“ Чачак  

 

7.  Састављање ранг листе кандидата за избор директора ЈКП „Моравац“  

      Мрчајевци 

 

8.  Састављање ранг листе кандидата за избор директора ЈКП          

    „Комуналац“ Чачак  

 

 

 

РАД ПО ДНЕВНОМ РЕДУ 

 

 

ПРВА ТАЧКА: Разматрање конкурсне документације кандидата за именовање  

                           директора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Игор Кривокапић, 

председник Комисије. 

 

Комисија је затим извршила увид у конкурсну документацију Милоја 

Војиновића, кандидата по конкурсу за именовање директора ЈКП „Моравац“ 

Мрчајевци и детаљно прегледала доказе који се односе на стечено образовање и 

радно искуство кандидата. Комисија је затим приступила оцењивању у складу 

са Уредбом о мерилима за именовање директора јавних предузећа, па је 

кандидат оцењен на следећи начин: 

 

- стручна оспособљеност кандидата стечена високим образовањем – 

оцена 2 



3. 

- стручна оспособљеност кандидата стечена укупним радним 

искуством на пословима за које се захтева високо образовање – оцена 

2 

- стручна оспособљеност кандидата стечена радним искуством на 

пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа – оцена 3 

- стручна оспособљеност кандидата стечена радним искуством које 

кандидат има у организовању и вођењу послова – оцена 1 

 

Комисија је затим извршила увид у налазе са квалификацијама које су, по 

захтеву Комисије, доставили Установа за КОД „Коста Новаковић“ и 

Национална служба за запошљавање, па је утврђено следеће: 

-оцена знања страних језика – 3 

- оцена познавања рада на рачунару – 3 

- оцена вештина кандидата – 3 

 

Материјал по овој тачки дневног реда саставни је део записника. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА: Разматрање конкурсне документације кандидата за именовање  

                             директора ЈКП „Комуналац“ Чачак 

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Игор Кривокапић, 

председник Комисије. 

 

Комисија је затим извршила увид у конкурсну документацију кандидата 

по конкурсу за именовање директора ЈКП „Комуналац“ Чачак и детаљно 

прегледала доказе који се односе на стечено образовање и радно искуство 

кандидата.  

 

Након што је прегледана документација кандидата Петра Домановића, 

Комисија је приступила оцењивању у складу са Уредбом о мерилима за 

именовање директора јавних предузећа, па је кандидат оцењен на следећи 

начин: 

 

- стручна оспособљеност кандидата стечена високим образовањем – 

оцена 3 

- стручна оспособљеност кандидата стечена укупним радним 

искуством на пословима за које се захтева високо образовање – оцена 

3 

- стручна оспособљеност кандидата стечена радним искуством на 

пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа – оцена 3 

- стручна оспособљеност кандидата стечена радним искуством које 

кандидат има у организовању и вођењу послова – оцена 3 

 

Комисија је затим извршила увид у налазе са квалификацијама које су, по 

захтеву Комисије, доставили Установа за КОД „Коста Новаковић“ и 

Национална служба за запошљавање, па је утврђено следеће: 

-оцена знања страних језика – 3 

- оцена познавања рада на рачунару – 3 



4. 

- оцена вештина кандидата – 3 

 

Након што је прегледана документација кандидата Милоја Војиновића, 

Комисија је приступила оцењивању у складу са Уредбом о мерилима за 

именовање директора јавних предузећа, па је кандидат оцењен на следећи 

начин: 

 

- стручна оспособљеност кандидата стечена високим образовањем – 

оцена 2 

- стручна оспособљеност кандидата стечена укупним радним 

искуством на пословима за које се захтева високо образовање – оцена 

2 

- стручна оспособљеност кандидата стечена радним искуством на 

пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа – оцена 3 

- стручна оспособљеност кандидата стечена радним искуством које 

кандидат има у организовању и вођењу послова – оцена 1 

 

Комисија је затим извршила увид у налазе са квалификацијама које су, по 

захтеву Комисије, доставили Установа за КОД „Коста Новаковић“ и 

Национална служба за запошљавање, па је утврђено следеће: 

-оцена знања страних језика – 3 

- оцена познавања рада на рачунару – 3 

- оцена вештина кандидата – 3 

 

Материјал по овој тачки дневног реда саставни је део записника. 

 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: Утврђивање питања за усмену проверу стручне  

                              оспособљености,  знања и вештина кандидата по конкурсу 

                              за именовање директора ЈКП  „Моравац“ Мрчајевци  

 

 

Председник Комисије је подсетио на питања која је Комисија постављала 

кандидатима приликом усмене провере стручних способности, знања и вештина 

кандидата по ранијим конкурсима за именовање директора јавних предузећа, а 

затим су, након краће дискусије, усаглашена следећа питања за усмену проверу 

стручне оспособљености, знања и вештина кандидата по конкурсу за именовање 

директора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци: 

 

1. Шта бисте сматрали својим највећим успехом / неуспехом на 

будућим пословима директора Јавног предузећа? 

2. Како бисте спровели операциону ефикасност Јавног предузећа у 

смислу смањења трошкова, повећања добити? 

3. Ако бисте уочили неповољне текстове / репортаже у медијима 

(критике, приговоре, предлоге, молбе), како би сте поступили? 

                 Наведите пример.   

 

 

 



5. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: Утврђивање питања за усмену проверу стручне  

                                  оспособљености, знања и вештина кандидата по конкурсу 

                                  за именовање директора ЈКП „Комуналац“ Чачак  

 

 

Председник Комисије је подсетио на питања која је Комисија постављала 

кандидатима приликом усмене провере стручних способности, знања и вештина 

кандидата по ранијим конкурсима за именовање директора јавних предузећа, а 

затим су чланови Комисије усагласили следећа питања за усмену проверу 

стручне оспособљености, знања и вештина кандидата по конкурсу за именовање 

директора ЈКП „Комуналац“ Чачак: 

 

1. Шта бисте сматрали својим највећим успехом / неуспехом на будућим 

пословима директора Јавног предузећа? 

2. Како бисте спровели операциону ефикасност Јавног предузећа у 

смислу смањења трошкова, повећања добити? 

3. Ако бисте уочили неповољне текстове / репортаже у медијима 

(критике, приговоре, предлоге, молбе), како би сте поступили? 

Наведите пример. 

 

 

 

 

ПЕТА ТАЧКА: Усмена провера стручне оспособљености, знања и вештина  

                            кандидата по конкурсу за именовање директора  

                            ЈКП „Моравац“ Мрчајевци  

 

 

  Комисија је извршила усмену проверу стручне оспособљености, знања 

и  вештина Милоја Војиновића, кандидата по конкурсу за именовање директора 

ЈКП „Моравац“ Мрчајевци (јединог пријављеног кандидата по конкурсу за 

именовање директора овог предузећа). 

 

Председник Комисије је обавестио кандидата о начину усмене провере, а 

затим му је предао питања која је Комисија припремила у току рада по трећој 

тачки дневног реда. 

 

Кандидат Милоје Војиновић је одговарао на питања редоследом како су 

постављена. У току његовог излагања, Матија Братуљевић, Игор Кривокапић и 

Славко Мајсторовић, постављали су потпитања и тражили појашњења 

појединих одговора, па је кандидат и на то одговорио. 

 

Пошто је завршен разговор са кандидатом, он је напустио седницу 

Комисије, а председник и чланови Комисије су бројчано оценили сваки одговор 

кандидата појединачно, оценом од један до три, и утврдили просечну оцену 

усменог дела провере стручне оспособљености, знања и  вештина кандидата - 

3,00. 

 



6. 

ШЕСТА ТАЧКА: Усмена провера стручне оспособљености, знања и вештина  

                                кандидата по конкурсу за именовање директора 

                                ЈКП „Комуналац“ Чачак  

 

  Комисија је прво позвала и извршила усмену проверу стручне 

оспособљености, знања и  вештина Петра Домановића, кандидата по конкурсу 

за именовање директора ЈКП „Комуналац“ Чачак. 

 

Председник Комисије је обавестио кандидата о начину усмене провере, а 

затим му је предао питања која је Комисија припремила у току рада по четвртој 

тачки дневног реда. 

 

Кандидат Петар Домановић је одговарао на питања редоследом како су 

постављена. У току његовог излагања, Игор Кривокапић, Матија Братуљевић и 

Славко Мајсторовић, постављали су потпитања и тражили појашњења 

појединих одговора, па је кандидат и на то одговорио. 

 

Пошто је завршен разговор са кандидатом, он је напустио седницу 

Комисије, а председник и чланови Комисије су бројчано оценили сваки одговор 

кандидата појединачно, оценом од један до три, и утврдили просечну оцену 

усменог дела провере стручне оспособљености, знања и  вештина кандидата - 

3,00. 

 

 Зоран Грујичић, члан Комисије, је у 11 сати и 35 минута напустио 

седницу Комисије, из оправданих разлога. 

 

Комисија је затим позвала и извршила усмену проверу стручне 

оспособљености, знања и  вештина Милоја Војиновића, кандидата по конкурсу 

за именовање директора ЈКП „Комуналац“ Чачак. 

 

Председник Комисије је предао кандидату питања која је Комисија 

припремила у току рада по четвртој тачки дневног реда. 

 

Кандидат Милоје Војиновић је одговарао на питања редоследом како су 

постављена. У току његовог излагања, Матија Братуљевић и Игор Кривокапић, 

постављали су потпитања и тражили појашњења појединих одговора, па је 

кандидат и на то одговорио. 

 

Пошто је завршен разговор са кандидатом, он је напустио седницу 

Комисије, а председник и чланови Комисије су бројчано оценили сваки одговор 

кандидата појединачно, оценом од један до три, и утврдили просечну оцену 

усменог дела провере стручне оспособљености, знања и  вештина кандидата - 

3,00. 

 

СЕДМА ТАЧКА: Састављање ранг листе кандидата за избор директора  

                               ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 

 

Комисија је приступила израчунавању просечне оцене за кандидата 

Милоја Војиновића, у складу са Уредбом о мерилима за именовање директора 

јавног предузећа („Сл. гласник РС“ број 65/2016), на основу:  



7. 

- оцена за стручну оспособљеност кандидата стечену високим образовањем и 

стручну оспособљеност стечену радним искуством, увидом у пријаву и 

поднете доказе (које је Комисија утврдила у току рада по првој тачки 

дневног реда),  

- оцене знања страних језика и оцене познавања рада на рачунару (из налаза 

са квалификацијом Установе за КОД „Коста Новаковић“), 

-  оцене вештина кандидата (из налаза са квалификацијом Националне 

службе за запошљавање). 

- просечне оцене добијене на усменом делу провере стручне оспособљености 

кандидата и вештине комуникације у међуљудским односима (које је 

Комисија утврдила у току рада по петој тачки дневног реда). 

 

Комисија је утврдила да је просечна оцена, кандидата Милоја Војиновића, 

према мерилима прописаним Уредбом  2,56. 

 

Комисија је затим, на основу члана 41. ст. 1. и 2. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/2016), саставила  

  

РАНГ ЛИСТУ   

КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА  ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ 

ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА „МОРАВАЦ“  МРЧАЈЕВЦИ 

 

I 

 

Кандидат за  избор  директора  Јавног комуналног предузећа за водовод, 

одржавање чистоће и пијаца „Моравац“  Мрчајевци је: 

 

 1.  Милоје Војиновић, доктор ветеринарске медицине из Чачка,  са 

просечном оценом 2,56.                           

  

II 

 

 Ранг листа  се доставља  Градском већу града Чачка.  

 

 

ОСМА ТАЧКА: Састављање ранг листе кандидата за избор директора  

                            ЈКП „Комуналац“ Чачак  

 

 

Комисија је приступила израчунавању просечне оцене за кандидате по 

конкурсу за именовање ЈКП „Комуналац“ Чачак,  у складу са Уредбом о 

мерилима за именовање директора јавног предузећа („Сл. гласник РС“ број 

65/2016), на основу:  

- оцена за стручну оспособљеност кандидата стечену високим образовањем и 

стручну оспособљеност стечену радним искуством, увидом у пријаву и 

поднете доказе (које је Комисија утврдила у току рада по другој тачки 

дневног реда),  

- оцене знања страних језика и оцене познавања рада на рачунару (из налаза 

са квалификацијом Установе за КОД „Коста Новаковић“), 



8.

- ouege BerrrruHa KaHArr,{ara (ns HaJra3a ca r<na;ru(puxarlrajorra Hauuoualne

cnyx6e 3a 3alollrJbaname).
- rpoceqHe orleue go6njeue Ha ycMeHoM AeJry npoBepe crpyqHe ocnoco6neHocrll

KaHAr,r.(ara H Berrrrr{He KoMyur,rraqraje y rraelymyAcKrrM oAHocLIMa (roje je
Kouncuja yrBpAlrna y roKy paAa no ruecroj rarrKLI AHeBHor peAa).

Korr,rucnja je yrnpauna aa je rtpocerlHa oueHa, KaTIAI'I,(ara

npeMa MepI,IJIuMa rlpo[plcaHuNr Ypeg6oN{ 3,00.

Korrrucrzja je yrnp.uula la je rpoceqHa oIIeHa, Kar{AI'IAara

rrpeMa Mepunr/rMa IIpo[I,IcaHl{u Ypea6orr.r 2,5 6.

Korvrucuja je satuu, Ha ocHoBy qJIaHa 41. ct. l. vr

npegysehuua (,,Cr. TJIacHLIK PC" 6poj 1512016), cac'raaulra

flerpa ,{orraauonnha,

Munoja Bojmnonuha,

2. 3ar<oua o januurt

PAH| JII4CTY
KAHAI4AATA 3A I43EOP AI4PEKTOPA

rABHor*o*n"t#,Yfilfl 
,?ffi ilt?tu9{iffi",ll5ErII'ICrohE14

I

KanAr,uarrE sa ue6op Alrpexropa JasHor KoMyHanHor rlpeAy3eha sa

oApxaBalbe qncrohe u uujaua,,Konaynalaq" rlauax cy:

1. flemp ,{ouanontlh, 4ox'rOp TexHI4tIKIlIx Hayxa u3 rlaura, Ca [pOCeqHOM

oueuona 3,00.

2. Munoje Bojranonrah, AoKTop BeTepI{HapcKe MeAuIIHHe rI3 l{aur<a, ca

fipocetrHoM oueuon 2,56.

il

Panr rurcra ce AocraBJba fpaAcrou nehy rpaAa rlaqra.

***

Onnrt je AH9BH1a peA ceAHI{IIe Koryrucuje I4cUpreH, ua je rpe.{ceAHIIK

Korraucnje y 12 caru ra 30 ruranyra, 3aKJb)rrluo je4anaecry ceAHI'Iqy Kouncnje.

cKvilIIITI4HA f PAAA r{ATIKA
. Korraracuja sa cupoeolelbe KoHKypca :a ras6op

AlrpeKropa j anuzx upegYseha
Bpoj: 06-158/18-I

9. jyr 2018. roAI4He

lerse xouxypca 3a

upe4yseha,
xauuh

I.\

ras6op
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