
Peny6nurca Cpluja
|PAA IIATIAK
fpagcrco nehe
Bpoj : 06- 1 8 212020-IlI
8. 4erlela6ap 2020. roAr4He
I{AI{AK

CKI/fIIIITUHA IPAtrA IIATIKA

Ha ocnoBy qraHa 46. 3arona o :rora,rHoj caMoynpaBr{ (..C:r.r:racunx PC"
6p.12912007,8312014 - Ap. 3aKoir, 101/2016 - Ap. 3aKoH u 4712018) u u:raHa 84. Craryra
rpaAa r{a.rxa (,.C;r.:rucr rpa.qa rIa.rKa" 6p.612019).

fpaac,<o eehe rpa4a r{aura, Ha ceAHr{ulr ogpNaHoj 8. leuenr6pa 2020. roAr{He,
yreppuo je

IIPEAnOr
PEIIIEBA O I,IMEHOBABY AI,IPEKTOPA

JABHOI IIPEAy3EhA 3A yPEAHIICTI{IIKO trr fIpOCTOpHO
IPAEEBI,IHCKO 3EMJbIIIITE I,I fIYTEBE,,TPMAII"

na npe4naxe Crcynnmanr Ia AoHece

PEITIEIbE
O I,IMEHOBABY II,IPEKTOPA

JABHOT [PEAy3EhA 3A yPEAHT4CTI,IqKO r{ IIPOCTOPHO
TPAbEBI,IHCKO 3EMJbI,IUTE I4 IIyTE Bf ,,rpAAArI"

y rexcry roju je AocraBJreH oA6opHrarIEMa 3a ceAur4rly Crl,nurruue.

IIJIAHpTPABE,
IIATIAK

TIJIAHI,IPA6E,
IIAIIAK

I4snecraraq Ha ceAHI4tIu Cryrruruue je Cnasxo Majcroponrah, 3aueHur rrpeAcerHr.rra
Koruucuje sa cuponolerbe nocryrrKa 3a u:6op Ar{peKropa jarnnx npe4yseha.



Ha ocuony qJraHa 24. crae 3. 3aroHa o januunr npegy:ehnua (,,C.r. uTacHrrK PC" 6p.
1512016 u8812019), qrraHa 54. crar 1. raqxa 11. Craryra rpaAa t{aqxa (,.C,r.,rucr rpa1a
9aqKa" 6p.612019')

Cxynurruua rpaAa r{auxa, Ha cenHrrllu oapxarioj
gouenaje

2020. rorr{He,

PEIIIEBE
o rrMEHoBAItrv ATTPEKTOPA JABHOT rrPEAy3EhA 3A yPEAHI,ICTUTTKO U

TIPOC T OPHO fIJIAHI4PABE, TPABEBIIHCKO 3EMJbTIMTE I,I IYTEBE

"TPMAI{" 
IIATIAK

1. He6ojura Je,rymuh, .{}r[noMr{paHu rpaleeuucxr.r r.rHxerrep r{3 {a.rxa, r.rr,reuyje ce :la

Ar.rpeKTopa JaeHor npe.ly:eha 3a yp6auac'ruuxo t4 rrpocropHo rrJraHuparbe,

rpafenraucxo 3eMJ'brrrrrre rr [.vreBe ..fpa4aq" 9aqar. Ha rreprror oA qerrlpr{ ro.uune.

2. tr4MenoeaHu je 4yxan Aa crynr4 Ha paA y pory oA 8 (ocan) AaHa or AaHa
o6ias,rbasalba oBor pemema y ..C:r-vx6eHoM rJracHr{rcy Peny6:raxe Cp6ltie".

3. Oeo peureme je rouauuo.

1. Pememe ca o6pas:roxerreM o6januru 1, ,"C:ryx6eHoM r.racHrlxy Peny6.nr.me Cp6uje,

,.C:ryx6eHoM !'rr.rcry rpaAa 9aqKa" r{ Ha HHTepHer crpaHr{ruz rpana 9aqra.

O6paeroxerre

r{ranou 24. cr.as 3. 3arona o jannun npe4ysehuMa [ponrcano je Aa Ar,rpeKropa
januor upe4yeeha u:r,jw je ocHr{Baq je4ranvqa JroKaJrHe caMoyrrpaBe rauenyje opraH o4peleu
craryroM je4unnqe .[oKaJrHe caMo]rrrpaBe, Ha nep]ro4 or trerr{p[ roAr,rue, Ha ocHoBy
crpoBeAeHor j annor KoHKypca.

C:rary:rou rpara 9auxa, q.rraHoM 54. crae 1. raqra 11. nponracano je 4a Cryuunuua
rpa4a uueHyje Ar,rpexrope jaeuux upe4yseha uxjrz je ocuuBaq y cxnany ca 3aKoHoM.

Cxlmurruua rpaAa rlauxa, Ha ceAurarlw o4pxanoj 24. u 25. ceureu6pa 2020. rogrrHe,

4oueraje O4nyrcy o cnponolemy jaanor KoHKypca ea us6op Ar4peKropa Jaenor upe4yseha sa
ypiauucrvtqKo r4 [pocropno [naur4pa]be, rpaferraHcKo 3eMJ6r4rxre r{ fiyreBe,,fpa,uau" rla.rax

rr oHracr.rJra JaeHr.{ KoHKypc 3a [rMeHoBarBe Ar,lpeKropa Jaruor npe4yseha za yp1arrr.rcrr4qKo r{

rrpocTopno IInaHLIpaIbe, rpaleeuHcKo 3eMJ6r4rrrTe r,r rryreBe,,fpaAa{" rla.raK.

JasHr,r KoHKypc o6jarren je y ,,Cnyx6euou rnacnprKy PC" 6p. 12012020, AHeBHT4M

HoBlIHaMa,,AJIO" u Ha LIHTepHer crpaHr,rqfl rpaAa 9a.Ira.
Januu KoHKypc je 6uo orBopeu 30 lana o.4 .qaHa o6janrsueama y ,,C.rryx6enou

rnacHr{Ky Peuy6nuxe Cp6uje" .

Jasux KoHKypc crpoBena je Korrarzcuja 3a cnpoBoferre KoHKypca aa us6op Ar,rpeKropa
jaeuux upegyseha, rojy je zuenora,ra Cxynurrr,rna rpa4a l{aqra Ha ceArrlruu o4pxanoj 12.

cenreu6pa 20t9. ro.qr{He.



Kolnucuja sa cnponofeibe KoHrypca sa u:6op ru,rpeKropa jannux npe4yseha je no
I{crexy poKa 3a rroAHoruerbe upujaea, KoHcraroBura Aa cy Ha Jasuoxa KoHKypcy 3a

r,rMeHoBarbe Ar{peKTopa Januor npe4yseha sa yp6alrncrr4rrKo r{ [pocropuo rrnaHr.rpame,

rpa$enuncKo 3eMJbr.rrlre H rryreBe ,,IpaAau" rfa{aK, 6raronpelreHo noAHere 3 npujare. Ha
ocHoBy yBklI.a y ,4oKa3e o I{cIIyILeHocTLI Ilpont4calJvIx ycnoBa 3a I4MeHoBaILe II4peKTopa
rpunoxeHlrx ys npujany KaHAr,rAara, Kouucuja je Ha celur4rllr o4pxa.uoj 12. noeeN{6pa2020.
ro,ulrue, a y crJraxy ca oApeu6ona qJrana 40. cran 1. 3axoHa o jaeunira npe4yaehuua,
cacraBprJra crrr{caK KaHAr4Aara rraely xojzlra ce clpoBo4z l,Is6opHr4 [ocryrraK 3a rdMeHoBarbe

AlrpeKropa Jansor upe.uyeeha za yp5auucrr.rqKo pr npocropHo rrnaur4parre, rpafeBr4ucKo
3eMJbIzIIrre I{ [],TeBe ,,fpa4ar1" r{a.rax a ro:

He6oj ura Jenyuruh, ArrrrJroMprpaHra rpaf enuucKr4 r,rnxerbep u: 9aura
Bojan fipauronuh, 4ran;rolrrzpaHr4 rrpaBHr{K r{3 I{a.i(a

Konrucuja sa cnpoeoferre KoHKypca sa ras6op ArrpeKropa jannux upe4y:eha je,
npunrerryjyhu vrepnna yrnpleua Ypeg6ola o Mepr4nr.rMa 3a HMeHoBarLe Ar{peKTopa jaenor
upeSy:eha, crpoBeJla u:6opura [ocryraK y KoMe je ynu4ou y rroAarKe as npujane, roAHery r{

npu6an.meuy goxlnreHraqajy ,r ycMeHlrM pa3roBopoM, r.r3Bprur4Jra oueHy crpf{He
ocroco6reHo crr4, 3Har6a I4 Berrrrl,IHa Kau.e{Aara.

Ha ocnoey c[poBeAeHor ras6opuor nocr]TrKa, y cxnaAy ca qraHoM 40. crae 3. 3axoua o
januuu npe4y:ehuua, Kouracuja je Ha ceAHlrrlr{ oApxaHoj 7. aerlem1pa 2020. ro.4r4He,
yrBpAr,rna pe3ynrare 3a KaHAr.rAare 14 Ha ocuoBy .l,nama 41. cras 1 . 3arona o jaenuu o januuu
upe4ysehuMa, cacraBrara Panr rurcry :nanilr4ilara sa us6op Ar4peKTopa Jannor npe.4yseha sa
yp1auucruqKo I4 [pocropHo rrnaHr4parbe, rpaferrancKo 3eMJb]rlrre H rr],TeBe ,,Ipana!" Haqarc

na rojy je ynpcru;ra KaHArrAilre xoju cy r4cnynrdnr4 rrporrrrcaHe ycnoBe sa us6op AapeKropa
JaeHor upeAyseha sa yp6aruvcrr4rrKo r4 npocropHo rrnaHr,rparr,e, rpaleBraHcKo 3eMJbrrrrrre r,r

rI).TeBe,rlpa4aqo' rla.{aK.

Ha ocnony AocraBJEeHe PaHr JII4cre Kantrv4ara:a u:6op Ar.rpexTopa Jannor npe4yseha
sa yp6atucrl4qKo I{ [pocropHo rrnanr4parre, rpaleBr{HcKo 3eMJbr4rrrre r4 rryTeBe ,,Ipa4aq"
r{a.Iax rz 3anncutEra o cnpoBe.qeHoM ras6opuou [ocryrrry sa ra:6op Ar{pexTopa JaeHor
upegy:eha sa yp6auucraqKo r{ npocropno rrnanr.rpame, rpafeBr4ucKo 3eMJburrrre r.r rryreBe

,,fpa4aq" r{auax, prpleu je rpeAnor Aa ce 3a Ar{peKTopa Jaeuor upe4yseha 3a
yp6auracruqro LI flpocropHo nnaHrrparbe, rpa]enuncxo 3eMJbr{rrrre r{ nyreBe,,lpa4aq" rlauax,

urtenyje rIpBIa KaHAuItar ca Panr nucre, He6ojma Je;ryuuh, .{rarrJroMr4paHu rpaleBr.rHcKu
r4uxerbep u3 r{auxa, Ha rrep}ro,( o,4 qerflpra roAr4He.

CKYIIIII TI{HA |PAIA I{AI{KA
Bpo.i:

IIPEACEAHI{K
Cx5mmraue rpa,qa 9a.rxa

llrop TpuSyuonuh

1.

2.



Peny6rma Cpluja
CKYIIIIITI4HA TPAAA IIAIIKA
- Kourucuja sa cnponolerbe KoHKIT)ca

sa us6op .qupexropa j anurax upe,4yseha

Bpoj: 06-176120-I
7. 4eqeru6ap 2020. roAurre
I{AI{AK
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TPAACKO BEhE TPAAA IIAIIKA

Y npunory AocraBJbaMo:

- Panr nrrcry KaHAr{Aara 3a r.rs6op Ar{peKTopa JasHor upe.uyseha 3a
yp6anucruuro v npocropHo rrnaHuprrlbe, rpalenuHcKo. 3eMJbr,rrrrre vr [yreBe
"fpagaq" 9a.raK

- Paur nlrcry Kau,quAara sa z:6op ru.rpeKropa Januor upe4yseha sa rpejarre
ttl{a.raK" rlaqaK

- 3anncur,rK o crrpoBeAeHou us6opnoM flocryrrry (sanucH]rK ca Apyre
ceAHr.rqe Konrracuje, oApxaue 7. aeqeru6pa 2020. ro4rzne).

IIPEACEAHI4KA
cuponoferre KoHK)?ca

upe4yseha



Ha ourory qJIaHa 41 . cr. I . u 2.3aroua o jarnuu npe4y:ehrarraa (,,Cr. rJracHr,rK
PC" 6poj 15/16 w 88/19),

Korraucuja sa cuponolerre KouKypca sa ns6op AxpeKropa jarnnx npe4peha
Ha ceAHrdrlr,r o4pxauoj 7. geqeM6pa 202A. roAr4rg cacraBraraje

PAHT JIHCTY
KAH44AATA 3A I,I3EOP ro,IPEKTOPA

JABHOT IIPEAY3ETA 3A YPEAHI,ICTI,ITIKO 14 TPOCTOPHO NJIAHHPAIbE,
I-PAIEBI4HCKO 3EMJbHIUTE 14 ttyTEBE *pp6{Al{" r{ArL{K

I

KauAn4atu sa lrs6op AplpeKTopa Jansor npe4yeeha sa lp6aru,rcrr4rr6o rr
npocropHo nJraHapame, rpa$enuncKo 3eMJLr{rure r, flyreBe ..fpa4aq,, r{auar cy:

1. He6ojrua Jenyuruh, .4rrnn. rpaf err.rncxra uHxerbep u: ![auxa, ca [poceqHoM
ouenou 2,62.

2. EojaH,{paumoeuFr, Ar{[n. [paBHr{K us r{avra, ca npocequou oqenou 2,5.

II

Pasr mrcra ce AocraBJba fpa4cxou nehy rpa,{a ga.rra.

CKYNIIITHHA TPAIA TIAIIKA
- Kouucuja sa cnporolerbe KoHxlpca

:a us6op 4raperropa jaBHnx npegpeha
Epoj: 06-176/2A-I

7. 4eqeu6ap 2020. roguue

)ili:"/

IIPEACETHI4KA
cnponoleme KoHr)ipca

upegy:eha

.-.''/"-



З А П И С Н И К 

О СПРОВЕДЕНОМ ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ 

  друга седница  Комисије за спровођење конкурса 

за избор директора јавних предузећа, одржане 7. децембра 2020. године, 

  у канцеларији секретара Скупштине града Чачка  

 

 

 

 

Седница  Комисије  почела је у  10  сати. 

 

Седницу је отворио и њеним радом руководио Славко Мајсторовић, 

заменик председника Комисије за спровођење конкурса за избор директора 

јавних предузећа. 

 

 Седници Комисије присуствују Славко Мајсторовић, заменик 

председника Комисије, Драган Шулубурић и Раденко Ацовић, чланови 

Комисије. 

 

 Седници Комисије не присуствују Матија Братуљевић, председник 

Комисије и Зоран Грујичић, члан Комисије. 

 

 Председавајући је констатовао да седници присуствује већина чланова 

Комисије и да Комисија може да ради и пуноважно одлучује. 

 

Седници су, у току пете тачке дневног реда, присуствовали Небојша 

Јелушић и Бојан Драшковић, кандидати по конкурсу за именовање директора ЈП 

„Градац“ Чачак, а у току шесте тачке дневног реда, присуствовао је Данко 

Ћаловић, кандидат по конкурсу за именовање директора ЈКП „Чачак“ Чачак. 

 

Председавајући је питао чланове Комисије да ли имају примедби на 

записник са прве седнице Комисије, одржане 12. новембра 2020. године, који им 

је достављен ради усвајања. 

 

 Пошто није било примедби, Комисија је, једногласно, донела следећи  

 

З а к љ у ч а к 

 

Усваја се записник са прве седнице Комисије за спровођење конкурса за 

избор директора јавних предузећа, одржане 12. новембра 2020. године, без 

примедби. 

 

 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 ЈП „Градац“ Чачак 

2. Разматрање конкурсне документације кандидата за именовање  

директора ЈКП „Чачак“ Чачак 

3. Утврђивање питања за усмену проверу стручне оспособљености, 

знања и вештина кандидата по конкурсу за именовање директора  ЈП „Градац“ 

Чачак 

 4. Утврђивање питања за усмену проверу стручне оспособљености, знања 

и вештина кандидата по конкурсу за именовање директора ЈКП „Чачак“ Чачак 

 5. Усмена провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата 

по конкурсу за именовање директора ЈП „Градац“ Чачак 

 6. Усмена провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата 

по конкурсу за именовање директора ЈКП „Чачак“ Чачак 

           7. Састављање ранг листе кандидата за избор директора ЈП „Градац“ 

Чачак 

         8. Састављање ранг листе кандидата за избор директора ЈКП „Чачак“ 

Чачак 

 

РАД ПО ДНЕВНОМ РЕДУ 

 

 

ПРВА ТАЧКА: Разматрање конкурсне документације кандидата за именовање  

                           директора ЈП „Градац“ 

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Славко 

Мајсторовић, заменик председника Комисије, и констатовао да су на конкурс за 

именовање директора ЈП „Градац“ Чачак, објављен у Службеном гласнику РС 

бр. 120 од 2. октобра 2020. године, приспеле три пријаве, али се изборни 

поступак спроводи за два кандидата, Небојшу Јелушића, дипл. грађевинског 

инжењера из Чачка, и Бојана Драшковића, дипл. правника из Чачка, пошто је 

пријава Ненада Оцокољића, дипл. машинског инж. из Чачка, одбачена 

Закључком, на седници одржаној 12. новембра 2020. године, јер уз пријаву нису 

приложени сви потребни докази. 

 

Комисија је затим извршила увид у конкурсну документацију Небојше 

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

радно искуство кандидата. Комисија је затим приступила оцењивању у складу 



3. 

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 

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 – 2 

- оцена познавања рада на рачунару – 2 

- оцена вештина кандидата – 3 

 

 

Комисија је затим извршила увид у конкурсну документацију Бојана 

Драшковића 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 

- 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 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 – 2 

- оцена познавања рада на рачунару – 2 

- оцена вештина кандидата – 3 

 

Материјал по овој тачки дневног реда саставни је део записника. 
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ДРУГА ТАЧКА:  Разматрање конкурсне документације кандидата за именовање   

                               директора ЈКП „Чачак“ Чачак 

                              

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Славко 

Мајсторовић, заменик председника Комисије, и контатовао да су на конкурс за 

именовање директора ЈКП „Чачак“ Чачак, објављен у Службеном гласнику РС 

бр. 120 од 2. октобра 2020. године, приспеле три пријаве али се изборни 

поступак спроводи за једног кандидата, Данка Ћаловића, дипл. правника из 

Чачка, пошто су пријаве кандидата Његоша Ракоњца, дипл. економисте из Чачка 

и Ненада Оцокољића, дипл. машинског инж. из Чачка, одбачене закључцима, на 

седници одржаној 12. новембра 2020. године, јер уз пријаве нису приложени сви 

потребни докази. 

 

Комисија је затим извршила увид у конкурсну документацију кандидата 

Данка Ћаловића и детаљно прегледала доказе који се односе на стечено 

образовање и радно искуство кандидата. Затим се приступило 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 

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 

- 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  ЈП „Градац“ Чачак 

 

 

Председавајући 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 
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стручне оспособљености, знања и вештина кандидата по конкурсу за именовање 

директора ЈП „Градац“ Чачак: 

 

1. Која је основна делатност ЈП „Градац“ Чачак? 

 

2. Како бисте спровели операциону ефикасност Јавног предузећа у 

смислу смањења трошкова, повећања добити? 

 

3. Који су, по Вашем мишљењу, инфраструктурни објекти неопходни у 

наредном периоду за град Чачак? 

 

4. Како бисте реаговали у случају конфликтних ситуација између двоје 

запослених? Навести пример. 

 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: Утврђивање питања за усмену проверу стручне  

                                  оспособљености, знања и вештина кандидата по конкурсу 

                                  за именовање директора ЈКП „Чачак“ Чачак 

 

 

Чланови Комисије су након краће дискусије усагласили следећа питања 

за усмену проверу стручне оспособљености, знања и вештина кандидата по 

конкурсу за именовање директора ЈКП „Чачак“ Чачак: 

 

 1.Да ли би и како повећање броја корисника даљинског грејања утицало 

на цену испоручене топлотне енергије? 

 2. У којем проценту цена енергената утиче на цену испоручене топлотне 

енергије? 

 3. Колико корисника ваших услуга испуњава стандарде енергетске 

ефикасности,  и на који начин се може повећати број таквих корисника 

(установе и инвидуални објекти)? 

4.Ако бисте уочили неповољне текстове / репортаже у медијима 

(критике, приговоре, предлоге, молбе), како бисте поступили?   

 

 

ПЕТА ТАЧКА: Усмена провера стручне оспособљености, знања и вештина  

                            кандидата по конкурсу за именовање директора  

                            ЈП „Градац“ Чачак 

 

 

Комисија је позвала кандидата Бојана Драшковића на усмену проверу 

стручне оспособљености, знања и  вештина. 
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Председавајући је обавестио кандидата о начину усмене провере, а затим 

му је предао питања, а која је Комисија припремила у току рада по трећој тачки 

дневног реда. 

 

Кандидат Бојан Драшковић је одговарао на питања редоследом како су 

постављена. У току његовог излагања, Славко Мајсторовић и Раденко Ацовић, 

постављали су потпитања и тражили појашњења појединих одговора, па је 

кандидат и на то одговорио, а затим је напустио седницу Комисије. 

 

  Комисија је, затим, позвала кандидата Небојшу Јелушића на усмену 

проверу стручне оспособљености, знања и вештина. 

 

Председавајући је обавестио кандидата о начину усмене провере, а затим 

му је предао питања, иста као за претходног кандидата,  која је Комисија 

припремила у току рада по трећој тачки дневног реда. 

 

Кандидат Небојша Јелушић је одговарао на питања редоследом како су 

постављена. У току његовог излагања, Славко Мајсторовић и Раденко Ацовић, 

постављали су потпитања и тражили појашњења појединих одговора, па је 

кандидат и на то одговорио, а затим је напустио седницу Комисије. 

 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: Усмена провера стручне оспособљености, знања и вештина  

                                кандидата по конкурсу за именовање директора 

                                ЈКП „Чачак“ Чачак  

 

 

  Комисија је позвала и извршила усмену проверу стручне 

оспособљености, знања и  вештина Данка Ћаловића, кандидата по конкурсу за 

именовање директора ЈКП „Чачак“ 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 Данко Ћаловић је одговарао на питања редоследом како су 

постављена. У току његовог излагања, Славко Мајсторовић и Раденко Ацовић, 

постављали су потпитања и тражили појашњења појединих одговора, па је 

кандидат и на то одговорио, а затим је напустио седницу Комисије. 

 

х х х 

 

Пошто је завршен разговор са свим кандидатима, заменик председника 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 сваког кандидата. 

 

За кандидата Небојшу Јелушића утврђена је просечна оцена са усменог 

дела провере стручне оспособљености знања и вештина – 3. 
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За кандидата Бојана Драшковића утврђена је просечна оцена са усменог 

дела провере стручне оспособљености знања и вештина – 3. 

  

За кандидата Данка Ћаловића утврђена је просечна оцена са усменог 

дела провере стручне оспособљености знања и вештина – 3. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: Састављање ранг листе кандидата за избор директора  

                               ЈП „Градац“ Чачак 

 

 

Комисија је приступила израчунавању просечне оцене за кандидате 

Небојше Јелушића и Бојана Драшковића, 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 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 Небојше Јелушића, 

према мерилима прописаним Уредбом  2,62. 

 

Комисија је утврдила да је просечна оцена, кандидата Бојана Драшковића, 

према мерилима прописаним Уредбом  2,5. 

 

 

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

предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19), саставила  

  

РАНГ ЛИСТУ   

КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

 ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ  “ГРАДАЦ” ЧАЧАК 

I 

 

Кандидати за  избор  директора  Јавног предузећа за урбанистичко и 

просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве  „Градац“  Чачак су: 

 

 1.  Небојша Јелушић, дипл. грађевински инжењер из Чачка,  са 

просечном оценом 2,62.                          
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 2. Бојан Драшковић, дипл. правник из Чачка, са просечном оценом 2,5. 

 

II 

 

 Ранг листа  се доставља  Градском већу града Чачка.  

 

 

ОСМА ТАЧКА: Састављање ранг листе кандидата за избор директора  

                            ЈКП „Чачак“ Чачак  

 

 

Комисија је приступила израчунавању просечне оцене за Данка 

Ћаловића, кандидата по конкурсу за именовање ЈКП „Чачак“ 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“), 

-  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 шестој тачки дневног реда). 

 

Комисија је утврдила да је просечна оцена, кандидата Данка Ћаловића, 

према мерилима прописаним Уредбом  2,87. 

 

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

предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19), саставила  

  

РАНГ ЛИСТУ   

КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

 ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ “ЧАЧАК”  ЧАЧАК 

 

I 

 

Кандидат за  избор  директора  Јавног комуналног предузећа за грејање 

„Чачак“  Чачак је: 

 

1. Данко Ћаловић, дипл. правник,  са просечном оценом 2,87.                         

  

II 

 

 Ранг листа  се доставља  Градском већу града Чачка.  

 

* * * 
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