
Peny6ruxa Cp1uja
rPAA IIAIIAK
Ipa4cxo nehe
Bpoj : 06- 1 8212020-IlI
8. geqeN{6ap 2020. ro.(HHe
I{AI{AK

CKYTIIUTI,IHA IPAIA TIAIIKA

Ha ocHoBy qraHa 46. 3aroua o noxa-uuoj caMoyrrpaBr{ (,,Cn.rnacnrar PC*
6p.129D0A7, 8312014 - Ap. 3arou, 10112}16 - Ap. 3aKoH u 4712018) rI qrlaHa 84. Cmrlna
rpaAa r{aqKa (,,C;r.nracn lpaga r{aqxa" 6p. 612A19),

fpaAcrco eehe rpa,ua r{aura, Ha ce,(Hl{uu o4pxarroj 8. aeqeu6pa 2020. rorlane,
ymp4uno je

IIPEAIOI
PEIIIEIbA O TTMnHOBABy AI,TPEKTOPA

JABHOT KOUIyI{AJIHOI tIPEAy3EtA 3A TPEJABE ,,qAqAK* qAqAK

rra rrpeAJraxe Crynurrnukr Aa Aouece

PEIIIEBE
o I,IMEHOBABy AI4PEKTOPA

JABHOI KOMITHAJIHOT TIPEAY3ENA 34 TPEJABE,,IIA[IAKO' qAqAK

y reKcry roju je AocraBJbeH o.q6opnuquMa 3a ceAHr4rly CxynmtraHe.

Irl:recrnraq Ha ceAHr4rlu Crcynmruue je Cnarr<o Majcroponuh, 3irMeHr4K rrpeAceAHr4ra

Kouucuje sa cnponoferbe rocryrrKa 3a us6op Ar,rpeKropa januux npegyseha.



Ha ocHony r{JraHa 24. c;as 3.3axona oiasHr{N{ npe4y:ehr.rnra (..C;r. rJracH}rx PC" 6p.
1512016 w 8812019) u qrrana 54. cras 1. ra.{Ka 11. Craryra rpaAa t{aqxa (..C:r. :rucr rpaAa
9aqKa" 6p.612019')

Cxynuruua rpa.{a t{auxa, Ha ceAHur1u o.upxauoj
4oue:ra je

2020. roArrHe,

PETIIEEE
o TTMEHOBABy AT4PEKTOPA JABHOT KOMyHAJTHOI

IIPEAy3EhA 3A TPEJABE,,qAqAK* TIAIIAK

1. flanrco ha,ronuh, A]r[JroMlrpaHr,r [paBHr4K H3 rla.rKa, ulreHyje ce 3a Ar4peKTopa
JaeHor KoM).HanHor npe4y:eha :a rpejame ,,9anax" 9auar, Ha nepuoA oA qerupu
roAr4He.

2. tr{rvrenosaHra je 4yxar Aa cryrrr na paA y poxy oA 8 (ocarr,r) ilana o[\ AaHa
o6j anrsznarra oBor perrrema y,,C.n1rrc6eHoM rJracHar<y Peny6nure Cp6uj e".

3. Oeo peuerre je ronauHo.

4. Peruerre ca o6pasnoxrerbeM o6jann:rra y ,,C:ryx6euoM uracuury Peny6nuxe Cp6zje,
,,Cn1rx6enoM Jrr{cry rpaAa rla.ma" }r Ha rrHTepHer crpaHr4rlr4 rpaAa gaqra.

06pa:,roxeme

t{:ratrolr 24. crae 3. 3axona o jarHau npegysehuMa rporrrcauo je na ruperropa
jaenor upegy:eha uujr je ocHlrBaq je,quuuqa iroKaJrHe caNroyilpaBe riueHyje opraH o4pefeu
craryror,I ie,qusnqe JloKanHe caN{oyflpaBe, r{a rreplron o.{ qerupu roAHHe. Ha ocnoBy
cnpoBereHor j aeHor KoHKypca.

Craryrolr rpaAa rlavra, qraHoM 54. crae 1. raqxa 1 1. nponacaHo je Aa Cxynrurrna
rpa.rla uruenyje rr4perrope janirux upeey:eha unju je ocHr{Baq y cKnary ca 3aKoHoM.

Crynurruna rpalla r{a.rxa, Ha ce.{Hrrulr o.qprxanoj 24. u 25. cenreu6pa 202A. roAi{He.
.qoHena je Oa:ryx5, o cnponolemy jaeHor KoHrlpca :a u:6op lupeKropa JaeHor KoMvHiLirHor
npegy:eha aa rpejarre ,.HasaK" r{a.rax H orJracrr,,'Ia Jasun KoHKypc 3a uN{eHoBarbe Auper{Topa
JaeHor KoMyHanHor upe4y:eha :a rpej alse,,t{a.{aK" r{aqar.

JasHr.i KoHKypc o6jan,'reH je y ..C,.ryx6esour rracHuKy PC" 5p.12012020. AHeBHITM
HoBHHaMa ..AJIO" r.r Ha r.rHTepHer crpaHrlurr rpa"qa gaqxa.

Januu KoHKypc je 6zo orBopeH 30 lana oA AaHa o6jar,runarla y .,C;ryx6enor,r
rnacHr{Ky Peuy6.uuxe Cp6r{e" .

JaeHLI KoHKypc cnpoBena je Kouracraja 3a cnpoBofen e KoHr{ypca :a lr:6op Jlr{peKropa
janHux npegy:eha, Kojy je uueuoea:ra Cxynurrr{Ha rpala ga.rra Ha ceAHr.rur.r o4prxauoj 12.

cenren6pa 2019. r-oAr.rHe.

Kouncuja 3a crpoBofeu,e xourypca 3a ra:6op lupeKropa jannux npe4y:eha je uo
r{creKy poKa 3a rroAHorueme npujaea, KoHcTaroeana la ie Ha JaeuoN,r KoHKypc]- 3a

rrMeHoBalr,e nr4peKropa Jaeuor KoMyHa,rHor upeay:eha 3a rpejaII,e .,r{asaK'o qaqax.

6laronpeueHo [o.qHere 3 upujaee. Ha ocHoBy yBr.rra y .uoKa3e o HcryrseHocrr4 rrpoilHcaHux
ycnoBa 3a r{MeHoBarLe Ar{perropa rTpr{noxeHr.rx y: npiljaey KaHAr{.qara, Kolrucnja je ua
ceAHr4rlr.r o4pNaHoj 12. uoneu6pa2020. ro.qaHe a y cKnagy ca ogpeg6oM rrJraHa 40. cras 1.



3arosa o jaruru npe4ysehraMa, cacraBr.rna crlrcaK Ka*Eurrara naefy rcojuMa ce clpoBoAr{
ra:6opnx rrocryrar 3a r4MeuoBarbe Ar4pexropa Jarnor KoMynanHor rrpeAy3eha sa rpejarre
,,r{ar{aK" r{aqax u ro:

1. .{amo ha-nonuh, Ar4nnoM}rpaHlr [paBHr.rx rag r{aqxa

Kouncnja sa cnponofeme KouKlpca sa us6op ruaperropa jarnnx npe4yseha je,
nprairaerryjyhra uepura yrrpleua Ypea6ona o Mepr4nr.rMa 3a r.rMeHoBarre ArrpeKTopa jarnor
npe4yseha, cilpoBena iae6opHn rrocrynaK y KoMe je yrn4orrn y rroAarxe ns upujane, no.{Hery r.r

upu6an.reuy 4oxyuenraqujy s. ycMeHrrM pa3roBopoM, r.r3BprrrrrJra orreHy crpf{He
ocuoco6reHocrlr, 3uar6a rn Berrrrraua KaHAlrAara.

Ha ocuory cflpoBe4euor ns6opuor nocryrrKa, y cKJraAy ca qJraHoM 40. cras 3. 3arona o
januuur npe4y:ehuwra, KorvrucEa je Ha ceAHr.rqr4 oApxaHoj 7. aeqevr6pa 2020. roAlrHe,
yrBpAr,rna pe3ynrare 3a KaHAHIara vr Ha ocHoBy rr.rraHa 41. cras 1. 3aroua o jaenau o jannrau
npegysefurMa, cacraBrana Panr nr4cry KauArrAara sa us6op AHpeKTopa Jasuor KoMyuanHor
upe4y:eha sa rpejame ,,r{asax'o r{aqan na xojy je ynpcrrana KaHAr,rAara roju je ucuynuo
lporrrcaue ycnoBe sa us6op Ar{perropa Jasuor KoMyHrrJrHor npegy:eha sa rpejame ,,I{asaKoo
I{a.raK.

Ha ocnoBy .{ocraBJbeHe Paur Jrlrcre lralo4lr4ara 3a us6op Ar,rperTopa Jaenor
KoMyuirnHor npe4y:eha :a rpejame ,,9auaK" r{a.rar u 3anuuauKa o clpoBe4euoM ras6oplrou
rrocryrrKy :a us6op Ar{peKTopa JaeHor KoMyHirnHor upegyseha :a rpejarre ,,r{a{ax" r{auar,

yrrpfen je npeg.nor Aa ce 3a AapeKTopa Jasuor KoMyururuor npe4yseha sa rpejarre ,,9a{aK"
{fauar, wrvrenyje KaHArrAar ca Panr Jrrrcre, flanxo taronuh, Ar,rlnoMlapauurfipaBn:ax ns tlauxa,

Ha rreplroA oA rreTr,rpr4 roAr4He.

CKYIIilI TI4HA |PMA IIAI{KA
Bpoj:

NPEACEAHI4K
Cxynrurune rpaAa 9aqra

Ilrop Tpu$yuoruh



Peuy6:rirxa Cp6aja
cKvn[lTI4HA rPAAA I{ATIKA
- Konucuja:a cnponolerre KoHxypca
sa u:6op Ar{peKropa j annrx npe4y:eha
Epoj: 06-176120-I
7. Aeuervr6ap 2020. ro.Er.rHe
IiAI{AK

07. 12. t0?0
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TPAACKO BEhE rPAAA TIATIKA

Y npranory AocraBJbaMo:

- Panr nacry KaHAHAara 3a N:6op Ar,rpeKropa Jansor npegy:eha 3a
yp6anucruuxo Lr [pocropHo rIJIaHapaBe, rpafenunclco 3eMJrlrrtrTe rr [yreBg
"fpagaq" r{a.{ar

- Paur nr{cry KaHIHAara :a u:6op A}rpeKropa JasHor npegy:eha sa rpejame
"{a.IaK" I{ar{aX

- 3anucirlrx o c[poBeAeHou us6opnoM nocrynr<y (:anacH]rK ca .&pyre
ceIHHrIe Kouacnje, oApx(aHe 7. neuepr6pa 202A. roguue).

nPEACEAHT{nA
cupono$erre Korrxypca

ianuux upegyeeha



Ha ocuony q,nalaa 41. cr. l. u 2.3aroua o jarnuna upegysehurraa (,,Cn. rJracHlrK
PC" 6poj 15/16 n 88/19),

Korraacuja sa cnponolelbe KoHxypca sa u:6op Ar4perropa januux npegy:eha
Ha ceAHr4r[{ ogpNauoj 7.1eqeu6pa 2020. roAuHe, cacrasula je

PAH| JIHCTY
KAH44AATA 3A r43BOP &DEKTOPA

JABHO| KOMyIIAJIHO| IIPEAy3EhA 34 TPEJ,A.ILE '6rt${r{K" r{Ar{AK

I

Kaugugar:a u:6op lfiperropa JasHor KoMyHaJrHor upeglaeha sa rpejame
,,9a.IaK" tlauaxje:

l. ,{auro ta:roruh, Ar{rrJr. rrpaBHr{K r,r: rlauxa, ca [poceqHona oqeuou 2,87.

II

Panr nusra ce AocraBJba fpagcrolr sehy rpaaa t{aqra.

CKyTIIIITI4I{A |PAAA qAr{KA
- Kouncuja :a cupoeof el+,e KoHK)pca

:a ns6op 4upercropa jaBHr{x upegyseha
Epoj:06-17620-l

7. geqeru6ap 2020. ro guwe



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. 

 

 

 

 

 



4. 

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. 



7. 

 

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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