
Република Србија 

ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 
Број: 06-224/2022-III 

27. децембар 2022. године
ЧАЧАК

СКУПШТИНА ГР АДА ЧАЧКА 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС" 
бр.129/2007, 83/2014 -др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и 
члана 84. Статута града Чачка (,,Сл. лист града Чачка" бр. 6/2019), 

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 27. децембра 2022. године, 
утврдило Је 

ПРЕДЛОГ 
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ 
ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА "МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ 

па предлаже Скупштини да донесе 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ 
ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА "МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ 

у тексту који је достављен одборницима за седницу Скупштине. 

Известилац на седници Скупштине је Богдан Димитријевић, председник Комисије 
за спровођење поступка за избор директора јавних предузећа. 



На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл. гласник РС" бр. 

15/2016 и 88/2019) и члана 54. став 1. тачка 11. Статута града Чачка (,,Сл. лист града 
Чачка" бр. 6/2019) 

Скупштина града Чачка, на седници одржаној ______ 2022. године, 

донелаЈе 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ
ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА "МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ

1. Срђан Бошковић, дипломирани инжењер информатике из Ракове, именује се за
директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца

,,Моравац" Мрчајевци, на период од четири године.

2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од 8 (осам) дана од дана

објављивања овог решења у "Службеном гласнику Републике Србије".

3. Ово решење је коначно.

4. Решење са образложењем објавити у "Службеном гласнику Републике Србије,

,,Службеном листу града Чачка" и на интернет страници града Чачка.

Образложење 

Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да директора 
јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен 

статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на основу 
спроведеног Јавног конкурса. 

Статутом града Чачка, чланом 54. став 1. тачка 11. прописано је да Скупштина 

града именује директоре јавних предузећа чији је оснивач у складу са законом. 
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 28. и 29. октобра донела је Одлуку 

о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за 
водовод, одржавање чистоће и пијаца "Моравац" Мрчајевци (,,Службени лист града 
Чачка, број 22/2022) и огласила Јавни конкурс за именовање директора Јавног 

комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца "Моравац" Мрчајевци 
(,,Служени лист града Чачка, број 22/2022). 

Јавни конкурс објављен је у "Службеном гласнику РС" бр. 123/2022, дневним 
новинама "Српски телеграф" и на интернет страници града Чачка. 

Јавни конкурс је био отворен 30 дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Србије" 
Јавни конкурс спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор директора 

јавних предузећа, коју је Решењем образовала Скупштина града Чачка (,,Службени 
лист града Чачка" број 13/2019, 5/2022 и 26/2022). 

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, по 
истеку рока за подношење пријава, констатовала је да је на Јавном конкурсу за 

именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и 
пијаца "Моравац" Мрчајевци благовремено поднета 1 пријава. На основу увида у 



доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз 
пријаву кандидата, Комисија је на седници одржаној 9. децембра 2022. године, а у 
складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца "Моравац" Мрчајевци и 
то: 

1. Срђан Бошковић, дипломирани инжењер информатике из Ракове

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа је, 
примењујући мерила утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 
предузећа, спровела изборни поступак у коме је увидом у податке из пријаве, поднету и 
прибављену документацију и усменим разговором, извршила оцену стручне 
оспособљености, знања и вештина кандидата. 

На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 40. став 3. Закона о 
јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној 22. децембра 2022. године, 
утврдила резултате за кандидате и на основу члана 41. став 1. Закона о јавним о јавним 
предузећима, саставила Ранг листу кандидата за избор директора Јавног комуналног 
предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца "Моравац" Мрчајевци на коју је 
уврстила 1 кандидата који је испунио прописане услове за избор директора Јавног 
комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца "Моравац" Мрчајевци. 

На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора Јавног 
комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца "Моравац" Мрчајевци и 
Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног комуналног 
предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца "Моравац" Мрчајевци именује 
кандидат са Ранг листе: Срђан Бошковић, дипломирани инжењер информатике из 
Ракове, на период од четири године. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број:. _ ______ _ 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић 



Република Србија 
СКУПШТИНА ГР АДА ЧАЧКА 
- Комисија за спровођење конкурса
за избор директора јавних предузећа 

Број: 06-211/22-I 
22.децембар 2022.године
ЧА ЧАК

2 3. 12. 2022 

lРИМЉЕНО:. ___ _ 

Г� Д Ч!АЧ С( 
ГРАДСКА УПРАВА 

'1ИСАРНИUА V./J ЧА� 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЧАЧКА 

У прилогу достављамо: 

- Ранг листу кандидата за избор директора Јавног предузећа за
урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве 
"Градац" Чачак 

- Ранг листу кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа
за водовод, одржавање чистоће и пијаца "Моравац" Мрчајевци 

- Записник о спроведеном изборном поступку (записник са четврте
седнице Комисије, одржане 22. децембра 2022. године). 



На основу члана 41. ст. 1. и 2. Закона о јавним предузећима (,,Сл. гласник 
РС" број 15/2016 и 88/2019), 

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, 

на седници одржаној 22. децембра 2022. године, саставила је 

РАНГ ЛИСТУ 
КАНДИДАТ А ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОР А 

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. Срђан Бошковић, дипломирани инжењер информатике, из Ракове, са

просечном оценом :::::2,36.

II 

Ранг листа се доставља Градском већу града Чачка. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
- Комисија за спровођење конкурса

за избор директора јавних предузећа
Број: 06-211/22-I 

22. децембар 2022. године



ЗА ПИС НИК 

О СПРОВЕДЕНОМ ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ 
четврта седница Комисије за спровођење конкурса 

за избор директора јавних предузећа, одржане 22. децембра 2022. године, 
у канцеларији секретара Скупштине града Чачка 

Седница Комисије почела је у 9 сати и 25 минута. 

Седницу је отворио и њеним радом руководио Богдан Димитријевић, 
председник Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних 
предузећа. 

Седници Комисије присуствовали су Богдан Димитријевић, председник 

Комисије, Раденко Ацовић, Надежда Симовић и Славко Мајсторовић, чланови 

Комисије. 

Седници Комисије није присуствовао 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 прве тачке дневног реда, присуствовали Александар 
Максимовић и Милан Бојовић кандидати по конкурсу за именовање директора 
ЈП "Градац" Чачак, а у току друге тачке дневног реда, присуствовао је Срђан 
Бошковић, кандидат по конкурсу за именовање директора ЈКП "Моравац" 
Мрчајевци. 

Седници је присуствовао Владимир Романдић, секретар Скупштине града 
Чачка. 

Председавајући је питао чланове Комисије да ли имају примедби на 
записник са треће седнице Комисије, одржане 21. децембра 2022. 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 треће седнице Комисије за спровођење конкурса за 
избор директора јавних предузећа, одржане 21. децембра 2022. 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. 

Дн е в н и  р е д

1. Усмена провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата

по конкурсу за именовање директора ЈП "Градац" Чачак 

2. У смена провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата

по конкурсу за именовање директора ЈКП "Моравац" Мрчајевци 

3. Састављање ранг листе кандидата за избор директора ЈП "Градац" Чачак

4. Састављање ранг листе кандидата за избор директора ЈКП "Моравац"

Мрчајевци 

Пре преласка на рад по тачкама дневног реда, председник Комисије је 
обавестио Комисију о налазима са квалификацијама за све кандидате по 
конкурсима, који су достављени из Националне службе за запошљавање, након 
извршене провере вештина кандидата, у складу са Уредбом о мерилима за 
именовање директора јавног предузећа (,,Сл. гласник РС" број 65/2016). Комисија 
је утврдила оцене вештина кандидата: 

Александар Максимовић - 3 
Милан Бојовић - 3 
Срђан Бошковић - 3 

РАД ПО ДНЕВНОМ РЕДУ 

ПРВА ТАЧКА: У смена провера стручне оспособљености. знања и вештина 
кандидата по конкурсу за именовање директора m .. Градац" 
Чачак 

Комисија је извршила усмену проверу стручне оспособљености, знања и 
вештина кандидата по конкурсу за именовање директора ЈП "Градац" Чачак, који 
је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 123 од 4. новембра 2022. године, 
Службеном листу града Чачка бр. 22/2022 и дневним новинама "Српски 
телеграф". На конкурс су се пријавила два кандидата: Александар Максимовић, 
дипл. инж. агрономије из Чачка, и Милан Бојовић, дипл. економиста из Чачка, а 
Комисија је на првој седници, од 9. децембра 2022. године, утврдила да су пријаве 
кандидата благовремене, да су достављени сви докази тражени конкурсом и да 
кандидати испуњавају услове конкурса. 

Комисија је прво позвала и извршила усмену проверу стручне 
оспособљености, знања и вештина кандидата Александра Максимовића. 

Председник Комисије је обавестио кандидата о начину усмене провере и 
предата су му питања, која је Комисија припремила на другој седници, одржаној 
16. децембра 2022. године.

Кандидат Александар Максњ'\,fовић је одговарао на припремљена питања, 
као и потпитања, која је у току његовог излагања, постављао Богдан 



3. 

Димитријевић, председник Комисије, ради појашњења појединих одговора. 

Након завршеног разговора, Комисија се захвалила кандидату и он је изашао. 

Након тога Комисија је позвала и извршила усмену проверу стручне 

оспособљености, знања и вештина кандидата Милана Бојовића. 

Председник Комисије је обавестио кандидата о начину усмене провере и 

предата су му питања, која је Комисија припремила на другој седници, одржаној 

16. децембра 2022. године.

Кандидат Милан Бојовић је одговарао на припремљена питања, као и 

потпитања, која су у току његовог излагања, постављали Богдан Димитријевић, 

председник Комисије, Славко Мајсторовић и Надежда Симовић, чланови 

Комисије, ради појашњења појединих одговора. Након завршеног разговора, 

Комисија се захвалила кандидату и он је изашао. 

Пошто је завршен разговор са кандидатима, председник и чланови 
Комисије су бројчано оценили сваки одговор кандидата појединачно, као и 
вештину комуникације у међуљудским односима, оценом од један до три, и 

утврдили просечну оцену усменог дела провере стручне оспособљености, знања 
и вештина сваког кандидата. 

За кандидата Александра Максимовића утврђена је просечна оцена са 

усменог дела провере стручне оспособљености знања и вештина :::::2,035. 

За кандидата Милана Бојовића утврђена је просечна оцена са усменог дела 
провере стручне оспособљености знања и вештина :::::2,893. 

ДРУГ А ТАЧКА: У смена провера стручне оспособљености. знања и вештина 
кандидата по конкурсу за именовање директора ЖП 
.,Моравац" Мрчајевци 

Комисија је извршила усмену проверу стручне оспособљености, знања и 
вештина кандидата по конкурсу за именовање директора Л<П "Моравац" 
Мрчајевци, који је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 123 од 4. новембра 
2022. године, Службеном листу града Чачка бр. 22/2022 и дневним новинама 
,,Српски телеграф". На конкурс се пријавио један кандидат Срђан Бошковић, 
дипл. инж. информатике из Ракове, а Комисија је на првој седници, од 9. децембра 
2022. године, утврдила да је пријава кандидата благовремена, да су достављени 
сви докази тражени конкурсом и да кандидат испуњава услове конкурса. 

Комисија је позвала и извршила усмену проверу стручне 
оспособљености, знања и вештина кандидата Срђана Бошковића. 

Председник Комисије је обавестио кандидата о начину усмене провере и 
предата су му питања, која је Комисија припремила на другој седници, одржаној 
16. децембра 2022. године.
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Кандидат Срђан Бошковић је одговарао на припремљена питања, као и 

потпитања, која је у току његовог излагања постављао Богдан Димитријевић, 

председник Комисије, ради појашњења појединих одговора. Након завршеног 

разговора, Комисија се захвалила кандидату и он је изашао. 

Пошто је завршен разговор са кандидатом, председник и чланови 

Комисије су бројчано оценили сваки одговор кандидата појединачно, као и 

вештину комуникације у међуљудским односима, оценом од један до три, и 

утврдили просечну оцену усменог дела провере стручне оспособљености, знања 

и вештина кандидата. 

За кандидата Срђана Бошковића утврђена је просечна оцена са усменог 
дела провере стручне оспособљености знања и вештина ::::;2,904. 

ТРЕЋА ТАЧКА: Састављање ранг листе кандидата за избор 
директора m ,.Градац" Чачак 

Комисија је приступила израчунавању просечне оцене за кандидате по 
конкурсу за именовање директора Ш "Градац" 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 на другој седници, одржаној 16. 
децембра 2022. године), 
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 првој тачки дневног реда). 

Комисија је утврдила да је просечна оцена кандидата Александра 
Максимовића, према мерилима прописаним Уредбом ::::;2,25. 

Комисија је утврдила да је просечна оцена кандидата Милана Бојовића, према 
мерилима прописаним Уредбом ::::;2,61. 

Комисија је затим једногласно, 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" ЧА ЧАК 
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I 

Кандидати за избор директора Јавног предузећа "Градац" Чачак су:

1. Милан Бојовић, дипл. економиста из Чачка, са просечном оценом ;с:;2,,61.

2. Александар Максимовић, дипл. инжењер агрономије из Чачка, са просечном
оценом ;с:;2,,25.

II 

Ранг листа се доставља Градском већу града Чачка. 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: Састављање ранг листе кандидата за избор директора 
ЈКП "Моравац" Мрчајевци 

Комисија је приступила израчунавању просечне оцене за Срђана 
Бошковића, кандидата по конкурсу за именовање ЈКП "Моравац" Мрчајевци, 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 на другој седници, одржаној 16. 
децембра 2022. године), 
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 другој тачки дневног реда). 

Комисија је утврдила да је просечна оцена кандидата Срђана Бошковића, 
према мерилима прописаним Уредбом :::::2,36. 

Комисија је затим једногласно, 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 ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ 

ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА "МОРАВАЦ" МРЧАЈЕВЦИ

Кандидат за избор директора Јавног комуналног предузећа "Моравац" 

Мрчајевци је: 
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1. Срђан Бошковић, дипл. инж. информатике из Ракове, са просечном оценом ::::::2,36.

II 

Ранг листа се доставља Градском већу града Чачка. 

* * *

Комисија је затим, за известиоца Комисије на седници Скупштине, 

једногласно, одредила Богдана Димитријевића, председника Комисије. 

* * *

Овим је дневни ред седнице Комисије исцрпљен, па је председник 
Комисије у 11 сати и 20 минута, закључио четврту седницу Комисије. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
- Комисија за спровођење конкурса за избор

директора јавних предузећа 
Број: 06-211/22-I 

22. децембар 2022. године


