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Република Србија                                                                                                                                                     

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-245/2020-01 

Датум: 21.10.2020. године 

ЦРНА ТРАВА 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 

бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник РС”, број 15/16 и 88/2019) и члана 40. став 1. тачка 12. Статута општине Црна Трава 

(„Службени гласник града Лесковца“, број 8/2019), Скупштина општине Црна Трава, на седници 

одржаној 21.10.2020. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

о именовању директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну 

инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава 

 

1. Именује се Милча Савић, дипломирани грађевински инжењер, за директора Јавног 

предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава, на 

период од четири године, почев од дана ступања на рад. 

2. Именовано лице дужно је да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања 

Решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

3. Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфрастрктуру „Вилин 

Луг“ је дужан да Скупштину општине Црна Трава обавести о дану ступања на рад 

именованог, у року који не може бити дужи од три дана од дана ступања на рад именованог 

директора. 

4. Ово решење је коначно. 

5. Решење о именовању, са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”, „Службеном гласнику града Лесковца” и на интернет страници општине Црна 

Трава. 

6. Даном ступања на рад новоименованог директора, Милчи Савићу, дипл. грађевинском 

инжењеру из Црне Траве, престаје функција ВД директора овог јавног предузећа, на коју је 

именован Решењем Скупштине општине Црна Трава број 06-122/2020-01 од 

25.06.2020.године („Службени гласник града Лесковца“, број 20/2020). 

 

Образложење  

 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 

24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16 и 88/2019), члана 40. 

став 1. тачка 12. Статута општине Црна Трава („Службени гласник града Лесковца“, број 8/2019). 

На основу Закона о јавним предузећима, Скупштина општине Црна Трава донела је Одлуку 

о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за комуналну делатност и 

путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава са текстом јавног огласа, број 06-124/2020-01 од 
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25. јуна 2020. године. Оглас Јавног конкурса објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 

98/2020, „Службеном гласнику града Лесковца”, број 20/2020, дневним новинама „Информер” 

дана 20.07.2020. године и на интернет страници општине Црна Трава. Огласом о Јавном конкурсу, 

између осталог, утврђени су услови за именовање директора, докази који се достављају уз пријаву, 

стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и начин њихове 

провере. 

Јавни конкурс за именовање директора спровела је Комисија за спровођење јавног конкурса 

за избор директора јавних предузећа, коју је именовала Скупштина општине Црна Трава, 

решењем, број 06-123/2020-01 од 25.06.2020. године („Службени гласник града Лесковца“, број 

20/2020). 

Рок за подношење пријава на конкурс је био 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у 

„Службеном гласнику РС“, а почео је да тече наредног дана од дана објављивања, односно од 

11.07.2020. године. Крајњи рок за подношење пријава био је 10.08.2020.године. 

           По истеку рока за подношење пријава на конкурс, Комисија је евидентирала и прегледала 

приспеле пријаве и записнички констатовала да је уредну и благовремену пријаву на јавни 

конкурс за именовање директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну 

инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава поднео само један кандидат, и то Милча Савић, 

дипломирани грађевински инжењер из Црне Траве. 

 С обзиром да је једини кандидат испуњавао све тражене услове, то је Комисија именованог 

уврстила на листу кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Изборни поступак 

спроведен је дана 07.09.2020. године, а у складу са Уредбом о мерилима за именовање директора 

јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16). 

Након обављеног изборног поступка Комисија је саставила ранг-листу кандидата који су 

испунили мерила прописана за избор, односно за именовање за директора ЈП „Вилин Луг“ и исту 

са пратећом документацијом доставила Скупштини општине Црна Трава. На ранг листи налази се 

само један (једини) кандидат – Милча Савић из Црне Траве, чији је резултат остварен у изборном 

поступку – 3 (три), те у потпуности испуњава захтеве за именовање за директора ЈП „Вилин Луг“. 

 Сходно члану 41. став 3. Закона о јавним предузећима припремљен је предлог акта о 

именовању првог (и јединог) кандидата са ранг листе, а то је Милча Савић, дипл.грађевински 

инжењер из Црне Траве. 

На основу достављене ранг-листе са пратећом документацијом и предлога решења о 

именовању, Скупштина општине Црна Трава је на седници одржаној 21.10.2020. године, за 

директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна 

Трава именовала Милчу Савића. 

У тачки 2. диспозитива овог решења Скупштина општине Црна Трава је одлучила у складу 

са чланом 43. став 1. Закона о јавним предузећима, а у тачки 4.  решења у складу са чланом 41. 

став 4. Закона о јавним предузећима. 

У тачки 5. диспозитива овог решења, Скупштина општине Црна Трава је одлучила у складу 

са чланом 42. Закона о јавним предузећима, а у тачки 6. диспозитива решења у складу са чланом 

52. став 1. Закона о јавним предузећима. 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се покренути управни спор пред 

Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана пријема решења. 

 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Јоца Митић 

_____________________ 

 


