
На основу члана 24. став 3. и члана 41. став 3.  и 4. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16)  и  члана 39.
Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број
6/08, 6/10 и 5/14),

Скупштина  општине  Ариље  на  17.  седници  одржаној 10.  05.
2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању директора ЈКП „Зелен“ Ариље

I
Именује  се  Милијанко  Митровић,  дипломирани  грађевински

инжењер, из  Ужица  за  директора  Јавног  комуналног  предузећа
„ Зелен“ Ариље, на мандатни период од четири године.

II
Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је.

III
Решење  објавити  у  „Службеном  гласнику  Републике  Србије,

„Службеном  гласнику  општине  Ариље“  и  на  интернет  страници
општине Ариље.

О  б р а з л о ж е њ е

Правни  основ  за  доношење  решења  представљају  одредбе
члана 41. став 3. Закона о јавним предузећима, којима је прописано
да  орган  који  је  надлежан  за  именовање,  након  разматрања
достављене листе и предлога акта одлучује о именовању директора
јавног предузећа,  изјашњавањем о  доношењу решења о именовању
првог кандидата са ранг листе и одредбе члана 39. Статута општине
Ариље  којим  је  прописано  да  Скупштина  општине  именује  и
разрешава директоре јавних предузећа чији је оснивач.

Скупштина  општине  Ариље  на  15.  седници  одржаној  02.  03.
2018.  године    донела  је  одлуку  о  спровођењу  јавног  конкурса,
огласила јавни конкурс за именовање директора ЈКП „ Зелен“ Ариље
и  донела  одлуку  о  образовању  Комисије  за  именовање  директора
јавних предузећа општине Ариље.

Оглас о јавном конкурсу за именовање директора ЈКП „ Зелен“
Ариље објављен је у „Службеном гласнику РС“ број 19/2018  од 14. 03.
2018.  године  и  у  дневном  листу  „Информер“.  Рок  за  подношење
пријава од  30 дана од дана објављивања конкурса у  „Службеном
гласнику РС“ истекао је закључно са 13. 04. 2018. године.

Комисија  за именовања је  на седници одржаној  17.  04.  2018.
године  у  12,00  часова  констатовала  је  да  је  пријаве  на  конкурс
поднео један кандидат, Милијанко Митровић. Комисија је утврдила да
Милијанко  Митровић  испуњава услове конкурса,  односно да  је уз
пријаву  приложио све  потребне  доказе.  Сходно  члану  40.  став  5.



Закона  о  јавним  предузећима,  Комисија  је  упутила  обавештење
кандидату Митровић Милијанку о отпочињању изборног поступка.

Дана  26.  04.  2018.  године  у  12,00  часова   Комисија  за
именовања је , у складу са чланом 40. Закона о јавним предузећима,
обавила усмену проверу стручне оспособљености, знања и вештина
кандидата у два дела.

          На 3.  седници одржаној  27.  04.  2018.  године Комисија је
извршила бодовање кандидата за именовање  директора ЈКП „Зелен“
Ариље  у  складу  са  Уредбом  о  мерилима  за  именовање  директора
јавног предузећа.
 

Комисија је Општинском већу општине Ариље доставила:

- Записник са 1.  седнице од 17. 04. 2018. године о отварању пријава;
- Записник са 2. седнице од 26. 04. 2018. године о обављеној усменој
провери стручне оспособљености, знања и вештина кандидата која је
спроведена у два дела;

- Записник са 3. седнице од 27. 04. 2018. године  на којој је извршено
бодовање кандидата за именовање директора ЈКП „Зелен“ Ариље.

 Општинско  веће је,  у  складу  са  чланом  41.  Закона  о  јавним
предузећима, припремило предлог  решења о именовању директора
ЈКП „Зелен“ и  доставило га Скупштини општине Ариље, као органу
надлежном за именовање.

У складу са наведеним, а на основу члана 41. став 3. Закона о
јавним предузећима и члана 39. Статута општине Ариље, Скупштина
општине Ариље, донела је решење као у диспозитиву.

Поука  о  правном  средству:  Против  овог  Решења  може  се
покренути  спор  код  надлежног  суда  у  року  од  15  дана  од  дана
пријема истог.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
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                                                                      Председник Скупштине
општине,

                                                                       Драгиша Терзић


