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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.
закон и 101/16-др.закон) и члана 21. и члана 40. став 1. тачка
22. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник
општине Мало Црниће“, број 12/08, 6/11 и 1/16),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 10. 08. 2017. године, разматрајући Извештај о
пословању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа-Мало
Црниће“ Мало Црниће за 2016. годину, доноси
ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја о пословању Јавног комуналног
предузећа „Чистоћа-Мало Црниће“ Мало Црниће за
2016. годину
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Извештај о пословању Јавног комуналног
предузећа „Чистоћа-Мало Црниће“ Мало Црниће за 2016.
годину, у складу са Одлуком коју је донео Надзорни одбор  
Јавног   комуналног   предузећа   „Чистоћа-Мало Црниће“  
Мало  Црниће, број 352-239-3, на седници одржаној дана 16.
06. 2017. године.

11.08.2017.
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На основу члана   59. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 13в. Одлуке
о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа-Мало
Црниће“ Мало Црниће („Службени гласник општине Мало
Црниће“, број 1/2005, 2/2005, 6/2005, 6/2011 и 1/2013) и члана
19. и члана 40. Статута општине Мало Црниће („Службени
гласник општине Мало Црниће“, број 12/2008, 6/2011 и
1/2016),
Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној
10. 08. 2017. године,   разматрајући Програм о изменама и
допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа
„Чистоћа-Мало Црниће“ Мало Црниће за 2017. годину,
доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм о изменама и
допунама Програма пословања Јавног комуналног
предузећа „Чистоћа-Мало Црниће“ Мало Црниће
за 2017. годину
I

Саставни део Одлуке је Извештај о пословању Јавног
комуналног предузећа „Чистоћа-Мало Црниће“ Мало
Црниће за 2016. годину.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм о изменама и
допунама Програма пословања Јавног комуналног
предузећа „Чистоћа-Мало Црниће“ Мало Црниће за 2017.
годину, у складу са Одлуком коју је донео Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа „Чистоћа-Мало Црниће“
Мало Црниће, број 352-236-10, на седници одржаној дана
16. 06. 2017. године.

Члан 3.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Мало Црниће“.

Саставни део Решења је Програм о изменама и
допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа
„Чистоћа-Мало Црниће“ Мало Црниће за 2017. годину.

Члан 2.

I/01 Број: 020-73/2017
У Малом Црнићу, 10. 08. 2017.  године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

III
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у
''Службеном гласнику општине Мало Црниће''.

ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р.
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I/01 Број: 020-74/2017
У Малом Црнићу, 10. 08. 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић,с.р.
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           На основу члана 38. став 2.  и члана 39. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), члана
32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.
закон) и члана 40. став 1. тачка 10) Статута општине Мало
Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број
12/2008, 6/2011 и 1/2016),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 10. 08. 2017. године, доноси
ОДЛУКУ
о спровођењу јавног конкурса за избор директора
Јавног комуналног предузећа „Чистоћа-Мало Црниће“
Мало Црниће
и расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор директора Јавног комуналног предузећа
„Чистоћа-Мало Црниће“ Мало Црниће
1. Подаци о јавном предузећу: Јавно комунално
предузеће „Чистоћа-Мало Црниће“ Мало Црниће
Седиште Јавног предузећа је: Мало Црниће,
ул. Маршала Тита број 80.
Претежна
делатност
Јавног предузећа је: 36.00 – сакупљање, пречишћавање
и дистрибуција воде. ПИБ:   104645664    Матични број:
20179066
2. Радно место: директор Јавног комуналног предузећа
''Чистоћа-Мало Црниће'' Мало Црниће.
Послови директора: представља и заступа Предузеће,
организује и руководи процесом рада, води пословање
Предузећа, одговара за законитост рада Предузећа за
реализацију одлука и других аката Скупштине општине,
Председника општине и Општинског већа, предлаже
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дугорочни и средњорочни план пословне стратегије развоја
Предузећа и одговоран је за њихово спровођење, предлаже
годишњи, односно трогодишњи програм пословања и
одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске
извештаје,   предлаже доношење посебног програма
коришћења средстава из буџета општине (субвенције,
гаранције или коришћење других средстава), извршава
одлуке надзорног одбора, бира извршне директоре, бира
представнике јавног предузећа у Скупштини друштва
капитала чији је једини власник Предузеће, по претходно
прибављеној сагласности Скупштине општине, закључује
уговоре о раду са извршним директорима, у складу са
законом којим се уређују радни односи, доноси акт о
систематизацији, предлаже надзорном одбору доношење
акта о исплати стимулације извршним директорима,
предлаже надзорном одбору доношење одлука и других аката
из делокруга директора, одлучује о појединачним правима,
обавезама и одговорностима запослених у складу са законом,
колективним уговором и статутом Предузећа, доноси план
набавки за текућу годину, доноси одлуку о поступцима
јавних набавки и набавки на које се не примењује Закон о
јавним набавкама, врши и друге послове одређене законом и
статутом Предузећа.
3. Услови за именовање:
Право пријављивања имају сви заинтересовани
кандидати који осим општих услова прописаних одредбама
Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005,
61/2005 и 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука УС),
испуњавају и следеће посебне услове:
-  да је пунолетно и пословно способно лице;
- да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, односно
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама економског,
правног или грађевинског смера;
- да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање, од чега три
године на руководећем положају у оквиру комуналних или
сличних делатности;
- да има проверене резултате у погледу стручних,
организационих и других радних способности;
- да познаје област корпоративног управљања;
- да има радно искуство у организовању рада и вођења
послова;
- да није члан органа политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције политичке
странке;
- да није осуђивано на казну затвора од најмање 6
месеци,
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- да му нису изречене мере безбедности у складу са законом
којим се уређују кривична дела и то: обавезно психијатријско
лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно
лечење алкохоличара и забрана вршења позива делатности
и дужности.
Учесници конкурса за избор директора јавног предузећа
дужни су да уз пријаву на конкурс поднесу програм који
намеравају да остваре у циљу развоја јавног предузећа и
повећања добити.
Стручна оспособљеност, знање или вештине кандидата
за избор директора јавног предузећа оцењује се увидом
у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни
конкурс, писменом и усменом провером, односно на други
одговарајући начин сходно потребама рада јавног предузећа,
у складу са Законом о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/2016) и Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа („Службени гласник
РС“, број 65/2016).
Директор се именује на период од 4 године.
4. Место рада: Мало Црниће.
5. Уз пријаву са биографијом, кандидати подносе:
- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверену фотокопију);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију);
- оверену фотокопију дипломе;
- доказ о радном искуству (тачка 3. Услови за
именовање);
- изјаву дату под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу да лице није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу функције у
органу политичке странке;
- потврду од надлежног органа да лице није осуђивано
на казну затвора од најмање 6 месеци;
- потврду надлежног органа да лицу, у складу са
законом којим се уређују кривична дела, није изречена мера
безбедности обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи, обавезно психијатријско лечење
на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење
алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и
дужности.

назнаком: „Пријава на јавни конкурс за избор директора ЈКП
„Чистоћа-Мало Црниће“.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата,
датум и место рођења, адресу становања, податке о
образовању, број телефона, e-mail адресу, податке о врсти и
дужини радног искуства с кратким описом послова на којима
је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс
и одговорности на тим пословима, податке о стручном
усавршавању и податке о посебним областима знања.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је
дипл. правник Јелица Мрдак, телефон 012/280-016.
7. У изборном поступку се стручне способности,
знања и вештине кандидата оцењују писменом и усменом
провером. О термину одржавања писмене и усмене провере,
кандидати који су ушли у ужи избор, биће   благовремено
обавештени од стране Комисије. У току писмене и усмене
провере Комисија ће оценити управљачке вештине и знања
кандидата из делокруга рада Јавног предузећа.
НАПОМЕНА: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија
одбацује закључком против кога није допуштена посебна
жалба.
Овај конкурс објављује се у „Службеном гласнику
Републике Србије“, „Службеном гласнику општине Мало
Црниће“,  једним дневним новинама које се дистрибуирају
на целој територији Републике Србије и интернет страници
Општине Мало Црниће, www.opstinamalocrnice.org.
I/01 Број: 020-75/2017
У Малом Црнићу, 10. 08. 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић,с.р.

6. Пријава са пропратном документацијом подноси
се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса
у „Службеном гласнику Републике Србије“, Комисији за
спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа
чији је оснивач општина Мало Црниће (у даљем тексту:
Комисија), на адресу: 12311 Мало Црниће, ул. Маршала Тита
80., или преко писарнице Општинске управе Мало Црниће,
на истој адреси. Пријаве се подносе у затвореној коверти са
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           На основу члана 32. став 1. тачка 6.  Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014др.закон и 101/2016-др.закон), члана 27. став 10. Закона
о јавној својини (''Службени гласник РС'', број 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон и 108/2016) и члана
137. Статута општине Мало Црниће (''Службени гласник
општине Мало Црниће'', број 12/2008, 6/2011 и 1/2016),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 10. 08.  2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПРИБАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
Члан 1.

56

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон и
101/2016-др.закон), члана 39. Закона о туризму („Службени
гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 99/2011 – др.закон,  
93/2012   и   84/2015), члана 4. Закона о јавним службама
(„Службени гласник РС“, број 42/1991, 71/1994, 79/2005др.закон, 81/2005 – испр.др.закона, 83/2005 – испр.др.закона
и 83/2014 – др.закон) и члана 40.   Статута општине Мало
Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће'“, број
12/2008, 6/2011 и 1/2016),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 10. 08. 2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОРГАНИЗОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

У Одлуци о прибављању и располагању стварима у
јавној својини општине Мало Црниће (''Службени гласник
општине Мало Црниће'', број 7/2014 и 2/2017), у даљем
тексту Одлука,  члан 30. став 1. и 4. мења се тако што се речи
'' Председник општине '', замењују речима '' Општинско веће
општине Мало Црниће ''.

У Одлуци о организовању Туристичке организације
општине Мало Црниће (''Службени гласник општине Мало
Црниће'', број 1/2013),  члан 8. мења се и гласи:

Члан 2.

'' Члан 8.

У члану 31. став 2. и 3.. Одлуке, речи ''Председник
општине'', замењују се речима   ''Општинско веће општине
Мало Црниће''.

Претежна делатност Туристичке организације је:

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Мало
Црниће''.
I/01Број: 020-76/2017
У Малом Црнићу, 10. 08. 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК
Горанка Стевић, с.р.
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Члан 1.

84.13 – уређење пословања и допринос успешнијем
пословању у области економије
Туристичка организација општине Мало Црниће
обавља следеће послове:
1) промоције и развоја туризма општине Мало Црниће;
2) кооринирања активности и сарадње између привредних
и других субјеката у туризму који непосредно и
посредно делују на унапређењу развоја и промоцији
туризма и на програмима едукације и усавршавања
вештина запослених у туризму;
3) доношења годишњег програма и плана промотивних
активности у складу са Стратегијским маркетинг
планом, плановима и програмима ТОС-а;
4) обезбеђивања и унапређивања информативнопропагандног материјала којим се промовишу
туристичке вредности општине Мало Црниће(штампане
публикације, аудио и видео промотивни материјал,
on line средства промоције - интернет презентација,
друштвене мреже и пратеће дигиталне активности,
сувенири итд.);
5) прикупљања и објављивања информација о целокупној
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6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)

туристичкој понуди на својој територији, као и друге
послове од значаја за промоцију туризма;
организовања и учешћа у организацији туристичких,
научних, стручних, спортских, култирних и других
скупова и манифестација;
организовања туристичко-информативних центара (за
прихват туриста, пружање бесплатних информација
туристима, прикупљање података за потребе
информисања туриста, упознавање туриста са
квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних
органа са притужбама туриста и др.);
управљача туристичког простора;
посредовања у пружању услуга у домаћој радиности и
сеоском туристичком домаћинству;
подстицања реализације програма изградње туристичке
инфраструктуре и уређења простора;
израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и
међународних пројеката из области туризма;
припреме и прикупљања података, састављање
упитника, анализа и других информација;
друге активности у складу са законом, оснивачким
актом и статутом.''

I/01 Број: 020-77/2017
У Малом Црнићу, 10. 08. 2017.  године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р.
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На основу члана 17. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број  15/2016) и члана 40. Статута
општине Мало Црниће („Службени гласник оптшине Мало
Црниће“, број 12/2008, 6/2011 и 1/2016),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 10. 08. 2017. године, доноси

Члан 2.

РЕШЕЊЕ
о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Чистоћа-Мало Црниће“ Мало Црниће

'' Члан 13.

I

Директора Туристичке организације именује и
разрешава Скупштина општине Мало Црниће. Директор
туристичке организације мора да поседује:

ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Чистоћа-Мало Црниће“ Мало Црниће,  у саставу:

Члан 13. мења се и гласи:

1)

2)
3)

стечено високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету;
радно искуство од четири године, од чега најмање две
године на руководећим пословима;
активно знање страног језика који је обухваћен
наставним планом и програмом министарства
надлежног за послове просвете.''
Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Мало
Црниће''.                     

1. Маја Животић Стевановић, дипломирани инжењер
шумарства, председник
2. Мр Милан Ранковић, дипломирани инжењер
грађевинарства, члан
3. Никола Ивић, дипломирани економиста,   из реда
запослених, члан.
II
Надзорни одбор из става I. овог решења именује се на
период од 4 (четири) године.
III
Даном доношења овог решења престаје да важи
Решење о именовању  Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Чистоћа-Мало Црниће“ Мало Црниће, број 02094/2013, од 27. 06. 2013. године и број 02-144/2015, од 04. 09.
2015. године.
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IV

III

Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине
Мало Црниће“.

Задатак Комисије је да спроводи изборни поступак
за избор и именовање директора јавних предузећа чији
је оснивач Општина Мало Црниће, у складу са Законом о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016)
и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног
предузећа („Службени гласник РС“, број 65/2016).
Стручне и административно-техничке послове за
потребе Комисије обављаће Одељење за привреду, урбанизам
и инспекцијске послове Општинске управе општине Мало
Црниће.

I/01 Број: 020-78/2017
У Малом Црнићу, 10. 08. 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић,с.р.

IV
Комисија ће користити печат Скупштине општине
Мало Црниће.
V
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На основу члана 34. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број  15/2016) и члана 40. Статута
општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало
Црниће“, број 12/2008, 6/2011 и 1/2016),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 10. 08. 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа чији је оснивач општина
Мало Црниће
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење конкурса за
избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина
Мало Црниће (у даљем тексту: Комисија) у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Вукашин Јевремовић дипл. правник, председник,
Горица Стојадиновић, члан
Бобан Гајић, члан
Јелица Мрдак, члан
Никола Ивић, члан
II

Комисија из става I. овог решења именује се на период
од 3 (три) године.
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Даном доношења овог решења престаје да важи
Решење о образовању Комисије за именовање директора
јавних предузећа чији је оснивач општина Мало Црниће,
број 06-19/2013, од 27. 06. 2013. године.
VI
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине
Мало Црниће''.
I/01  Број: 020-79/2017
У Малом Црнићу, 10. 08. 2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 46. став 1.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
15/2016), члана 58. Одлуке о усклађивању пословања Јавног
комуналног предузећа „Чистоћа-Мало Црниће“ Мало Црниће
са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 15/2016) објављене у „Службеном гласнику општине
Мало Црниће“, број 15/2016 и члана 40. став 1. тачка
10. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник
општине Мало Црниће“, број 12/2008, 6/2011 и 1/2016),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 10. 08. 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о престанку функције директора Јавног комуналног
предузећа „Чистоћа-Мало Црниће“ Мало Црниће
1. Мирославу Живојиновићу, дипломираном
економисти из Маљуревца, престаје функција директора
Јавног комуналног предузећа „Чистоћа-Мало Црниће“ Мало
Црниће дана 30. 08. 2017. године, због истека периода на
који је именован.
2. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику
општине Мало Црниће“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о престанку
функције директора Јавног комуналног предузећа „ЧистоћаМало Црниће“ , садржан је у одредбама члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.
закон) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Мало
Црниће  („Службени гласник општине Мало Црниће“, број
12/2008, 6/2011 и 1/2016), којима је утврђено да Скупштина
општине именује и разрешава управни и надзорни одбор,
именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа,
организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на
њихове статуте, у складу са законом.
Имајући у виду одредбе члана 46. став 1. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“,
број 15/16) којим је утврђено да мандат  директора престаје
истеком периода на који је именован, а да Мирославу
Живојиновићу истиче мандат директора Јавног комуналног
предузећа „Чистоћа-Мало Црниће“ Мало Црниће,  донето је
решење као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Против овог решења може се
поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу у року од 60 дана
од дана пријема овог решења.
I/01 Број: 020-80/2017
У Малом Црнићу, 10. 08.  2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стевић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 46. став
1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 15/16), члана 63. Одлуке о усклађивању пословања
Јавног комуналног предузећа „Чистоћа-Мало Црниће“
Мало Црниће са Законом о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/16) објављене у („Службеном гласнику
општине Мало Црниће“, број 19/16) и члана 40. став 1. тачка
10. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник
општине Мало Црниће“, број 12/08, 6/11 и 1/16),
Скупштина општине Мало Црниће на седници
одржаној 10. 08. 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора Јавног
комуналног предузећа
''Чистоћа-Мало Црниће'' Мало Црниће
1. Мирослав Живојиновић, дипломирани економиста
из Маљуревца, именује се за вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа „Чистоћа-Мало Црниће“ Мало
Црниће, на период до једне године, односно до именовања
директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа-Мало
Црниће“ Мало Црниће, у складу са Законом о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број
15/16), почев од 31. 08. 2017. године.
2. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику
општине Мало Црниће“.
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Образложење
Правни основ за доношење Решења о именовању
вршиоца дужности директора Јавног комуналног
предузећа „Чистоћа-Мало Црниће“ Мало Црниће садржан
је у одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 40. став 1.
тачка 10. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник
општине Мало Црниће“, број 12/08, 6/11 и 1/16) којима је
утврђено да Скупштина општине именује и разрешава
управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре
јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са
законом.
Чланом 52. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије“, број 15/16) утврђено је да се
вршилац дужности директора може именовати до именовања
директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу,
као и да период обављања функције вршиоца дужности
директора не може бити дужи од једне године.
С обзиром да   досадашњем директору Мирославу
Живојиновићу истиче мандатни период на који је именован,
дана 30. 08. 2017. године, неопходно је именовати вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа „ЧистоћаМало Црниће“ Мало Црниће, до именовања директора по
спроведеном јавном конкурсу.
Мирослав Живојиновић, дипломирани економиста
испуњава услове за именовање вршиоца дужности
директора утврђене чланом 25. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, 15/16).
На основу напред наведеног, а на предлог овлашћеног
предлагача донето је решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог решења може
се поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу у року од 60 дана
од дана пријема овог решења.
I/01 Број: 020-81/2017
У Малом Црнићу, 10. 08.  2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Горанка Стеевић,с.р.
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Скупштина општине Мало Црниће на основу чл. 38.
и 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса
за избор директора Јавног комуналног предузећа „ЧистоћаМало Црниће“ Мало Црниће, број I/01 Број: 020-75/2017, од
10. 08. 2017. године, оглашава:
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор директора Јавног комуналног предузећа
„Чистоћа-Мало Црниће“ Мало Црниће
1. Подаци о јавном предузећу: Јавно комунално
предузеће „Чистоћа-Мало Црниће“ Мало Црниће
Седиште Јавног предузећа је: Мало Црниће, ул.
Маршала Тита број 80.
Претежна делатност Јавног предузећа је: 36.00 – сакупљање,
пречишћавање и дистрибуција воде. ПИБ:   104645664   
Матични број: 20179066
2. Радно место: директор Јавног комуналног предузећа
''Чистоћа-Мало Црниће'' Мало Црниће.
Послови директора: представља и заступа Предузеће,
организује и руководи процесом рада, води пословање
Предузећа, одговара за законитост рада Предузећа за
реализацију одлука и других аката Скупштине општине,
Председника општине и Општинског већа, предлаже
дугорочни и средњорочни план пословне стратегије развоја
Предузећа и одговоран је за њихово спровођење, предлаже
годишњи, односно трогодишњи програм пословања и
одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске
извештаје,   предлаже доношење посебног програма
коришћења средстава из буџета општине (субвенције,
гаранције или коришћење других средстава), извршава
одлуке надзорног одбора, бира извршне директоре, бира
представнике јавног предузећа у Скупштини друштва
капитала чији је једини власник Предузеће, по претходно
прибављеној сагласности Скупштине општине, закључује
уговоре о раду са извршним директорима, у складу са
законом којим се уређују радни односи, доноси акт о
систематизацији, предлаже надзорном одбору доношење
акта о исплати стимулације извршним директорима,
предлаже надзорном одбору доношење одлука и других аката
из делокруга директора, одлучује о појединачним правима,
обавезама и одговорностима запослених у складу са законом,
колективним уговором и статутом Предузећа, доноси план
набавки за текућу годину, доноси одлуку о поступцима
јавних набавки и набавки на које се не примењује Закон о
јавним набавкама, врши и друге послове одређене законом и
статутом Предузећа.
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3. Услови за именовање:
Право пријављивања имају сви заинтересовани
кандидати који осим општих услова прописаних одредбама
Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005,
61/2005 и 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука УС),
испуњавају и следеће посебне услове:
-  да је пунолетно и пословно способно лице;
- да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, односно
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама економског,
правног или грађевинског смера;
- да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање, од чега три
године на руководећем положају у оквиру комуналних или
сличних делатности;
- да има проверене резултате у погледу стручних,
организационих и других радних способности;
- да познаје област корпоративног управљања;
- да има радно искуство у организовању рада и вођења
послова;
- да није члан органа политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције политичке
странке;
- да није осуђивано на казну затвора од најмање 6
месеци,
- да му нису изречене мере безбедности у складу са законом
којим се уређују кривична дела и то: обавезно психијатријско
лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно
лечење алкохоличара и забрана вршења позива делатности
и дужности.
Учесници конкурса за избор директора јавног предузећа
дужни су да уз пријаву на конкурс поднесу програм који
намеравају да остваре у циљу развоја јавног предузећа и
повећања добити.
Стручна оспособљеност, знање или вештине кандидата
за избор директора јавног предузећа оцењује се увидом
у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни
конкурс, писменом и усменом провером, односно на други
одговарајући начин сходно потребама рада јавног предузећа,
у складу са Законом о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/2016) и Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа („Службени гласник
РС“, број 65/2016).
Директор се именује на период од 4 године.

или оверену фотокопију);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију);
- оверену фотокопију дипломе;
- доказ о радном искуству (тачка 3. Услови за
именовање);
- изјаву дату под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу да лице није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу функције у
органу политичке странке;
- потврду од надлежног органа да лице није осуђивано
на казну затвора од најмање 6 месеци;
- потврду надлежног органа да лицу, у складу са
законом којим се уређују кривична дела, није изречена мера
безбедности обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи, обавезно психијатријско лечење
на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење
алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и
дужности.
6. Пријава са пропратном документацијом подноси
се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса
у „Службеном гласнику Републике Србије“, Комисији за
спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа
чији је оснивач општина Мало Црниће (у даљем тексту:
Комисија), на адресу: 12311 Мало Црниће, ул. Маршала Тита
80., или преко писарнице Општинске управе Мало Црниће,
на истој адреси. Пријаве се подносе у затвореној коверти са
назнаком: „Пријава на јавни конкурс за избор директора ЈКП
„Чистоћа-Мало Црниће“.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата,
датум и место рођења, адресу становања, податке о
образовању, број телефона, e-mail адресу, податке о врсти и
дужини радног искуства с кратким описом послова на којима
је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс
и одговорности на тим пословима, податке о стручном
усавршавању и податке о посебним областима знања.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је
дипл. правник Јелица Мрдак, телефон 012/280-016.

4. Место рада: Мало Црниће.

7. У изборном поступку се стручне способности,
знања и вештине кандидата оцењују писменом и усменом
провером. О термину одржавања писмене и усмене провере,
кандидати који су ушли у ужи избор, биће   благовремено
обавештени од стране Комисије. У току писмене и усмене
провере Комисија ће оценити управљачке вештине и знања
кандидата из делокруга рада Јавног предузећа.

5. Уз пријаву са биографијом, кандидати подносе:
- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал

НАПОМЕНА: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија
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одбацује закључком против кога није допуштена посебна
жалба.
Овај конкурс објављује се у „Службеном гласнику
Републике Србије“, „Службеном гласнику општине Мало
Црниће“,  једним дневним новинама које се дистрибуирају
на целој територији Републике Србије и интернет страници
Општине Мало Црниће, www.opstinamalocrnice.org.
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На основу члана 29. став 1.2. и 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС,
број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015),  чланова
27 – 31. Закона о предшколском васпитању и образовању
(„Службени гласник РС“, број 18/2010), члана 3. Правилника
о критеријумима за утврђивање мањег, односно већег броја
деце од броја који се уписује у васпитну групу („Службени
гласник РС“, број 44/2011) и члана 67.   Статута општине
Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“,
број 12/2008 и 6/2011)
Oпштинско веће општине Мало Црниће на седници
одржаној 13. 07.2017. године, доноси

- 1   васпитна група деце јасленог узраста од 1 до 3
године у Малом Црнићу са 15 детета,
- 1 мешовита васпитна група узраста деце од 3 до 5
године у Малом Црнићу са 18 детета, ову групу би похађала
и деца из Батуше и Калишта.
- 1 група   од 5 до 6,5 година у Малом Црнићу са 18
детета, ову групу ће похађати и деца из Калишта и Батуше,
- 7 васпитних група припремног предшколског
програма, и то у:
- Божевцу, 7 детета ППП и 9 детета млађег узраста;
- Кобиље-Аљудово ,6 детета ППП и 5 млађег узраста;
- Смољинац- Мало Градиште, 9 детета ППП и 6 млађег
узраста
- Топоница-Крављи До-Врбница-Велико Село, 7 детета ППП
и 5 млађег узраста
- Црљенац-Кула, 8 детета ППП и 3 млађег узраста
- Шапине-Забрега, 5 детета ППП и 6 млађег узраст
- Велико Црниће-Салаковац, 9 детета ППП И 2 млађег
узраста.
Члан 4.

Програм Установе оствариваће се на подручју општине
Мало Црниће у 10 васпитних група.
Рад са децом у Установи за децу предшколског узраста
може се организовати ако је у васпитној групи уписано
најмање 5 детета.

Припремни предшколски програм реализује се у
просторијама Предшколске установе „14. октобар“ Мало
Црниће.
У насељима у којима не постоји могућност за
организовање васпитне групе у месту пребивалишта детета,
обезбеђује се превоз деце до најближе васпитне групе.
Организација припремног предшколског програма у овим
насељима је следећа:
- деца из Малог Градишта похађају припремни
предшколски програм у Смољинцу,
- 1 дете припремног предшколског програма из Забреге
похађа припремни предшколски програм у Шапину,
- 1 дете припремног предшколског програма из Куле
похађа припремни предшколски програм у Црљенцу.
- 2 детета припремног предшколског програма из
Аљудова похађају припремни предшколски програм у
Кобиљу.
- деца из Батуше и Калишта похађају припремни
предшколски програм у Малом Црнићу,
- деца из Крављег Дола, Великог Села и Врбнице
похађају припремни предшколски програм у Топоници,
- 4 детета из Салаковца похађају припремни
предшколски програм у Великом Црнићу.
Насеље Шљивовац нема пријављене деце.

Члан 3.

Члан 5.

Број  васпитних група Установе на подручју општине
Мало Црниће је следећи:

У буџету Републике обезбеђују се средства за
остваривање припремног предшколског програма у трајању

ОДЛУКУ
о утврђивању броја деце и броја васпитних група
Предшколске установе „14. октобар“ Мало Црниће за
школску 2017/2018 годину
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се број деце и број  васпитних
група Предшколске установе „14. Октобар“ Мало Црниће
(у даљем тексту: Установа) у којима ће се остваривати план
и програм предшколског васпитања и образовања деце
предшколског узраста у школској 2017/2018. години.
Члан 2.
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од четири сата дневно, односно 20 сати у оквиру недељног
пуног радног времена непосредног рада са децом.
У буџету Општине обезбеђују се средства за
остваривање припремног предшколског програма у трајању
од два сата дневно, односно 10 сати у оквиру недељног пуног
радног времена непосредног рада са децом.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, биће
објављена у „Службеном гласнику општине Мало Црниће“,
а примењиваће се од почетка школске 2017/2018 године.
III/01 Број: 06-26/2017-4
У Малом Црнићу, 13. 07. 2017. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛО
ЦРНИЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Малиша Антонијевић, с.р.
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