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Република Србија 

Општина Црна Трава 

Скупштина општине 

Број:  06-124/2020-01 

Датум: 25.06.2020. године 

Црна Трава 

 

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Србије“, број 15/16), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије'', број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 47/2018) и 

члана 40. тачка 12. Статута општине Црна Трава („Службени гласник града Лесковца“, 

број 8/2019), Скупштина општине Црна Трава, на предлог Општинског већа, на седници 

одржаној дана 25.06.2020. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за 

комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава 

 

 

Члан 1. 
 Покреће се поступак спровођења јавног конкурса за избор директора Јавног 

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

 

Члан 2. 

Функцију вршиоца дужности директора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава до избора 

директора по конкурсу, а најдуже шест месеци, наставља да врши Милча Савић, 

дипл.грађ.инжењер из Црне Траве, именован на место ВД директора ЈП “Вилин Луг“ Црна 

Трава, Решењем Скупштине општине Црна Трава, број 06-122/2020-01 од 25.06.2020. 

године. 

 

Члан 3. 

Скупштина општине Црна Трава расписује и утврђује текст јавног конкурса за 

избор директора. 

Оглас о јавном конкурсу, који је саставни део ове одлуке, објављује се у 

„Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном гласнику града Лесковца“ и у 

једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, у 

року од 8 дана од дана доношења ове Одлуке.  

Оглас о јавном конкурсу ће, након објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије“, бити објављен и на званичној презентацији општине Црна Трава, уз навођење 

дана када је оглас објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.  
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Члан 4. 

Јавни конкурс за именовање директора ЈП „Вилин Луг“ (у даљем тексту: јавни 

конкурс) спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа 

чији је оснивач општина Црна Трава, образована од стране Скупштине општине Црна 

Трава. 

 

Члан 5. 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече 

наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике  

Србије“.  

 

Члан 6. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“, као и на интернет 

страници општине Црна Трава. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Јоца Митић 

______________________ 

 


