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1.  

На основу члана 52. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016), 

члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине 

општине Лепосавић и образовању Привременог 

органа општине Лепосавић („Службени гласник 

РС“, број 80/2013), и Решења о разрешењу и 

именовању председника и чланова Привременог 

органа општине Лепосавић 24 број 119-10241/2015 

-1 од 06.10.2015. („Службени гласник  РС“, број 

84/2015.), Решења о разрешењу и именовању члана 

Привременог органа општине Лепосавић Владе 

Републике Србије  24 број 119-1832/2020 од 

27.02.2020. године и члана 24. Пословника о раду 

Привременог органа општине Лепосавић 

(„Службени гласник општине Лепосавић“, број 

5/2013), Привремени орган општине Лепосавић на 

седници одржаној 12.12.2019. године, доноси  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

Члан 1. 

 ИМЕНУЈЕ  СЕ Александар Милетић, 

дипломирани менаџер из Лепосавића, за вршиоца 

дужности директора ЈП „Дирекцијa за грађевинско 

земљиште и путеве“ Лепосавић. 

 

Члан 2. 

 Именовани из члана 1. овог Решења 

именује се на период од 6 (шест) месеци. 

 

Члан 3. 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења,а примењиваће се од 14. 12. 2020. 

године. 

 

 

Члан 4. 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Лепосавић“. 

 

Број: 02-51 

У Лепосавићу, 12.12.2020. године 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ 

 

 

                                    ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ  

                                                                  ОРГАНА  

                                                Зоран Тодић, с.р 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 

88/2019), члана 3. Одлуке о распуштању 

Скупштине општине Лепосавић и образовању 

Привременог органа општине Лепосавић 05 број: 

02-7708/2013 (Службени гласник РС 80/2013. од 

25.09.2015. год), члана 2. Решења о разрешењу и 

именовању Председника и чланова Привременог 

органа општине Лепосавић 24 број 119-

10241/2015/1 (Службени гласник РС 84/2015 од 

06.10.2015. год),  Решења о разрешењу и 

именовању члана Привременог органа општине 

Лепосавић Владе Републике Србије  24 број 119-

1832/2020 од 27.02.2020. године, Привремени  
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орган општине Лепосавић на седници 

одржаној дана 29. 12. 2020. године доноси  

 

 

О Д Л У К У  

о спровођењу јавног конкурса за избор 

директора у ЈП „Дирекција за градско-

грађевинско земљиште и путеве“ Лепосавић 

 

 

I 

Покреће се поступак за избор директора 

Јавног предузећа „Дирекција за градско-

грађевинско земљиште и путеве“ Лепосавић. 

 

II 

Поступак из члана 1. овог Решења 

спровешће Комисија за спровођење конкурса за 

избор директора у ЈП „Дирекција за градско-

грађевинско земљиште и путеве“ Лепосавић 

образована Решењем број 013-42 од 29. 12. 2020. 

године. 

 

III 

Оглас о јавном конкурсу који је саставни 

део ове Одлуке наведени су услови за именовања 

директора утврђени законом о Јавним 

предузећима.  

 

 IV 

Оглас о јавном конкурсу објавиће се у 

Службеном гласнику Републике Срије, Службеном 

гласнику општине Лепосавић и дневним новинама 

које се дистрибуирају на целој територији 

Републике Србије. 

 

V 

 Одлуку објавити у службеном гласнику 

општине Лепосавић.  

  

 

Број: 02-59 

У Лепосавићу, 29.12.2020. године 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ 

 

 

                                    ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ  

                                                                  ОРГАНА  

                                                Зоран Тодић, с.р 

 

 

 

 

 

 

               Службени гласник општине Лепосавић 

 

 

 

3. 

          На основу члана 38. став 2. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 

88/2019), члана 3. Одлуке о распуштању 

Скупштине општине Лепосавић и образовању 

Привременог органа општине Лепосавић 05 број: 

02-7708/2013 (Службени гласник РС 80/2013. од 

25.09.2015. год), члана 2. Решења о разрешењу и 

именовању Председника и чланова Привременог 

органа општине Лепосавић 24 број 119-

10241/2015/1 (Службени гласник РС 84/2015 од 

06.10.2015. год),  Решења о разрешењу и 

именовању члана Привременог органа општине 

Лепосавић Владе Републике Србије  24 број 119-

1832/2020 од 27.02.2020. године, Привремени 

орган општине Лепосавић дана 29.12.2020. године 

објављује 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАДСКО-

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ“ 

ЛЕПОСАВИЋ 

 

1. Подаци о Jавном предузећу: Јавно 

предузеће „Дирекција за градско-

грађевинско земљиште и путеве“ 

Лепосавић  

- седиште Јавног предузећа је: у 

Лепосавићу, улица „24. Новембар“ 

бб 

2. Радно место: директор Јавног предузећа 

„Дирекција за градско-грађевинско земљиште и 

путеве“ Лепосавић  

 

 Послови директора: представља и 

заступа јавно предузеће, организује и 

руководи процесом рада, води пословање 

јавног предузећа, одговaра за законитост рада 

јавног предузећа, предлаже дугорочни и 

средњорочни план пословне стратегије и 

развоја и одговоран је за њихово спровођење, 

предлаже годишњи, односно трогодишњи 

програм пословања и одговоран је за његово 

спровођење, предлаже финансијске 

извештаје, извршава одлуке надзорног 

одбора, у складу са законом којим се уређују 

радни односи, доноси акт о систематизацији, 

врши друге послове одређене законом, 

оснивачким актом и статутом јавног 

предузећа.  
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3.  Услови за именовање:  

 

1) да је пунолетно и пословно 

способно лице; 

2) да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање четири 

године, односно на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама или специјалистичким струковним 

студијама; 

3) да има најмање пет година радног 

искуства на пословима за које се захтева високо 

образовање из подтачке 2) ове тачке; 

4) да има најмање три године радног 

искуства на пословима који су повезани са 

пословима јавног предузећа; 

5) да познаје област корпоративног 

управљања; 

6) да има радно искуство у организовању 

рада и вођењу послова; 

7) да није члан органа политичке странке, 

односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од 

најмање шест месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у 

складу са законом којим се уређују кривична 

дела, и то: 

            - обавезно психијатријско лечење и чување 

у здравственој установи; 

- обавезно психијатријско лечење на 

слободи; 

- обавезно лечење наркомана; 

- обавезно лечење алкохоличара; 

- забрана вршења позива, делатности и 

дужности. 

 

3. Место рада: Лепосавић. 

 

 5. Стручна оспособљеност, знање и 

вештине које се проверавају у изборном поступку 

и начин њихове провере: познавање делокруга 

рада Јавног предузећа „Дирекција за градско-

грађевинсо земљиште и путеве“ Лепосавић, 

стручна оспособљеност за рад на месту директора 

и вештина комуникације - увидом у податке из 

пријаве и разговором; вештина аналитичког 

резоновања и логичког закључивања, 

организационе способности и стручне способности 

у вези са руковођењем – писано, путем 

стандардизованих тестова. 

 

 

               Службени гласник општине Лепосавић 

 

 

 6. Рок за подношење пријава на јавни 

конкурс: рок за подношење  пријава на јавни 

конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног 

конкурса у „Службеном гласнику Републике 

Србије”. Рок почиње да тече наредног дана од дана 

објављивања јавног конкурса. 

 Именовање директора Јавног предузећа 

„Дирекција за градско-грађевинксо земљиште и 

путеве“ Лепосавић, врши се на период од четири 

године. 

 

 7. Пријава на конкурс садржи: име и 

презиме кандидата, датум и место рођења, адресу 

становања, податке о образовању, податке о врсти 

и дужини радног искуства с кратким описом 

послова на којима је кандидат радио до 

подношења пријаве на конкурс и одговорности на  

тим пословима, податке о стручном усавршавању 

и податке о посебним областима знања. 

 

 8. Докази који се прилажу уз пријаву на 

јавни конкурс: извод из матичне књиге рођених; 

диплома о стручној спреми; исправе којима се 

доказује радно искуство у струци (потврде, 

решења и други акти из којих се види на којим 

пословима, са којом стручном спремом и у ком 

периоду је стечено радно искуство); изјава да није 

члан органа политичке странке, односно да му је 

одређено мировање у вршењу функције у органу 

политичке странке, оверена у складу са законом; 

уверење надлежног органа да лице није осуђивано 

на казну затвора од најмање шест месеци; уверење 

надлежног органа да му нису изречене мере 

безбедности у складу са законом којим се уређују 

кривична дела, и то: 

 

(1) обавезно психијатријско лечење и 

чување у здравственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на 

слободи; 

(3) обавезно лечење наркомана; 

(4) обавезно лечење алкохоличара; 

(5) забрана вршења позива, делатности и 

дужности. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или у 

фотокопији која је оверена у складу са законом. 

 

 9. Адреса на коју се подносе пријаве на 

jaвни конкурс: Општина Лепосавић, улица Војске 

Југославије 33, канцеларија број 16, са назнаком 

„За јавни конкурс-за именовање директора ЈП 

„Дирекција за градско-грађевинско земљиште и 

путеве“ Лепосавић. 
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 10. Подаци о лицима за контакт: Лица 

задужена за давање обавештења о конкурсу: 

____________________________ 

 

  Напомена: Неблаговремене, неразумљиве 

и пријаве уз које нису приложени сви потребни 

докази, Комисија за спровођење конкурса за избор 

директора одбацује закључком против кога није 

допуштена посебна жалба. 

 

  Овај оглас објављује се у „Службеном 

гласнику Републике Србије”, „Службени гласник 

општине Лепосавић“ и најмање у једним дневним 

новинама, које се дистрибуирају на целој 

територији Републике Србије и на званичној 

интернет страници општине Лепосавић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

На основу члана 31. и 34. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 

88/2019), члана 3. Одлуке о распуштању 

Скупштине општине Лепосавић и образовању 

Привременог органа општине Лепосавић 05 број: 

02-7708/2013 (Службени гласник РС 80/2013. од 

25.09.2015. год), члана 2. Решења о разрешењу и 

именовању Председника и чланова Привременог 

органа општине Лепосавић 24 број 119-

10241/2015/1 (Службени гласник РС 84/2015 од 

06.10.2015. год) Решења о разрешењу и именовању 

члана Привременог органа општине Лепосавић 

Владе Републике Србије  24 број 119-1832/2020 од 

27.02.2020. године Привремени орган општине 

Лепосавић на седници одржаној дана 29. 12. 2020. 

године доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању комисије за спровођење конкурса 

за избор директора у ЈП „Дирекција за градско-

грађевинско земљиште и путеве“ Лепосавић 

 

 

I 

Образује се Комисија за спровођење 

конкурса за избор директора у ЈП „Дирекција за 

градско-грађевинско земљиште и путеве“ 

Лепосавић и то: 

 

 

               Службени гласник општине Лепосавић 

 

 

1. Младен Ћипријановић - председник 

комисије 

2. Стеван Петронијевић - члан комисије 

3. Иван Симоновић - члан комисије 

4. Далибор Милуновић - члан комисије 

5. Миодраг Савић - члан комисије 

 

II 

Задатак Комисије је да, у складу са Законом 

о јавним предузећима, спроведе јавни конкурс за 

именовање директора  у ЈП „Дирекција за градско-

грађевинско земљиште и путеве“ Лепосавић, 

сачини  записник о спроведеном изборном 

поступку као и ранг листу за именовање 

директора. 

 

III 

Решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Лепосавић“. 

 

IV 

Примерак Решења доставити члановима 

Комисије. 

V 

 Накнада о члановим комисије одредиће се 

посебним Решењем. 

 

          

Број: 013-42 

У Лепосавићу, 29.12.2020. године 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ 

 

 

                                    ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ  

                                                                  ОРГАНА  

                                                Зоран Тодић, с.р 

 

 

 

5. 

 

На основу члана 123. став 4. Закона 

социјалној заштити („Службени гласник РС“ бр. 

24/11), члана 5. Одлуке о распуштању Скупштине 

општине Лепосавић и образовању Привременог 

органа општине Лепосавић („Службени гласник 

РС“, број 80/2013), Решења о разрешењу и 

именовању Председника и чланова Привременог 

органа општине Лепосавић 24 број 119-10241/2015 

-1 од 06.10.2015. („Службени гласник  РС“, број 

84/2015.), Решења о разрешењу и именовању члана 

Привременог органа општине Лепосавић Владе  
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Републике Србије  24 број 119-1832/2020 од 

27.02.2020. године, члана 40. Статута општине 

Лепосавић („Службени гласник општине 

Лепосавић“ 1/2019.), члана 24. Пословника о раду 

Привременог органа општине Лепосавић 

(„Службени гласник општине Лепосавић“, број 

5/2013), и Захтева Центра за социјални рад 

Лепосавић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

број 02-58 од  30. 12. 2020. године, Привремени 

орган општине Лепосавић на седници одржаној 

15.01.2021. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

ЛЕПОСАВИЋ 

 

 

Члан 1. 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Управног 

одбора Центра за социјални рад у  Лепосавићу из 

реда запослених, због истека мандата и то: 

 

 

1. Радош Илић 

2. Милана Вељовић 

 

 

Члан 2. 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења.  

 

Члан 3. 

Решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Лепосавић“. 

 

 

Број: 02-58/1 

У Лепосавићу, 15.01.2021. године 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ 

 

 

                                    ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ  

                                                                  ОРГАНА  

                                                Зоран Тодић, с.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Службени гласник општине Лепосавић 

 

 

6. 

На основу члана 123. став 2. и 4. Закона 

социјалној заштити („Службени гласник РС“ бр. 

24/11), члана 5. Одлуке о распуштању Скупштине 

општине Лепосавић и образовању Привременог 

органа општине Лепосавић („Службени гласник 

РС“, број 80/2013), Решења о разрешењу и 

именовању Председника и чланова Привременог 

органа општине Лепосавић 24 број 119-10241/2015 

-1 од 06.10.2015. („Службени гласник  РС“, број 

84/2015.), Решења о разрешењу и именовању члана 

Привременог органа општине Лепосавић Владе 

Републике Србије  24 број 119-1832/2020 од 

27.02.2020. године, члана 40. Статута општине 

Лепосавић („Службени гласник општине 

Лепосавић“ 1/2019.), члана 24. Пословника о раду 

Привременог органа општине Лепосавић 

(„Службени гласник општине Лепосавић“, број 

5/2013), и Захтева Центра за социјални рад 

Лепосавић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

број 02-58 од  30. 12. 2020. године, Привремени 

орган општине Лепосавић на седници одржаној 

15.01.2021. године, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

ЛЕПОСАВИЋ 

 

Члан 1. 

ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора 

Центра за социјални рад у  Лепосавићу из реда 

запослених, на мандатни период од четири године 

и то: 

1. Радош Илић 

2. Милана Вељовић 

 

Члан 2. 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења.  

 

Члан 3. 

Решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Лепосавић“. 

 

Број: 02-58/2 

У Лепосавићу, 15.01.2021. године 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ 

 

 

                                    ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ  

                                                                  ОРГАНА  

                                                Зоран Тодић, с.р 

 

 



Страна 6     -    број  1     -    18. јануар  2021.   

 

 

7. 

        Завод за заштиту споменика културе Краљево 

у име Републичког завода за заштиту споменика 

културе, на основу члана 48. Став 1. Закона о 

културним добрима (,, Службени гласник РС“, бр. 

71/94, 52/2011 –др.закон, 99/2011 –др.закон), 

објављује 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

 

     Обавештавају се сопственици и корисници 

катастарске парцеле и објеката на њој, као и 

заинтересовани органаи и установе, да јепокренут 

поступак утврђивања Небеских столица на 

Копаонику за непокретно културно добро- 

археолошко налазиште. Небеске столице на 

Копаонику ( у даљем тексту археолошко 

налазисте) налазе се на планини Копаоник, на 

територији општине Брус, на кат. Парцели број 

1841 КО Равниште, у приватној својини. 

   

  Заштићена околина археолошког налазишта 

обухвата, поред парцела на територији општине 

Брус, део кат.парцеле : 1 (део) КО Бело Брдо у 

државној средини. Део парцела који ће бити 

заштићен као околина археолошког налазишта 

дефинисан је следећим координатама: 

 

1. 7486682.77220000 4790817.38540000 

2. 7486888.91060000 4790790.13790000 

3. 7486902.46800000 4790785.17790000 

4. 7486916.35600000 4790783.52460000 

5. 7486929.25200000 4790788.48460000 

6. 7487039.33590000 4790815.37960000 

7. 7487054.69590000 4790815.63460000 

8. 7487066.61590000 4790818.02500000 

9. 7487094.21060000.4790813.65060000 

10. 7487116.71200000.4790814.22230000 

11. 7487127.32170000.4790790.79920000 

12. 7487196.02870000.4790274.03820000 

13. 7486695.53657561.4790744.06000367 

14. 7486682.77220000.4790817.38540000 

 

 

              Службени гласник општине Лепосавић 
 

 

       На основу члана 48. Закона о културним 

добрима (,,Службени гласник РС“, бр.71/94, 

52/2011 –др.закон, 99/2011.др.закон) сопственици, 

као и заинтересовани органи и установе имају 

право да о томе дају своје мишљење. Мишљење се 

у писаној форми доставља Заводу за заштиту 

споменика културе Краљево, на адресу: Краљево, 

Цара Лазара бр.24, са назнаком: Небеске столице, 

јавни оглас. 

         Рок за давање мишљења је 30 дана од 

објављивања огласа. 

 

         Након истека овог рока, сматраће се да је 

мишљење сопственика наведених непокретности 

дато, а поступак њиховог утврђивања за културно 

добро, односно за заштићену околину културног 

добра, биће настављен. За сва обавештења 

обратити се на телефон : 036/331 - 866 

 

                               

в.д директора Завода 

мр Катарина Грујовић Брковић, с.р  

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Страна 7     -    број  1     -    18. јануар  2021.    
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               Службени гласник општине Лепосавић 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

                        Издавач Службеног гласника општине Лепосавић:  

                                        Општинска управа општине Лепосавић 

                                          Лепосавић, Војске Југославије 33 

Главни и одговорни уредник: Милена Мијаиловић,секретар Привременог органа 
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