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Предмет: предлог за вршење надзора
Поштовани,
На званичној интернет страници ЈП „Национални парк Копаоник“ уочили смо одређене грешке,
тачније нетачне податке о органу управљања и заступања тог јавног предузећа. Наиме, на
интернет адреси: http://npkopaonik.com/o-nama/unutrasnja-organizacija/ у рубрици о
нама/унутрашња организација и даље је јавно доступан податак да поменуто јавно предузеће
има директора Миловановић Бојана, иако је он именован 2008. године, после чега нема
података о избору новог директора или в.д. директора све до дана подношења овог предлога.
Осим тога, верујемо да Вам је познато да је крајњи рок за расписивање конкурса и избор
директора јавних предузећа био 4. март 2017. године, сагласно Закону о јавним предузећима,
због чега је нови јавни конкурс за директора овог јавног предузећа расписан 10.02.2017.
године. О томе да ли је и на који начин он окончан нисмо пронашли информације.
Имајући у виду да је ЈП „Национални парк Копаоник“ основала Влада Републике Србије
Законом о националним парковима ("Службени гласник РС", број 39/93) позивамо
Министарство да, у складу са чланом 4. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр.
44/14, 14/15, 54/15, 96/15-др. закон и 62/17), а на основу члана 77. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Закључком Владе 05 Број: 023-4473/2015
од 22. априла 2015. године, којим се усмерава и усклађује рад органа државне управе у
обављању послова државне управе који се односе на јавна предузећа и друштва капитала која
обављају делатност од општег интереса, предузме активности из своје надлежности, нарочито
надзор над актима о именовању органа управљања и пословодства у јавним предузећима,
изврши надзор над радом ЈП „Национални парк Копаоник“, провери горе изнете наводе и
након утврђивања свих релевантних чињеница, без одлагања о њима обавести:




Владу Србије као оснивача и иницира покретање поступка за избор директора тог
јавног предузећа,
Агенцију за привредне регистре и покрене поступак промене података о заступницима
тог јавног предузећа у регистру заступника и
Друге надлежне инспекцијске органе (нпр. Инспекторат за рад) о потреби вршења
инспекцијског надзора над актима тог јавног предузећа која су донета од стране
неовлашћеног лица и њиховог проглашавања ништавим, уколико само Министарство
привреде није надлежно за вршење те врсте надзора.
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