
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/16 и 88/19), члана 26. тачка 11. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 6/19-пречишћен текст), члана 14. став 1. Одлуке о начину спровођења изборног поступка и 
поступка именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Краљево („Службени 
лист града Краљева“, број 30/16) и члана 40. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа „Пијаца“ Краљево („Службени лист града Краљева“, број 25/16 и 30/16),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 29. новембра 2021. године, 
донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

„ПИЈАЦА“ КРАЉЕВО 
 

I 
 

Именује се Драган Вулић, дипл. економиста из Краљева, за директора Јавног 
комуналног предузећа „Пијаца“ Краљево, по спроведеном јавном конкурсу, на период од 
четири године. 

 

II 
 

Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења 
о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

III 
 

Ово решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, 
„Службеном листу града Краљева“ и на интернет страници града Краљева. 

 

IV 
 

 Ово решење је коначно.  
 

V 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети тужба 
Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана пријема решења. 

 

       О б р а з л о ж е њ е 
 

Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 21. јуна 2021.године донела је 
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа 
„Пијаца“ Краљево број 011-164/2021-I. 

Јавни конкурс је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 63/21 од 
23.06.2021.године, „Службеном листу града Краљева“ број 20/21 од 21.06.2021.године, 
дневном листу „Вечерње новости“ од 25.06.2021.године и на интернет страници града 
Краљева и био је отворен 30 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 
Србије“. 

Јавни конкурс спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач град Краљево (у даљем тексту: Комисија).  

На Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа комуналног предузећа 
„Пијаца“ Краљево приспеле су две (2) благовремене пријаве, након чијег прегледа је Комисија 
донела Закључак број 01/06-234-6/21 од 9.08.2021.године којим је одбачена пријава Дарка 
Краљевића као непотпуна. Након тога, Комисија је донела Закључак број 01/06-234-5/21 од 
9.08.2021.године о утврђивању списка кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за 
директора Јавног комуналног предузећа „Пијаца“ Краљево, којим је констатовала да је један 
кандидат поднео потпуну и разумљиву пријаву, и да наведени кандидат испуњава услове за 
учествовање у даљем поступку у делу усмене и писане провере. 

На предлог Националне службе за запошљавање Филијала Краљево, Комисија је на 
седници одржаној 9.08.2021. године донела Закључак број 01/06-234-7/21 којим је одредила  
стручно лице-психолога из Националне службе за запошљавање, ангажованог на пословима 
саветника за планирање каријере, да, у складу са  чланом 11. Правилника о мерилима за 
именовање  директора  јавног  предузећа  („Службени лист града Краљева“, број  2/17) преко 
стандардизованих тестова обави проверу вештина, аналитичког резоновања и логичког 
закључивања, вештине руковођења, организационих способности, вештине комуникације у 



међуљудским односима, вештине стратешког планирања и вештине управљања ресурсима. 
 Национална служба за запошљавање Филијала Краљево је, након провере стручне 
оспособљености и вештине кандидата преко стандардизованих тестова, Комисији доставила 
Извештај психолошке процене у поступку селекције кандидата  број 1202-1005-42/2021, према 
критеријумима који су утврђени на основу анализе послова и радних задатака извршилаца за 
радно место директора овог предузећа.  
 Комисија је дана 20.09.2021.године обавила усмену проверу кроз разговор са 
кандидатом, по областима дефинисаним у складу са Правилником о мерилима за именовање  
директора  јавног  предузећа  („Службени лист града  Краљева“, број  2/17), а на седници 
одржаној дана 08.10.2021. године приступила оцењивању стручне оспособљености кандидата 
увидом у приложену документацију. Узимајући у обзир резултате психолошке процене 
кандидата од стране психолога Националне службе за запошљавање Филијала Краљево, 
резултате  усмене  провере  кандидата  по областима дефинисаним у складу са  Правилником 
о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени лист града  Краљева“, број 
2/17) и резултате стручне оспособљености кандидата стечене високим образовањем, стручне 
оспособљености стечене радним искуством на пословима за које се захтева високо 
образовање, стручне оспособљености стечене радним искуством које кандидат има у 
организовању и вођењу послова и за стечено радно искуство на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа, Комисија је утврдила и бројчано исказала резултат кандидата, 
израчунавањем просечне оцене према мерилима прописаним Уредбом о мерилима за 
именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, број  65/2016). 

Комисија је саставила Ранг листу најбоље рангираних кандидата за Јавно комунално 
предузеће „Пијаца“ Краљево, на основу бројчано исказаних и утврђених резултата, у коју је 
увршћен кандидат: 

 

1. Драган Вулић, дипл. економиста .…….. са просечном оценом  5. 
 
 

 На основу достављене Ранг листе и Записника Комисије о спроведеном изборном 
поступку за избор директора Јавног комуналног предузећа „Пијаца“ Краљево, утврђен је 
предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа „Пијаца“ Краљево именује најбоље 
рангирани, и истовремено једини кандидат са Ранг листе Драган Вулић, дипл. економиста из 
Краљева. 
 
 Решење са образложењем доставити: 

-Јавном комуналном предузећу „Пијаца“ из Краљева; 
-Драгану Вулићу. 
 
 

  

Скупштина града Краљева 
Број: 02-51/2021-I 
Дана: 29. новембра 2021. године 
                                                                                                  Председник 
                                                                                       Скупштине града Краљева 
 

                                                                        Ненад Марковић, дипл. инж.саобраћаја 


