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На основу чланова 38. став 2. и 46. став 2. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, 15/16 и 88/19), члана 2. Одлуке о спровођењу изборног 
поступка и поступка именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град 
Краљево („Службени лист града Краљева“, број 30/16) и члана 26. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19- пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 11. фебруара 2022. 
године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за 

уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ 
 

Члан 1. 
 

Покреће се поступак за избор директора Јавног предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта „Краљево“ спровођењем јавног конкурса који се расписује 
за Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“, са 
седиштем у Краљеву у улици Хајдук Вељкова број 61. 
 

Члан 2. 
 

Оглас о јавном конкурсу је саставни део ове одлуке и објављује се у 
„Службеном гласнику Републике Србије“ и у Вечерњим Новостима, које се 
дистрибуирају на територији Републике Србије, у року од 8 дана од дана 
доношења ове одлуке. 

Оглас о јавном конкурсу објавиће се и на званичној интернет страници 
града Краљева, уз навођење дана када је оглас објављен у „Службеном гласнику 
Републике Србије“. 
 

Члан 3. 
 

Јавни конкурс за избор директора предузећа (у даљем тексту: јавни 
конкурси) спроводи Комисија за спровођење поступка за избор директора (у 
даљем тексту: Комисија). 

 
Члан 4. 

 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана и почиње да тече од 

дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
 
 

Члан 5. 
 

Пријаве на јавни конкурс са неопходном документацијом и доказима о 
испуњености услова подносе се Комисији, препоручено пошиљком путем поште 
или лично преко пријемне канцеларије Градске управе, у затвореној коверти на 
адресу: 
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Скупштина града Краљева 
Комисији за спровођење поступка за избор директора  
Са назнаком: Пријава на јавни конкурс – НЕ ОТВАРАЈ. 

Трг Јована Сарића број 1 
36000 Краљево 

 
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве, Комисија одбацује 

закључком против којег није допуштена жалба. 
 

Члан 6. 
 

Комисија ће оценити стручну оспособљеност, знање и вештине  кандидата 
применом Правилника о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени лист града Краљева“, број 2/17). 

 
 

Члан 7. 
 

Лице задужено за давање информација о спровођењу јавног конкурса је 
председник Комисије Марија Копитовић. 
 
 

Члан 8. 
 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број:011-33/2022-I 
Датум:11. фебруара 2022. године 
 
 
                                                                                 Председник 
                                                                    Скупштине града Краљева    
                                                        Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја, с.р. 
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  На основу члана 36. став 4 Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник Републике Србије”, број 15/16 и 88/19), члана 4. Одлуке о начину и 
спровођења изборног поступка и поступка именовања директора јавних предузећа 
чији је оснивач град Краљево („Службени лист града Краљева”, број 30/16) и 
члана 26. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 6/19-
пречишћен текст), Скупштина града Краљева оглашава 

 

Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за уређивање 
грађевинског земљишта “Краљево” 

 

Подаци о јавном предузећу: 

Пословно име Предузеће гласи: Јавно предузеће за уређивање грађевинског 
земљишта „Краљево”. 

Седиште Предузећа је у Краљеву а адреса је улица Хајдук Вељкова број 61. 

Претежна делатност предузећа је шифра делатности: 42.99. 

Јавни конкурс се спроводи за радно место: директор Јавног предузећа за 
уређивање грађевинског земљишта „Краљево”. 

Директор: представља и заступа предузеће; организује и руководи процесом рада; 
води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног Предузећа; 
предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и 
одговоран је за њихово спровођење; предлаже годишњи, трогодишњи програм 
пословања и одговоран је за његово спровођење; предлаже финансијске 
извештаје; извршава одлуке Надзорног одбора, бира извршне директоре, 
закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се 
уређују радни односи, доноси акт о систематизацији и врши друге послове 
одређене законом, оснивачким актом и статутом предузећа. 

Услови за именовање директора 

Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, поред услова 
предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС”, бро ј24/09, 61/05, 54/09, 
32/13,75/14,13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аут.тумачење) испуњавају и следеће 
услове предвиђене Статутом Јавног предузећа за уређивање грађевинског 
земљишта „Краљево”: 

1.да је пунолетно и пословно способно; 

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, 



4 

 

специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним 
студијама; 

3.да има најмање 5 година радног искуства на пословима за које се захтева 
високо образовање из тачке 2; 

4.да има најмање 3 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 вођења 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 6 месеци; 

9.да му није изречена мера безбедности у складу са законом који се уређују 
кривична дела и то: а) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој 
установи; б) обавезно психијатријско лечење на слободи; в) обавезно лечење 
наркомана; г) обавезно лечење алкохоличара; д) забрана вршења позива, 
делатности и дужности. 

Директор Предузећа заснива радни однос на одређено време на период од 4 
године на начин утврђен Статутом Предузећа. 

Место рада: Краљево, седиште Предузећа 

Стручна оспособљеност, знање и вештине 

Комисија ће вршити проверу стручне оспособљености, знање и вештине у складу 
са Правилником о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени лист града Краљева”, број 2/17). 

Рок за подношење пријаве 

Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 30 дана од дана 
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“. Рок почиње да тече од 
дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“ . 

Пријава на Јавни конкурс садржи: навод да се пријава подноси на Јавни конкурс 
за именовање директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта 
„Краљево”, име, име једног родитеља и презиме кандидата, ЈМБГ, место 
пребивалишта, адреса стана или друга адреса коју кандидат одреди за 
достављање поште, контакт телефон, датум подношења пријаве и својеручни 
потпис кандидата. 

 



5 

 

Докази који се прилажу уз пријаву 

Уз пријаву кандидати подносе: 

 извод из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу; 

 уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), 

- доказ о пословној способности, 

 доказ о стручној спреми; 

 доказ о радном искуству за тачке 4. и 6. из услова за именовање директора 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са 
којом стручном спремом је стечено искуство); 

 изјава дата под материјалном и кривичном одговорношћу да кандидат није 
члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у 
органу; 

 доказ да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци; 

 доказ да није изречена мера безбедности и то: а) обавезно психијатријско 
лечење и чување у здравственој установи; б) обавезно психијатријско 
лечење на слободи; в) обавезно лечење наркомана; г) обавезно лечење 
алкохоличара; д) забрана вршења позива, делатности и дужности. 

Уколико је кандидат страни држављанин или лице без држављанства подноси и 
доказе о испуњености посебних услова предвиђених Законом о условима за 
заснивање радног односа са страним држављанином. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији. 

Пријава на конкурс са пратећом документацијом и доказима о испуњености услова 
подносе се Комисији у затвореној коверти препорученом пошиљком путем поште 
или лично преко пријемне канцеларије Градске управе града Краљева на адресу: 

Скупштина града Краљева, Комисија за спровођење поступка за избор директора 
са назнаком: Пријава на конкурс-НЕ ОТВАРАЈ Трг Јована Сарића број 1, 36000 
Краљево 

На полеђини коверта навести име и презиме и адресу пошиљаоца. 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је председник 
Комисије,Марија Копитовић, дипл.правник- е mail marija.kopitovic@kraljevo.org 

Неблаговремене и неразумљиве пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази Комисија одбацује посебним актом-закључком против кога није дозвољена 
посебна жалба. Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење поступка за 
избор директора. Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике 
Србије”, једном дневном листу који се дистрибуира на територији Републике 
Србије и на званичној интернет страници града Краљева www.kraljevo.org 
 

 

http://www.kraljevo.org/

