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Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 111-6/22-V
Датум: 21. јануар 2022. године
Крагујевац
Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07,
83/14- др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 59. став 1. тачка 1.
Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 8/19), члана 2. став
1. тачка 1. Одлуке о Градском већу (''Службени лист града Крагујевца'', број 25/15пречишћен текст и 12/19) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа
(''Службени лист града Крагујевца'', број 23/21-пречишћен текст), на седници одржаној
дана 21. јануара 2022. године, донело је
З А К Љ У Ч А К
о утврђивању Предлога одлуке о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора Јавног предузећа ''Урбанизам'' – Крагујевац
I Утврђује се Предлог oдлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора Јавног предузећа ''Урбанизам'' – Крагујевац и упућује се Скупштини града
Крагујевца на разматрање и доношење.
II За представникa предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује
се Иван Радуловић, Главни урбаниста града Крагујевца.
Образложење
Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога oдлуке о
спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа ''Урбанизам'' –
Крагујевац (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези
члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. Закон, 47/18 и 111/21 – др. закон ),
члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'',
број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу (''Службени лист града
Крагујевца'', бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члану 49. став 3. Пословника о раду
Градског већа (''Службени лист града Крагујевца'', број 23/21-пречишћен текст), којима
је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града
Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира
доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих
питања.
Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за
упућивање Предлога oдлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора
Јавног предузећа ''Урбанизам'' – Крагујевац, Скупштини града Крагујевца на
разматрање и доношење.
ПРЕДСЕДНИК,
Никола Дашић,с.р.
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Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за комуналне послове
Број: XXVIII- 65 /22
Датум: 21. јануар 2022. год.
Крагујевац
ГРАДСКОМ ВЕЋУ
- за председника Градског већаГрадска управа за комуналне послове, припремила је, у складу са чланом 52.
став 1. тачка 1. у вези са чланом 66. став 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'' број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21др.закон), чланом 68. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца (''Службени лист града
Крагујевца'' број 8/19), чланом 11. став 1. алинеја четврта Одлуке о организацији
градских управа града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'' број 37/21пречишћен текст) и упућује Градском већу, на разматрање и одлучивање:
Нацрт Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора
Јавног предузећа ''Урбанизам'' – Крагујевац
Нацрт Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора
предузећа ''Урбанизам'' – Крагујевац припремљен је у складу са одредбама:

Јавног

1.
члана 38. став 2. у вези са чланом 53. став 2. и чланом 80. став 7. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 15/16 и 88/19);
2.
члана 40. став 1. тачка 31. Статута града Крагујевца („Службени лист града
Крагујевца“ број 8/19);
као и у складу са одредбама:
- Правилника о припреми, достављању и контроли нацрта/предлога аката који
се упућују Градском већу (''Службени лист града Крагујевца'' број 21/21) и
- Јединствених методолошких правила за припрему прописа и других општих
аката (''Службени лист града Крагујевца'' број 23/21).
Предлажемо да у дневни ред седнице уврстите Нацрт Одлуке о спровођењу
јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа ''Урбанизам'' – Крагујевац,
и уколико то учините, за представника предлагача на седници Градског већа одређује
се Иван Радуловић, главни урбаниста града Крагујевца.
ВД ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА,
Ивана Ћупић,с.р.
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Скупштина града Крагујевца, на основу члана 38. став 2. у вези са чланом 53.
став 2. и чланом 80. став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник
Републике Србије'', број 15/16 и 88/19) и члана 40. став 1. тачка 31. Статута града
Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“ број 8/19), на седници, одржаној дана
________2022.године, доноси
ОДЛУКУ
о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа
''Урбанизам'' – Крагујевац
Члан 1.
Покреће се поступак за избор директора Јавног предузећа ''Урбанизам'' –
Крагујевац (у даљем тексту: директор ЈП), чији је оснивач град Крагујевац, ради
именовања на период од четири године.
Члан 2.
Оглас о јавном конкурсу, који је саставни део ове одлуке, објављује се у
''Службеном гласнику Републике Србије'', најмање једним дневним новинама које се
дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на званичној интернет
презентацији града Крагујевца, www.kragujevac.rs , на страници Скупштине града, уз
навођење дана када је оглас објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије''.
Члан 3.
Јавни конкурс за именовање директора ЈП (у даљем тексту: јавни конкурс)
спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавнo
комуналних предузећа чији је оснивач град Крагујевац ( у даљем тексту: Комисија).
Члан 4.
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 5.
Пријаве на јавни конкурс са неопходном документацијом и доказима о
испуњености услова подносе се Комисији, препорученом пошиљком путем поште или
лично преко пријемне канцеларије органа Града, у затвореној коверти на адресу:
Скупштина града Крагујевца
Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних
и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Крагујевац,
са назнаком: Пријава на јавни конкурс за директора Јавног предузећа
''Урбанизам'' – Крагујевац - НЕ ОТВАРАЈ
Трг Слободе број 3
34000 Крагујевац
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће бити предмет
разматрања, већ ће бити одбачене посебним актом Комисије, против којег није
допуштена посебна жалба.
Члан 6.
Након извршене провере достављених пријава, Комисија посебним актом
саставља списак кандидата који испуњавају услове за именовање и међу њима
спроводи изборни поступак.
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Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак доставља се писано
обавештење о томе када отпочиње изборни поступак, најмање пет дана пре
отпочињања изборног поступка.
Ако се поступак спроводи у више делова, кандидати се на почетку сваког дела
обавештавају о томе када почиње наредни део изборног поступка.
Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном делу изборног
поступка, не позива се да учествује у наредном делу изборног поступка.
Обавештење о датуму, времену и месту обављања провере Комисија ће
објавити: на огласној табли органа Града и на званичној интернет презентацији града
Крагујевца, на страници Скупштине града (Комисија за спровођење конкурса за избор
директора јавних и јавно комуналних предузећа, чији је оснивач град Крагујевац).
У изборном поступку, Комисија врши оцењивање стручне оспособљености, знања и
вештина кандидата ради састављања ранг листе кандидата.
Члан 7.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном
поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс,
писаном или усменом провером у складу са Законом којим се уређује правни положај
јавних предузећа, Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа
(''Службени гласник Републике Србије”, број 65/16), Одлуком о оснивању Јавног
предузећа ''Урбанизам'' - Крагујевац (''Службени лист града Крагујевца'', број 36/16пречишћен текст) и овом одлуком.
Члан 8.
По спроведеном изборном поступку, Комисија ће саставити Ранг листу за
именовање директора Јавног предузећа са највише три најбоље рангирана кандидата
и исту са записником о спроведеном изборном поступку доставити надлежној Градској
управи, у циљу припреме нацрта акта о именовању директора Јавног предузећа и
доставити га Градском већу, ради припреме предлога акта и достављања Скупштини
града и одлучивања у складу са законом.
Члан 9.
Решење Скупштине града о именовању директора Јавног предузећа је коначно.
Решење о именовању директора Јавног предузећа са образложењем доставља
се лицу које је именовано, као и свим кандидатима који су учествовали у поступку.
Решење о именовању директора Јавног предузећа се објављује у ''Службеном
гласнику Републике Србије'', ''Службеном листу града Крагујевца'' и на званичној
интернет страници града Крагујевца.
Члан 10.
Кандидат, који је учествовао у изборном поступку, има право да поднесе захтев
за увид у документацију јавног конкурса, у року не дужем од 10 дана од дана
објављивања решења из члана 9. ове Одлуке у ''Службеном гласнику Републике
Србије''.
Комисија је дужна да у року од два дана од дана пријема захтева, кандидату из
става 1. овог члана, омогући увид у документацију јавног конкурса под надзором
Комисије.
О датуму, времену и месту увида у документацију, Комисија ће обавестити
подносиоца захтева писаним путем.
Члан 11.
Лице задужено за давање информација о спровођењу јавног конкурса је
секретар Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно
комуналних предузећа чији је оснивач Град .
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Члан 12.
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу града Крагујевца''.

Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора Јавног предузећа ''Урбанизам'' – Крагујевац, (у даљем тексту: Одлука),
садржан је у одредбама члана 38. став 2. у вези са чланом 53. став 2. и чланом 80.
став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 15/16
и 88/19) којима је одређено да орган јединице локалне самоуправе надлежан за
именовање директора јавног предузећа и друштва са ограниченом одговорношћу које
обавља делатност од општег интереса, односно да Скупштина града, доноси одлуку о
спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног предузећа, односно друштва
чији је оснивач; да се јавни конкурс за именовање директора јавних предузећа и
друштва капитала из члана 3. став 2. тачка 2. Закона о јавним предузећима, расписује
у складу са одредбама овог закона. Одредбом члана члана 40. став 1. тачка 31.
Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“ број 8/19) је прописано да
Скупштина града именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа
чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права
оснивача у складу са законом и оснивачким актом.
Разлог за доношење ове одлуке садржан је у потреби спровођења процедуре
избора директора Јавног предузећа ''Урбанизам'' – Крагујевац, чији је оснивач град
Крагујевац.
Оглас о јавном конкурсу, који је саставни део ове одлуке, објављује се у
''Службеном гласнику Републике Србије'', најмање једним новинама које се
дистрибуирају
на целој територији Републике Србије, на званичној интернет
презентацији града Крагујевца, www.kragujevac.rs, на страници Скупштине града, уз
навођење дана када је оглас објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије''.
Јавни конкурс за именовање директора ЈП ''Урбанизам'' - Крагујевац спроводи
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавнo комуналних
предузећа чији је оснивач град Крагујевац.
За објављивање Огласа о јавном конкурсу планирана су средства у буџету
Града.
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број:____________
У Крагујевцу, дана_______2022.године
ПРЕДСЕДНИК,
Мирослав Петрашиновић
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Скупштина града Крагујевца, на основу члана 36. став 3, члана 37. и члана 80.
став 7. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 15/16
и 88/19) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног
предузећа ''Урбанизам''- Крагујевац , број:
_____________ од
___________
2022.године, објављује
ОГЛАС
о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа ''Урбанизам'' Крагујевац
I
Расписује се јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа ''Урбанизам''Крагујевац (у даљем тексту: Предузеће), чији је оснивач град Крагујевац, ради
именовања на период од четири године.
II
Подаци о Предузећу :
Пословно име: Јавно предузеће ''Урбанизам''- Крагујевац
Скраћено пословно име: ЈП ''Урбанизам'' - Крагујевац
Седиште: Крагујевац, ул. Краља Петра Првог 23
Матични број: 07165862
ПИБ: 10157522
Предузеће је основано у циљу трајног обављања стручних послова просторног
и урбанистичког планирања, као и пројектовања на подручју Града Крагујевца.
Претежна делатност : 71.11 архитектонска делатност
Место рада: Крагујевац, на адреси седишта Предузећа у улици Краља Петра
Првог број 23.
III
Јавни конкурс се спроводи за радно место директора Предузећа из поглавља II.
Директор Предузећа заснива радни однос на одређено време.
Директор Предузећа је јавни функционер, у смислу закона којим се регулише
област вршења јавних функција.
IV
Послови директора Предузећа: представља и заступа Предузеће, организује и
руководи процесом рада; води пословање Предузећа; одговара за законитост рада
Предузећа, за реализацију одлука и других аката који су упућени Скупштини града и
Градском већу на сагласност; предлаже дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење; предлаже годишњи,
односно трогодишњи програм пословања Предузећа и одговоран је за његово
спровођење; предлаже финансијске извештаје; предлаже доношење посебног
програма коришћења средстава из буџета града (субвенције или др. средства);
извршава одлуке Надзорног одбора Предузећа; бира извршне директоре; закључује
уговор о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни
односи; доноси акт о унутрашњој организацији систематизацији послова; доноси опште
акте за чије доношење је овлашћен; предлаже Надзорном одбору Предузећа
доношење акта о исплати стимулације извршним директорима; предлаже Надзорном
одбору Предузећа доношење одлука и других аката из његовог делокруга; одлучује о
појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом;
врши друге послове одређене законом и одлуком.
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V
Услови за именовање директора Предузећа :
да је пунолетно и пословно способно лице;
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;
да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева
високо образовање из алинеје 2 ове тачке;
да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са
пословима Јавног предузећа;
да познаје област корпоративног управљања;
да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке странке;
да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим 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.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном
поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс,
писаном или усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно
потребама рада Предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни положај
јавних предузећа, Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа
(''Службени гласник Републике Србије'', број 65/16), Одлуком о оснивању Јавног
предузећа ''Урбанизам'' - Крагујевац (''Службени лист града Крагујевца'', број 36/16пречишћен текст) и Одлуком о спровођењу jавног конкурса за именовање директора
Јавног предузећа ''Урбанизам'' – Крагујевац.
VI
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о
врсти и дужини радног искуства, податке о познавању корпоративног управљања и
податке о посебним областима знања.
Уз пријаву са личном и радном биографијом (са навођењем на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство до подношења
пријава ) прилажу се докази о испуњености услова у оригиналу или овереној
фотокопији, и то:
Извод из матичне књиге рођених,
Уверење о пословној способности,
Уверење о држављанству РС,
Диплома о стеченом високом образовању,
Исправе којима се доказује радно искуство,
Исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са
пословима привредног друштва,
Исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу
послова,
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Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није
члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке,
Уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
a) 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.
-

Доказ – документ да познаје област корпоративног управљања.

VII
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно
комуналних предузећа ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна
жалба.
VIII
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''.
IX
Пријава на јавни конкурс са документацијом и доказима подноси се у
запечаћеној коверти, препорученом пошиљком путем поште или лично преко пријемне
канцеларије органа Града, Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних
и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Крагујевац , на адресу:
Скупштина града Крагујевца
Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних
предузећа чији је оснивач град Крагујевац,
са назнаком: Пријава на јавни конкурс за директора Јавног предузећа
''Урбанизам''- Крагујевац - НЕ ОТВАРАЈ.
Трг слободе број 3
34000 Крагујевац
X
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Љиљана Пршић,
секретар Комисије; e-maii adresa: ljprsic@kg.org.rs ; телефон број: 034 306 172, сваког
радног дана од 8 до 15 часова.
XI
Пријава на конкурс са достављеном документацијом не враћа се подносиоцима
већ остаје у документацији Комисије за спровођење конкурса за избор директора
јавних и јавно комуналних предузећа.
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