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Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 24. септембра 2015. године на основу члана
29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, 116/2013 аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14 - др. закон) и члана 15. став 1. тачка 13а. Статута градске
општине Врачар („Службени лист града Београда", број 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12, 29/13 и
95/14), д о н е л а

ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА/ДИРЕКТОРКЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ
ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВРАЧАР“, БЕОГРАД
1- Покреће се поступак именовања директора/директорке Јавног предузећа за управљање
пословним простором „Пословни простор Врачар“, Београд.
2- Поступак из тачке 1. ове одлуке спровешће Комисија за именовањa градскe општине Врачар.
3- Усваја се текст огласа о јавном конкурсу за именовање директора/директорке Јавног предузећа
за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар“, Београд.
4- Оглас о јавном конкурсу из ове одлуке биће објављен у „Службеном гласнику РС“, најмање
једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на интернет
страници градске општине Врачар.
5- О спровођењу ове одлуке стараће се Служба за скупштинске послове и Одељење за буџет,
привреду и друштвене делатности Управе градске општине Врачар.
6- Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда“.

Образложење
Скупштина градске општине Врачар именовала је вршиоца дужности директора Јавног предузећа за
управљање пословним простором „Пословни простор Врачар“ на одређено време од шест месеци, те је
неопходно покренути поступак за именовање директора Јавног предузећа „Пословни простор Врачар“.
У члану 28. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12,
116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) утврђено је да спровођење јавног конкурса
започиње доношењем одлуке о спровођењу конкурса за именовања директора јавног предузећа, коју
доноси Влада, односно орган аутономне покрајине надлежан за именовање директора јавног предузећа
чији је оснивач аутономна покрајина или орган јединице локалне самоуправе надлежан за именовање
директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе.
У члану 29. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број: број
119/12, 116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) утврђено је да оглас о јавном конкурсу
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припрема надлежно министарство, односно орган управе аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе, на чији се предлог доноси одлука о спровођењу јавног конкурса .
У ставу 2. истог члана утврђено је да оглас о јавном конкурсу и предлог одлуке, надлежно
министарство, односно орган управе аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, доставља
органу надлежном за доношење одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора.
У ставу 3. истог члана утврђено је да органи из става 2. овог члана, после доношења одлуке о
спровођењу јавног конкурса, достављају оглас о јавном конкурсу ради објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије" и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој
територији Републике Србије, у року који не може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке о
спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа.
У ставу 4. истог члана утврђено је да се оглас о јавном конкурсу објављује и на интернет страници
органа који расписује јавни конкурс, с тим што се мора навести када је оглас о јавном конкурсу објављен у
"Службеном гласнику Републике Србије".
У ставу 5. истог члана утврђено је да оглас о јавном конкурсу садржи податке о јавном предузећу,
радном месту, условима за именовање директора јавног предузећа, месту рада, стручној оспособљености,
знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, року у коме се
подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се
пријаве подносе, и податке о доказима који се прилажу уз пријаву.
У ставу 6. истог члана утврђено је да рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи од
15 дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".
У члану 15. став 1. тачка 13a. Статута градске општине Врачар („Службени лист града Београда", број
45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12, 29/13 и 95/14) утврђено је између осталог да Скупштина градске
општине Врачар именује и разрешава надзорне одборе и директоре/директорке јавних предузећа чији је
оснивач.
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