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Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 23. децембра 2015. године, на основу
члана 21. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, 116/13
–аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), и члана 17. став 1. тачка 14. Статута градске општине Врачар
(„Службени лист града Београда", број 57/15-пречишћен текст), д о н е л а

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ “ПОСЛОВНИ
ПРОСТОР ВРАЧАР“, БЕОГРАД

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Светлана Триундић, дипломирани економиста у области
финансијског, банкарског и берзанског менаџмента из Београда за директора Jавног
предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар“, Београд, на
период од четири године.
2. Именована је дужна да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања овог
решења у „Службеном гласнику Републике Србије“
3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу
града Београда“ , као и на интернет страници градске општине Врачар.

Образложење
У члану 21. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“,број 119/12, 116/13 –аутентично тумачење и 44/14 – др. закон) утврђено је да
директора јавног предузећа чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне
самоуправе именује орган одређен Статутом аутономне покрајине односно локалне
самоуправе, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.
У члану 25. Закона о јавним предузећима утврђено је да се директор јавног предузећа
именује по спроведеном јавном конкурсу.
У члану 26. став 1. Закона о јавним предузећима утврђено је да јавни конкурс спроводи
Комисија за именовања Владе, односно комисија за именовања јединице локалне самоуправе
и аутономне покрајине
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У члану 17. став 1. тачка 14. Статута градске општине Врачар („Службени лист града
Београда", број 57/15-пречишћен текст), утврђено је између, осталог да Скупштина градске
општине Врачар именује и разрешава надзорне одборе и директоре јавних предузећа чији је
оснивач.
Скупштина градске општине Врачар на седници одржаној 13. јуна 2013. године донела
је Решење о образовању Комисије за именовања градске општине Врачар („Службени лист
града Београда", број 29/13). Ради спровођења поступка за избор директора Јавног предузећа
за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар“ Скупштина градске
општине Врачар је на седници одржаној 24. септембра 2015. године донела Решење о
именовању члана Комисије за именовања градске општине Врачар („Службени лист града
Београда", број 57/15) којим је именован представник Јавног предузећа за управљање
пословним простором „Пословни простор Врачар“.
Скупштина градске општине Врачар на седници одржаној 24. септембра 2015. године
донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за
управљање пословним простором „Пословни простор Врачар“Београд („Службени лист
града Београда", број 57/15), којом је и усвојен текст Јавног конкурса. Услови за именовање
директора прописани су чланом 22. став 1. Закона о јавним предузећима и чланом 19.
Статута Јавног предузећа „Пословни простор Врачар“.
На основу члана 29. став 3. и 4. Закона о јавним предузећима и Одлуке о спровођењу
јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за управљање пословним
простором „Пословни простор Врачар“Београд („Службени лист града Београда", број 57/15)
објављен је Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за управљање пословним
простором „Пословни простор Врачар“ Београд у „Службеном гласнику РС“ број 85 од 9.
октобра 2015. године, дневном листу „Данас“ и на интернет презентацији градске општине
Врачар.
Рок за пријављивање кандидата по Јавном конкурсу истекао је 24. октобра 2015.
године.
На седници одржаној 2. новембра 2015. године, Комисија је констатовала да је
благовремено достављена једна пријава на Јавни конкурс и то од:
- Светлане Триундић, дипломираног економисте у области финансијског, банкарског
и берзанског менаџмента из Београда.
По отварању пријаве и прегледу приложене документације, Комисија је констатовала
да је пријава кандидаткиње благовремена, разумљива и да су достављени сви докази који су
у Јавном конкурсу тражени.
Комисија је оцењивала, на основу приложене документације, да ли кандидаткиња
испуњава услове за именовање директора који су дати у Јавном конкурсу и утврдила да је
кандидаткиња Светлана Триундић уз своју пријаву приложила:
• Оверену фотокопију радне књижице издате од општине Чукарица, регистарски број 1486/92
од 11. септембра 1992. године, у којој је уписан радни стаж у „Интер Граф“ од 15.09.1992
до 31.12.2001. године, предузећу за трговину и заступање „Делта Спорт“ од 01.01.2002. до
05.01.2015. године и у Јавном предузећу „Пословни простор Врачар“ од 30.03.2015. године
где и је и сада запослена.
• Оверену фотокопију дипломе Факултета за менаџмент – Зајечар, Универзитет примењених
наука –Београд о стеченом високом образовању и стручном звању – дипломирани
економиста у области финансијског, банкарског и берзанског менаџмента.
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• Фотокопију решења Привредног суда у Београду бр III Фи 8754/00 о упису у судски
регистар усклађивања података за Приватно предузеће за производњу, пропаганду и
маркетинг „Интер Граф“, Решење Агенције за привредне регистре бд 1300226/2006 од
13.12.2006. године о упису промене података о привредном субјекту предузећа за
производњу, трговину и услуге Светлана Триундић и остали „Интер Граф“ до, Потврду
предузећа за производњу, трговину и услуге Светлана Триундић и остали „Интер Граф“ од
15.12.2006. године о радном стажу;
• Уверење Првог основног суда у Београду Ку број 20938/2015 од 05.10.2015. године издато
на основу службене евиденције Првог основног суда у Београду, Другог основног суда у
Београду Трећег основног суда у Београду, Вишег суда у Београду, Првог основног
тужилаштва у Београду, Другог основног тужилаштва у Београду; Трећег основног
тужилаштва у Београду и Вишег тужилаштва у Београду да против Светлане Триундић није
покренут кривични поступак нити је покренута истрага и предходни поступак за кривична
дела из надлежности ових судова и тужилаштава,
• Уверење Привредног суда у Београду Посл. бр. Пк.сл. 3762/2015 од 21.10.2015. године да
Светлана Триундић није у року од пет година, пре датума издавања уверења, код овог суда
осуђивана због привредних преступа нити јој је изречена правоснажна мера забране
обављања делатности по Закону о привредним преступима;
• Уверење Полицијске управе за град Београд број 235.2.2/27458 од 30.09.2015. године да
Светлана Триундић према подацима из казнене евиденције није осуђивана.
• Оверену фотокопију Студентске књижице – Индекса Пословне школе „Мегатренд“ бр.
008/94 од 15. новембра 1994. године као доказ да је именована положила испите из
енглеског језика I и II;
• Уверење о здравственом стању издатом од Дома здравља Врачар број 733 од 05.10.2015.
године.
• Уверење о држављанству Републике Србије од 29. септембра 2015. године.
Комисија је, на основу напред наведене приложене документације констатовала да су
приложени сви тражени докази, као и да кандидаткиња Светлана Триундић испуњава услове за
именовање директора који су објављени у Јавном конкурсу.
Комисија је затим утврдила Списак кандидата који испуњавају услове за именовање
директора Јавног предузећа „Пословни простор Врачар“ Београд, са једном кандидаткињом
која испуњава услове, Светланом Триундић из Београда.
На истој седници Комисија је закључила да се усмени разговор са кандидаткињом
Светланом Триундић обави 9. новембра 2015. године, са почетком у 13:30 часова, у управној
згради градске општине Врачар.
Због спречености да присуствује разговору са кандидаткињом председник Комисије за
именовања градске општине Врачар је на основу члана 5. став 6. Пословника о раду Комисије
за именовања градске општине Врачар број 96-58/13-VIII/1 од 21. октобра 2013. године одредио
Миодрага Милошевића – члана Комисије да води разговор са кандидаткињом Светланом
Триундић.
Комисија је обавила разговор са кандидаткињом дана 9. новембра 2015. године у циљу
оцењивања њене стручне оспособљености, знања и вештина а према мерилима прописаним
Пословником о раду Комисије.
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Након обављеног разговора Комисија је утврдила Листу кандидата за именовање
директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Врачар“
Београд са једном кандидаткињом Светланом Триундић, дипломираним економистом у
области финансијског, банкарског и берзанског менаџмента из Београда, која је заједно са
Записником о изборном поступку достављена Управи градске општине Врачар, ради припреме
предлога акта о именовању директора Јавног предузећа за управљање пословним простором
„Пословни простор Врачар“, Београд.
Имајући у виду напред наведено одлучено је као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-120/2015-VIII/10 - 23. децембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИK
Александар Ивановић,с.р.
Тачност преписа оверава:
Секретарка
Александра Гојковић

Ознака: П2.01-2

Страна 4 од 4

