
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО 

Број:2464/9 

Датум: 05.01.2023. године 

К р а љ е в о 

На основу члана 23.Правилника о ангажовању лица ван радног односа у Јавном предузећу „Градско 

стамбено“ Краљево бр.2068/4-1 од 11.10.2019.године, в.д.директора Јавног предузећа „Градско 

стамбено“ Краљево доноси 

  

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево у  поступку  ангажовања лица ван радног осноса у Јавном 

предузећу „Градско стамбено“ Краљево, Уговор о обављању привремених и повремених послова чији  су 

предмет послови стручне помоћи приликом израде обрачуна резервисања средстава за одлазак у пензију, 

обрачуна одложених пореских средстава, пореског биланса и финансијских извештаја Јавног предузећа 

“Градско стамбено“,Краљево, ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Славици Петровић, дипломираном економисти са 

посебном дипломом о стеченом стручном звању - овлашћени рачуновођа и сертификатом о стручном 

усавршавању у области интерне ревизије директних и индиректних буџетских корисника, из Краљева, 

Улица војводе Степе  бр.6/6, на основу Понуде бр. 2531 од  29.12.2022. године. 

                                                                         О б р а з л о ж е њ е 

 

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево је дана 21.12.2022. године донело Одлуку о покретању 

поступка ангажовања лица ван радног односа у циљу закључења уговора о обављању привремених и 

повремених послова чији  су предмет послови стручне помоћи приликом израде обрачуна резервисања 

средстава за одлазак у пензију, обрачуна одложених пореских средстава, пореског биланса и 

финансијских извештаја Јавног предузећа “Градско стамбено“,Краљево. 

 

У наведеном поступку је дана  21.12.2022. године  објављен Јавни позив за формирање референтне листе 

у постуку ангажовања лица ван радног односа. На наведени Јавни позив је једно лице  благовремено 

поднело своју пријаву,  и то: 

Славица Петровић, дипломирани економиста, из Краљева, Улица војводе Степе  бр.6/6,  која је поднела 

пријаву бр. 2464-1 од 23.12.2022. године. 

Именована је уз пријаву доставила следеће доказе : 

1) потврду МУП-а бр.235-1/6371/22 од 21.12.2022.године, да није осуђивана; 

2) копију дипломе издате од стране Економског факултета Универзитета у Београду бр.11-425/82 од 

08.04.1982.године; 

3) посебну диплому о стеченом стручном звању - овлашћени рачуновођа уписан у Именик стручних 

звања ОП 00659 од 28.05.2000.године и сертификат о стручном усавршавању у области интерне ревизије 

директних и индиректних буџетских корисника; 

4) попуњен образац референци о извршеним пословима израде финанасијских извештаја за  2013.годину, 

за 2015.годину, за  2017.годину и за 2018.годину, са копијама одговарајућих делова финансијских извештаја 

за 2013.годину, за 2015.годину, за 2017.годину и за  2018.годину. 

 

Комисија за спровођење поступка ангажовања лица ван радног односа  је у складу са чланом 22. став 4.  

Правилника о ангажовању лица ван радног односа у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево 

бр.2068/4-1 од 11.10.2019.године, сачинила референтну листу и једногласно констатовала да наведеног 

подносиоца пријаве на Јавни позив од 21.12.2022.године, Послодавац треба да позове да достави своју 

понуду за обављање послова  стручне помоћи приликом израде обрачуна резервисања средстава за 

одлазак у пензију, обрачуна одложених пореских средстава, пореског биланса и финансијских извештаја 

Јавног предузећа “Градско стамбено“ ,Краљево. 

 

Дана 29.12.2022. године Славици Петровић је достављен позив за достављање понуде. 



У остављеном року, Славица Петровић је доставила Понуду бр. Број:2531 од  29.12.2022.године којом је 

понудила укупну цену у износу од 164.000,00 динара, без пореза и доприноса, за обављање послова  

стручне помоћи приликом израде обрачуна резервисања средстава за одлазак у пензију, обрачуна 

одложених пореских средстава, пореског биланса и финансијских извештаја Јавног предузећа “Градско 

стамбено“,Краљево. 

 

В.д.директора Јавног предузећа “Градско стамбено“ Краљево прихватио је предлог Комисије за 

спровођење поступка ангажовања лица ван радног односа за потребе Јавног предузећа „Градско стамбено“ 

Краљево, и донео Одлуку о додели уговора понуђачу  Славици Петровић,  дипломираном економисти, из 

Краљева, Улица војводе Степе  бр.6/6. 

Одлуку објавити на интернет презентацији и на огласној табли Јавног предузећа „Градско 

стамбено“ Краљево. 

 

 

                                                                                                           ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

                                                                                                                 в.д.директора 

 

                                                                                                      ________________________ 

                                                                                                        Саша Контић, маст. екон. 

 

 

 

 

 

 

 

 


