
СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 119-8/22 

Датум: ________2022.године 

ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима  (''Службени гласник РС'' број 

15/2016 и 88/2019), члана 64. став 1. Одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа 

''Велики парк'' из Ужица са Законом о јавним предузећима (''Службени лист града Ужица'' 

број 25/16) и члана 60. став 1. тачка 11. Статута града Ужица (''Службени лист града 

Ужица 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној ____ 2022.године, доноси 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ВЕЛИКИ ПАРК“ УЖИЦЕ 

I Весна Петрић именује се за вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Велики 

Парк“ Ужице,  до избора директора а најдуже на период од једне године. 

II Решење ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику Републике Србије. 

III Решење објавити у Службеном листу  града Ужица. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

Образложење 

Чланом 52. Закона јавним предузећима прописано је да вршилац дужности директора 

може се именовати до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном 

конкурсу. 

Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од 

једне године. 

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора. 

Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора 

јавног предузећа прописане законом. 

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног 

предузећа. 
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  Оснивач може именовати вршиоца дужности директора установе, без претходно 

спроведеног јавног конкурса, у случају када директору престане дужност пре истека 

мандата, односно када јавни конкурс за директора није успео. 

Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну годину. 

Чланом 64. став 1. Одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа ''Велики парк'' 

из Ужица са Законом о јавним предузећима, прописано је да Скупштина града може 

именовати вршиоца дужности директора, до именовања директора јавног предузећа по 

спроведеном јавном конкурсу или у случају суспензије директора. 

Чланом 60. став 1. тачка 12. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града 

у складу са законом именује и разрешава управне и надзорне одборе јавних предузећа 

чији је оснивач у складу са законом. 

Градско веће на седници одржаној 11.4.2021. године, утврдило је да предложени 

кандидат Весна Петрић,  испуњава све законом прописане услове, па предлаже 

Скупштини града да предлог Решења размотри и усвоји.  



Opšti podaci: 
Ime i prezime: Vesna Tomašević Petrić 
Godina rodjenja:____1981. Priboj 
 

Obrazovanje: 
-Univerzitet “Dzon Nezbit” – Diplomirani ekonomista 

-Diploma visoke škole strukovnih studija za finansije i bankarstvo Univerziteta Megatrend-Strukovni 
ekonomista 

-Srednja škola za negu lepote ,Beograd-kozmetički tehničar 

Strani jezici: 
Engleski jezik-konverzacija,pisanje i čitanje 

Ruski jezik-konverzacija,pasivno poznavanje 

Španski jezik-konverzacija,pasivno poznavanje 

Radno iskustvo: 
Stečeno profesionalnim angažmanima u sledećim odbojkaškim klubovima: 

1996-1998.  OK“Jedinstvo”- Užice 

1998-2000. OK“Obilić“- Beograd 

2000-2002. OK“Radnički“- Beograd 

2002-2004.OK“Jedinstvo“- Užice 

2004-2005. Las Palmas- Španija 

2005-2006. Cirih- Švajcarska 

2006-2007. Balakovo- Rusija 

2007-2008. Tenerife- Španija 

2008-2009. Fenerbahče- Istanbul 

2009-2010. Baku- Azerbejdžan 

2012-2013. OK“Jedinstvo“- Užice 

2014-2015. OK“ Jedinstvo“- Užice 

2015-2016. OK“Jedinstvo“- Užice 



-Agencija “Maki” osiguravajuće društvo , Užice – obavljala poslove agenta za osiguranje fizičkih I 
pravnih lica(07.01.-31.10.2003) 

-Gradjevinska firma “Temelji”, Užice – obavljala poslove u okviru finansijske 
službe(2006.,2007.,2008.,2009.,2010.) 

-STKR  „Saten“, Užice –obavljala poslove nabavki i prodaje tekstilnih tkanina kao i poslove finansijske 
prirode 

-OK”Jedinstvo”, Užice - obavljala poslove računovodstva i finansija (05.09.2016.-05.10.2017.godine) 

Ostale poslovne sposobnosti i veštine: 

Informatički osposobljena za: MIX Windows XP/2007,Word 2007,Excel 2007,internet 

Vozačka dozvola: B kategorije 

Ostalo:Vredna,ambiciozna,komunikativna,odgovorna,lojalna,timski igrač.Bivši uspešni sportista i 
bivša reprezentativka Srbije u odbojci.Dobre komunikativne veštine stečene u sportu,radeći sa ljudima 
različitih profila.Iza mene su mnogobrojni intervjui i konferencije za štampu na više jezika.Posedujem 
radnu disciplinu i mislim da mogu doprineti vašem kolektivu.Spremna da izvršava poslove po nalogu 
pretpostavljenih i spremna da stiče nova radna iskustva. 
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