На основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-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
33. став 1. тачка 9. Статута општине Ћићевац („Службени гласник општине Ћићевац“, број
17/13-пречишћен текст и 22/13), Скупштина општине Ћићевац на 26. седници одржаној дана
24.10.2014.године, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ У ЋИЋЕВЦУ – ЈП
Подаци о јавном предузећу:
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу у Ћићевцу- ЈП, Карађорђева 106.
ПИБ: 101919794, Матични број: 17258940
Уписано у Агенцији за привредне регистре БД. 83973/2005 од 08.08.2005. године
Претежна делатност: 4221– изградња цевовода.
Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу у Ћићевцу -ЈП.
Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, осим услова прописаних
одредбама Закона о раду (''Службени гласник РС'', бр. 24/05, 61/05 и 54/09), испуњавају и
следеће услове:
- да је пунолетно и пословно способно
да има високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири
године грађевинско - архитектонског, правног или економског смера;
да има најмање 5 године радног искуства из области за чије обављање је основана
Дирекција;
да поседује стручне, организационе и друге способности неопходне за успешно
организовање и обављање функције;
да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности;
- да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна
делатност јавног предузећа;
- да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке.
Поседовање стручних, организационих и других способности неопходних за успешно
организовање и обављање функције директора, у изборном поступку, врши се усменом
провером.
Директор се именује на период од четири године.
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким
описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве, податке о стручном
усавршавању, податке о посебним областима знања и контакт телефон.
Уз пријаву кандидати подносе:
извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству Републике Србије ;
доказ да има општу здравствену способност;
доказ о стручној спреми;
доказ о радном искуству;

доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора.
Учесници конкурса за именовање директора, дужни су да уз пријаву на конкурс поднесу
програм који намеравају да остваре у циљу развоја јавног предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана објављивања
јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“ Комисији за именовања, у
затвореној коверти, на адресу Општинска управа општине Ћићевац, улица Карађорђева број
106 са назнаком „За јавни конкурс-за избор кандидата за именовање директора Дирекције за
грађевинско земљиште и изградњу у Ћићевцу-ЈП“ или преко писарнице органа Управе. Јавни
конкурс објавиће се у “Службеном гласнику Републике Србије“ дана 31.10.2014. године.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора је Драгана
Јеремић, телефон 037/811-421.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Комисија ће закључком одбацити.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-69/14-02 од 24.10.2014.године

