СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ОБЈАВЉУЈЕ
Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа за комуналну делатност и
путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава
1. Објављује се јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за комуналну делатност и
путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава, са седиштем у Црној Трави, Трг
Милентија Поповића бр. 51А, МБ 17300806, ПИБ 101065279.
2. Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом Јавно предузеће за комуналну делатност и
путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава
Скраћено пословно име је: ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава.
Седиште јавног предузећа је у Црној Трави, Трг Милентија Поповића број 51А.
Директор се именује на период од четири године.
Место рада: Црна Трава
3. За директора јавног предузећа може бити именовано лице које испуњава следеће услове:
-

-

да је држављнин РС;
да је пунолетно и пословно способно;
да има општу здравствену способност
да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године,односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из алинеје 4) ове тачке;
да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа;
да познаје област корпоративног управљања;
да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична
дела, и то:
 обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој установи;
 обавезно психијатријско лечење на слободи;
 обавезно лечење наркомана;
 обавезно лечење алкохоличара;
 забрана вршења позива, делатности и дужности.

4. Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:
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-

-

-

-

-

извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија);
доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе);
доказ о потребном радном искуству на пословима за које се захтева високо образовање
(оригинал или оверена фотокопија потврде или других исправа којима се доказује најмање
пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из
наведених услова);
доказ о радном искуству на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа
(оригинал или оверена фотокопија потврде или друге исправе којима се доказује да лице
има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима
предузећа, са краћим описом послова које је обављало);
доказ о радном искуству у организовању рада и вођењу послова (оригинал или оверена
фотокопија потврде или друге исправе којима се доказује да лице има радно искуство у
организовању рада и вођењу послова);
оверену изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да кандидат није члан
органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у
органу политичке странке (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о општој здравственој способности (прилаже изабрани кандидат пре ступања на
рад);
уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:
a) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
б) обавезно психијатријско лечење на слободи;
в) обавезно лечење наркомана;
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и дужности, не старија од шест месеци у
односу на дан објављивања огласа о јавном конкурсу у ''Службеном гласнику РС“
(оригинал или оверена фотокопија).
НАПОМЕНА: Кандидат може уз пријаву приложити и изјаву да је сагласан да Комисија
по службеној дужности прибави један или више следећих докумената: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о неосуђиваности на казну затвора од
најмање шест месеци и уверење да кандидату нису изречене мере безбедности. За случај
да кандидат уз пријаву не достави неки од четири напред наведена документа нити да
изјаву да их по службеној дужности може прибавити Комисија, пријава ће се сматрати
неуредном. Остале документе из ове тачке конкурса подносилац сам прилаже, тј. не
постоји могућност да их по службеној дужности прибавља Комисија.

5. Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку
увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и
усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада
предузећа, у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”,
бр. 65/16).
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Стручна оспособљеност кандидата оцењује се провером способности кандидата за
практичну примену знања и вештина у обављању послова директора јавног предузећа
одређених у складу са законом.
Знања кандидата оцењују се провером: познавања једне или више области из које је
делатност за чије је обављање основано јавно предузеће, односно познавања других
делатности које обавља јавно предузеће, познавања прописа којима се уређује правни
положај јавних предузећа и привредних друштава, прописа којима се уређују услови и
начин обављања делатности од општег интереса, познавања области корпоративног
управљања, као и општих прописа о раду, познавања рада на рачунару, као и посебних
области знања.
Вештине кандидата оцењују се провером: вештине аналитичког резоновања и логичког
закључивања, вештине руковођења, организационих способности, вештине комуникације
у међуљудским односима, вештине стратешког планирања и управљања и вештине
управљања ресурсима (материјалним, финансијским, кадровским и другим ресурсима
значајним за рад јавног предузећа).
У обавештењу које ће се доставити кандидатима међу којима се спроводи изборни
поступак биће наведени конкретни облици провере стручне оспособљености, знања и
вештина.
6. Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 30 дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“, на адресу
Скупштина општине Црна Трава – Комисији за избор директора јавних предузећа чији је
оснивач општина Црна Трава, Трг Милентија Поповића број 57, 16215 Црна Трава, са
назнаком „Пријава на конкурс за избор директора – НЕ ОТВАРАТИ“.
НАПОМЕНА: Оглас је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 98/2020 од
10.07.2020. године.
7. Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак доставиће се писано обавештење
о томе кад отпочиње изборни поступак, најмање осам дана пре отпочињања изборног
поступка.
8. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Бојан Цекић, телефон 016/811115 и 016/811-118.
9. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази о
испуњености услова, Комисија ће одбацити.
10. Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач општина Црна Трава, образована посебним Решењем
Скупштине општине Црна Трава.
11. Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном гласнику
града Лесковца“, једном дневном листу који се дистрибуира на територији Републике
Србије
и
на
званичној
интернет
страници
општине
Црна
Трава,
www.opstinacrnatrava@org.rs.
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