
 

На основу члана 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07),  члана 40. и 84. Статута града Лознице („Сл. лист града Лознице“, бр. 19/08), а у складу 
са  Одлуком  о спровођењу  јавног конкурса, начину и поступку  именовања  директора јавних 
предузећа чији је оснивач Град Лозница, Скупштина града Лознице расписује  

 

О Г Л А С 
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 
„УРБОПЛАН“ ЛОЗНИЦА 

 
Подаци о јавном предузећу: 

               Предузеће послује под пословним именом Јавно предузеће Дирекција за развој и 
урбанистичко планирање „Урбоплан“ Лозница, седиште Лозница, на адреси: Кнеза Милоша број 
7.  
             Скраћени назив пословног имена гласи: ЈП „Урбоплан“, 
             ПИБ: 101924693, матични број 17126628.  
             Уписано у Агенцији за привредне регистре број БД  44670/2005. 
             Претежна шифра делатности је: 71.11 архитектонска делатност. 
 
  Јавни конкурс се спроводи за радно место: 
  Директор Јавног предузећа Дирекција за развој и урбанистичко планирање „Урбоплан“ 
Лозница, чији је оснивач град Лозница. 
 

Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, осим општих услова 
прописаних одредбама Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05 и 54/09), 
испуњавају и следеће услове прописане оснивачким актом, односно Статутом Јавног предузећа: 

1) да је пунолетно и пословно способно; 

2) да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег 
интереса за чије обављање је оснивано Јавно предузеће; 

3) да има најмање високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор 
наука), другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године и то следећих струка: 
техничке струке ( архитектонски, машински, грађевински, електротехнички 
факултет ), дипломирани просторни планер , правне или економске струке  

4) да има најмање три године радног искуства, на пословима из делатности 
предузећа;  

5) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у 
вршењу функције у органу политичке странке; 

6) да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и 
службене дужности; 

7) да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је 
претежна делатност Јавног предузећа.  

Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у изборном поступку увидом у  
приложену документацију уз пријаву, програм рада и усменим разговором.  

 

Директор се именује на период од 4 године. 

Место рада: 
Лозница, ул. Кнеза Милоша бр.7 



 

Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 45 дана од дана 
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“ ( број 60 од 10 јула 2013.године),  
Комисији за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Град Лозница. 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора је 
секретар Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Град Лозница, 
Ксенија Бошковић, број телефона 015/879-243 и 879-201.  

Адреса на коју се подносе пријаве: 
Комисија за именовање директора јавних предузећа, Лозница, Карађорђева бр. 2, са 

назнаком: „За јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа Дирекција за развој и 
урбанистичко планирање „Урбоплан“ Лозница.  

Такође је потребно на коверти навести: „Не отварати“. 
 

Документација  који се подноси уз пријаву: 

- радна биографија уз посебан осврт на функције које је кандидат до сада обављао и 
постигнуте резултате на њима, као и програм који намерава да оствари у циљу развоја Јавног 
предузећа Дирекција за развој и урбанистичко планирање „Урбоплан“ Лозница; 

- извод из матичне књиге рођених; 

- уверење о држављанству Републике Србије; 

- лекарско уверење ( које није старије од 6 месеци) да има општу здравствену 
способност за лица која нису у радном односу; 

- доказ о стручној спреми; 

- доказ о радном искуству; 

- писана изјава, оверена од стране надлежног органа, да лице које конкурише није 
члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке;  

- доказ да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и 
службене дужности; 

- доказ да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је 
претежна делатност предузећа. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног 
органа. 

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази Комисија ће одбацити закључком против кога није дозвољена посебна жалба. 

Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном гласнику РС“, и дневном листу 
„Политика“,  и на званичној интернет  презентацији  града Лознице с тим што се мора навести 
када је оглас о јавним конкурсу објављен у „Службеном гласнику РС“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


