На основу члана 36. став 3. и 4. и члана 37.и 39. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и члана 6. и 12. Одлуке о начину и поступку именовања директора
јавних предузећа чији је оснивач град Лозница (,,Службени лист града Лознице“, број 21/16),
Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град
Лозница објављује:
ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ,,ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ“ЛОЗНИЦА

1. Расписује се Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за управљање,
планирање и пројектовање ,,Лозница развој“ Лозница ради именовања директора на
период од четири године.
1.1. Подаци о јавном предузећу:
Пословно име: Јавно предузећа за управљање, планирање и пројектовање ,,Лозница развој“
Лозница
Седиште: Лозница, Георгија Јакшића 3, Лозница
Матични број: 17112635
Уписано код Агенције за привредне регистре Решењем број: БД 56168/2005
Претежна делатност: - 74.90 – остале стручне, научне и техничке делатности
2. Услови за именовање директора из тачке 1, овог конкурса су:
1) дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo лице,
2) дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири
гoдинe, oднoснo нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa,
мaстeр aкaдeмским студиjaмa, мaстeр струкoвним студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским
студиjaмa или спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa,
3) дa имa нajмaњe пeт гoдинa рaднoг искуствa нa пoслoвимa зa кoje сe зaхтeвa висoкo
oбрaзoвaњe из тачке 2. подтачка 2),
4) дa имa нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa нa пoслoвимa кojи су пoвeзaни сa пoслoвимa
Јавног предузећа за које се подноси пријава на јавни конкурс,
5) дa пoзнaje oблaст кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa,
6) дa имa рaднo искуствo у oргaнизoвaњу рaдa и вoђeњу пoслoвa,
7) дa ниje члaн oргaнa пoлитичкe стрaнкe, oднoснo дa му je oдрeђeнo мирoвaњe у вршeњу
функциje у oргaну пoлитичкe стрaнкe,
8) дa ниje oсуђивaно нa кaзну зaтвoрa oд нajмaњe шeст мeсeци,
9) дa му нису изрeчeнe мeрe бeзбeднoсти у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу кривичнa дeлa,
и тo:
(1) oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe и чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви,
(2) oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди,
(3) oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa,
(4) oбaвeзнo лeчeњe aлкoхoличaрa, и
(5) зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoсти и дужнoсти.

3. Стручна оспособљеност знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку
провером способности кандидата за практичну примену знања и вештина у обављању
послова директора јавног предузећа, и то 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 јавног предузећа у складу са Законом којим се уређује правни
положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа
(,,Службени гласник РС“, број 65/15).
4. Рок за подношење пријаве: 30 дана од дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
5. Пријава на Јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања,број телефона, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства
с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на Јавни
конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању, и податке о
посебним областима знања.
6. Начин подношења пријaве: Пријаве на јавни конкурс са доказима подносе се у запечаћеној
коверти, препорученом поштом или лично преко пријемне писарнице града Лознице.
7. Адреса на коју се подноси пријава: Скупштина града Лознице: Комисији за спровођење
јавног конкурса за избор директора јавних предузећа, Карађорђева 2, 15300 Лозница, са
назнаком ,,за Јавни конкурс – за избор директора Јавног предузећa, не отварати“.
8. Докази који се прилажу уз пријаву:
1)
2)
3)
4)
5)

Извод из матичне књиге рођених,
Уверење о пословној способности (издато од стране надлежног центра за социјални рад),
Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
Диплому односно одговарајући доказ о стручној спреми,
Исправе којима се доказује радно искуство (потврде и други акти из којих се доказује да има
најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање, да
има нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa нa пoслoвимa кojи су пoвeзaни сa пoслoвимa Јавног
предузећа за које се подноси пријава, као и да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова),
6) Оверена изјава подносиоца пријаве дата под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање
у вршењу функције у органу политичке странке,
7) Потврда надлежног органа да лице није осуђивано нa кaзну зaтвoрa oд нajмaњe шeст мeсeци
(уверење надлежене полицијске управе) и
8) Потврде или уверења надлежног органа да лицу није изречена мера безбедности у складу
са законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи,
(3) обавезно лечење наркомана,
(4) обавезно лечење алкохоличара,
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности не старија од шест месеци.

9. Кандидат предложен за именовање дужан је да пре доношења акта о именовању достави
лекарско уверење о здравственој способности.
Сви докази о испуњавању услова конкурса, прилажу се у оригиналу или фотокопији која је
оверена код надлежног органа.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Комисија за спровођење конкурса за избор директора ће одбацити закључком против кога није
допуштена посебна жалба.
Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу је секретар Комисије Ксенија
Бошковић, контакт телефон: 015/879-242, еmail: кboskovic@loznica.rs, сваког радног дана од 7 до 15
часова.
Јавни конкурс објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије'', ,,Службеном листу
града Лознице“ у најмање једним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике
Србије, као и на интернет страници града Лознице, а тече од дана из тачке 4. овог конкурса.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЛОЗНИЦА

Број: 06-2/21
Датум: 3.3.2021. године
Лозница
ПРЕДСЕДНИККОМИСИЈЕ
Јован Миладиновић, с.р.





