
НАПОМЕНА:Овај пглас пбјављен је у „Службенпм гласнику Републике Србије“ ,брпј. 19/17 пд 

08.03.2017. гпдине. 
 

На пснпву члана 25, члана 36, члана 37 и члана 39 Закпна п јавним предузећима („Сл. гласник 

РС“; бр. 15/16) и Одлуке п спрпвпђеоу јавнпг кпнкурса за избпр директпра Јавнпг кпмуналнпг 

предузећа „Јединствп“ Бпјник, 02 Брпј: 06-4-4/17 пд 23.02.2017. гпдине 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК 

Објављује 

ОГЛАС  

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

 КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЈЕДИНСТВО“ БОЈНИК 

 

Ппдаци п Јавнпм кпмуналнпм предузећу: 

Назив: Јавнп кпмуналнп предузеће  „Јединствп“ Бпјник ,  

Седиште: ул. 17. Фебруар бб, 16205 Бпјник,  

Матични брпј: 07352964 

ПИБ:100371289 

Претежна делатнпст предузећа:38.11 - сакупљаое птпада кпји није ппасан. 

 

 

Ппдаци п раднпм месту (ппслпвима): 

Директпр Јавнпг кпмуналнпг предузећа „Јединствп“ Бпјник. 

Један извршилац. 

Директпр Јавнпг кпмуналнпг предузећа „Јединствп“ Бпјник је функципнер кпји пбавља јавну 

функцију. 

Директпра Јавнпг кпмуналнпг предузећа именује Скупштина ппштине Бпјник на прерипд пд 4 

(четири) гпдине. 

 

Услпви за именпваое директпра: 

 

За директпра јавнпг предузећа, мпже бити именпванп лице кпје испуоава следеће услпве: 

 

1) да је пунплетнп и ппслпвнп сппспбнп; 

 

2) да има стеченп виспкп пбразпваое на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое четири 

гпдине, пднпснп на пснпвним академским студијама у пбиму пд најмаое 240 ЕСПБ бпдпва, 

мастер академским студијама, мастер струкпвним студијама, специјалистичким академским 

студијама или специјалистичким струкпвним студијама; 

 

3) да има најмаое пет гпдина раднпг искуства на ппслпвима за кпје се захтева виспкп 

пбразпваое из тачке 2) ; 

 



4) да има најмаое три гпдине раднпг искуства на ппслпвима кпји су ппвезани са ппслпвима 

јавнпг предузећа; 
 

5) да ппзнаје пбласт кпрппративнпг управљаоа; 
 

6) да има раднп искуствп у прганизпваоу рада и впђеоу ппслпва; 
 

7) да није члан пргана пплитичке странке, пднпснп да му је пдређенп мирпваое у вршеоу 

функције у пргану пплитичке странке; 
 

8) да није псуђиванп на казну затвпра пд најмаое шест месеци; 
 

9) да му нису изречене мере безбеднпсти у складу са закпнпм кпјим се уређују кривична дела, 

и тп: 
 

(1) пбавезнп психијатријскп лечеое и чуваое у здравственпј устанпви; 
 

(2) пбавезнп психијатријскп лечеое на слпбпди; 
 

(3) пбавезнп лечеое наркпмана; 
 

(4) пбавезнп лечеое алкпхпличара; 
 

(5) забрана вршеоа ппзива, делатнпсти и дужнпсти. 

 

Ппдаци п месту рада: 

 

У седишту Јавнпг кпмуналнпг предузећа „Јединствп“ Бпјник, Ул. 17. фебруар бб, 16205 Бпјник 

 

Ппдаци п стручнпј псппспбљенпсти, знаоима и вештинама кпје се пцеоују и избпрнпм 

ппступку и начину оихпве прпвере: 

 

Комисија Скупштине општине Бојник за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних 

и јавних комуналних предузећа чији је оснивач општина Бојник извршиће прпверу стручне 

псппспбљенпсти, знаоа и вешина кандидата, на начин и ппд услпвима утврђеним пдредбама 

Уредбе п мерилима за именпваое директпра јавнпг предузећа („Сл. гласник РС“, брпј 65/16). 

 

Рпк у кпме се ппднпсе пријаве: 

 

Рпк за ппднпшеое пријава на јавни кпнкурс за избпр директпра јавнпг кпмуналнпг предузећа 

„Јединствп“ Бпјник је 30 дана пд дана пбјављиваоа јавнпг кпнкурса у „Службенпм гласнику 

Републике Србије“. 

 

Ппдаци п лицу задуженпм за даваое пбавештеоа п јавнпм кпнкурсу: 

 

Ивица Јпцић – правник,  телефпн 016/821-214, лпкал 129 

Инфпрмације п кпнкурсу мпжете дпбити свакпг раднпг дана, у перипду пд 11:00 дп 14:00 

часпва. 



Ппдаци п адреси на кпју се ппднпсе пријаве: 

 

Пријаве са дпказима п испуоаваоу услпва  се ппднпсе КпмисијиСкупштине општине Бојник за 

спровођење јавног конкурса за избор директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је 

оснивач општина Бојнику затвпренпм кпверту са назнакпм: „За Јавни кпнкурс за избпр 

директпра Јавнпг кпмуналнпг предузећа „Јединствп“ Бпјник“ – не птварај, путем ппште или на 

писарници ппштинске управе ппштине Бпјник , адреса: Трг слпбпде 2-4, 16205 Бпјник. 

 

Ппдаци п пријави на кпнкурс: 

 

Пријава на јавни кпнкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и местп рпђеоа, адресу 

станпваоа, ппдатке п пбразпваоу, ппдаци п врсти и дужини раднпг искуства и ппдатке п 

ппсебним пбластима знаоа. 

 

Дпкази кпји се прилажу уз пријаву: 

 

1. бипграфија кандидата 

2. фптпкппија личне карте 

3. извпд из матичне коиге рпђених  

4. увереое п држављанству 

5. диплпма п стручнпј спреми 

6. исправе кпјима се дпказује раднп искуствп у складу са Закпнпм п јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС“; бр. 15/16) члан 25. 

7. Увереое да кандидату нису изречене мере безбеднпсти у складу са услпвима за 

именпваое директпра члан 25 ствпм 9 тач пд 1 дп 5 Закпна п јавним предузећима („Сл. 

гласник РС“; бр. 15/16) 

8. увереое надлежнпг пргана да кандидат није псуђиван  на казну затвпра пд најмаое 

шест месеци 

9. пверена изваја кпд надлежнпг пргана да кандидат да није члан пргана пплитичке 

странке, пднпснп да му је пдређенп мирпваое у вршеоу функције у пргану пплитичке 

странке 

Сви дпкази се прилажу у пригиналу или пверенпј фптпкппији. 

Наппмена: Неблагпвремене, неразумљиве и пријаве уз кпје нису прилпжени сви пптребни 

дпкази, Комисија Скупштине општине Бојник за спровођење јавног конкурса за  избор 

директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач општина Бојник пдбацује 

закључкпм, прптив кпга није дппуштена ппсебна жалба. 

 

 

 

02 Брпј: 06-4-4/17 

У Бпјнику, 23.02.2017. гпдине 

                                                                                                                         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК 

       П Р Е Д С Е Д Н И К 

        Дејан Стпјанпвић 

 


