На основу члана 38. став 2. и члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, број 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора
Јавног предузећа „Полет“ Пландиште, коју је донела Скупштина Општине Пландиште,
број: 011-4/2017-I од 09.03.2017. године, Скупштина Општине Пландиште на седници
одржаној дана 09.03.2017. године расписује

ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ
I. Подаци о Jавном предузећу:
Објављује се јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа „Полет“,
Пландиште
– седиште Јавног предузећа је: у Пландишту, ул. Обилићева бр. 13;
–

МБ: 08049599;

–

ПИБ:100415916;

– претежна делатност Јавног предузећа је: 35.22 Дистрибуција гасовитих горива
гасоводом.
II. Подаци о радном месту:
Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију.
Директора именује Скупштина општине Пландиште на период од 4 године.
Послови директора: представља и заступа јавно предузеће, организује и руководи
процесом рада, води пословање јавног предузећа, одговaра за законитост рада јавног
предузећа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и
одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм
пословања и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје,
извршава одлуке надзорног одбора, бира извршне директоре, бира представнике јавног
предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник јавно предузеће,
закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују
радни односи, доноси акт о систематизацији, врши друге послове одређене законом,
оснивачким актом и статутом јавног предузећа.

III. Услови за именовање:
Право пријављивања има свако заинтересовано лице које испуњава услове
предвиђене Законом о јавним предузећима, и то:
1) да је пунолетно и пословно способно лице;
2) 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;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева
високо образовање из подтачке 2) ове тачке;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
IV. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства,
податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

V. Подаци о доказима који се прилажу уз пријаву
Кандидати су дужни да уз пријаву на јавни конкурс доставе:
Професионалну биографију, са контакт телефоном и адресом електронске поште;
Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију);
Диплому о стеченом високом образовању (оригинал или оверену фотокопију);
Доказ о радном искуству (потврде, решења и други акти из којих се види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
6. Оверена изјава да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
7. Уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци, односно да му нису изречене мере безбедности из главе III став 1.
тачка 9. овог огласа (извод из казнене евиденције, односно уверење издато од
надлежне полицијске управе оригинал или оверена фотокопија)
8. Предлог програма рада предузећа за наредне четири године;
1.
2.
3.
4.
5.

VI. Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном
поступку и начин њихове провере: познавање делокруга рада Јавног предузећа Полет
Пландиште; стручна оспособљеност за рад на месту директора и вештина комуникације –
увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког
закључивања, организационе способности и стручне способности у вези са руковођењем –
писано, путем стандардизованих тестова;.
VII. Рок и начин подношења пријава на јавни конкурс:
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног
конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Пријаве се подносе Комисији за спровођење јавног конкурса за избор директора
јавних предузећа, препорученом пошиљком путем поште или лично преко писарнице
Општине Пландиште, у затвореној коверти на адресу; Општина Пландиште, Комисији
за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, са назнаком: Пријава на
конкурс-не отварати , ул. Војводе Путника бр. 38, 26360 Пландиште.
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће бити предмет разматрања,
већ ће бити одбачене посебним закључком комисије, против којег није допуштена посебна
жалба.
VIII. Орган за спровођење изборног поступка:
Изборни поступак спроводиће Комисија за спровођење јавног конкурса путем
усмене провере, писмене провере и оцене достављених предлога рада кандидата.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Игор Ђорђевски, e-mail:
igor.djordjevski@plandiste-opstina.rs
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, најмање у
једним дневним новинама, које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и
на званичној интернет страници Општине Пландиште.
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