
 На основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Србије“, број 119/12) и члана 52. Одлукe о усклађивању пословања  Јавног 

комуналног предузећа ''Услуга '' Прибој са Законом о јавним предузећима („Службени 

лист  општине Прибој“, бр. 2/2013), Скупштина општине Прибој  на седници одржаној 

дана 07.06.2013. године,  објављује  

 

 

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ 
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА '' УСЛУГА ''ПРИБОЈ 

НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ 

 

 

1. Подаци о јавном предузећу: 

 

Предузеће послује под пословним именом: Јавно комунално предузеће '' Услуга '' 

Прибој. 

Седиште предузећа је у Прибоју, улица Саве Ковачевића бб.  

ПИБ :101009793  

Матични број : 07155760 

Претежна шифра делатности је 36.00 - сакупљање,пречишћавање и дистрибуција 

воде. 

 

 

2. Јавни конкурс се спроводи за радно место: 

 

Директор Јавног комуналног  предузећа '' Услуга '' Прибој , чији је оснивач општина 

Прибој.  

 

3. 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 посебне услове: 

 
      - да је држављанин Републике Србије; 

      -  да има општу здравствену способност; 

            - да је пунолетно и пословно способно; 

 - да има високо образовање стечено на студијама трећег или другог степена, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; 

 - да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег 

интереса за чије обављање је оснивано Јавно предузеће; 

 - да има најмање пет година радног искуства, од чега три године на пословима за 

које је основано Јавно предузеће или најмање три године на руководећим положајима; 

 - да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање  у 

вршењу функције у органу политичке странке; 

 да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и 

службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране 

обављања делатности која је претежна делатност Јавног предузећа; 

 
 
  



4.  Уз пријаву са биографијом кандидати подносе: 

 
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 

- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија); 

- доказ о стручној спреми; 

- доказ о радном искуству; 

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

службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране 

обављања делатности која је претежна делатност Јавног предузећа. 

 

      Кандидат  које буде именован  за директора, дужан  је доставити доказ о општој 

здравственој способности у року од 8 дана од дана доношења решења о именовању. 

 

5.  Изборни поступак  у коме се проверава  поседовање стручних,организационих и 

других способности неопходних за успешно организовање и обављање функције 

директора,  може да се спроведе у више делова ,писменом провером,усменим   

разговором  или на други одговарајући начин, о чему ће  Комисија благовремено 

обавестити кандидате. 

 

6. Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана 

објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“ Комисији за 

именовање директора јавних предузећа општине Прибој, на адресу Општинска управа 

општине Прибој,  улица 12. Јануар, број 108., са назнаком „За оглас“ или преко 

писарнице органа Управе. 

 

7. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора 

је  Кристина Папан, руководилац  Одељења за општу управу и заједничке послове, 

телефон 033/2452341 локал 149.  

 

8. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни 

докази, Комисија ће закључком одбацити. 

 

9. Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, 

најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији 

Републике Србије и на интернет страници општине Прибој.  

 

                                                                 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број:02 -38  од 07.06.2013. године 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Саша Василић, спец.инж.ел.   

 

 

 

 

 

 


