
Скупштина града Јагодине, на основу члана 36. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 15/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07, 83/14 - други закон и 101/16 –други закон), члана 25. Статута 
града Јагодине („Службени гласник града Јагодине“, 8/17 - пречишћени текст и 1/18) и 
Одлуке Скупштине града Јагодине о спровођењу јавног конкурса за именовање директора 
Јавног предузећа „Уређење и јавно осветљење“ Јагодина („Службени гласник града 
Јагодине“ бр. 8/18)   расписује  
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УРЕЂЕЊЕ И ЈАВНО 
ОСВЕТЉЕЊЕ“ ЈАГОДИНА НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ 

 
 

I. ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 
 

Предузеће послује под пословним именом Јавно предузеће за „Уређење и јавно 
осветљење“ Јагодина. 
Скраћено пословно име: ЈП „Уређење и јавно осветљење“ Јагодина 
Седиште предузећа је у Јагодини, ул. Браће Дирак 46  
Матични број: 17114182, ПИБ: 101324763 
Претежна делатност: 43.21- Постављање електричних инсталација 

 
II. РАДНО МЕСТО 

 
Директор Јавног предузећа „Уређење и јавно осветљење“ Јагодина 
Опис послова: представља и заступа јавно предузеће; организује и руководи 

процесом рада; води пословање предузећа; одговара за законитост рада предузећа; 
предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа; 
предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово 
спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке Надзорног одбора; 
предлаже сазивање седнице и учествује у раду Надзорног одбора без права гласа; 
предлаже Надзорном одбору доношење и других одлука из надлежности Надзорног 
одбора; бира извршне директоре и са њима закључује уговоре о раду у складу са законом 
којим се уређују радни односи; руководи радом стручних служби предузећа; доноси 
појединачне акте предузећа; доноси акт о систематизацији и одлуке којима се на општи 
начин уређују одређена питања; закључује са запосленима уговор о раду; одлучује о 
потреби попуњавања слободних радних места, односно заснивању радног односа са 
новим лицима на одређено и неодређено време у складу са законом; одлучује о правима, 
обавезама и одговорностима запослених по основу рада, на начин и по поступку који је 
утврђен општим актима у складу са законским прописима којима се уређују радни односи; 
одобрава службена путовања запослених у земљи; предузима мере и доноси одлуке у 
вези са набавком средстава и опреме и потрошног материјала за предузеће; обавља и  
друге послове утврђене законом, оснивачким актом, Статутом и другим општим актима. 

Директор се именује на период од четири године. 
Директор заснива радни однос на одређено време. 

 
III. МЕСТО РАДА 

 
Јагодина, ул. Браће Дирак бр.46. 

 



IV. УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 
 

За директора јавног предузећа може бити именовано лице које испуњава следеће 
услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно; 
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 тачке 2; 

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: 
(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. 

 
V. САДРЖИНА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС  

 
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, 

адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и 
дужини радног искуства и податке о посебним областима знања и својеручни потпис 
кандидата. 
 

VI. ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС 
 

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати прилажу доказе о испуњености услова јавног 
конкурса, у оригиналу или овереној фотокопији, која је оверена код јавног бележника и то: 

- извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним 
књигама „Службени гласник РС“, бр. 20/9 и 145/14), 

- уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци у односу на дан 
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“), 

- уверење о пословној способности, издато од надлежног Центра за социјални 
рад, 

- диплому о стеченом образовању, 
- исправе којима се доказује радно искуство на пословима за које се захтева 

високо образовање (потврда издата од стране послодавца код којег кандидат ради или је 
радио; потврда мора садржати податке о временском периоду у коме је кандидат радио, 
на којим пословима и са којом стручном спремом), 

- исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа (потврде или други акти којима се доказује да лице има 



најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа), 

- исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу 
послова (потврде или други акти којима се доказује да лице има радно искуство у 
организовању рада и вођењу послова), 

- изјава кандидата, оверена код органа надлежног за овере, дата под кривичном и 
материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно акт 
надлежног органа политичке странке да му је одређено мировање у вршењу функције у 
органу политичке странке, 

- уверење надлежног органа (Полицијске управе МУП-а, не старије од 6 месеци у 
односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“ да лице није 
осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и да нису изречене мере 
безбедности из става IV тачка 9. подтачке 1,2,3,4.) 

- уверење надлежног органа (надлежног Привредног суда, не старије од 6 месеци 
у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“) да лицу није 
изречена мера безбедности забрана вршења позива, делатности и дужности. 
 

VII. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 
 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног 
конкурса у „Службеном гласнику РС“. 
 

VIII. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ: 
 

Пријаве на јавни конкурс, са доказима о испуњености услова конкурса, подносе се 
на адресу: Град Јагодина, Комисији за спровођење конкурса за избор директора Јавног 
предузећа „Уређење и јавно осветљење“ Јагодина, Улица Краља Петра I број 6, 35000 
Јагодина. 

Пријаве се подносе у затвореној коверти, са назнаком Пријава на јавни конкурс за 
избор директора ЈП „Уређење и јавно осветљење“ Јагодина и предају се препорученом 
пошиљком путем поште или на писарници Градске управе града Јагодине. 
 

IX. ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ: 
 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Зорица Радивојша, 
председник Комисије за спровођење конкурса за избор директора ЈП „Уређење и јавно 
осветљење“ Јагодина, контакт телефон 035/81-50-314, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 
сати. 
 

X. ОЦЕЊИВАЊЕ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ 
 

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање директора 
оцењују се у изборном поступку 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 о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16), Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 
предузећа („Службени гласник РС“, бр. 65/16) и Одлуком о начину и поступку избора и 
именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Јагодина („Службени гласник 
града Јагодине“, број 12/17). 
 
 



НАПОМЕНА: 
 
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни 

докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „Уређење 
и јавно осветљење“ Јагодина ће одбацити закључком, против кога није допуштена 
посебна жалба. 
 Овај оглас објављен је у „Службеном гласнику РС“ број 45 од 11.06.2018. године, 
„Службеном гласнику града Јагодине“, у дневном листу „Српски телеграф“ , недељнику 
„Нови пут“ који се дистрибуира на територији Поморавског округа и на интернет страници 
града Јагодине www.jagodina.org.rs у делу конкурси. 

Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају 
природни мушки и женски род лица на које се односе. 

 
БРОЈ: 020-112/18-01 
СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНА 
 
 

          ПРЕДСЕДНИК,   
            Драган Марковић, с.р. 


