
Скупштина града Јагодине, на основу чланова 24. и 25. Закона о јавним 
предузећима (''Службени гласник РС'' број 15/16), члана 32. тачке 9. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07, 83/14 - други закон и 101/16 
–други закон), члана 25. тачка 9. Статута града Јагодине (''Службени гласник града 
Јагодине'' 8/17 пречишћени текст) и Одлуке  Скупштине града Јагодине о спровођењу 
јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа и образовању Комисија за 
спровођење конкурса (''Службени гласник града Јагодине'' број 12/17), оглашава јавни 
конкурс  

 
- за именовање директора Јавног предузећа за комунално-стамбену 

делатност  „Стандард“  Јагодина на период од четири године. 
 

 Подаци о јавном предузећу: Предузеће послује под пословним именом Јавно 
предузеће за комунално стамбену делатност „Стандард“ са  седиштем на адреси 
улица Краља Петра I бр.4, Јагодина. Скраћени назив пословног имена гласи ЈП 
''Стандард“ Јагодина, ПИБ 101322413, матични број 07114885, претежна делатност 
36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, уписано у АПР БД 
6714/2016  од 03.02.2016. 
 

 Јавни конкурс се спроводи за радно место: 
 

  Директор Јавног предузећа „Стандард“ Јагодина чији је оснивач Град 
Јагодина. 
 
 За директора јавног предузећа може бити именовано лице које испуњава 
следеће услове:   

-  да је пунолетно и пословно способно; 
 - 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 ; 
 -да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева 
високо образовање; 

-да има најмање три  године радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа; 

-да познаје област корпоративног управљања; 
-да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 
-да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у 

вршењу функције у органу политичке странке; 
 -да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 
 -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. 
 
Уз пријаву са биографијом кандидати подносе: 

 - радну биографију уз посебан осврт на функције које је кандидат до сада 
обављао и постигнуте резултате на њима, као и план и програм  за унапређење  
даљег рада јавног предузећа; 
 - извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); 



 - уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија); 
 - доказ о пословној способности; 
 - доказ да има општу здравствену способност; 
 - доказ о стручној спреми; 
 - доказ о радном искуству; 
 - доказ да није осуђиван за кривично дело против привреде,правног саобраћаја 
и службене дужности; 
 -доказ да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности 
која је претежна делатност јавног предузећа. 
  
 У изборном поступку, усменим разговором, проверава се поседовање стручних, 
организацијских и других способности неопходних за успешно организовање  и 
обављање функције директора. 

 
Пријава са доказима о испуњености услова  подноси се у року од 30 дана од 

дана објављивања јавног огласа у „Службеном  гласнику РС''  на адресу Град 
Јагодина Улица  Краља Петра I број 6, 35000 Јагодина са назнаком Комисији за 
спровођење конкурса за избор директора ЈП „Стандард“ Јагодина  или преко 
писарнице органа Управе, са истом назнаком.         

 
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање 

директора је Радуловић Снежана,  телефон  035/8150-510.    
Неблаговремене,неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни 

докази, Комисија ће закључком одбацити. 
 
Оглас о јавном конкурсу објавити  у „Службеном  гласнику“, дневним новинама  

„Информер“  који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, недељнику 
„Нови пут“  које се дистрибуира на територији Поморавског округа и на интернет 
страници Града Јагодине www.jagodina.org.rs у делу конкурси. 
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